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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń maj 2014

3 maja

Uroczyste obchody Święta Naro-
dowego 3 Maja oraz 93 rocznicy 
wybuchu III Powstania Śląskiego 
w Katowicach

5 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej orga-
nizowane przez OZZPIP w War-
szawie 

6 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej  orga-
nizowane przez ORPIP w Opolu

7 maja Zespół ds. Ochrony Zdrowia Pielę-
gniarek i Położnych

9 maja

Konferencja ”Stop powikłaniom- 
zasady insulinoterapii u pacjenta 
z cukrzycą” organizowana przez 
Zespół ds. Pielęgniarstwa Diabe-
tologicznego w Ośrodku Kształce-
nia w Łaziskach Górnych

10 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej orga-
nizowane przez ORPIP w Często-
chowie

12 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej orga-
nizowane przez OIPIP w Krakowie

13 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej organi-
zowane przez ORPIP w Katowicach

13 maja Zespół ds. Pielęgniarek zatrudnio-
nych w sterylizacji

13 maja Zespół ds. Położnych

13 maja Zespół ds. Pielęgniarstwa Kardio-
logicznego

14 maja Zespół ds. Pielęgniarstwa Diabe-
tologicznego

14 maja Posiedzenie Prezydium

16 maja

Konferencja wyjazdowa dot. od-
powiedzialności zawodowej w Ze-
spole Szpitali Miejskich w Chorzo-
wie 

16 maja Zespół ds. Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego

21 maja Zespół ds. Pielęgniarstwa Opera-
cyjnego

22 maja

Uroczystość czepkowania  studen-
tów I roku studiów I stopnia kie-
runku Położnictwo WNoZS SUM

22 maja Spotkanie Komisji Etyki

26 maja

VII śląska Konferencja Placówek 
Promujących Zdrowie w SCCS  
w Zabrzu

26 maja

Konferencja” Misje Medyczne – 
czy są potrzebne”  Dom Zdrojowy 
w Jastrzębiu Zdroju 

28 maja  Posiedzenie ORPiP

W kwietniowym biuletynie Nasze Sprawy na str 27 pojawił się błąd literowy w nazwisku. Przepraszamy 
Panią Dorotę Kasińską
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WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE !!!
 

M aj jest najpiękniejszym miesiącem roku, wiosenny, kwiecisty, 
radosny…dający nadzieję. W tym pięknym miesiącu obchodzi-

my nasze święta: ŚWIĘTO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. W tym samym 
czasie, kiedy czas biegnie do przodu, kiedy ogrom pracy przygina nas do ziemi, za oknem słońce 
i nadzieja… Dlatego tak bardzo trzeba znaleźć czas dla siebie, odetchnąć, zatrzymać się na chwi-
le. To bardzo trudne, ale nie niemożliwe do wypełnienia. Z psychologicznego punktu widzenia, 
można tę umiejętność nabyć w toku lat ćwiczeń Ale warto…warto posłuchać śpiewu ptaków, 
szumu drzew i zacząć odliczać dni do urlopu, jak powiedziała jedna z naszych Koleżanek

Za oknem czeka nas jednak też wiele przyziemnych spraw: zmartwienie o niską pensję, małe 
i bardzo słabo wycenione procedury kontraktów NFZ i co za tym idzie zbliżające się niepokojąco 
szybko niewykorzystanie łóżek szpitalnych, a dalej za duża liczba personelu…a w kilku szpitalach 
– ich połączenie z innymi placówkami. To wzbudza ogromny niepokój, a brak konkretnych infor-
macji spowalnia wprowadzanie nawet koniecznych w sektorze ochrony zdrowia, zmian. Dlatego 
tak ważna jest komunikacja. Wartości pracownika nie można przeliczać li tylko przez pryzmat 
kosztów pracowniczych, bo przecież ten człowiek realizuje szereg ważnych zadań zakładu.

Wiele spośród naszych zadań, mimo, iż odgrywają znaczącą rolę dla funkcjonowania pod-
miotów działalności leczniczej, wydaje się być niezauważona, a bynajmniej w wielu miejscach 
umniejszona…To powoduje, że nabiera mocy powiedzenie SUKCES MA OJCÓW WIELU, A PORAŻ-
KA JEST SIEROTĄ… Kiedy placówka uzyskuje kolejny certyfikat, mający ogromne znaczenie dla 
pozyskania większych nakładów na realizację świadczeń medycznych – świętują wszyscy. Ale 
kiedy należałoby nagrodzić na ten sukces – kończy się radość świętowania i nadchodzi szara rze-
czywistość…Dlatego nie pozwalajmy nakładać na siebie obowiązków, które do nas nie należą, to 
kwestia naszej odpowiedzialności. Nie pozwólmy też dowartościowywać się przez to, że zostaną 
nam dołożone kolejne obowiązki innych grup zawodowych. Nie muszę stać obok głupca, bym 
mogła czuć się mądra. To kwestia samooceny, nie pychy… samooceny. Niech każdy robi to, co 
do niego zależy. 

Ważna, nierozwiązana jeszcze kwestia niekończącej się historii, czyli wprowadzenia w życie 
zapisów rozporządzenia, którego efektem mają być wyliczenia dotyczące liczby zatrudnionych  
w podmiotach działalności leczniczej, pielęgniarek i położnych. Aktualnie, na wniosek Ministra 
Zdrowia, dokonana zostanie analiza wyników ustalonych norm wszystkich podmiotów realizują-
cych świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych. Po dokonanej analizie i wycią-
gnięciu wniosków, podjęta zostanie decyzja o dalszych pracach wobec wspomnianego rozporzą-
dzenia. Kwestie sporne pozostają na ten czas nierozwiązane, a w tym m in. włączenie pielęgniarki 
oddziałowej do kadry pielęgniarskiej sprawującej opiekę bezpośrednio nad pacjentem, minimum 
2 pielęgniarek/położnych na dyżurze czy odpowiedniego zabezpieczenia kadry podczas zabiegu 
operacyjnego. To czas nieustannych zmagań z rzeczywistością.

Ale są też i miłe chwile, a do takich należy przyjazd naszych Koleżanek z Misji Paragwaj. Ser-
decznie dziękuję za Wasz udział w tak ważnym przedsięwzięciu, dziękuję za promocję Polskiego 
pielęgniarstwa w Paragwaju. Już dziś tworzycie piękną historię i zapisujecie się na jej kartach. 

I na koniec proszę Was wszystkich, pamiętajcie jednak, że maj jest niezwykły dla nas ze 

względu na nasze Święta  Nasze!!!! Nie pozwólmy sobie tego odebrać. 
Z tej więc okazji pragnę złożyć wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia wszelkiej pomyśl-

ności, zdrowia, siły i wytrwałości. Niech maj będzie dla Was radością i spokojem. Wszystkiego 
Najlepszego!!!!

Z serdecznymi życzeniami 
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Przewodnicząca

Mariola Bartusek
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Kalendarium kwiecień 2014

1 kwietnia

Uroczystość 140 rocznicy powstania Szpitala Zakonu Bonifratrów w Ka-
towicach- udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Sekretarz 
ORPIP Bartosz Szczudłowski

1 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 

3 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

7 kwietnia

IX Ogólnopolska konferencja „Sterylizacja” organizowana przez PTP koło 
Siemianowice Sl  oraz Zespół ds. Pielęgniarek zatrudnionych w steryli-
zacji  przy ORPIP w Katowicach. Udział wzięła Krystyna Cieślik członek 
ORPIP w Katowicach 

8 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

9 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa Dializacyjnego 

9 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

9 kwietnia Prezydium ORPIP

10 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Opieki Długoterminowej

 
10 kwietnia

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ból i jego oblicza” organizowana 
przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. 
Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

10 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. Organizacji i Zarządzania w Raciborzu- udział 
wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek 

11 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 

14 kwietnia
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. Ośrodek Kształcenia w 
Łaziskach 

14 kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

15 kwietnia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli

15 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych

15 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego

15 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

15 kwietnia
Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, udział 
wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

16 kwietnia

Egzamin końcowy po kursie specjalistycznym szczepienia ochronne w ra-
mach projektu Wyższe kwalifikacje i umiejętności samo zatrudnionych z 
branży medycznej. Ośrodek Łaziska 

18 kwietnia
Spotkanie z Naczelną Pielęgniarką oraz Pielęgniarkami Oddziałowymi 
WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 

22 kwietnia
Spotkanie z Naczelną Pielęgniarką oraz Pielęgniarkami Oddziałowymi Wo-
jewódzkiego Szpitala w Tychach

23 kwietnia
Posiedzenie Rady SOW NFZ w Katowicach. Udział wzięła Joanna Zielińska 
Przewodnicząca Zespołu ds. Opieki Długoterminowej

23 kwietnia
Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowi-
cach. Udział wzięła przewodnicząca Mariola Bartusek

23 kwietnia Posiedzenie prezydium ORPIP

23 kwietnia

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia Klinicznego w So-
snowcu. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek i Sekretarz  
Bartosz Szczudłowski

24 kwietnia

I ogólnopolskie Spotkanie interdyscyplinarne na rzecz Promocji Zawodów 
organizowane przez Zespół ds. Promocji Zawodów przy ORPIP. Ośrodek 
Kształcenia Łaziska

24-27 kwietnia
XVII Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wiśle. Udział wzięła Prze-
wodnicząca Mariola Bartusek

28 kwietnia

Spotkanie w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dot. 
wyliczania norm zatrudnienia. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola  
Bartusek
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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 23 kwietnia 2014 roku

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wydania nowego zaświadczenia prawa 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 Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach,
• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wyko-

nywaniu zawodu pielęgniarki,
• wyrażenia zgody na umorzenie części niespłaconej pożyczki pieniężnej w związku ze zgo-

nem pożyczkobiorcy,
•  refundacji kosztów kształcenia
• przyznania zapomóg losowych i chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,
• udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego.

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

w dniu 09 kwietnia 2014 roku

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki Danuty Grodzkiej.

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki Kariny Dróżdż.

• spłaty zaległych składek członkowskich Pani Beaty Kłyszcz.
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 

konferencji pt.: „ Stop powikłaniom – zasady insulinoterapii u pacjenta z cukrzycą”.
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. promocji zawodów pielęgniarki i po-

łożnej Konferencji Naukowej pt. „Ogólnopolskie spotkania Interdyscyplinarne na rzecz pro-
mocji zawodów medycznych”.

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położ-
nych konferencji pn.: „Ochrona zdrowia pielęgniarki i położnej w aspekcie przeciwdziałania 
czynnikom stresogennym w środowisku pracy oraz w życiu rodzinnym, społecznym”.

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 12 marca 2014 roku.



6

Europejski Kongres Gospodarczy

Trzy dni dla biznesu

Po raz szósty Katowice stały się gospodarzem największej i najbardziej zna-
czącej imprezy dla świata gospodarki i wielkiego biznesu. 7, 8 i 9 maja odbywał 
się kolejny  Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – 
EEC), najbardziej prestiżowe i reprezentatywne forum dyskusyjne poświęcone 
globalnej gospodarce. 

Dla organizatorów – Grupy PTWP SA 
oraz  uczestników był to czas spędzony wy-
jątkowo intensywnie, bo tak właśnie można 
ocenić trzydniowy cykl debat, spotkań sym-
pozjów i wydarzeń towarzyszących z udzia-
łem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, 

Świata. W blisko 100 sesjach wzięło udział 
ponad 700 panelistów, między nimi komi-
sarze unijni, premierzy i przedstawiciele rzą-
dów państw europejskich, prezesi najwięk-
szych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, 
mający realny wpływ na życie gospodarcze  
i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwar-
tych debat publicznych, prowadzono  rozmowy 
o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Eu-
ropy i dla naszego kraju.

W tegorocznej edycji Kongresu sporo miej-
sca poświęcono sektorowi usług medycznych 

i szeroko pojętej ochronie zdrowia. Impre-
zą towarzyszącą Kongresowi było Ogólnopol-
skie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia, 
które 7 maja br w Hotelu Angelo, zwieńczy-

ło cykl regionalnych debat organizowanych 
przez wydawcę i redakcję miesięcznika oraz 
portalu Rynek Zdrowia. W spotkaniu udział 
wzięło ponad 200 uczestników. Najważniej-
sze problemy opieki zdrowotnej omówili m.in. 
odpowiedzialni za politykę zdrowotną wice-
marszałkowie z kilku województw, przed-
stawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, 
dyrektorzy szpitali z wielu regionów kraju,  
eksperci rynku medycznego. Nie mogło za-
braknąć obecności śląskich pielęgniarek i 
położnych, które reprezentowała dr Mariola 
Bartusek, Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Obszerną relację z tegorocznego Kongresu 
zaprezentujemy w kolejnym wydaniu Naszych 
Spraw.     

mo
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Konkursy Kwiecień 2014
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego   Jankowska Mariola 
 
Sp Szpital Kliniczny nr 7 Katowice Ochojec

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Neurochirurgii     Anna Kopycka 
 
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

Naczelna Pielęgniarka    Małgorzata Cudak 
 
 Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM GCZD im Jana Pawła II  Katowice -Ligota

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii  
i Hematologii i Chemioterapii   Halina Zając

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologii       Katarzyna Wieczorek

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgii      Iwona Wolicka 
 
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcych Oddziałów  
Zabiegowych oraz Chirurgii Małoinwazyjnej  
i zabiegów krótkoterminowych    Edyta Zygmunt

Pielęgniarka Oddziałowa Katedry i Oddziału  
Klinicznego Pediatrii    Mariola Kuźma
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Dyżur pod telefonem 

adwokat Kinga Rudnik

Pozostawanie pracownika w gotowości do pracy, oprócz normalnych godzin świad-
czenia przez niego pracy, zwyczajowo określa się mianem „dyżuru pod telefonem”. Na-
zwa ta swój rodowód bierze z najpopularniejszego rodzaju „pozostawania w gotowości 
do pracy”, jakim jest „pozostawanie w gotowości do pracy w domu”. Przepisy Kodeksu 
pracy wskazują jednak na dwa rodzaje sytuacji pozostawania pracownika w „gotowo-

ści do pracy”. Każdy z tych rodzajów daje 
pracownikowi inne uprawnienia. 

Zgodnie z art. 1515 Kodeksu pracy Praco-
dawca może zobowiązać pracownika do pozo-
stawania poza normalnymi godzinami pracy w 
gotowości do wykonywania pracy wynikającej 
z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w in-
nym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
(dyżur). Zatem mianem dyżuru pracownika 
określane jest pozostawanie przez niego w go-
towości do pracy poza jego normalnymi godzi-
nami pracy w dwóch przypadkach :

w zakładzie pracy;
innym miejscu wyznaczonym przez pra-
codawcę.

Czytając jednak da-
lej przepis ww. art. art. 
1515 K.p. (w paragrafie 
3) pojawia się kolejny 
szczególny przypadek 
drugiego z ww. rodzajów 
(tj. innego miejsca wy-
znaczonego przez pra-
codawcę), a mianowicie 
„dyżur pełniony w domu”. Rozróżnienie pełnio-
nego dyżuru na inne miejsce wyznaczone przez 
pracodawcę, a pełnienie dyżuru„w domu” ma 
bardzo doniosłe znaczenie dla pracownika. Od  
miejsca jego pełnienia Ustawodawca uzależnia 
prawo pracownika do otrzymania czasu wolne-
go w zamian za dyżur. Tak naprawdę zatem, 
można wyróżnić trzy przypadki pełnienia przez 
pracownika dyżuru:

a)  w zakładzie pracy;

b) innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę: 

poza domem;

w domu – nazywany potocznie „dyżurem 
pod telefonem”.

Następnie w § 2  art. 1515 K.p. Ustawo-
dawca wskazuje na fakt niekorzystny z punktu 
widzenia pracownika, tj.  iż czasu dyżuru nie 
wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżu-
ru pracownik nie wykonywał pracy. Jednak w 
kolejnym zdaniu, przypomina o prawach pra-
cownika do odpoczynku i nakazuje pracodaw-
cy ich respektowanie, tj. czas pełnienia dyżuru 
nie może naruszać prawa pracownika do odpo-
czynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

Ustawodawca wypowiedział się także odno-
śnie rekompensaty przysługującej pracowni-
kowi  za pozostawanie w gotowości do pracy 
(rekompensata za dyżur). Rekompensata ta 

przyjmuje dwie postaci: 
1) czasu wolnego i 2) 
ekwiwalentu pieniężne-
go. Kodeks pracy w w § 
3  art. 1515  stanowi, iż 
za czas dyżuru, z wyjąt-
kiem dyżuru pełnionego 
w domu, pracownikowi 
przysługuje czas wolny 
od pracy w wymiarze 
odpowiadającym długo-

ści dyżuru, a w razie braku możliwości udziele-
nia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające 
z jego osobistego zaszeregowania, określone-
go stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli 
taki składnik wynagrodzenia nie został wyod-
rębniony przy określaniu warunków wynagra-
dzania - 60 % wynagrodzenia. Zatem każde 
pozostawanie w gotowości do pracy (dyżur) –  
o ile nie jest dyżurem pełnionym w domu – 
daje w zamian pracownikowi prawo do czasu 
wolnego, ewentualnie wynagrodzenia pienięż-
nego.

Z kolei w mniej korzystnej sytuacji  są tyl-
ko pracownicy zarządzający w imieniu praco-
dawcy zakładem pracy. Zostali oni pozbawieni 

Każde pozostawanie w gotowo-
ści do pracy (dyżur) – o ile nie jest  
dyżurem pełnionym w domu – daje 
w zamian pracownikowi prawo do 
czasu wolnego, ewentualnie wyna-
grodzenia pieniężnego.
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prawa do odpoczynku ustalonego ustawowo 
oraz rekompensaty w postaci czasu wolnego, 
względnie wynagrodzenia pieniężnego. Pra-
cownicy ci (zarządzający w imieniu pracodaw-
cy zakładem pracy) mimo pełnienia dyżuru 
(gotowości do pracy) nie posiadają skuteczne-
go prawa żądać od pracodawcy przestrzegania 
przepisów o czasie odpoczynku dla pracowni-
ka oraz  domagać się rekompensaty w postaci 
czasu wolnego, względnie wynagrodzenia pie-
niężnego, gdyż § 4 art. 1515  K.p.  wyraźnie 
stanowi -   przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 
nie stosuje się do pracowników zarządzających 
w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

W przypadku pełnienia dyżuru w domu pra-
cownik nie ma prawa do żadnych świadczeń z 
tego tytułu. Wyjątkiem są sytuacje określone 
w innych aktach (niż-
szego rzędu) aniżeli 
Kodeks pracy, takich 
jak:  układ zbiorowy 
pracy, inne przepisy 
płacowe lub umowa o 
pracę. Akty te mogą 
przyznawać pracowni-
kowi w zamian za peł-
nienie dyżuru w domu 
pewne uprawnienia, 
np. czas wolny, czy 
ekwiwalent pieniężny. 
Jednakże Kodeks pracy 
uprawnień takich nie przewiduje, a zatem są 
one zależne już od zasad panujących w danym 
zakładzie pracy i pracownik nie może skutecz-
nie wymusić ich na pracodawcy.

Jeżeli jednak pracownik w czasie dyżuru 
otrzymał polecenie pracodawcy do wykony-
wania pracy, to czas jej wykonywania jest wli-
czany do czasu pracy, a zatem pracownik na-
bywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli są 
spełnione przesłanki z przepisów regulujących 
zasady pracy w godzinach nadliczbowych.

Prawo pracodawcy do wydania polecenia 
pełnienia dyżuru jest w § 1 określone bardzo 
szeroko. Przepis ten nie wskazuje żadnych 
okoliczności ograniczających to prawo. Pra-
codawca może jednak z niego korzystać tyl-
ko w granicach rzeczowej potrzeby. Nie może 
go nadużywać (art. 8 k.p.) ani dyskryminować 
pracowników (art. 112, 113 oraz 183a-183e 
k.p.).”¹

„Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika 
ponadto wskazanie, iż czas pełnionego przez 
pracownika dyżuru „pod telefonem” poza za-
kładem pracy nie może być traktowany jako 
jego czas odpoczynku w rozumieniu art. 132 i 

133 Kodeksu pracy (czyli jako jego czas pry-
watny), a z drugiej strony nie jest to czas pra-
cy (gdy w tym czasie pracownik nie świadczy 
pracy). Zdaniem Sądu Najwyższego pozosta-
wanie pracownika w gotowości do wykonywa-
nia pracy po wezwaniu go przez pracodawcę za 
pomocą środków porozumiewania się na odle-
głość („pod telefonem”), jeżeli pracownik ma 
obowiązek stawić się do pracy w wyznaczonym 
czasie, jest dyżurem w innym wyznaczonym 
miejscu w rozumieniu art. 1515 § 1 Kodeksu 
pracy. Dyżurem pozazakładowym jest więc 
także dyżur „pod telefonem komórkowym”, w 
trakcie którego pracownik musi mieć włączo-
ny telefon, licząc się z koniecznością świad-
czenia pracy po wezwaniu przez pracodawcę 
i stawieniu się w miejscu świadczenia pracy w 

określonym czasie. 
Tak dyżurującemu 
pracownikowi nale-
ży zapewnić okresy 
odpoczynku na pod-
stawie art. 132 i 133 
Kodeksu pracy. Nie-
zapewnienie tego 
odpoczynku uzasad-
nia zaś domaganie 
się od pracodawcy 
zadośćuczynienia za 
naruszenie dobra 
osobistego (prawa 

do odpoczynku) na podstawie art. 448 Kodek-
su cywilnego (wyrok Sądu Najwyższego z 9 
grudnia 2011 r., sygn. akt II PK 115/11, LEX 
nr 1125093)”.²

Przepisy Kodeksu pracy oprócz wyżej scha-
rakteryzowanego dyżuru pracownika (art. 
1515 K.p.) przewidują dwie inne sytuacje 
związane z pozostawaniem w gotowości do 
wykonywania pracy. Pierwsza określana jako  
przestój (art. 81 K.p.) oznacza  pozostawanie 
pracownika w gotowości do wykonywania pra-
cy w czasie jego normalnych godzin pracy, a 
druga to  pozostawanie w pogotowiu do pracy 
(art. 136 K.p.). Charakteryzują się one jednak 
zupełnie innymi przesłankami, aniżeli dyżur w 
rozumieniu art. 1515 K.p.

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

pracy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. 
zm)

¹ - Jaśkowski K. (red.), Maniewska E. Kodeks 
pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzy-
szące z orzecznictwem. Europejskie prawo 
pracy z orzecznictwem. LEX, 2014;

²- http://personelodadoz.pl.

Jeżeli pracownik w czasie dyżu-
ru otrzymał polecenie pracodawcy do 
wykonywania pracy, to czas jej wyko-
nywania jest wliczany do czasu pracy, 
a zatem pracownik nabywa prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, jeżeli są 
spełnione przesłanki z przepisów regu-
lujących zasady pracy w godzinach nad-
liczbowych.
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Aktualizacja danych  
rejestru prowadzonego przez OIPiP

Jeden z najczęściej wypełnianych formularzy w Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych to arkusz aktualizacyjny. Dzięki niemu pozyskujemy aktualne dane, przy-
datne nie tylko do celów statystycznych.

W myśl  art. 46 ustawy  z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej - każda pielę-
gniarka i położna wpisana do rejestru pielęgnia-
rek i położnych, jest obowiązana do niezwłocz-
nego zawiadomienia okręgowej rady pielęgnia-
rek i położnych o wszelkich zmianach danych 
ujawnianych w tym rejestrze, jednak nie póź-
niej niż w terminie 14 dni od dnia ich powsta-
nia. Obowiązek aktualizowania danych dotyczy 
w szczególności, takich danych jak:  

1)  adres miejsca zamieszkania;
2)  datę i rodzaj ukończonego kształcenia po-

dyplomowego, nazwę organizatora kształ-
cenia wydającego zaświadczenie oraz w 
przypadku szkolenia specjalizacyjnego - 
numer dyplomu oraz datę jego wystawie-
nia;

3)  stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz 
nazwę organu nadającego stopień;

4)  tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz 
nazwę organu nadającego tytuł;

5)  nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i 
stanowisko, poczynając od daty rozpoczę-
cia wykonywania zawodu;

6)  informację o prowadzeniu indywidualnej, 
indywidualnej specjalistycznej lub grupo-
wej praktyki wraz z numerem wpisu do wła-
ściwego rejestru; 

 W przypadku niezgłoszenia zmiany danych 
objętych rejestrem w powyższym terminie, or-
gan prowadzący rejestr – okręgowa rada pie-
lęgniarek i położnych - może, w drodze decyzji 
administracyjnej, nałożyć na podmiot wyko-

nujący działalność leczniczą karę pienięż-
ną w wysokości do dziesięciokrotnego mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę okre-
ślonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się ry-
gor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, 
o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze-
pisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
dotyczące decyzji administracyjnych. Organem 
wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary 
pieniężnej jest minister właściwy w sprawach 
zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji administra-
cyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pienięż-
nej organ prowadzący rejestr jest obowiązany 
uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naru-
szeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące ter-
minu przedawnienia zobowiązań podatkowych 
oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w 
sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do 
sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o dzia-
łalności leczniczej). 

Arkusze aktualizacyjne są dostępne na stro-
nie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych, w zakładce : Pliki do pobrania/Prawo 
Wykonywania Zawodu. W treści arkusza znaj-
duje się także informacja o załącznikach, czyli 
dokumentach, które powinny być dostarczone 
łącznie z arkuszem.

Rejestr podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą 

Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrze-
śnia 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych objętych wpisem do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w spra-
wach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze 
oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, 
poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. 
wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do 
rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być 
składane wyłącznie w postaci elektronicz-
nej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu 
elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub 
profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o in-

formatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 
z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody 
podpisywania i wysyłania wniosków w postaci 
elektronicznej są udostępnione użytkownikom 
Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Apli-
kacji dla Praktyk Zawodowych.

Informujemy, że Rejestr Podmiotów Wyko-
nujących Działalność Leczniczą znajduje się 
obecnie pod następującym adresem strony in-
ternetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl.

Przypominamy również o obowiązku dostar-
czania aktualnej polisy OC wraz z wnioskiem 
o zmianę wpisu w rejestrze. Wniosek, który 
dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumen-
tu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie 
umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

op. red.



13

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
 

Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego rodziną

GRUPA

Skuteczna komuni-
kacja i kształtowanie 

konstruktywnych rela-
cji interpersonalnych 
w kontakcie z pacjen-

tem i jego rodziną
+ 4h

Konstruktywne prze-
zwyciężanie sytuacji 
trudnych w relacji 

pielęgniarki z pacjen-
tem i jego rodziną

Emocje, stres i radze-
nie sobie z wypale-

niem zawodowym  w 
kontakcie z pacjen-
tem i jego rodziną

+ 4h
Konstruktywne prze-
zwyciężanie sytuacji 
trudnych w relacji 

pielęgniarki z pacjen-
tem i jego rodziną

Psychologiczna re-
lacja pomagania w 
kontakcie z pacjen-
tem i jego rodziną

+ 4h
Konstruktywne prze-
zwyciężanie sytuacji 
trudnych w relacji 

pielęgniarki z pacjen-
tem i jego rodziną

Innowacyjne kierun-
ki i metody działania 

w relacjach pielę-
gniarki z pacjentem 

i jego rodzina
+ 4h

Konstruktywne prze-
zwyciężanie sytuacji 
trudnych w relacji 

pielęgniarki z pacjen-
tem i jego rodziną

Grupa A
17 – 18

 maja 2014
07 – 08 

czerwca 2014
05 – 06 

lipca 2014
02 - 03  

sierpnia2014

Grupa B
24-25 

maja 2014
14 - 15 

czerwca 2014
12 – 13 

lipca 2014
06 - 07 

września 2014

Grupa C
29 – 30 

września 2014
27 - 28 

października 2014
24 - 25 l

istopada 2014
15 – 16 

grudnia 2014

Grupa D
27 – 28 

września 2014
25 - 26 

października 2014
22 - 23 

listopada 2014
13 – 14 

grudnia 2014

Grupa  E
20 – 21 

września 2014
18 – 19 

października 2014
15 – 16 

listopada 2014
06 - 07 

grudnia 2014

Grupa  F
22 – 23 

września 2014
20 – 21 

października 2014
17 – 18 

listopada 2014
08 - 09 

grudnia 2014

Grupa G 31 maja – 01 
czerwca 2014

28 – 29 
czerwca 2014

26 -27 
lipca 2014

16 – 17 
sierpnia 2014

Grupa H 19 - 20 lipca 2014
09 - 10 

sierpnia 2014
30 – 31

 sierpnia 2014
13 - 14 

września 2014

dkarwowska@interia.pl

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi trybu realizacji szkolenia, 
proponujemy Państwu dodatkowe terminy realizowane tylko w weekendy!!!
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„WEWNĘTRZNY PŁOMIEŃ”

 czyli kilka słów o wypaleniu zawodowym

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Wykonywanie zawodu pielęgniarki wymaga wielu umiejętności i kwalifikacji oraz 
wiąże się ze stałym kontaktem z oczekującymi pomocy, cierpiącymi ludźmi oraz z sy-
tuacjami na granicy życia i śmierci. W oczekiwaniach pacjentów pielęgniarka „powin-
na być” przede wszystkim kompetentna i odpowiedzialna, a jednocześnie troskliwa, 
życzliwa, empatyczna, pogodna, uważna na potrzeby pacjentów, okazująca współczu-
cie, dodająca otuchy i nadziei… 

Również ideały zawarte w procesie kształ-
cenia zawodu pielęgniarki stawiają przed nią 
wiele wymagań – miłości bliźniego, poświęce-
nia, skromności, schludności, wrażliwości na 
drugiego człowieka. Wykonywana przez pielę-
gniarkę praca w ciągłej czujności i na „pierw-
szej linii frontu” kontaktu z chorymi wiąże się 
także z licznymi obciążeniami, czy też kosz-
tami psychicznymi, wynikającymi z sytuacji 
bezpośredniej styczności pielęgniarki z bólem, 
intensywnymi emocjami, kontaktami z rodzi-
nami pacjentów. To ukierunkowanie na ludzi, 
szczególne uwrażliwienie i wyczulenie na po-
trzeby innych, na pielęgnowanie „ogników ży-
cia” pacjentów sprawia, iż 
pielęgniarki znajdują się w 
grupie ryzyka wypaleniem 
zawodowym.

Określenie „wypalenie” 
pochodzi z języka potoczne-
go i ma charakter metafo-
ryczny – bardzo obrazowo kojarzy się z brakiem 
energii, wewnętrznego ognia, wyczerpaniem 
pozostającym na zgliszczach początkowego, 
pełnego ideałów, płomiennego zaangażowania 
w pracę, gdyż… aby się wypalić, trzeba naj-
pierw płonąć… 

Być może jest tak…, że możesz przez chwilę 
usiąść wygodniej i… być może… możesz skie-
rować swoją uwagę na siebie… do środka… 
Być może… możesz wyobrazić sobie… paleni-
sko… palenisko Twojej wewnętrznej energii…, 
miejsce, w którym płonie Twój wewnętrzny 
płomień… Ciekawe, gdzie doświadczasz tego 
miejsca w sobie…? Być może… w brzuchu… 
albo… w okolicach serca…? Jakie jest to miej-
sce w Tobie…? Czy płonie na nim ogień…, przy-
jazny i bezpieczny…, którego ogniki widać w 
Twoich oczach…, uśmiechu…, a jego ciepło czuć 
w Twoich dłoniach…? Czy Twoje wewnętrzne 
palenisko wypełnia gorący, czerwony żar…, z 

którego wyskakuje wesoły snop trzaskających 
radośnie iskier energii…, bije z niego życiodaj-
ne ciepło i światło, przepełniające Cię zapałem 
i energią do działania…? 

Wypalenie zawodowe pojawia się stopniowo i 
jest procesem, który w początkowej fazie może 
być doświadczany w postaci psychofizycznego 
przemęczenia i przeciążenia intensywnością 
kontaktów z innymi ludźmi (a przede wszyst-
kim pacjentami). Najpierw wypalają się emo-
cje, czyli „życiowa energia” – zaangażowanie, 
entuzjazm, radość, zapał i zainteresowanie 
wykonywanymi zadaniami, zadowolenie i sa-
tysfakcja z pracy. Wypalenie emocjonalne po-

wstaje na skutek silnego 
przeżywania, współod-
czuwania problemów i 
emocji pacjentów, poczu-
cia odpowiedzialności za 
ich życie oraz tendencji 
do obwiniania siebie, gdy 

udzielenie skutecznej pomocy w określonym 
momencie nie jest już możliwe. Na tym eta-
pie wypalenie zawodowe może przejawiać się 
poprzez problemy ze snem, niechęć do wsta-
wania i pójścia do pracy, postępujące i wszech-
ogarniające zmęczenie, niezadowolenie, draż-
liwość, poczucie wewnętrznego zniechęcenia i 
napięcia. Objawy te często opisywane są jako 
przejaw „lenistwa”, „humorów”, „użalania się 
nad sobą”, czy też „złej woli”. Natomiast jeśli 
spojrzymy na nie jako sygnały ostrzegawcze, to 
są one zaproszeniem do krótkiego wypoczyn-
ku, do relaksu, do zatrzymania się na chwilę i 
spojrzenia z pewnego dystansu na swoje życie 
i pracę, do złapania oddechu w codzienności, 
do zwrócenia uwagi na własne potrzeby…, na 
swój własny płomień…

Czy też może… Twoje wewnętrzne paleni-
sko… wypala się…, dogorywa…, gaśnie… a we-

„Musi się w Tobie palić to, 
co chcesz zapalić w innych”

Św. Augustyn
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wnętrzne paliwo kończy się…? A być może pod 
warstwą popiołów tli się jeszcze ciepły, pulsują-
cy żar…, czekający na Twoją uwagę i troskę…, 
czekający na kolejną porcję paliwa…? Jakiego 
paliwa potrzebujesz, aby Twój wewnętrzny 
płomień mógł rozpalić się ponownie…?

W następnej kolejności postępującego wy-
palenia zawodowego mogą pojawić się lub 
nasilić doświadczane już wcześniej dolegliwo-
ści somatyczne, na przykład bóle głowy, krę-
gosłupa, żołądka. Dodatkowo może zwracać 
uwagę – niechęć do kontaktu z ludźmi, utrata 
zainteresowania pacjentami i lekceważenie ich 
potrzeb, pogardliwe, przedmiotowe odnoszenie 
się do innych ludzi (pacjentów, współpracow-
ników, rodziny), wybuchy złości, narastająca 
niechęć do pracy, ale również do podejmo-
wania aktywności pozazawodowych. Pogorsza 
się jakość wykonywanych zadań i obowiązków 
oraz koncentracja uwagi. Nasila się poczu-
cie rozczarowania oraz… narasta zmęczenie… 
To sygnały świadczące o tym, że wewnętrzny 
płomień wygasa…, że pielęgniarka nie może 
dać już więcej – więcej opiekować się innymi, 
dbać i troszczyć się o innych… Opisane powyżej 
objawy działają jak instynktowny mechanizm 
obronny i pozwalają na zmniejszenie zaanga-
żowania w relacjach z drugim człowiekiem,  na 
psychiczne zdystansowanie się oraz przeniesie-
nie uwagi z innych ludzi i ich potrzeb na siebie i 
swoje potrzeby… Zachęcają do emocjonalnego 
(i być może również fizycznego) wycofania się 
i dłuższego wypoczynku…

Być może jest tak, że… potrzebujesz pójść 
do lasu…, gdzie pośród zielonych drzew…, szu-
mu liści…, śpiewu ptaków…, zapachu wilgotnej, 
żyznej ziemi i słońca…, możesz nazbierać za-
pas suchych patyków…, suchej trawy…, a może 
suchych liści na kolejną podpałkę dla swoje-
go wewnętrznego płomienia… A być może jest 
tak…, że potrzebujesz przez jakiś czas… skupić 
całą swoją uwagę na samej sobie…, pozwo-
lić sobie na odrobinę pobłażliwości dla samej 
siebie…, na zdrowy egoizm i myślenie czasem 
tylko o sobie… Być może jest tak…, że potrze-
bujesz uważnie i troskliwie pochylić się nad 
sobą…, nad własnym, wewnętrznym ogniem 
życia i… delikatnie… uważnie ponownie roz-
dmuchać  żar… Być może wyjechać na tak dłu-
go już odkładany urlop…, być może odnaleźć 
pasję i radość życia poza pracą…, być może 
zwrócić uwagę na to, co i kiedy jesz…, jak i kie-
dy odpoczywasz…, a być może odnaleźć poza 
pracą ważne dla Ciebie, ciepłe i wspierające re-
lacje z innymi ludźmi…?

Wraz z kolejnym etapem wypalenia zawo-
dowego pojawia się poczucie wewnętrznej 
pustki – wewnętrzny płomień i żar gaśnie… 
Wygasłe palenisko daje o sobie znać poprzez 
niezadowolenie nie tylko z pracy, lecz także z 
całokształtu własnego życia, poczucie niezro-
zumienia i krzywdy ze strony przełożonych, 
poczucie bezradności, utraty wiary we własne 
kompetencje i możliwości. Mogą pojawić się 
epizody depresyjne, choroby somatyczne oraz 
nasilające się poczucie osamotnienia. W związ-
ku z pogorszeniem stanu zdrowia i ogromną 
niechęcią do pracy, pojawiają się coraz częst-
sze nieobecności i zwolnienia lekarskie. Na tym 
etapie zaawansowania wypalenia zawodowego 
zazwyczaj potrzebna jest pomoc specjalisty 
(psychologa, psychoterapeuty, lekarza). Wtedy 
to pielęgniarka potrzebuje opieki, troski i pielę-
gnowania…, pomocy w odnalezieniu wewnętrz-
nej siły do ponownego rozpalenia wewnętrzne-
go płomienia…  

A być może jest tak…, że przyszedł taki czas 
w Twoim życiu, abyś mogła… mogła sięgnąć 
głębiej…, rozgarnąć wypalony…, zimny po-
piół w swoim wewnętrznym palenisku…, usu-
nąć jego nadmiar i… sięgnąć jeszcze głębiej… 
i odnaleźć w sobie odpowiedzi na ważne dla 
Ciebie pytania… Czy moja praca ma dla mnie 
sens…? Jaki sens ma dla mnie moja praca…? 
Co stanowi o poczuciu sensu w moim życiu…? 
Praca…? Rodzina…? Pasja…?............? Jakie są 
moje zdolności i mocne strony…? A odnajdu-
jąc gdzieś głęboko… w sobie… pod popiołami… 
ważne odpowiedzi na ważne dla Ciebie pyta-
nia… być może możesz zrobić miejsce… na 
nową podpałkę i nowy ogień… i jeszcze raz… 
na nowo… rozniecić w sobie płomień… 

Literatura (dla osób zainteresowanych tematem):
• Borysenko, J. (2008). Przewodnik dla zapraco-

wanych. 52 proste strategie dokonywania zmian 
życiowych. Gdańsk, Wydawnictwo AnWero.

• Brantley, J., Millstine, W. (2010). Pięć cennych 
minut w rano. 100 porannych ćwiczeń, które po-
mogę ci zachować wewnętrzny spokój przez cały 
dzień. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne.

• Brantley, J., Millstine, W. (2010). Pięć cennych 
minut wieczorem. 100 ćwiczeń, które pomogę 
ci wypocząć po ciężkim dniu. Gdańsk, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne.

• Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie 
w pracy zawodowej. Gdańsk, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.

• Sęk, H. (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny 
i zapobieganie. Warszawa, Wydawnictwo Nauko-
we PWN.
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Autorytet zawodowy i wzory osobowe 
w zawodach pielęgniarki i położnej

Barbara Kotlarz     
mgr  pielęgniarstwa, lic. położnictwa,

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego  

Pielęgniarstwo i położnictwo – to zawody, których przedstawiciele towarzyszą 
każdemu z nas od chwili narodzin, aż do schyłku życia. Wymagające profesjonalizmu, 
na który składa się doskonałe przygotowanie merytoryczne, systematycznego podno-
szenie kwalifikacji, ale też – jak w rzadko którym zawodzie – posiadania określonych 
cech charakteru, które bez względu na okoliczności pozwalają działać na rzecz ludzi 
chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych, wymagających opieki, ale i wsparcia w 
niewyobrażalnym niekiedy cierpieniu.

8 maja – to dzień, w którym położne w Pol-
sce obchodzą swoje Święto – Dzień Położnej 
ustanowiony w rocznicę  urodzin Stanisławy 
Leszczyńskiej 
– wielkiej posta-
ci polskiego po-
łożnictwa – która 
uwięziona w nie-
mieckim obozie 
koncentracyjnym 
Auschwitz II – 
Birkenau (więzień 
nr 41335),  peł-
niła funkcję po-
łożnej obozowej, 
dając swoją pracą 
obraz prawdziwe-
go człowieczeń-
stwa i godności 
zawodowej. 

Jej postać zo-
stała uwieczniona 
na Kielichu Życia i 
Przemiany – wotum polskich kobiet, złożonym 
2 maja 1982 roku jako dziękczynienie dla Mat-
ki Bożej. Postać Stanisławy w obozowym pa-
siaku i trzymającej niemowlę na ręku, znajduje 
się obok Świętej Jadwigi Trzebnickiej, królowej 
Jadwigi oraz błogosławionej Marii Teresy Ledó-
chowskiej, kobiet wybranych z tysiącletniej hi-
storii Polski i uznanych za symbol troski o naj-
ważniejszy dar Boga – dar życia.

Z kolei 12 maja, dzień urodzin  Florence 
Nightingale, został ustanowiony przez Świato-
wą Organizację Zdrowia Międzynarodowym 
Dniem Pielęgniarki. Pomimo upływu lat,  
F. Nightingale uważana jest za najsłyn-
niejszą na świecie pielęgniarkę i twór-
czynię nowoczesnego pielęgniarstwa, 
a także założycielkę pierwszej szkoły pielęgniar-
stwa w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza 
w Londynie.

Medal Florence Nightingale jest najwyż-
szym odznaczeniem. Przyznawany jest pielę-
gniarkom od 1912 roku przez Międzynarodowy 

Komitet Czerwonego Krzyża. Przyznaje się go 
za wybitne zasługi, m.in. za wyjątkową odwagę 
i poświęcenie się niepełnosprawnym, chorym, 
rannym i ofiarom kataklizmów, w czasie woj-
ny i pokoju; za pionierstwo w zakresie zdrowia 
publicznego i w nauczaniu pielęgniarstwa. 

Nowoczesne zorientowanie na kształcenie 
w zawodach pielęgniarki i położnej obejmuje 
nie tylko przekazanie niezbędnego minimum 
wiedzy teoretycznej w aspekcie medycznym 
i historycznym i wypracowanie umiejętności 
praktycznych, ale również – a może przede 
wszystkim – zbudowanie autorytetu zawodo-
wego. Stanowi on bowiem nie tylko element 
kultury zawodowej o znaczeniu historycznym, 
ale również emocjonalnym i duchowym. 

Autorytet – (łac. Auctoritas – powaga <mo-
ralna>) oznacza:
• Społeczne uznanie, prestiż osób lub grup 

bądź instytucji społecznych oparte na cenio-
nych w danym społeczeństwie wartościach.

• Osobę lub instytucję cieszącą się uznaniem, 
mającą kredyt zaufania co do profesjona-
lizmu, prawdomówności i bezstronności w 
ocenie jakiegoś zjawiska lub wydarzenia.

• W kontaktach międzyludzkich osoba mają-
ca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją 
emocjonalną lub charyzmą. 

• W teorii socjologicznej jeden z typów ideal-
nych legitymizacji władzy. Zinternalizowane 
przeświadczenie o świętości i nadrzędności 
przywódcy.

• W psychologii osoba, której jesteśmy 
skłonni ulegać, podporządkowywać się 
i wykonywać jej polecenia.
Osoba posiadająca specjalistyczne kwa-

lifikacje zawodowe cieszyć się będzie auto-
rytetem specjalisty, wynikającym z jej wie-
dzy i posiadanych umiejętności zawowych. 
Walory związane ze sprawowaniem władzy i 
wyjątkowymi cechami osobowości pozwolą 
z kolei zbudować autorytet charyzmatyczny.

Wpływ autorytetu może być dwojaki: jako 
oddziaływanie wyzwalające bądź ujarzmiające. 

Stanisława Leszczyńska
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Autorytet wyzwalający inspiruje i konstruktyw-
nie wpływa na postępowanie osób, mobilizując 
je do inicjatywy i podejmowania samodzielnych 
działań, stymulując ich zapał, wyobraźnię i in-
telekt, czy pomagając im w osiąganiu cywilnej 
odwagi i krytycznej wiedzy. Współpraca z tak 
rozumianym autorytetem nie wynika z obo-
wiązku czy z powinności, lecz jest całkowicie 
dobrowolna.

Autorytet ujarzmiający z kolei pocho-
dzi nie tyle z osobistych zalet czy zasług, ile 
z wygórowanych ambicji i żądzy władzy jego 
"dysponenta" dążącego do podporządkowania 
sobie podwładnych poprzez stosowanie apara-
tu przymusu i ustanawianie arbitralnych zaka-
zów bądź nakazów. 

Już od czasów św. 
Wincentego a Paulo 
wzór osobowy pie-
lęgniarki stanowił 
wyobrażenie „do-
brej kobiety w służ-
bie innym”. Obejmo-
wał on takie zalety 
jak: sprawiedliwość, 
troskliwość, szacu-
nek, współczucie, 
łagodność, serdecz-
ność odpowiedzial-
ność, punktualność, 
dokładność i roz-
tropność. Cechy 
te zmodyfikowała  
F. Nightingale o war-
tości takie jak: „tolerancja, prawdomówność, 
uczciwość, trzeźwość, czystość i schludność”. 
Autorytet w pielęgniarstwie wyrósł więc na 
wartościach chrześcijańskich i ulegał przemia-
nom dziejowym, prowadząc do niemal idealne-
go wzoru osobowego pielęgniarki, opartego na 
humanizmie i patriotyzmie, będącego w zgo-
dzie z wartościami takimi jak: dobroć, miłość 
bliźniego, tolerancja, sprawiedliwość, bezinte-
resowność, poświęcenie, altruizm czy heroizm.

Dziś zmienił się wizerunek zawodowy, obej-
mujący zmiany zarówno w wyglądzie codzien-
nego umundurowania (brak czepka, kolorowe, 
szyte na miarę mundurki), nazewnictwa (nie 
„siostra”, a „pani pielęgniarka, położna”), wy-
kształcenia (nie średni personel medyczny, ale 
licencjat, liczne specjalizacje), hierarchii za-
wodowej (nie tylko przełożona czy naczelna, 
ale dyrektor ds. pielęgniarstwa), czy  w końcu 
samodzielności zawodowej (nie pracownik, a 
właściciel praktyki czy podmiotu leczniczego). 
Powoduje to, że odwracamy się od wizerunku 
„spolegliwego” pracownika, biorąc tylko jego 
potoczne znaczenie pod uwagę (uległy, podpo-
rządkowany, a nie ktoś, na kim można polegać 
i mieć do niego zaufanie), na rzecz równorzęd-
nego członka zespołu terapeutycznego i samo-
dzielnego pracownika ochrony zdrowia. 

Czy wobec tego dotychczas uznane au-
torytety przestają mieć rację bytu? 

Czy motto życia R. Hutner  „…pomaganie in-

nym wzbogaca nas wewnętrznie i nadaje sens 
życiu….” nie może być drogowskazem współ-
czesnej pielęgniarki? 

Czy Rachunek sumienia pielęgniarki” autor-
stwa H. Chrzanowksiej to dziś nic nie znaczące 
zapiski?

Czy umiłowanie życia ponad wszystko  
S. Leszczyńskiej nie jest warte nawet chwili za-
dumy?

Jednak potrzebę budowania autorytetu  
w oparciu o wzory osobowe widzą sami zainte-
resowani:
√ Studenci uważają, że zajęcia z etyki, pomoc-

ne w kształtowaniu postaw zawodowych, 
powinny im towarzyszyć już od początków  
studiów.

√ Większe znaczenie przypisuje się teore-
tycznemu znaczeniu wzoru osobowego; 
w praktyce wykorzytywane są one w niewiel-
kim stopniu. Wiele osób w ogóle nie dostrze-
ga dla siebie żadnego wzoru osobowego.

√ Istnieje słaba znajomość polskich nestorek 
pielęgniarstwa, z których najczęściej wy-
mienia się  H. Chrzanowską.

√ Obserwuje się marginalizację wartości du-
chowych na rzecz wartości finansowych 
i materialnych, ale też rodziny, altruizmu 
czy zdrowia i życia. Zaznacza się również 
pewna wybiórcza tendencja doboru cech do 
tworzenia własnego wzorca osobowego.

√ Jako przyczynę zjawiska kryzysu au-
torytetu i utraty wrażliwości moralnej 
pielęgniarki uznają środowisko pracy.

Autorytet pedagogiczny staje się więc ko-
niecznym warunkiem właściwego przebiegu 
procesu edukacji w zawodach medycznych. 
Wyróżnia się następujące jego rodzaje:
√  Autorytet oparty na doświadczeniu życio-

wym nauczyciela, czyli na jego wiedzy, wy-
kształceniu, zdolnościach i mądrości;

√  Autorytet desygnowany, odnoszący się do 
pozycji społecznej wychowawcy, wynikający 
z uznania dla jego stanowiska bądź funkcji;

√ Autorytet oparty na nieformal-
nych umowach, zaufaniu, kontrak-
tach, które opiekunowie zawierają 
w codziennych interakcjach ze swoimi pod-
opiecznymi;

√  Autorytet wypływający z władzy, którą po-
siada osoba sprawująca zwierzchnictwo nad 
innymi ludźmi;

√  Autorytet emocjonalny, wynikający z 
uczuć szacunku, miłości bądź też obawy czy 
lęku wobec opiekuna.
Nasza codzienność w swej praktycz-

nej działalności, pomimo komercjaliza-
cji usług zawodowych, pozostaje pod 
silnym wpływem nauczycieli, wychowaw-
ców czy kierowników zespołów. Autorytet 
w życiu jest potrzebny, musi istnieć również i w 
środowisku zawodowym, ponieważ stanowi nie 
tylko punkt odniesienia w sytuacjach trudnych 
moralnie i etycznie, ale przede wszystkim po-
maga zachować tożsamość zawodową. 
Literatura u autorki

Florence Nightingale
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IV Edycja   Misji  Paragwaj zakończona!

 28 stycznia 2014 roku rozpoczęla się IV edycja miesji medycznej,dzialają-
cej przy  duszpasterstwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w 
Jastrzębiu Zdroju.  Misję „Paragwaj” rozpoczął kilka lat temu ks. Wojciech 
Grzesiak, kapelan szpitala WSS Nr 2 w Jastrzębiu . Swoją energią działania i 
ogromnym entuzjazmem skutecznie pozyskiwał ludzi chętnych do wyjazdu na 
misję do Paragwaju.

Celem Misji od początku jej funkcjono-
wania  jest pomoc mieszkańcom  puebli i  
slumsów  w Republice Paragwaju.  W za-
kończonych z sukcesem  trzech edycjach 
misja objęła swoją opieką około 7000 lu-
dzi, wśród których rozdawano lekarstwa, 
przeprowadzano badania, uczono zasad 
higieny i zdrowego trybu życia w tych wy-
jątkowo trudnych warunkach. 

Tegoroczna mija różniła się od pozo-
stałych, ponieważ po raz pierwszy w skła-
dzie ekipy, która wyruszy do Paragwaju 

MISJA PARAGWAJ

znalazły  się pielęgniarki. Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach objęła swoim patronatem  
IV edycję misji, śledząc przygotowa-
nia do wyjazdu . Uczestniczki misji 
uczyły się języka, poznawały realia 
życia w Paragwaju, kompletowały 
sprzęt i lekarstwa.
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Misja dobiegła już końca , przedstawiamy 
dziś relację z pobytu w Paragwaju naszych  
pielęgniarek, które przez kilka tygodni  jako 
wolontariuszki IV Misji Medycznej do Pa-
ragwaju zajmowały się „najbiedniejszymi  
z biednych”, ludźmi wykluczonymi poza na-
wias społeczeństwa. Barbara Dziak i Marta 
Wdowczyk uczyły zasad higieny, prowadzi-

ły  kursy pomocy przedmedycznej, uczyły 
jak dbać o zdrowie w trudnej rzeczywisto-
ści slumsów, a przede wszystkim  piele-
gnowały chorych i wszystkich potrzebują-
cych profesjonalnej opieki pielęgniarskiej . 

Czas na relację i podsumowanie ich  poby-
tu w Paragwaju...

MISJA PARAGWAJ

Nadszedł dzień, w którym należałoby podsumować naszą pracę. Mało się odzy-
wałyśmy bo wszystkie dni wypełnione były zajęciami. A więc…

O poranku sprawdzamy harmono-
gram pracy przygotowany przez panie z 
Pastoral Social działającej przy misji w 
Guarambare (odpowiednik grupy cha-
rytatywnej w Polsce). Codziennie mamy 
do odwiedzenia inne bario. Przyjeżdżają 
po nas Marek i Wojtek, z czego Marek to 
„kierowca ambulansu” a Wojtek (padre 
Adalberto) pomaga nam w rozmowie z 
pacjentami, gdyż jak wcześniej wspo-
mniałyśmy nasze umiejętności językowe 
pozostawiają wiele do życzenia.

Bierzemy torby wypełnione leka-
mi, materiałami opatrunkowymi i in-
nym niezbędnym sprzętem. Jedzie-
my do „bazy” – miejsca w którym w 
danym dniu usytuowane jest kon-
sultorium. Consultorio to taka przy-
chodnia czasem w kaplicy, czasem w 
domu a czasem w szczerym polu. Tam 
czekają na nas panie z listą pacjen-
tów, którzy oczekują naszej pomocy.  
W barriach nie ma ulic ani numerów 
domów, więc przewodniczka jedzie 
albo idzie z nami. Często tłumaczy 
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również na castillo język guarani, gdyż 
nasi pacjenci w większości mówią w tym 
języku. Jak wcześniej wspomniałyśmy są 
to ludzie starsi (np.103 lata!), obłożnie 
chorzy, leżący. Najczęściej zaczynamy od 
toalety, opatrujemy rany, odleżyny, usiłu-

jemy zrobić udogodnienia i trochę wyedu-
kować rodzinę na temat podstaw higieny, 
pielęgnacji i rehabilitacji. Tutaj nieocenio-
ny jest udział Marka, który z niczego two-
rzy „sprzęt” rehabilitacyjny. Zwraca uwa-
gę fakt, że bliscy w większości troszczą się 
o swoich chorych, jednak nie wiedzą jak 

mogą pomóc i oczekują od nas wskazó-
wek. Nie mając kontaktu z lekarzem czy 
pielęgniarką popełniają wiele błędów. Na 
przykład nie regularnie przyjmują lekar-
stwa, nie kontrolują ciśnienia i poziomu 
cukru, nie opatrują ran, które prawie za-
wsze są zakażone. Do wielu z naszych 
pacjentów wracamy kilkakrotnie i leczy-
my rany. Pochwalimy się trochę – mamy 
spektakularne efekty:-)

To nie jest tak, że jeden dom to jeden 
pacjent. W kolejce do konsultacji usta-
wia się cała rodzina, sąsiedzi i przypadko-
wi przechodnie. Oczywiście, gdy sytuacja 
tego wymaga telefonicznie konsultujemy 
się z lekarzami, czasem nasz „ambulans” 
jedzie po leki lub lekarka odwiedza chore-
go w domu. Pracujemy średnio od godziny 
9:00 do 19:00 z przerwą na obiad. To cięż-
ka praca okupiona litrami potu (w słońcu + 
50 stopni). Jednak wszystkie trudy i niedo-
godności rekompensuje ogromna wdzięcz-

MISJA PARAGWAJ
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ność, uśmiech i dobre słowo naszych cho-
rych i wszystkich, których spotykamy idąc 
czerwoną paragwajską drogą.

Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko 
co robimy to zbyt mało. Odwiedziłyśmy 200 
domów. Potrzeby są dużo większe. Prze-
prowadziłyśmy szkolenie z zakresu opieki 
nad pacjentem obłożnie chorym w domu, 
samokontroli piersi, udzielania pierwszej 
pomocy. Rozdałyśmy naszą broszurę. Za-
interesowanie jest duże więc drukowanie 
broszury trwa nadal. Będziemy szczęśli-
we jeśli nasza praca chociaż trochę bę-
dzie tutaj owocowała. Szybko przeleciało 
5 tygodni w ciągu których były też chwile 
na to aby zregenerować siły. Wieczorami 
gwieździste niebo w Lomai… Nieoceniona 
serdeczność i gościnność sióstr: Eli, Ewy, 
Karoli i Ani. Ochłoda w basenie u ojców 
Franciszkanów Grzesia i Marka. Dobre sło-
wo od brata Wincentego. Pyszna kawa w 
tavernie. Niezapomniane wrażenia nad 

wodospadami Iguazu w Brazyli i Argenty-
nie. Chwila zadumy w redukcjach jezuic-
kich.

Wszystko to zawdzięczamy za-

angażowaniu wielu ludzi. Dziękuje-

my wszystkim darczyńcom, rodzinie, 

znajomym, koleżankom i kolegom z 

oddziału za wspieranie nas podczas 

całego pobytu. Dziękujemy naszym 

koleżankom lekarkom, za to że two-

rzyłyśmy jeden zespół. Dziękujemy 

Tobie „jefe” – padre Adalberto -  to 

dzięki Tobie to wszystko.

Czas wracać…. Gracias muy amable!!!

Enfermeras Licenciadas Marta i Barbara

***

MISJA PARAGWAJ
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Pielęgniarstwo – historia – profesja – nauka”
 

W dniu 26 kwietnia w Ciechanowie odbyła się XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny 
Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Organizatorem konferencji był Zakład Pro-
pedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humani-
stycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, OIPiP w Ciechanowie 
oraz Uczelniane Koło PTP im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej przy PWSZ W Ciechanowie. Każ-
dy z uczestników otrzymał certyfikat oraz 6 punktów edukacyjnych.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania za-
proszonych gości dokonał Doc. Dr Leszek Zygner 
Rektor PWSZ w Ciechanowie. Wykład inauguracyjny 
wygłosiła prof. dr hab. med. Bibiana Mossakow-
ska przybliżając uczestnikom historię, genezę jak 
również zakres zdrowia publicznego. Panele dysku-
syjne składały się z trzech sesji plenarnych o cie-
kawej tematyce, jednoczasowo dwie sesje studenc-
kie oraz warsztaty diabetologiczne – nastawione na 
działania edukacyjne zarówno małych jak i dużych 
pacjentów z cukrzycą. Oprawę plastyczną, wizuali-
zującą tematykę konferencji stanowiła moderowana 
sesja plakatowa.

I sesja poświecona została historii pielęgniarstwa 
szeroko rozumianej. Sesji przewodniczyła prof. dr 
hab. med. Bibiana Mossakowska W sesji tej mgr 
Aldona Turbaczewska z Płocka przedstawiła słu-
chaczom wybrane aspekty z życia, pracy zawodowej 
i społecznej Janiny Fetlińskiej,  patronki konferen-
cji. Janina Fetlińska (1952 – 2010). W 1977 ukoń-
czyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii 
Medycznej w Lublinie. Następnie uzyskała specja-
lizację pierwszego stopnia z medycyny społecznej 
i drugiego stopnia z organizacji ochrony zdrowia, 
a w 1986 stopień doktora nauk medycznych w za-
kresie pielęgniarstwa. Oprócz pracy dydaktycznej 
sprawowała funkcje senatora RP traktując ją jako 
służbę dla swych wyborców. Wprowadzała do za-
wodu nowoczesne rozwiązania, czerpiąc z wzorów 
międzynarodowych. Dr Janina Fetlińska kształto-
wała pozytywny wizerunek pielęgniarstwa, pragnąc 
by zyskało ono wysoki status w społeczeństwie. Jej 
działalność przerwała tragiczna śmierć w  katastro-
fie smoleńskiej. 

Mgr Lucyna Graf z  Wojewódzkiego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Tychach poruszyła pro-
blem wpływu doskonalenia zawodowego na prestiż 
pielęgniarstwa. W badaniu przeprowadzonym wśród 
czynnych pielęgniarek na terenie Śląska uzyskano 
potwierdzenie tezy, iż  doskonalenie zawodowe i 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych ma wpływ na 
wzrost prestiżu zawodu pielęgniarstwa. Głównymi 
problemami na drodze rozwoju zawodowego jest 
czynnik finansowy. Głównymi czynnikami motywa-
cyjnymi do rozwoju doskonalenia zawodowego jest 
chęć samorealizacji, pasja do zawodu oraz świado-
mość konieczności rozwoju zawodowego.

II sesja poświęcona została problemom „pro-
fesji” pielęgniarstwo. Sesji przewodniczyła dr hab. 
n. o zdr. Joanna Gotlib. Mgr Barbara Stołecka 
z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
przedstawiła rolę pielęgniarki społeczeństwie. XXI 
wiek stanowi wyzwanie dla pielęgniarstwa. Rozwój 

techniki i powszechny dostęp do wiedzy podniósł 
poziom wymagań w stosunku do pielęgniarek. Pro-
mocja zdrowia powinna być domeną pielęgniarstwa 
i do tego powinniśmy dążyć. 

Lic. Marek Wojczyk z Krakowa postawił cieka-
we pytanie: Czy pielęgniarstwo może być atrakcyj-
ne dla mężczyzny? Podjął on próbę analizy pozycji 
pielęgniarza w polskich realiach społecznych. Niski 
prestiż społeczno – zawodowy oraz warunki finan-
sowe nie przekonują przeciętnego abiturienta do zo-
stania pielęgniarzem. Ważnym elementem decyzji 
o podjęciu studiów pielęgniarskich przez mężczyznę 
są istniejące w społeczeństwie polskim stereotypy 
prac „męskich”.

III sesja poświęcona została badaniom nauko-
wym w pielęgniarstwie. Sesji przewodniczyła dr n. 
o zdr. Anna Leńczuk-Gruba. Szereg przedstawio-
nych badań naukowych dotyczył  stresu, wypalenia 
zawodowego jak również poziomu satysfakcji zawo-
dowej. 

Mgr Mariola Śleziona z Wojewódzkiego 
Szpitala w Tychach przedstawiła wyniki badań nad 
wpływem stresu wynikającego z pracy na życie pry-
watne pielęgniarek. Stres towarzyszący pielęgniar-
kom w pracy ma niekorzystny wpływ na ich zdrowie, 
przejawiający się odczuwaniem licznych dolegliwo-
ści, koniecznością przyjmowania leków i korzystania 
z pomocy specjalistów. Narażanie na sytuacje stre-
sowe w pracy przekłada się w niekorzystny sposób 
na życie i relacje społeczne pielęgniarek. 

Problem wypalenia zawodowego, jak również 
trzy komponenty charakteryzujące stan wypalenia: 
wypalenie osobiste, wypalenie związane z praca i 
wypalenie w kontaktach z pacjentami przedstawi-
ła mgr Gabriela Ptaszek z Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu.

Podsumowując: Ogólnopolska im. dr n. med. 
Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkole-
niowa wpisała się już w cykl konferencji organizo-
wanych corocznie. Stanowiła platformę dyskusji, 
wymiany doświadczeń i osiągnięć  w dziedzinie 
pielęgniarstwa. Rozmowy kuluarowe były okazją 
do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń jak 
również nawiązaniem współpracy co w przyszłości 
zaowocować może nowymi wieloośrodkowymi ba-
daniami naukowymi z dziedziny nauk o zdrowiu. 
Na koniec  w imieniu własnym i koleżanek pragnę 
podziękować  organizatorom za zaproszenie, życzli-
we przyjecie, sympatyczna atmosferę, a wszystkim 
uczestnikom za wspólnie spędzony czas. Mam na-
dzieje że znów zawitamy w Ciechanowie.

 mgr Gabriela Ptaszek
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Zrozumieć chorego 
Wykorzystanie przygotowania  

psychologicznego w pracy  
pielęgniarek

Pobyt chorego w szpitalu to duży stres wynikający z konieczności czasowego wyłącze-
nia go z ról społecznych, zawodowych, rodzinnych. To lęk o swoją przyszłość, zdrowie i 
konieczność obcowania z przypadkowo dobranymi osobami. Taka sytuacja wpływa na re-
akcje chorego, jego zachowanie, postawy wobec leczenia i współpacjentów. 

Sytuacja ta wymaga od pacjenta adaptacji 
do nowych warunków i sytuacji. Opieka pielę-
gniarska nad chorym hospitalizowanym nie może 
zatem ograniczać się tylko do zapewnienia mu 
bezpieczeństwa i zaspokajania potrzeb fizjolo-
gicznych. Należy dołożyć starań, by uzyskać do-
bre relacje z chorym pozwalające na niwelowanie 
stresu związanego z hospitalizacją. By tak się 
stało pielęgniarka powinna wykorzystać swoją 
wiedzę i przygotowanie psychologiczne do budo-
wania zaufania, rozpoznania problemów chorego 
i wejścia z nim w poprawną, czasem bliską re-
lację. Budowanie tych relacji należy rozpocząć z 
chwilą przyjęcia chorego w oddział. 

Dobrym wstępem do tworzenia popraw-
nej relacji jest obserwacja chorego, rozmo-
wa z nim i zapewnienie o gotowości do po-
mocy. 

Obserwacja dostarcza nam informacji na te-
mat:

• Wyglądu ogólnego chorego
• Reakcji na konieczność hospitalizacji
• Sposobów komunikowania się z współpa-

cjentami i personelem 
• Sposobów przekazu informacji niewerbal-

nych (gest, mimika, westchnienie itp.)

Kolejnym etapem pozyskiwania zaufania 
pacjenta jest rozmowa z nim. Należy prowa-
dzić ją z zachowaniem następujących zasad:

• Pacjent musi wyrazić chęć na przeprowa-
dzenie rozmowy i zaakceptować jej temat

• Mówimy do chorego zrozumiałym dla niego 
językiem (dostosowanym do poziomu inte-
lektualnego chorego, jego wieku, unikając 
typowo medycznego nazewnictwa)

• W rozmowie przyjmujemy postawę słucha-
cza, doradcy, powiernika, nie zaś nauczy-
ciela czy mentora

• By rozmowa była szczera, przeprowadzona 
musi być w warunkach zapewniających in-
tymność

• Używane w rozmowie pytania powinny być 
taktowne, celowane, nie powinny naruszać 
godności chorego

• Czas trwania rozmowy powinien być do-
pasowany do stanu zdrowia pacjenta  
i jego zainteresowania kontynuowaniem 
jej.

Istnieje jeszcze trzeci element mający duże 
znaczenie w tworzeniu właściwego klimatu  
w czasie hospitalizacji chorego. 

Pacjent musi mieć świadomość, że za-
wsze jesteśmy gotowi przyjść mu z pomocą. 
Chory musi mieć poczucie, że: 

• Jest przez nas traktowany podmiotowo  
i indywidualnie

• Jego problemy są dla nas ważne
• Zawsze może poprosić o rozmowę lub po-

moc
• Musi czuć naszą sympatię do siebie i ak-

ceptację dla swoich ograniczeń (sympatię 
wyrażamy przez uśmiech, dotyk, troskliwe 
spojrzenie itp.)

Przygotowanie psychologiczne do zawo-
du ułatwia pielęgniarkom odczytywanie sta-
nów emocjonalnych chorego (gniewu, lęku, 
smutku), mechanizmów obronnych oraz 
nietypowych zachowań mogących świad-
czyć o chorobach towarzyszących główne-
mu schorzeniu (np. depresji – maski depre-
sji). Obserwując proces adaptacyjny pacjenta do 
warunków szpitalnych możemy ułatwić mu na-
wiązywanie kontaktów z chorymi. Przygotowanie 
psychologiczne pielęgniarek pozwala również do-
cenić wagę przekazów niewerbalnych (nie każdy 
chory chce i potrafi mówić wprost o swoich pro-
blemach). Na szczególną uwagę i troskę zasłu-
gują pacjenci małomówni, skryci, introwertyczni 
i wycofani. W tych przypadkach pozyskanie ich 
zaufania i akceptacji może trwać znacznie dłu-
żej. Pielęgniarce często łatwiej jest niż lekarzo-
wi uzyskać wgląd w świat emocjonalny chorego, 
gdyż ma więcej okazji do kontaktów z nim. Waż-
ne jest by posiąść umiejętność postrzegania rze-
czywistości szpitalnej oczami chorego. Otwarta 
postawa pielęgniarki, rozmowa, wsparcie, zapo-
bieganie osamotnieniu mogą mieć w sobie czyn-
niki terapeutyczne. W kontaktach z chorym i jego 
rodziną istotna jest znajomość własnych zasobów 
i reakcji. Zakłócenia w komunikacji mogą leżeć 
również po stronie pacjenta. Możemy spotkać się  
z gniewem, agresją, wycofaniem, izolacją oraz 
chorym nadmiernie roszczeniowym. Radze-
nie sobie z tymi sytuacjami jest uwarunkowane 
właściwym przygotowaniem psychologicznym 
i umiejętnością wykorzystania go w tworzeniu 
poprawnych relacji interpersonalnych. Często 

mgr Mariola Śleziona mgr Lucyna Graf
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wobec chorych agresywnych, roszczeniowych, 
labilnych emocjonalnie sprawdza się postawa 
asertywna. Przygotowanie psychologiczne pie-
lęgniarek ma duże znaczenie w kreowaniu at-
mosfery na oddziale i może wpływać nie tylko 
na chorych, ale również na prawidłową i zgod-
ną pracę zespołu terapeutycznego. Specyficzną 
grupę chorych stanowią pacjenci pediatryczni  
i geriatryczni. 

Pacjent pediatryczny

Opieka nad dzieckiem w szpitalu nieodłącznie 
wiąże się z koniecznością zapewnienia mu poczu-
cia bezpieczeństwa, troski i miłości. Mali pacjenci 
świadomi wyrwania ze środowiska domowego, 
cierpiący, otoczeni obcymi ludźmi, tęskniący za 
rodziną są przerażeni i często pasywni wobec 
wszelkich działań leczniczych. Zdobycie zaufa-
nia dziecka, wyjaśnienie mu sytuacji w jakiej się 
znalazło, zachęcenie do współpracy i opanowanie 
jego lęku to zadania wyjątkowo trudne. 

Od pielęgniarki wymaga to wiedzy z za-
kresu etapów rozwoju dziecka (by dobrać 
argumentację i słowa zrozumiałe dla niego), 
umiejętności obserwacji z jakim dzieckiem 
ma do czynienia (skryte, lękliwe, otwarte, 
odważne itp) W komunikacji z dzieckiem nale-
ży:

• Używać ciepłej barwy głosu
• Mówić wolno, wyraźnie i upewniać się, czy 

dziecko zrozumiało
• Komunikaty powinny być czytelne i krótkie
• Można użyć przekazu pozawerbalnego 

(uśmiech, przytulenie, pogłaskanie, dotyk)
• Tworzyć przyjazną, ciepłą atmosferę
• Pozwolić dziecku na okazywanie emocji 

(płacz, złość, śmiech itp.) 
Ważne jest by mały pacjent miał świadomość, 

że pielęgniarka cały czas jest gotowa, by go wy-
słuchać, przytulić, pomóc. Dużo więcej starań 
wymagają dzieci zamknięte w sobie, niechętnie 
współpracujące czy agresywne. Tu działania po-
winny być przemyślane i subtelne, by nie zrazić 
dziecka do personelu medycznego. Można zasto-
sować metodę nagradzania (znaczki „super pa-
cjent”, „zuch nad zuchy”, „pacjent na piątkę”), 
wyróżnień, pochwał mających ośmielić, uspokoić 
i otworzyć na innych skryte dziecko. W budowa-
niu relacji z chorymi dziećmi istotny jest popraw-
ny kontakt z ich rodzicami mogącymi dostarczyć 
informacje, które można wykorzystać w ułatwie-
niu pobytu dziecka w szpitalu. 

Pacjent geriatryczny

By właściwie opiekować się chorym geria-
trycznym, trzeba posiadać wiedzę z zakresu 
zmian zachodzących w starzejącym się organi-
zmie z uwzględnieniem zaburzeń procesów po-
znawczych i zmian psychicznych. 

To szczególnie wrażliwi chorzy. Należy 
zatem wykazać ogromną tolerancję i ak-
ceptację dla ich ograniczeń. Trzeba wychodzić 
naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Nie za-
wsze bowiem chorzy ci są w stanie w sposób czy-
telny zasygnalizować swoje potrzeby. Problemy 
z wysławianiem się, często niedosłuch, labilność 
emocjonalna, czy skłonność do depresji może 
spowodować, że kontakt z takimi chorymi będzie 
utrudniony. Znaczący w budowaniu właściwych 
relacji z osobami starszymi jest uśmiech, dotyk, 
okazywanie radości z najdrobniejszych osiągnięć 
pacjenta. Ich świat „zwalnia”, więc odpowiednio 
przygotowana pielęgniarka powinna uwzględnić 
to w relacji z chorymi i nie okazywać zniecierpli-
wienia lub irytacji. Nie należy poganiać seniorów 
w czynnościach dnia codziennego. Należy wyka-
zać dużo cierpliwości w wysłuchaniu ich proble-
mów, pomóc dobrać słowa i starać się zrozumieć 
chorego. Osoby starsze mają silnie rozwiniętą 
potrzebę bliskości i przynależności. Potrzebują 
oznak życzliwości, zrozumienia, akceptacji i sza-
cunku. Choroba potrafi odrzeć pacjenta z god-
ności, poczucia własnej wartości i zdolności do 
samodzielnych decyzji. Zatem opieka nad pa-
cjentem geriatrycznym wymaga od pielęgniarek 
znajomości zmian zachodzących w psychice osób 
starszych. W rozmowie z chorym geriatrycznym 
należy używać języka zrozumiałego dla rozmów-
cy, mówić głośno i wyraźnie, zachować szacunek 
dla chorego i tolerancję dla jego poglądów i ogra-
niczeń. 

Nie bez powodu mówi się, że pielęgniar-
stwo to powołanie, gdyż budzi się ono w 
ludziach o szczególnej wrażliwości, która 
wsparta wiedzą i psychologicznym przygo-
towaniem powinna powodować, że pacjent 
pod naszą opieką może czuć się bezpieczny, 
otoczony troską i zrozumiany. 

 Literatura u autorek
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Powikłania  infekcyjne w dializie  
otrzewnowej 

Zadania pielęgniarki

lic. pil.Bożena Guzik

Specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania

Zespół ds Pielęgniarstwa Dializacyjnego

Dializa otrzewnowa (DO) jest metodą leczenia nerkozastępczego, wymagającą pełne-
go zaangażowania pacjenta w proces leczenia. Przygotowanie pacjenta i/ lub opieku-
na do sprawowania opieki jest zadaniem pielęgniarki, która jest pełnoprawnym człon-
kiem zespołu terapeutycznego.

Pielęgniarka jest osobą odpowiedzialną za 
przeprowadzenie programu edukacyjnego. 
Prawidłowo wyedukowany pacjent i/lub opie-
kun zmniejsza lub całkowicie  eliminuje ryzyko 
zakażeń i daje nam  sukces w terapii nerkoza-
stępczej. 

Opieka nad pacjentem dializowanym otrzew-
nowo wymaga od pielęgniarek nefrologicznych 
bardzo dużego zaangażowania w proces edu-
kacji, z szczególnym naciskiem na działania 
profilaktyki powikłań infekcyjnych i sposobów 
postępowania w chwili  ich wystąpienia. Powi-
kłania infekcyjne dotyczą pacjentów dializowa-
nych otrzewnowo zarówno CADO jak i ADO. 
Mają one istotny wpływ na jakość życia 

Rola pielęgniarki  w profilaktyce zakażeń w 
dializie otrzewnowej rozpoczyna się już w mo-
mencie kwalifikacji pacjenta do leczenia nerko-
zastępczego i utrzymuje się przez cały okres 
leczenia . Profilaktyka to szereg działań ma-
jących na celu zapobieganie chorobie bądź in-
nemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu 
przed jej rozwinięciem się, poprzez kontrolo-
wanie przyczyn  i czynników ryzyka. Aby zapo-
biec zakażeniom personel powinien cechować 
się  znajomością zasad aseptyki i antyseptyki, 
wiedzą na temat dróg  rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów, identyfikacją czynników ryzy-
ka oraz wprowadzeniem odpowiednich środków 
zapobiegawczych,  szeroką wiedzę na temat 
leczenia nerkozastępczego, doświadczeniem 
w dializie otrzewnowej, zdolnością i łatwością  
komunikowania się z pacjentem  i jego rodziną 
lub opiekunem, znajomością metod nauczania. 
Zapobieganie zakażeniom przez personel 
pielęgniarski to przede wszystkim działa-
nia polegające na :
	Eliminacji źródeł zakażenia-przestrzega-

nie zasad higieny
	Przerywaniu dróg szerzenia się zakażeń- 

izolacja 
	Ochronie osób wrażliwych na zakażenie- 

immunizacja 
	Prowadzenie rejestru zakażeń
	Pracy wg opracowanych standardów, 

procedur, (używanie rękawic ochron-

nych, masek, okularów, nie opuszczanie  
stanowiska pracy podczas wykonywania 
zabiegów grożących ryzykiem zakażenia, 
prawidłowa segregacja odpadów)

	Współpracy z członkami zespołu terapeu-
tycznego

	Udziału w doborze rodzaju dializy do in-
dywidualnych preferencji pacjentów

	Prowadzeniu programu edukacyjnego
Do najczęściej obserwowanych powikłań 
infekcyjnych u chorych leczonych DO na-
leżą; 
1. Infekcja miejsca ujścia cewnika Tenc-
khoffa na skórę  Exit site infection –ESI wy-
wołana jest najczęściej przez drobnoustroje 
Gram-dodatnie, Gram-ujemne.

Czynniki ryzyka to nosicielstwo gronkowca 
złocistego,nieprawidłowa technika implan-
tacji cewnika ( w fałdzie, brak skierowania 
w dół, mufka zewnętrzna<2 cm, zaszywa-
nie miejsca ujścia, niewłaściwa opieka nad 
ujściem cewnika, (nieprzestrzeganie proce-
dur), uraz
Diagnostyka- monitorowanie w sposób cią-
gły w kierunku wystąpienia zapalenia ujścia 
cewnika, każdorazowa wymiana opatrunku 
połączona z oceną jakości ujścia, ocena skó-

Rycina74.Ostre zakażenie ujścia cewnika. Modyfi-
kacja z: Twardowski Z.J., Prowant B.F.: Classifica-
tion of normal and diseased exit sites. Perit. Dial. 
Int.1996:16(Suppl 3):S32-S50
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ry wokół ujścia obejmuje w szczególności 
obserwację: obrzęku, zaczerwienienia, stru-
pa, wycieku z okolicy cewnika, ziarniny, wy-
wiad dotyczący dolegliwości subiektywnych, 
urazów. 

Zadania pielęgniarki  w przypadku rozpo-
znania zapalenia ujścia cewnika
	Zdjęcie opatrunku z oceną miejsca ujścia, 

oraz oceną wyglądu materiału opatrun-
kowego (gaziki przesiąknięte treścią rop-
ną, zakrwawione, itp.) Przy czynności tej 
powinien być obecny lekarz prowadzący

	Pobranie materiału do badania bakterio-
logicznego (wymazu), zawsze przed wy-
konaniem dezynfekcji ujścia

	W uzasadnionych przypadkach (na zle-
cenie lekarza) – pobranie materiału do 
badania bakteriologicznego z nosa oraz 
pobrania dializatu z ostatniej wymiany 
na badanie cytozy, ewentualnie badanie 
bakteriologiczne

	Założenie opatrunku (np. zastosowanie 
dodatkowego środka odkażającego, an-
tybiotyku miejscowo wg antybiogramu)

	W zależności od zaawansowania stanu 
miejscowego w zapaleniu miejsca ujścia 
niezbędne może być zastosowanie anty-
biotyku ogólnie (dożylnie, dootrzewno-
wo, doustnie)

	W przypadku braku poprawy pomimo 
stosowanego postępowania niezbędny 
może być zabieg eksplantacji cewnika 
(czasowe leczenie hemodializami)

Profilaktyka
	Optymalna implantacja
	Szkolenie w zakresie dokonywania proce-

dury wymiany, oceny ujścia, wykonywania 
opatrunku i samokontroli,  zasad aseptyki 
,prawidłowego unieruchomienia cewnika 

	Reedukacja pacjenta i /lub opiekuna 
	Poszukiwanie nosicielstwa (gronkowca 

złocistego), pobranie materiału do bada-
nia bakteriologicznego (od członków ro-
dziny lub osób opiekujących się)

	Po stwierdzeniu nosicielstwa rozpoczęcie 
leczenia

2. Infekcja tunelu cewnika Tenckhofa - 
Tunnel infection (TI) 

Jest powikłaniem infekcyjnym dializy 
otrzewnowej, które rozwijać się może wtórnie 
do zapalenia miejsca ujścia cewnika na skórę 
lub niezależnie od niego. Powikłanie to może 
przebiegać wśród typowych objawów: zaczer-
wienienie, obrzęk, naciek, bolesność uciskowa 
wzdłuż przebiegu tunelu podskórnego cewni-
ka,mogą wystąpić objawy zapalenia ujścia z 
wyciekiem treści ropnej, powikłanie może ob-
jawiać się  skąpo-lub bez objawowo.

Diagnostyka polega na ocenie miejsca 
ujścia cewnika na skórę ,badaniu palpacyjnym 
wzdłuż przebiegu tunelu, badanie ultrasono-

graficznym tunelu.
Zadania pielęgniarki są analogiczne jak 

w zapaleniu ujścia cewnika zewnętrznego z 
uwzględnieniem przygotowania pacjenta do 
badania  ultrasonograficznego tunelu cewnika, 
asystowania przy zabiegu usunięcia mufki – 
zabieg ten wykonuje się wówczas gdy mufka 
jest przynajmniej częściowo widoczna w uj-
ściu.(wyk. lekarz), lub przygotowania  pacjen-
ta jeżeli jest niezbędna hospitalizacja.

3.Dializacyjne zapalenie otrzewnej  - DZO  
jest najpoważniejszym powikłaniem infekcyj-
nym leczenia metodą dializy otrzewnowej. 
Czynniki etiologiczne- Bakterie Gram-dodat-
nie (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus viridans i Strepto-
coccus foecalis),Gram-ujemne (Klebsiella ,En-
terococus, Enterobacter Escherichia coli, Pseu-
domonas aeruginosa), Grzyby chorobotwórcze.

Drogi zakażenia - Poprzez światło cewni-
ka –nieprawidłowa technika wymiany, uszko-
dzony zestaw do wymiany, uszkodzenia drenu 
łączącego /transfer-setu ,  nieprzestrzeganie 
zasad aseptyki, nieprawidłowo przygotowane 
pomieszczenie do dokonania wymiany, brak 
maseczki ochronnej.

• Droga okołocewnikowa – zakażenie uj-
ścia, tunelu cewnika, szerzenie bakterii 
wzdłuż powierzchni cewnika 

• Droga przezścienna- migracja bakterii z 
przewodu pokarmowego lub dróg rodnych.

• Droga krwiopochodna (rzadko)- bakte-
riemia w czasie zabiegów stomatologicz-
nych ,endoskopowych .

• Przezpochwowo (niektóre przypadki ZO 
przez grzyby z rodzaju Candidia) 

• Jałowe (chemiczne) zapalenie otrzewnej 
spowodowane jest podrażnieniem błony 
otrzewnej płynami dializacyjnymi o nie fi-
zjologicznym składzie (wysokoosmolarne 
o niskim pH, zawierające silnie drażniące  

Źródło: Lange J., Liberek T., Stompór T., „Standardy 
postępowania pielęgniarskiego w dializie otrzewno-
wej” Agencja Reklamowa Inwentra wydanie I War-
szawa 2008r. str. 91 [15]



28

leki lub środki dezynfekujące).
• Użycie płynów przeterminowanych.
• Podrażnienie termiczne(u chorych z neu-

ropatią cukrzycową).
• Zabiegi diagnostyczne w obrębie jamy 

brzusznej 
Zalecenia dla pacjenta z podejrzeniem za-
palenia otrzewnej  przed przybyciem do 
szpitala 
	W odniesieniu do chorych dializowanych 

ADO procedury postępowania w większo-
ści ją identyczne jak w zapaleniu otrzew-
nej w CADO.

	Zalecenie wykonania 2-3 szybkich wy-
mian najniższym stężeniem glukozy pły-
nu dializacyjnego w celu złagodzenia bólu

	Zabezpieczenie i przywiezienie ostatnie-
go zdrenowanego płynu do badania bak-
teriologicznego.

	Jak najszybsze przybycie do Ośrodka(pa-
cjent powinien być przygotowany do ho-
spitalizacji).

	Pozostanie „na czczo” (gdyby wystąpiła 
konieczność nagłej interwencji chirur-
gicznej).

	Przypomnienie choremu o nie pobieraniu 
żadnych leków przeciwbólowych.

Postępowanie diagnostyczne po przyby-
ciu pacjenta do szpitala 
	Wykonanie wymiany, celem „obiektyw-

nej” oceny aktualnego wyglądu płynu.
	Ocena płynu przywiezionego przez pa-

cjenta pod kątem przydatności do uzy-
skania materiału do badania bakteriolo-
gicznego .

	Pomiar parametrów ciśnienie, tętno, tem-
peratura, ciężar ciała.

	Ocena ujścia cewnika i tunelu .
	Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem 

i/lub opiekunem dotyczącego oceny po-
pełnienia błędu podczas wymiany płynu 
dializacyjnego.

Postępowanie lecznicze w DZO
	Pobranie materiału do badań diagno-

stycznych, krwi, dializatu na badanie 
bakteriologiczne, mykologiczne, cytozę , 
rozmaz.

	Realizacja zleceń lekarskich- podaż leków 
( dootrzewnowo, dożylnie)

	Ustalenie diety wysokobiałkowej
	Ustalenie indywidualne dawki dializy
	Poinformowanie pacjenta o ewentualnych 

zmianach zachowań zdrowotnych zwią-
zanych z powikłaniem.

	Monitorowanie stanu nawodnienia, ultra-
filtracji dializacyjnej

	Kontrolne pobieranie płynu dializacyjne-
go na badanie.

	Ocena kliniczna wyników leczenia.
	W przypadku niepowodzenia leczenia 

zachowawczego lub przy chirurgicznym 

charakterze powikłania-interwencja chi-
rurgiczna

	Wymiana Transfer-setu/drenu łączącego-
(po wyleczeniu DZO)

	Reedukacja pacjenta i/ lub opiekuna
	Udokumentowanie działań pielęgniarskich 

4. Wtórne zapalenie otrzewnej
Powikłanie niezależne od dializy lecz spowo-
dowane chorobami określanymi łącznie jako 
„ostry brzuch”(perforacja ściany przewodu 
pokarmowego, zapalenie uchyłków jelita 
grubego, wyrostka robaczkowego). 
Obraz kliniczny jest podobny do DZO, po-
stępowanie diagnostyczne jest rozszerzone 
o badania radiologiczne, konsultację chirur-
giczną.

5. Jatrogenne zapalenie otrzewnej
Powikłanie, które najczęściej występuje na 
skutek diagnostycznych lub terapeutycznych 
działań lekarskich bądź reakcja alergiczna 
na stosowanie ikodekstryny lub antybiotyku 
dootrzewnowo ( wancomycyny). Najczęściej 
jest to jałowe zapalenie otrzewnej . W le-
czeniu odstępuje się od stosowania płynów i 
leków wywołujących zapalenie otrzewnej

Profilaktyka DZO
	Wszczepienie cewnika zgodnie z zasadami
	Jednym z elementów zapobiegania zaka-

żeniom   w dializie otrzewnowej jest per-
manentna edukacja pacjenta i/lub opie-
kuna, którą przeprowadza pielęgniarka 

	Stosowanie przez pacjenta podgrzewaczy 
do płynów dializacyjnych 

	Reedukacja i weryfikacja umiejętności 
pacjenta.(wg indywidualnej oceny )

	Ocena kliniczna – w uzasadnionych przy-
padkach wymazy z okolic gardła i nosa.

	Profilaktyka antybiotykowa w okresie 
implantacji cewnika, w przypadku rozsz-
czelnienia lub uszkodzenia cewnika , dre-
nu łączącego, Transfer setu

	Osłona antybiotykowa przy zabiegach in-
wazyjnych

	Systematyczne badania kontrolne, bada-
nie ginekologiczne u kobiet

Profilaktyka zakażeń w pracy pielęgniarki 
sprowadza się przede wszystkim do przestrze-
gania zasad postępowania pielęgnacyjnego, 
gwarantującego niedopuszczenie do powikłań 
lub zmniejszenie ich występowania. Perma-
nentna edukacja pacjenta dializowanego me-
todą DO daje mu poczucie bezpieczeństwa, 
wiarę w skuteczność metody CADO/ADO, pro-
wadzi do zmniejszenia liczby powikłań, ma 
wielki wpływ na poprawę jakości życia  oraz 
zachowanie aktywności życiowej dostosowanej 
do aktualnych możliwości chorych dializowa-
nych otrzewnowo.
Literatura u autorki
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Nefroedukacja – integracją dla opiekunów 
pacjentów nefrologicznych

W dniu 5 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się VI konferencja z cyklu NEFRO-
EDUKACJA zorganizowana, jak co roku przez VM. Media Sp. z. o. o. W konferencji wzię-
ły udział przedstawicielki Zespołu ds Pielęgniarstwa Dializacyjnego działającego przy 
ORPiP w Katowicach.

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczy-
ła zagadnień klinicznej nefrologii i problemów 
współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego. 

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. n. 
med. Bolesław Rutkowski, witając przyby-
łych gości i dziękując za liczne przybycie. 

I sesję kliniczną otwarł wykład prof. dr 
hab. n. med. Jerzego Chudka. W wystą-
pieniu zwrócił uwagę na epidemię Przewlekłej 
Choroby Nerek wśród populacji osób w wieku 
podeszłym, jako efekt starzenia się organizmu. 

Ponadto przedstawiono wnikliwie tematy-
kę stosowania nowoczesnych leków w nefro-
logii i transplantologii, wskazano na problem 
powstawania nadciśnienia śróddializacyjnego 
i zaproponowano plazmadializę jako alterna-
tywną metodę poprawy stopnia wydializowania 
pacjentów hemodializowanych. 

Podczas przerwy kawowej uczestnicy kon-
ferencji mieli możliwość uzyskania informacji 
odnośnie stosowanego w dializoterapii sprzętu 
i preparatów farmakologicznych. 

II sesja poświęcona była pielęgniarstwu ne-
frologicznemu. 

Pierwszą prelekcję dotyczącą powikłań na-

czyniowych u chorych z Cukrzycową Chorobą 
Nerek wygłosiła pani mgr Gabriela Magrian. 
Pani mgr Magrian zwróciła w niej szczególną 
uwagę na trudności w leczeniu ran w tej grupie 

chorych.
Kolejny wykład wygłosiła przedstawiciel-

ka Zespołu ds Pielęgniarstwa Dializacyjnego 
działającego przy ORPiP w Katowicach pani 
lic. piel. Guzik Bożena. W swoim wystą-
pieniu zwróciła uwagę na niezwykle istotny i 
aktualny problem starości. Porównała sposób 
postępowania w tej grupie chorych w czasach 
odległych, dzisiejszych i przyszłych - w dializie 
otrzewnowej. 

Sesję zamknął wykład pani mgr piel.Beaty 
Białobrzeskiej dotyczący problemów pielę-
gniarskich wynikających z depresji pacjenta 
przewlekle dializowanego. 

Podczas dyskusji zamykającej sesję nawią-
zała się rozmowa dotycząca współpracy pomię-
dzy środowiskiem pielęgniarskim a lekarskim, 
odnosząca się do tematyki pielęgnacji ran. Na-
leży zwrócić uwagę na pozytywną wypowiedź 
pani dr n. med. Krystyny Nałogowskiej - 
Głośnickiej w sprawie trudu i profesjonalizmu 
pracy pielęgniarek. Za współpracę pielęgniar-
kom podziękował również prof. dr hab. n. med. 
Bolesław Rutkowski i tym pozytywnym akcen-
tem zakończono dyskusję.

W III sesji klinicznej dominował temat 
farmakoterapii w transplantacji i kłębuszko-
wym zapaleniu nerek. Poruszony został rów-
nież problem otorbiającego stwardnienia 
otrzewnej jako późne następstwo leczenia dia-
lizą otrzewnową. 

W sesji podsumowującej przedstawiono cie-
kawe przypadki kliniczne opisane w 2013 roku 
w czasopiśmie Forum Nefrologiczne. 

mgr Anna Janus, mgr Aneta Trzcińska 

Zespół ds Pielęgniarstwa Dializacyjnego  
przyORPiP w Katowicach



30

Opieka pielęgniarska nad dziećmi  
z wszczepionymi sztucznymi  

komorami serca

mgr Gabriela Ptaszek                                                                             
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze   

 

Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z wszczepionymi sztucznymi komorami ser-
ca sprawuje pielęgniarka zaznajomiona z zasadami działania i leczenia przy pomocy 
sztucznych komór oraz szczegółami obsługi tego urządzenia. Opieka ta jest bardzo 
zróżnicowana w zależności od etapu leczenia na jakim znajduje się chory. Bezpośred-
nio po wszczepieniu sztucznych komór jest to opieka intensywna, nastawiona na kon-
trolę podstawowych parametrów życiowych i stabilność sztucznych  komór. W miarę 
poprawy stanu zdrowia dochodzi uruchamianie pacjenta, rehabilitacja, jak również 
edukacja dostosowana do wieku dziecka.

Historia zastosowania sztucznych komór     
W przypadku chorych dzieci z ostrą i prze-

wlekłą niewydolnością serca intensywne lecze-
nie farmakologiczne, jak również terapia re-
synchronizacyjna w skurczowej niewydolności 
serca dają dobre wyniki leczenia. Mimo tego 
bywa, iż niewydolność serca nadal postępuje 
i staje się oporna na zastosowane leczenie. 
U chorych tych  najwłaściwszym sposobem 
wyleczenia byłaby transplantacja serca. Brak  
odpowiedniej liczby dawców, jak również  nie-
możność długiego oczekiwania na transplanta-
cję z powodu ciężkiej niewydolności krążenia, 
spowodował coraz powszechniejsze  stosowa-
nie  urządzeń do mechanicznego wspomagania 
krążenia. W Polsce komory wspomagania ser-
ca używane są u dzieci w różnym wieku, w tym 
również u najmniejszych dzieci.  Są to komory 
o różnych pojemnościach : 10, 12, 15, 25, 30, 
50, 60, 80 ml. 

Używane są również komory MEDOS HIA-
-VAD wspomagające prawą i lewą komorę oraz 
komory  Polvad wyprodukowane w Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Wytwarzane 

są z biozgodnego poliuretylu medycznego. Ko-
mory serca znajdują się na zewnątrz pacjenta. 
Z sercem chorego są one połączone  kaniulami 
zbudowanymi z PVC. 

Częstotliwość pracy sztucznych komór 
może być dowolnie regulowana. Praca komór 
może być również sterowana zapisem EKG, co 
umożliwia  synchronizację  pracy komór z pra-
cą serca chorego. Odciążone niewydolne ser-
ce zyskuje szansę na regenerację, a sztuczne 
komory jako urządzenie wspomagające jego 
pracę, po pewnym czasie może być odłączone.

Wskazania do wszczepienia sztucznych 
komór

Wszczepienie sztucznych komór może być 
wykonywane u dzieci z ciężką niewydolno-
ścią serca o dowolnym podłożu, nieustępują-
cą  mimo stosowania optymalnego leczenia 
farmakologicznego. Również jako pomost do 
transplantacji serca,  pomost do regeneracji 
serca oraz po zabiegach kardiochirurgicznych. 

Choroby, które najczęściej prowadzą do 
ostrej niewydolności serca, kwalifikującej do 
wszczepienia sztucznych komór to: 
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• Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzenio-
wa

• Zapalenie mięśnia sercowego
• Wrodzona przepuklina przeponowa
• Kardiomiopatie: restrykcyjna, przerosto-

wa, toksyczna
Sztuczne komory serca stosowane są tak-

że w trudno przebiegającym okresie po trans-
plantacji serca. 

PRZECIWWSKAZANIA DO WSZCZEPIE-
NIA  SZTUCZNYCH KOMÓR

Mimo rozlicznych korzyści wynikających 
z zastosowania sztucznych komór u dzieci w 
przypadku ciężkiej niewydolności krążenia nie-
poddającej się innym sposobom leczenia, ist-
nieją przeciwwskazania do zastosowania tej 
metody. 

Przeciwwskazania bezwzględne:
• Brak zgody pacjenta lub jego opiekunów 

prawnych
• Stan anatomiczny lub krążeniowy unie-

możliwiający zastosowanie mechanicz-
nych urządzeń wspierających

Przeciwwskazania względne:
• Niejasny stan neurologiczny
• Niewydolność wielonarządowa
• Trwająca infekcja
• Niedomykalność zastawki aorty ( za wy-

jątkiem stanu łagodnego)
• Zaburzenia krzepliwości krwi (trombocy-

topenia indukowana heparyną, niedobór 
czynnika VIII, IX)

Opieka pooperacyjna nad dzieckiem  
z wszczepionymi sztucznymi komorami  
serca
Okres bezpośrednio po operacji jest okresem 
specyficznym i wymaga stałej obserwacji pa-
cjenta. W okresie tym pielęgniarka wykonuje 
za pacjenta wszystkie czynności terapeutycz-
ne. Ponadto wspiera go psychicznie i chroni 
przed możliwymi zagrożeniami. Obserwacja 
pacjenta dostarcza pielęgniarce informacji, 
które są podstawą do rozpoznania problemów 
pielęgnacyjnych. Pielęgniarka stawia diagno-
zę pielęgniarską, podejmuje planowe i celowe 
działanie w celu poprawy stanu zdrowia cho-
rego lub utrzymania stanu dotychczasowego. 
Aby to osiągnąć musi posiadać, oprócz przy-
gotowania merytorycznego, umiejętności ko-
munikowania oraz prowadzenia dokumentacji. 
Przy ocenie stanu chorego należy uwzględnić 
stopień nasilenia występujących objawów, czę-
stość ich występowania, jak również kierunek 
przebiegu tzn. narastanie lub zmniejszanie się.

Pielęgniarka opiekująca się dzieckiem z 
wszczepianymi sztucznymi komorami  ma na-
stępujące zadania:

1. Obserwacja układu krążenia- Po przy-
jęciu dziecka do oddziału pooperacyjnego 
podłączone jest pełne monitorowanie, co 
umożliwia ocenę stanu zdrowia i skuteczne 
leczenie.

	Zapis elektrokardiografii jest zapisem 
napięć elektrycznych z powierzchni ciała 
wytwarzanych przez komórki mięśnia ser-
cowego. Zarówno na oddziałach poopera-
cyjnych jak i innych oddziałach intensyw-
nej terapii zapis EKG  jest najczęstszym  
sposobem monitorowania układu krąże-
nia. Pozwala on określić częstość rytmu 
serca, rozpoznać zaburzenia rytmu serca 
i niedokrwienie mięśnia sercowego. Jest 
pomocny w wykrywaniu zaburzeń elektro-
litowych. U dzieci z wszczepionymi sztucz-
nymi komorami serca EKG również pod-
łączane jest standartowo mimo, iż  akcja 
serca generowana jest sztucznymi komo-
rami.

	Krwawy pomiar ciśnienia tętnicze-
go (ABP) regulowane jest rzutem pom-
py, wypełnieniem łożyska naczyniowego 
i wlewem amin katecholowych. Powinno 
się dążyć do jak najszybszego odstawie-
nia amin katecholowych i utrzymania po-
ziomu ciśnienia na właściwym poziomie. 
Poważnym problemem jest nadciśnienie 
tętnicze krwi, które grozi krwawieniem do 
OUN. Linia tętnicza służy także do pobie-
rania badan laboratoryjnych, w tym gazo-
metrii.

	Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ, 
CVP). Obowiązuje staranne monitoro-
wanie OCŻ odzwierciedlające obciążenie 
wstępne prawej komory, stan napięcia 
ścian dużych naczyń, jak również ocenę 
wypełnienia  łożyska naczyniowego. Pra-
widłowe wartości to 2-10 mmHg. W celu 
podjęcia działań terapeutycznych OCŻ in-
terpretowane jest pod kątem innych ob-
serwacji klinicznych.

Obserwacja układu oddechowego: 

	Saturacja krwi tętniczej (SaO2) – pul-
soksymetria jest nieinwazyjnym pomia-
rem wysycenia krwi tętniczej tlenem. 
Wartość wyniku zależy od ciśnienia par-
cjalnego tlenu we krwi. Pomiar jest bar-
dzo pomocny przy ocenie utlenowanie 
krwi i ewentualnych zaburzeń wentylacji. 
Oceniając wynik należy sprawdzić czy ak-
cja serca mierzona przez pulsoksymetr 
zgodna jest z wartością rzeczywistą i czy 
zapis graficzny zgadza się z krzywą ciśnie-
nia tętniczego. Ważne jest prawidłowe za-
łożenie czujnika, gdyż  nieprawidłowe jego 
umieszczenie może skutkować zaniżeniem 
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lub zawyżeniem pomiaru saturacji i w kon-
sekwencji złej interpretacji wyniku.

	Monitorowanie oddechów jest uzu-
pełnieniem monitorowania. Częstość od-
dechów odczytywana jest dzięki zmianie 
oporności elektrycznej skóry w czasie 
wdechu i wydechu, rejestrowanej między 
elektrodami EKG.

Pacjent zaintubowany powinien być 
podłączony do respiratora  ciśnieniowo – 
zmiennego. Ważna jest kontrola ciśnienia 
w drogach oddechowych (20-25 cm H2O). 
W wypadku wzrostu ciśnienia  chorego na-
leży odessać. Toaletę drzewa oskrzelowego 
można poprzedzić pogłębieniem sedacji. 
Całą toaletę, a zwłaszcza odsysanie należy 
wykonywać bardzo ostrożnie ze względu na 
heparynizację i możliwość uszkodzenia ślu-
zówek. Toaletę górnych dróg oddechowych 
wykonuje się z zachowaniem zasad asepty-
ki i antyseptyki. Pielęgniarka ocenia umiej-
scowienie rurki intubacyjnej, skuteczność 
wentylacji, kontroluje ciśnienie w balonie 
uszczelniającym rurki intubacyjnej. Wyko-
nuje badania gazometryczne krwi tętniczej 
na zlecenie lekarza. Informuje lekarza o 
wszystkich zaobserwowanych, niepokoją-
cych objawach. Standardowo w pierwszych 
dniach po wszczepieniu sztucznych komór 
codziennie wykonuje się RTG klatki piersio-
wej.

2. Monitorowanie funkcji nerek i zaburzeń 
gospodarki wodno – elektrolitowej-
Każde dziecko po wszczepieniu sztucznych 
komór  ma założony cewnik Foleya do pę-
cherza moczowego. W razie pojawienia się 
oligurii, mimo prawidłowego nawodnienia, 
wymagane jest zastosowanie leków mo-
czopędnych. Jeżeli nerki pracują na granicy 
wydolności,  można wprowadzić Furosemid 
w dawkach frakcjonowanych. W wypadku 
niewydolności nerek z równoczesnym wzro-
stem stężenia jonów potasu i metabolitów 
nerkowych należy rozważyć podłączenie he-
mofiltracji z równoczesnym odstawieniem 
Furosemidu. Pielęgniarka monitoruje, ana-
lizuje i dokumentuje diurezę godzinową, 
stężenie elektrolitów w surowicy krwi (sód, 
potas), obecność obrzęków. Prowadzi rów-
nież  standardowo bilans dobowy płynów. W 
bilansie uwzględnia się podaż krystaloidów 
i żywienie parenteralne, a utrata płynów to 
diureza i drenaż z żołądka. 

3. Obserwacja rany pooperacyjnej, kon-
trola drenażu z rany pooperacyjnej

Pielęgniarka bacznie obserwuje ranę poope-
racyjną, miejsce wprowadzenia kaniul pod 
katem krwawienia, przesiąkania, obrzęku, 

wystąpienia zmian zapalnych. Miejsce wpro-
wadzenia kaniul należy traktować jak ranę 
otwartą. Należy stosować standardy doty-
czące postępowania antyseptycznego. Naj-
częściej drenowane jest śródpiersie, często 
również jamy opłucnowe. Straty z drenów 
ocenia się w pierwszym okresie co godzi-
nę.  Alarmującym objawem jest wypełnia-
nie się drenu krwią pulsującą zgodnie z ryt-
mem pracy serca i znaczne ocieplenie drenu 
poprzez zawartą w nim krew. Wypełnianie 
się drenu krwią ciemną, nie pulsującą nie 
sygnalizuje krwawienia, ale wymaga stałej 
obserwacji. Ponieważ zarówno rana poope-
racyjna, jak i miejsce wprowadzenia kaniul i 
drenażu znajdują się w bliskim sąsiedztwie, 
zmiana opatrunku odbywa się na ogół jed-
nocześnie. Pielęgniarka asystuje przy zmia-
nie opatrunku, w trakcie której oceniany 
jest wygląd i proces gojenia rany. Po zmia-
nie opatrunku dokumentuje wszystkie czyn-
ności w karcie gojenia ran.

4. Zapobieganie powikłaniom zatorowo 
– zakrzepowym

Prowadzenie leczenia poprzez podłączenie 

sztucznych komór wymaga stosowania dłu-
gotrwałej heparynizacji i leczenia środka-
mi przeciwkrzepliwymi, co wiąże się z czę-
stymi pomiarami ACT i codzienną kontrolą 
układu krzepnięcia. Oprócz tego wymagana 
jest codzienna kontrola morfologii i uzu-
pełnianie w razie konieczności brakujących 
składników krwi: koncentratu krwinek czer-
wonych, masy płytkowej, osocza. Aby za-
pewnić prawidłową pracę sztucznych komór 
i zapobiec powstawaniu osadów  w bezpo-
średnim okresie pooperacyjnym podłączony 
jest wlew heparyny. Przepływ wlewu jest za-
leżny od ACT, które powinno być utrzymane 
w przedziale 160-180 sekund. Pielęgniarka 
kontroluje ACT co 4 godziny lub częściej w 
razie wystąpienia wahań. Bardzo ważna jest 
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staranna kontrola kaniul i komór krwi pod 
kątem powstawania osadów. 

5. Leczenie bólu
Chorzy leczeni z użyciem sztucznych komór 
powinni znajdować się w pełnym komforcie. 
Dziecko po wszczepieniu sztucznych komór 
wymaga leczenia przeciwbólowego i uspo-
kajającego. Pielęgniarka obserwuje werbal-
ne i pozawerbalne oznaki bólu. Podaje leki 
przeciwbólowe zgodnie z zaleceniem leka-
rza. Skuteczniejsze jest stałe podawanie le-
ków zapobiegające wystąpieniu nasilonego 
bólu. Wystąpienie takich objawów bólowych 
jak: tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi stanowi wskazanie do włączenia morfi-
ny w stałym wlewie w pompie infuzyjnej. 

6. Zapobieganie zakażeniom
Bezpośrednio po wszczepieniu sztucz-

nych komór bardzo ważne jest rygorystycz-
ne przestrzeganie przez wszystkich człon-
ków zespołu zasad aseptyki i antyseptyki 
podczas wykonywania wszystkich zabiegów. 
Zachowanie takie wiąże się z szerokimi wro-
tami zakażenia, które stanowią kaniule, 
cewniki dożylne, cewnik Foleya, rana po-
operacyjna i inne. Preparat do dezynfekcji 
rąk i rękawiczki muszą być dostępne przy 
łóżku chorego. Pielęgniarka monitoruje 
temperaturę jego ciała, obserwuje skórę w 
miejscu wprowadzenia kaniul, cewników do-
żylnych, drenów i dokumentuje obserwacje 
w stosownych kartach. W przypadku wzro-
stu temperatury lub markerów zapalnych 
we krwi, pobiera materiał do badań bakte-
riologicznych. 

7. Terapia przeciwodleżynowa
Kolejnym ważnym elementem w opiece nad 
tego typu pacjentem jest wdrożenie terapii 
przeciwodleżynowej. Dziecko powinno leżeć 
na sprawnym materacu przeciwodleżyno-
wym zmiennociśnieniowym, mniejsze dzie-
ci na gąbce lub materacu żelowym.. Pielę-
gniarka kontroluje sprawność materaca raz 
na dobę. Miejsca szczególnie narażone na 
powstanie odleżyn dodatkowo zabezpiecza 
się różnego rodzaju udogodnieniami typu 
kliny, żelowe podpórki, krążki, poduszki. Za-
lecana jest także fizjoterapia bierna – masaż  
z zastosowaniem oliwki dodatkowo nawil-
żającej skórę chorego. Mycie i pielęgnacja 
skóry z zastosowaniem środków o PH 5,5.
Pielęgniarka kontroluje stan skóry: zabar-
wienie, temperaturę, napięcie, wilgotność, 
zmiany patologiczne, minimum dwa razy na 
dobę i wszystkie uwagi odnotowuje w karcie 
obserwacji i leczenia chorego z odleżynami. 
Trzeba pamiętać również  o jak najszybszym 

wdrożeniu żywienia enteralnego przez son-
dę. Zapobiega to zanikowi błony śluzowej 
żołądka i jelit.

8. Stała obserwacja chorego, zapewnienie 
mu poczucia bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa chorego w dużej 
mierze uwarunkowany jest poprzez  wła-
ściwe wyposażenie  w sprzęt do monitoro-
wania, leczenie i ratowanie życia, standardy 
i zalecenia w różnych sytuacjach terapeu-
tycznych. Równie ważna jest jakość pracy 
personelu medycznego i umiejętność pracy 
zespołowej. Opieka nad pacjentem rozpo-
czyna się od momentu przyjęcia go z bloku 
operacyjnego i jest kontynuowana do chwi-
li, gdy jego stan umożliwia przekazanie go 
na inny oddział. Bardzo ważne jest zrozu-
miałe, jasne komunikowanie się personelu 
z pacjentem i jego rodziną. Należy unikać 
żargonu medycznego, wszystkie komuni-
katy przekazywać w sposób zrozumiały dla 
dziecka i jego rodziców. Innym ważnym 
zadaniem pielęgniarki jest zapewnienie 
wsparcia psychicznego, uspokojenie, zmini-
malizowanie lęku ,zarówno u dziecka jak i 
jego rodziców, spowodowanego niewiedzą i 
niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu 
leczenia. Zapewnienie choremu bezpieczeń-
stwa pozwala na właściwe leczenie, satys-
fakcjonujące zarówno chorego jak i sprawu-
jących nad nim opiekę. Ważnym elementem 
opieki nad chorym jest wczesne rozpoczęcie 
działań zapobiegającym następstwom unie-
ruchomienia. Podstawą usprawnienia leczni-
czego dziecka z wszczepionymi sztucznymi 
komorami jest indywidualny program, który 
ustalany jest na podstawie oceny klinicznej, 
wyników badań i metod leczenia. Innym 
ważnym elementem usprawniania leczni-
czego jest ścisła współpraca lekarza, pie-
lęgniarki, rehabilitanta i rodzica. Działania 
usprawniające dotyczą zarówno fizykotera-
pii, kinezyterapii, jak również muzykoterapii 
i psychoterapii.

Podsumowanie
Długoterminowe wspomaganie krążenia 

sztucznymi komorami serca jest szansą na le-
czenie wybranych grup chorych z ciężką nie-
wydolnością serca. Są to pacjenci krytycznie 
chorzy, dla których medycyna do niedawna nie 
miała żadnych opcji terapeutycznych. Mimo 
wielu zalet, należy jednak wspomnieć, że jest 
to metoda nie pozbawiona wad, komfort życia 
pacjenta po wszczepieniu sztucznych komór 
jest znacznie ograniczony, a liczba powikłań 
nadal bardzo wysoka. Bardzo dużą rolę w pre-
wencji powikłań i poprawie komfortu życia tych 
chorych odgrywa właściwa pielęgnacja.
Fragment pracy magisterskiej autorki
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„Mimo, że odchodzą
w naszych sercach pozostają na zawsze”

   Z żalem pożegnaliśmy
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę

Lucynę Skowron.
Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie, przyjaciołom i bliskim

składają Pielęgniarki z Fundacji Unia Bracka

Smutkiem napełniła nas wiadomość  
o śmierci Naszej Koleżanki Stefanii Gierlotki,

Człowieka wyjątkowej dobroci i szlachetności,  
wyrozumiałego i pełnego życz-

liwości dla wszystkich.
 Pełni zadumy nad ulotnością życia 

 pozostajemy w żalu i łączymy się w bólu z Rodziną  

Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielę-
gniarki, wraz z Zespołem Pielęgniarskim

Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 7 SUM

Górnośląskiego Centrum Medycznego 
 w Katowicach Ochojcu

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę  
Pielęgniarkę Angelikę Kucharz.

 Mówią, że człowiek żyje tak długo  
jak długo żyje o nim pamięć.

My o Tobie pamiętać będziemy zawsze.
 

Pogrążeni w bólu i głębokim smutku  
Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka oraz koleżanki 

 i koledzy NZOZ VITO-MED w Gliwicach.

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

Z głębokim żalem, zadumą w ser-
cu, łzą w oku żegnamy

Naszą Koleżankę Pielęgniarkę Angelikę Kucharz. 

Na zawsze pozostaniesz w na-
szej pamięci jako osoba

o wielkim sercu, emanująca pogodą ducha, 
chętną do niesienia pomocy.

 Łączymy się w bólu z Rodziną.

Pielęgniarki z Sali Intensywnego Nadzoru
NZOZ VITO-MED w Gliwicach

Koleżance Marysi Haratyk  
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  

z powodu śmierci Męża składają  
Przełożona Pielęgniarek i Położnych  

oraz Pielęgniarki i Położne  
Centrum Zdrowia w Mikołowie.  

kondo l e n c j e

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

Naszej Koleżance Dorocie Kozioł  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca  
składają koleżanki Przyklinicznej Przychodni   

Instytutu Onkologii w Gliwicach

Choćbym nie wiem jak głośno krzyczała 
nie wykrzyczę 

Choćbym nie wiem jak długo płakała 
nie wypłaczę 

Choćbym nie wiem jak się starała 
tego że Cię zabrakło 
światu nie wybaczę

Tracy Chapman 
tłumaczenie: Akala
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kondo l e n c j e

Łącząc się w smutku i żalu 
z powodu śmierci Męża 

wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance  
Pielęgniarce Pani Urszuli Wyszyńskiej składają  

koleżanki i pracownicy Oddziału Psychiatrycznego 
oraz Naczelna Pielęgniarka wraz z personelem  

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Naszej Koleżance Barbarze Karolak 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Mamy  
składa Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi  

Pielęgniarkami Kliniki Instytutu Medycyny  
Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. 

Ze snu krótkiego zbudzi się dusza człowieka  
w wieczności gdzie śmierci nie ma” 

Koleżance Sylwii Mazur wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 

składają Pielęgniarki i Położne Bloku Operacyjnego 
 Oddziału Ginekologii i Położnictwa  

w SP CSK Katowice Ligota. 

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu  
z powodu śmierci Męża   

Koleżance Urszuli Wójcik  
najszczersze wyrazy współczucia  

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem  
Pielęgniarskim Centrum Psychiatrii w Katowicach

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

Naszej Koleżance Wiesławie Sawczuk
 wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Ojca składają  
koleżanki z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  

Terapii Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu,  

Pielęgniarka Przełożona wraz z zastępcą  
i pełnomocnikiem ORPiP.

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym” 

Łącząc się w głębokim żalu  
z powodu śmierci Męża   

najszczersze wyrazy współczucia  
Koleżance Urszuli Wójcik składają Pielęgniarki 
Izby Przyjęć Centrum Psychiatrii w Katowicach

„Kiedy umiera człowiek, nie pozostaje po nim nic 
oprócz dobra , które uczynił innym ludziom” 

Naszej Koleżance Irenie Jaranowskiej  
pielęgniarce koordynującej w zakresie stomatologii  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Mamy składa Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka 

z zespołem pielęgniarek i położnych, pracownicy 
oraz współpracownicy Poradni Stomatologicznych  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych w Katowicach. 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
 

Łącząc się w żalu i smutku  
z Koleżanką Pielęgniarką  Grażyną Natanek    
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy   

składają koleżanki i współpracownicy  
Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej  

oraz Naczelna Pielęgniarka Szpitala  
Specjalistycznego wraz z personelem
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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


