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1 GRUDNIA Posiedzenie Komisji socjalnej 

2 GRUDNIA 

Warsztaty szkoleniowe „Pielę-
gnacja akcesów naczyniowych” 
organizowane przez Zespół ds 
pielęgniarstwa nefrologicznego w 
Katowicach.

2 GRUDNIA 
Konferencja wyjazdowa dotyczą-
ca odpowiedzialności zawodowej 
i zleceń lekarskich w Gliwicach

3 GRUDNIA 

Uroczyste wręczenie nagród na 
Gali Hipokrates 2016. Udział 
wzięła Przewodnicząca  ORPIP 
Anna Janik

8 GRUDNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa ratunkowego

8 GRUDNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa neurologicznego 

12 GRUDNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

13 GRUDNIA Spotkanie Zespołu ds organizacji 
i zarządzania

13 GRUDNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa diabetologicznego 

27 GRUDNIA Spotkanie Komisji Socjalnej 

Zdrowych i Wesołych Świąt
oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Redakcja



Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Za kilka dni nastanie ten cudowny czas, gdy nasze serca wypełni spokój 
i radość, a wszystko co złe, zostanie puszczone w niepamięć… Święta Bo-
żego Narodzenia.

Każdy z nas zasiądzie wraz z bliskimi przy Wigilijnym stole, będziemy 
dzielić się opłatkiem i składać sobie najpiękniejsze życzenia. I ja również 
w imieniu  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz 
swoim własnym pragnę życzyć Państwu wszystkiego, co najlepsze.

Przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego – by Boska Dziecina nad 
każdym trzymała straż, łaski zdrowia, nadziei i niezachwianej wiary 
w lepsze jutro, spełnienia – zarówno w życiu osobistym, jak i zawo-
dowym, aby nikomu nigdy nie brakło sił i energii do sprostania trudom 
codzienności oraz aby szczęście i pomyślność towarzyszyły Państwu 
w każdej chwili.

Natomiast w nadchodzącym Nowym Roku 2017 życzę wszystkim 
Członkom samorządu osiągnięcia zamierzonych celów, śmiałych planów 
i ambitnych wyzwań, jak również tego, aby każdy pośród rozlicznych obo-
wiązków, zawsze znalazł czas na zasłużony odpoczynek.

Równocześnie chcę podziękować za wszystko, czego wspólnie dokona-
liśmy w 2016 roku. Dziękuję za poświęcanie swojego wolnego czasu, za 
wzajemną motywację, gdy bywało ciężko, za walkę z wszelkimi przeci-
wieństwami. Dziękuję za trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracę na 
rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Wierzę mocno 
w to, że działając razem możemy wiele osiągnąć. 

I tego życzę nam wszystkim.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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 I minął nam kolejny rok…
Joanna Gruca Asystent  Biura OIPIP  

Choć trudno w to uwierzyć, mamy już grudzień. Niebawem w huku fajerwerków 
przyjdzie nam pożegnać Stary Rok i wznosząc toast lampką szampana powitać Nowy 
– 2017 – Rok. Zapewne większość z nas – tradycyjnie już – sporządzi listę noworocz-
nych postanowień, wyznaczy cele, do których będzie dążył, postawi przed sobą nowe 
wyzwania. Tymczasem, koniec roku to również odpowiedni moment na to, by zasta-
nowić się nad tym, co minione, co jest już za nami oraz by podsumować to, co zostało 
dokonane.

Dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach rok 2016 niewątpliwie był okresem 
wielkich zmian, których początek przypadł już na 
grudzień 2015, gdy swoją działalność rozpoczę-
ła VII Kadencja Samorządu, a Przewodniczącą 
Okręgowej Rady została Pani Anna Janik.

Nie da się ukryć, że katowicka Okręgowa Izba 
weszła w nowy rok „z przytupem”, gdyż wskutek 
pęknięcia bojlera przepływowego, zalane zostały 
trzy piętra siedziby przy ulicy Francuskiej 16. Na 
szczęście, nikomu nie stała się krzywda, a woda 
nie dotarła do Archiwum Zakładowego, jednak 
budynek wymagał generalnego osuszania i re-
montu. Choć trwało to około 1,5 miesiąca, Biu-
ro OIPiP w Katowicach pracowało bez zbędnych 
przestojów. Było to tym ważniejsze, że w życie 
weszło kilka istotnych zmian w działalności Okrę-
gowej Rady, Biura oraz całej Izby.

Przede wszystkim, zwiększona została ilość 
pożyczek i zapomóg udzielanych pielęgniarkom 
i położnym zrzeszonym w katowickiej Okręgowej 
Izbie. Nowością jest też pełne fi nansowanie przez 
Izbę turnusów rehabilitacyjnych w Górnośląskim 
Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 
„REPTY” w Tarnowskich Górach. Ta forma pomo-
cy skierowana jest do członków samorządu, któ-
rych stan zdrowia uległ poważnemu pogorszeniu, 
zwłaszcza w sferze kinetyczno-ruchowej. Oso-
by, które skorzystały z turnusu mogły uczestni-
czyć nawet w ośmiu zabiegach rehabilitacyjnych 
dziennie.

Kolejną zmianą w kwestii leczenia sanatoryj-
nego było nawiązanie współpracy z Sanatorium 
Uzdrowiskowym „Kamienny Potok” w Sopocie. 
Chodziło o to, by osoby, które ze względów zdro-
wotnych nie powinny przebywać w górach, rów-
nież mogły skorzystać z możliwości częściowej 
lub pełnej refundacji kosztów pobytu w sanato-
rium.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pielęgniarek 
i położnych, które przez Ustawę o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (z dn. 19 IV 1991r., z 
późn. zm.) są zobowiązane do stałego aktuali-
zowania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifi ka-
cji, OIPiP w Katowicach zwiększyła ilość organi-
zowanych kursów i szkoleń oraz zmieniła zasady 
uczestnictwa w nich.

Od bieżącego roku każdy członek samorządu 
regularnie opłacający składki może raz na 5 lat 
uczestniczyć w szkoleniu specjalizacyjnym, co 

pozwala na uzyskanie specjalizacji w danej dzie-
dzinie medycyny. Poza tym, każda pielęgniarka i 
położna raz do roku ma możliwość udziału w kon-
ferencji, który jest fi nansowany przez Izbę oraz 
do bezpłatnego udziału w kursie kwalifi kacyj-
nym. Natomiast bez ograniczeń można korzystać 
z kursów dokształcających lub specjalistycznych, 
pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności 
do wykonywania określonych czynności zawodo-
wych przy udzielaniu świadczeń przez pielęgniarki 
i położne.

Zwiększona została też ilość tzw. „kursów 
miękkich”. Są to krótkie szkolenia, zazwyczaj 
jedno lub dwudniowe, podczas których członko-
wie samorządu są zapoznawani z bieżącymi prze-
pisami, aktami prawnymi itp. 

W ostatnim półroczu szczególny nacisk położ-
ny był na kwestię realizacji zleceń lekarskich, co 
związane jest z „Komunikatem w sprawie wyko-
nywania przez pielęgniarki i położne zadań wy-
nikających z procesu leczenia i realizacji zaleceń 
lekarskich, w tym podawania leków różnymi dro-
gami” wydanym przez Departament Pielęgniarek 
i Położnych Ministerstwa Zdrowia w dn. 29 VII 
2016r.

Równie ważna jest kwestia odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych, które wyko-
nują samodzielny zawód zaufania publicznego i 
są w pełni wykwalifi kowanymi profesjonalistami, 
dlatego wymaga się od nich większej staranno-
ści przy pełnieniu swoich obowiązków. Stąd też 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej oraz jego Zastępcy regularnie przeprowadza-
ją szkolenia, by dokładniej uzmysłowić członkom 
samorządu, jak wygląda to od strony praktycz-
nej.

Dążenie do rozwoju oraz poszerzania i aktu-
alizowania swojej wiedzy zawsze jest godne po-
chwały. Warto jeszcze raz podkreślić, że z wielu 
form edukacji członkowie samorządu, którzy re-
gularnie opłacają składki,  mogą korzystać bez-
płatnie, dlatego warto na bieżąco sprawdzać co 
jest aktualnie organizowane przez Izbę – wszyst-
kie informacje można znaleźć na stronie interne-
towej OIPiP w Katowicach.

Sprawą bezpośrednio związaną z kwe-
stią kursów i szkoleń jest Ośrodek Kształce-
nia OIPiP w Katowicach mieszczący się w Łazi-
skach Górnych. Docelowo jest to miejsce, w 
którym pielęgniarki i położne mogą uczestni-
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czyć w organizowanych konferencjach, kursach, 
szkoleniach itp., jednak do Okręgowej Rady co-
raz częściej dochodziły krytyczne głosy na te-
mat lokalizacji Ośrodka. Dla wielu pielęgniarek 
i położnych, które nie posiadają własnych środ-
ków transportu, dojazd do Łazisk nastręcza trud-
ności, szczególnie jeśli muszą dotrzeć do Ośrodka 
z małych miejscowości. Niejednokrotnie zdarzało 
się, że osoby chcące uczestniczyć w danym kur-
sie, czy szkoleniu zmuszone były zrezygnować ze 
względu na brak możliwości dotarcia do Łazisk na 
konkretną godzinę za pomocą środków komuni-
kacji miejskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że Ośrodek nie spełnia 
celów, dla których został zakupiony, a także fakt, 
że koszty jego utrzymania są bardzo wysokie 
(szczegółowe zestawienie kosztów utrzymania 
siedziby Biura w Katowicach oraz Ośrodka w Ła-
ziskach zostało opublikowane w „Naszych Spra-
wach” nr 3/2016) XXXIV Okręgowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach, który odbył się 
18 III 2016 r., wyraził zgodę na podjęcie kroków 
w kierunku rozeznania rynku pod kątem ewentu-
alnej sprzedaży Ośrodka.

Na chwilę obecną wykonywane są zabiegi ma-
jące na celu obniżenie kosztów utrzymania bu-
dynku w Łaziskach, np. fi zyczna ochrona osób 
i mienia została zastąpiona systemem stałego 
monitoringu z interwencją w razie konieczności, 
co w perspektywie najbliższych 3 lat pozwoli Izbie 
zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych (szcze-
gółowe zestawienie dotychczasowych wydatków 
związanych z ochroną oraz wydatki poniesione 
w związku z instalacją systemu monitoringu, 
a także planowane oszczędności znajdą Państwo 
w dalszej części Biuletynu).

Drugim ważnym wydarzeniem, które mia-
ło miejsce 30 IX 2016 r., był Jubileusz 25-lecia 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. Był to dzień pełen radości i 
wzruszeń. Wspólnie przypominaliśmy sobie, ile 
rzeczy Samorząd zdołał osiągnąć, jak wiele trudu 
i wyrzeczeń kosztowało członków Okręgowych 
Izb w całej Polsce dotarcie do miejsca, w którym 
są teraz.

Cudownym momentem było wręczenie 164 
pielęgniarkom i położnym statuetek „Diamento-
wy Czepek”, nagrody przyznawanej osobom, któ-
re swoje codzienne obowiązki wykonują nie tylko 
w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej, ale też 
z poświęceniem, oddaniem i empatią względem 
pacjentów oraz ich rodzin. Prawdziwą dumą całe 
środowisko zawodowe może napawać fakt, że 
pielęgniarki i położne potrafi ą wzajemnie docenić 
swoją pracę i wskazać osoby, które należy szcze-
gólnie uhonorować.

W dniu 27 IV 2016 r. 15 samorządów zawodów 
zaufania publicznego podpisało porozumienie po-
wołujące Śląskie Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. Decyzją ORPiP w Katowi-
cach, również samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych przystąpił do Forum. Ważne jest, aby 
wszystkie zawody zaufania publicznego „mówiły 

jednym głosem” oraz zajmowały te same stano-
wiska wobec działań administracji państwowej 
i samorządowej. Forum ma służyć też wymianie 
doświadczeń oraz integracji środowisk zawodo-
wych. Niebawem uruchomiona zostanie strona 
internetowa, by każdy członek samorządu, któ-
ry przystąpił do Forum, wiedział jakie tematy są 
aktualnie poruszane i jakie działania podejmuje 
się, by członkowie samorządów mogli wykony-
wać powierzone im zadania w jak najlepszych 
warunkach.

17 IX 2016 r. odbyło się w Izbie spotkanie 
Pełnomocników ORPiP w Katowicach. Przewodni-
cząca Rady Pani Anna Janik wraz z Sekretarzem 
Rady Panią Marią Grabowską oraz Kierownikiem 
Działu Kursów OIPiP w Katowicach Panią Hanną 
Dobrowolską poruszyły na spotkaniu kilka nie-
zwykle istotnych tematów.

Pierwszym z nich było Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dn. 30 IX 2016 r. w sprawie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 
Jest w nim wyartykułowanych wiele istotnych 
zmian dot. kształcenia podyplomowego. M. in. 
zmieniony został zakres kwalifi kacji kierowników 
kursów i specjalizacji, inne są wzory wymaga-
nej dokumentacji, np. wniosku o dopuszczenie 
do kursu czy specjalizacji, zniesiony został zapis 
o minimalnym okresie trwania kursu kwalifi -
kacyjnego i specjalizacyjnego. Jak już zostało 
wspomniane, zmian jest bardzo wiele, dlate-
go zachęcamy wszystkich członków samorządu, 
każda pielęgniarkę i położną, do zapoznania się 
z Rozporządzeniem w jego pełnym brzmieniu. 
Treść Rozporządzenia znajdą Państwo na stronie 
internetowej OIPiP w Katowicach.

Równie ważną kwestią było poinformowanie 
Pełnomocników o negatywnym zaopiniowaniu 
projektu ustawy Ministra Zdrowia o minimalnym 
wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. 
Pani Przewodnicząca podkreśliła, że obecny pro-
jekt ustawy dyskryminuje pielęgniarki i położne 
z wykształceniem licencjackim oraz osoby, które 
posiadając tytuł magistra nie mają specjalizacji. 
Fakt ten nie może być akceptowany przez środo-
wisko zawodowe pielęgniarek i położnych

Jak zapewne wielu z Państwa zauważyło, 
przez pewien czas nie można było zalogować się 
do systemu IBUK Libra. Było to spowodowane 
wygaśnięciem 3-letniej licencji zakupionej przez 
NIPiP. Każda z Okręgowych Izb we własnym za-
kresie musiała zdecydować czy zakupić licencję 
dostępu do platformy IBUK na kolejne lata oraz 
czy licencja będzie obejmować również dostęp do 
księgozbioru anglojęzycznego.

Uchwałą nr 903/2016/VII ORPiP w Katowicach 
z dn. 27 X 2016r. wyrażona została zgoda na za-
kup dostępu do wirtualnej czytelni na platformie 
IBUK Libra (w języku polskim oraz angielskim). 
Licencja będzie ważna przez najbliższy rok. Na 
dalszych stronach Biuletynu znajdą Państwo do-
kładne instrukcje jak zarejestrować się na plat-
formę IBUK Libra.

W listopadzie br. fi rma Libris Polska Sp. z o.o. 
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zajmująca się profesjonalną archiwizacją doku-
mentów, przejęła pierwszą część zasobu Archiwum 
Zakładowego mieszczącego się w siedzibie Biu-
ra OIPiP w Katowicach oraz w 3 pomieszczeniach 
Ośrodka Kształcenia w Łaziskach Górnych zaadap-
towanych na potrzeby Archiwum. Przekazanie do-
kumentów odbyło się bardzo szybko i sprawnie 
i w żaden sposób nie wpłynęło na funkcjonowanie 
Biura czy Ośrodka Kształcenia. Przekazanie kolej-
nych partii dokumentacji zaplanowane jest na rok 
2017. Dzięki temu, dokumenty pielęgniarek i po-
łożnych zrzeszonych w katowickiej Izbie zostaną 
należycie zabezpieczone.

Z prawdziwą przyjemnością możemy odnoto-
wać, że w licznych konferencjach i szkoleniach 
organizowanych przez Zespoły problemowe dzia-
łające przy ORPiP w Katowicach niezmiennie 
uczestniczy ogromna liczba pielęgniarek i po-
łożnych. Trzeba przyznać, że każdy z Zespołów 
słucha głosów ze środowiska zawodowego i do-

kładnie zgłębia wszelkie problemy pielęgniarek 
danych specjalizacji i wychodząc im naprzeciw 
przygotowuje odpowiednie konferencje, szkole-
nia czy spotkania, za co należą im się podzięko-
wania. Dlatego warto odwiedzać stronę interneto-
wą Izby, gdyż jest ona na bieżąco aktualizowana i 
sukcesywnie dodawane są tam wszelkie przydat-
ne informacje.

Jak więc widać, miniony rok – pierwszy rok 
VII kadencji samorządu – obfi tował w dużą ilość 
wydarzeń i pozytywnych zmian. Mamy nadzieję, 
że każdy z Państwa mógł te zmiany odczuć i sko-
rzystać z wielu form pomocy czy rozwoju propo-
nowanych przez Izbę. Każda decyzja Okręgowej 
Rady rozpatrywana i podejmowana jest pod ką-
tem korzyści dla całego środowiska zawodowego, 
którego siła tkwi w solidarności i zjednoczeniu. 
Nie ma rzeczy, której nie dałoby się wspólnie 
osiągnąć.

Ochrona Ośrodka Kształcenia OIPiP w Katowicach 
w Łaziskach Górnych

Joanna Gruca Asystent  Biura OIPIP  

Jak wszyscy zapewne wiedzą, 18 III 2016 roku Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach podjął decyzję o wstępnym rozeznaniu rynku nieruchomości 
pod kątem ewentualnej sprzedaży Ośrodka Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łazi-
skach Górnych, który poprzez niezbyt dogodną lokalizację w coraz mniejszym stopniu 
spełniała zadania, dla których został zakupiony.

Na chwilę obecną priorytetem jest obniżenie 
kosztów utrzymania Ośrodka. W tym celu poczy-
niony został szereg działań, np. częściowo zmo-
dernizowana została sieć wodno-kanalizacyjna. 
Drugim czynnikiem generującym znaczne wydat-
ki była ochrona Ośrodka.

Budynek Ośrodka Kształcenia znajdu-
je się na posesji będącej własnością OIPiP 
w Katowicach. Jest to dość rozległy teren, na-
tomiast sam budynek również jest sporych 
rozmiarów. Do 30 XI 2016 roku na co dzień 
przebywało tam 2 pracowników Izby oraz 
2 pracowników ochrony fi zycznej fi rmy ZIEMO-
WIT Sp. z o.o. Koszt ochrony, przy stawce ok. 
9 zł/h brutto, wynosił 4400,00 zł, co w skali 
roku kalendarzowego, oznaczało wydatek rzędu 
52 800,00 zł (tabela nr 1). Warto wspomnieć, 
że od 1 I 2017 roku minimalna płaca wynosić 
będzie 13 zł/h brutto, więc pozostanie przy do-
tychczasowym systemie ochrony oznaczałoby 
koszta w wysokości ponad 75 000 zł rocznie, a 
w ciągu 36 miesięcy samorząd musiałby wydać 
na ten cel ponad 228 000 zł (tabela nr 2)! Dla-
tego więc podjęta została decyzja o rezygnacji 
z ochrony fi zycznej fi rmy ZIEMOWIT Sp. z o.o. 
i przejściu na system stałego monitoringu z inter-
wencją w razie konieczności. Analogiczny system 
ochrony już wcześniej zainstalowany został w sie-
dzibie Biura OIPiP w Katowicach przy ulicy Francu-
skiej 16. Firmą wykonującą tą usługę jest Securi-
tas Polska Sp. z o.o., która świetnie wywiązuje się 

z powierzonego zadania i dlatego Ośrodek w Łazi-
skach również objęty został ochroną rzeczonej fi r-
my. W tym celu konieczna była instalacja 5 kamer 
w Ośrodku, których dostawa oraz montaż znaj-
dowały się w gestii fi rmy Securitas. W kwestii 
fi nansowej Okręgowej Izbie zaproponowane zo-
stały dwa rozwiązania.

Wariant pierwszy zakładał uiszczenie przez 
Izbę opłaty za kamery (ich dostawę i montaż), 
która wynosiła 51 851,40 zł brutto, w 2 ratach 
(jedna w roku 2016 i druga w 2017). Ponadto 
abonament miesięczny za usługę ochrony, ser-
wis i konserwację sprzętu wynosiłaby 1414,50 zł 
brutto. Wówczas abonament za jeden rok byłby 
równy 16 974,00 zł brutto. Oznacza to, że w cią-
gu 36 miesięcy Izba poniosłaby wydatki w wyso-
kości 102 773,40 zł brutto (tabela nr 3). Należy 
podkreślić jednak, że rozwiązanie z systemem 
2 rat jest możliwe tylko dzięki uprzejmości fi rmy 
Securitas i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi 
kosztami w postaci jakichkolwiek odsetek, któ-
re Izba miałaby dopłacić do całkowitych kosztów 
usługi. 

Drugim rozwiązaniem byłby zakup syste-
mu technicznego (dostawa i montaż kamer) 
w systemie ratalnym. Wtedy do miesięcznego 
abonamentu w kwocie 1414,50 zł brutto doli-
czana byłaby rata w wysokości 2214,00 zł brut-
to. Nietrudno zauważyć, że w tym przypad-
ku koszt systemu kamer byłby o wiele wyższy 
i wynosiłby 79 704,00 zł brutto. Podsumowu-
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jąc: wariant drugi z systemem ratalnym kosz-
towałby Izbę 3628,50 zł brutto miesięcznie, 
a w ciągu 36 miesięcy całość poniesionych kosz-
tów byłaby równa 130 626,00 zł brutto (tabela 
nr 4).

Biorąc pod uwagę główny cel podjętych dzia-
łań, czyli redukcję kosztów utrzymania Ośrodka 
Kształcenia w Łaziskach Górnych, podjęta została 
decyzja o uiszczeniu opłaty za system techniczny 

w 2 ratach i opłacaniu miesięcznego abonamentu 
w wysokości 1414,50 zł (wariant pierwszy, tabela 
nr 3).

Poniżej znajdą Państwo pełne zestawienie tabe-
laryczne kosztów związanych z ochroną Ośrodka 
ponoszonych przez Izbę do tej pory, kosztów, któ-
re byłby ponoszone od roku 2017 oraz obu warian-
tów współpracy z fi rmą Securitas. Wyraźnie widać, 
że wariant I jest zdecydowanie najkorzystniejszy.

Tabela 1
DOTYCHCZASOWY KOSZT OCHRONY – FIRMA ZIEMOWIT SP. Z O.O.

Koszt ochrony miesięczny (przy 
stawce 9 zł/h brutto):

4.400,00 zł Uwagi: ochrona fi zyczna (dwóch pra-
cowników+ koszenie trawnika+odśnie-
żanie)

Koszt ochrony roczny (przy staw-
ce 9 zł/h brutto):

52.800,00 zł Uwagi: ochrona fi zyczna (dwóch pra-
cowników+ koszenie trawnika+odśnie-
żanie)

Całkowite koszty poniesione w 
ciągu 36 miesięcy:

158.400,00 zł brutto

Tabela 2
KOSZT OCHRONY OD 2017 ROKU – FIRMA ZIEMOWIT SP. Z O.O.

Koszt ochrony miesięczny (przy 
stawce 13 zł/h brutto): 6.355,50 zł

Koszt ochrony roczny (przy staw-
ce 13 zł/h brutto): 76.266,60 zł

Całkowite koszty poniesione w 
ciągu 36 miesięcy: 228.800,00 zł

Tabela 3
OFERTA FIRMY SECURITAS POLSKA SP. Z O.O. - WARIANT I

Koszt systemu  technicznego (do-
stawa i montaż): 51.851,40 zł brutto Opłata w 2 ratach

Abonament miesięczny (usługa 
ochrony oraz serwis i konserwa-
cja):

1.414,50 zł brutto Opłata miesięczna

Koszt abonamentu roczny: 16.974,00 zl brutto
Koszt abonamentu przez 36 mie-
sięcy 50.922,00 zł brutto

Całkowite koszty poniesione w 
ciągu 36 miesięcy: 102.773,40 brutto

Tabela 4
OFERTA FIRMY SECURITAS POLSKA SP. Z O.O. - WARIANT II

Rata miesięczna za system tech-
nicznego (dostawa i montaż ka-
mer):

2214,00 zł brutto Płacona przez 36 miesięcy

Koszt abonamentu rocznego 
(usługa ochrony oraz serwis i kon-
serwacja)

16.974,00 zl brutto Opłata miesięczna – 1414,50 zł brutto

Całkowity koszt systemu tech-
nicznego: 79.704,00 zł brutto

Koszt abonamentu przez 36 mie-
sięcy: 50.922,00 zł brutto

Całkowite koszty poniesione w 
ciągu 36 miesięcy: 130.626,00 zl brutto
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3 października  Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w ZOZ Świętochłowice. 

4 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego

5 października Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Udział 
wzięła Przewodnicząca Anna Janik

6 października Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Szpital Miejski  nr 4 w Gliwicach

6 października Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

11 października Spotkanie Zespołu ds położnych

11 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa neurologicznego

12 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

12 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa opieki długoterminowej 

13 października Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łazikach Górnych  dla Fundacji Unia Bracka

17 października Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu 

18 października Uroczyste otwarcie oddziału mukowiscydozy w WSS nr 5 w Sosnowcu. 

18 października 
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Transplantologia XXI wieku” organizowana 
przez Zespół ds pielęgniarstwa  operacyjnego. Konferencja odbyła się w Domu 
Lekarza w Katowicach

 19  października Inauguracja Roku Akademickiego Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej. Udział wzięła Sekretarz ORPIP Maria Grabowska 

20 października Uroczyste otwarcie nowej siedziby OIPIP w Opolu. Udział wzięła Przewodnicząca 
Anna Janik

20 października Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania

20 października Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego 

21 października  Konferencja organizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny „Profi laktyka w me-
dycynie”. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik 

21 października Konferencja „Nowe wyzwania dla pielęgniarek i położnych” w Katowicach udział 
wzięła i wykład wygłosiła Przewodnicząca Anna Janik

21 października Dyplomatorium SUM udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

22 października Uroczyste obchody 25-lecia samorządu zawodowego Izby Aptekarskiej w Katowi-
cach. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik 

24 października  Uroczyste obchody 45-lecia Szpitala Wojewódzkiego Megrez w Tychach. Udział 
wzięła Wiceprzewodnicząca dr Beata Ochocka 

25 października Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

25 października Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 października Posiedzenie ORPIP

2 listopada Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego 

3 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia 
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8 listopada Sotkanie Zespołu ds położnych 

3 listopada 
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zaburzenia odżywiania” organizowana przez 
Zespół ds pielęgniarstwa psychiatrycznego w Ośrodku Kształcenia OIPOIP w Łazi-
skach Górnych. 

5 listopada Uroczyste obchody 25-lecia samorządu zawodowego Beskidzkiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej. Udział wzięła Przewodnicząca Anna  Janik

8 listopada Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Instytucie Onkologii w Gliwicach 

9 listopada  Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach

14 listopada 
Konferencja organizowana  przez Zespół ds pielęgniarstwa kardiologicznego „Pielę-
gniarka w kardiologii” w hotelu Qubus w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca 
Anna Janik

14 listopada Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek szkolnych 

15 listopada Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa neurologicznego 

15 listopada Warsztaty szkoleniowe „Pielęgnacja akcesów naczyniowych” organizowane przez 
Zespół ds pielęgniarstwa nefrologicznego w Katowicach

15 listopada Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17 listopada Spotkanie Pełnomocników ORPIP w Katowicach

18 listopada 
Konferencja organizowana przez Zespół ds pielęgniarstwa neurologicznego „ Inter-
dyscyplinarna opieka nad pacjentem z przewlekłymi schorzeniami neurologiczny-
mi” w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

19 listopada XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Kato-
wicach. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP dr Beata Ochocka

21 listopada Uroczyste otwarcie Oddziału Chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 5 w Sosnowcu. Udział wzięła Sekretarz Maria Grabowska

24-25 listopada 
konferencja  Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniowa: 
„Rehabilitacja Skoordynowana Osób Niepełnosprawnych - Leczenie, Pielęgniarstwo, 
Fizjoterapia, Logopedia.”  organizowana przez Górnośląskie Centrum Rehabilitacji 
Repty w Tarnowskich Górach. Udział Wzięła Przewodnicząca Anna Janik

24 listopada Posiedzenie ORPIP

24 listopada Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania 

25 listopada Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa psychiatrycznego 

24-26 listopada III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemii Ślą-
skiej w Korbielowie. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP dr Beata Ochocka

25 listopada Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Poradniach Wielospecjalistycznych w Gliwicach 

28 listopada 
Konferencja organizowana przez OIPIP w Katowicach pod patronatem NIPIP „Pra-
wo a Medycyna” w Hotelu Qubus w Katowicach. Podczas konferencji wykład wy-
głosiła Prezes NRPIP Zofi a Małas. Konferencję otworzyła Przewodnicząca ORPIP w 
Katowicach Anna Janik

29 listopada 
Szkolenie „Lawaseptyka XXI - jak robić to skutecznie i bezpiecznie - nowe podej-
ście do tematyki przemywania ran” organizowane przez Zespół ds pielęgniarstwa 
onkologicznego 

29 listopada Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa onkologicznego 

29 listopada Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w Sosnowcu

30 listopada Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej i zleceń lekar-
skich w SPSK im. Mielęckiego w Katowicach

Kalendarium wydarzeń październik - listopad 2016
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia ORPIPw Katowicach 
w dniu 27 października 2016 roku.

Członkowie Okręgowej Rady przyjęli pod obrady następujące punkty posiedzenia: 

Wyciąg z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP
w Katowicach w dniu 18 października 2016 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 
9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 
2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej 
Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posiedze-

nia Okręgowej Rady Pielęgniarek                 i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie głoso-
wania,

2.  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych: 

1)  Projekt Uchwały Nr 810/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i  położnych w Katowicach  z dnia 18 
października 2016 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych, 

2)  Projekt Uchwały Nr 811/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i  położnych w Katowicach  z dnia 18 
października 2016 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

3)  Projekt Uchwały Nr 812/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  z dnia 15 lipca 
2016  roku w przedmiocie refundacji kosztów kształ-
cenia,

4)  Projekt Uchwały Nr 813/2016/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 paździer-
nika 2016 roku w przedmiocie wypłacenia zapomóg lo-
sowych (pośmiertnych).

5)  Projekt Uchwały Nr 814/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 paź-
dziernika 2016 roku w przedmiocie wypłacenia zapo-
móg losowych (z tytułu ciężkiej choroby).

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o sposobie 
głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 18 października 2016 
roku do godz. 9:00 stwierdzono oddanie 20 głosów „za” 
podjęciem ww. Uchwał. 

1. Zagadnienia ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszonych 
gości.

1.2. Informacja Przewodniczącej Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności 
fi nansowej i gospodarczej Okręgowej Rady.

1.3. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

1.4. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:

2.1. Podjęcie 29 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru 
PiP ORPiP w Katowicach (15 pielęgniarek, 2 pielę-
gniarzy, 12 położnych).

2.2. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do Reje-
stru PiP ORPiP w Katowicach (8 pielęgniarek, 1 pie-
lęgniarz).

2.3. Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wyda-
nia nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu (9 pielęgniarek: 2 skradzio-
ne PWZ, 7 wymiana stare na nowe, 3 położne: 
1 zagubienie PWZ, 1 wymiana stare na nowe, 1 błąd 
w numerze Rejestru). 

2.4. Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wykreślenia z 
Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (9 pielęgniarek, 1 
pielęgniarz, 3 położne).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podjęcia wyko-
nywania zawodu położnej.

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia in-
dywidualnej praktyki.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach:

3.1. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do Reje-
stru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplo-
mowe Pielęgniarek i Położnych.

3.2. Podjęcie 2 uchwał przedmiocie wpisu zmiany da-
nych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształce-
nie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.3. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz po-
wołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawo-

du pielęgniarki.
3.4. Podjęcie uchwały przedmiocie rozszerzenia Peł-

nomocnictwa nr 70.
3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełno-

mocników ORPiP w Katowicach VII kadencji.
3.6. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowania 

przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych do składów komisji konkursowych w podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia 
składu osobowego Zespołu ds. pielęgniarstwa ratun-
kowego.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie IBUK.
3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie badania bilansu 

OIPiP w Katowicach za 2016 rok.
3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia środ-

ków z Funduszu Integracyjnego.
3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody 

na organizację oraz pokrycie kosztów spotkania inte-
gracyjnego Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicz-
nego. 

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody 
na organizację oraz pokrycie kosztów szkolenia po-
łączonego z warsztatami praktycznymi dla członków 
Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

3.13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wypłaty zapomóg 
chorobowych i pośmiertnych (2 chorobowe, 1 po-
śmiertna).

3.14. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia na 
raty składek członkowskich.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zorganizowania 
konferencji przez Zespół ds. pielęgniarstwa kardiolo-
gicznego oraz jej dofi nansowania.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosz-
tów instalacji systemu zabezpieczeń technicznych w 
Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia proto-
kołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach w dniu 22 września 2016 roku.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia proto-
kołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 18 paź-
dziernika 2016 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
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Wyciąg  z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP
w Katowicach w dniu 14 listopada 2016 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 
ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku 
w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę 
Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych zawierają-
ce informację o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych: 

2.1. Projekt Uchwały Nr 918/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i położnych w Katowicach z dnia 14 li-
stopada 2016 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych. 

2.2. Projekt Uchwały Nr 919/2016/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i  położnych w Katowicach z dnia 14 li-
stopada 2016 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

2.3. Projekt Uchwały Nr 920/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
14 listopada 2016 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorca-
mi.

2.4. Projekt Uchwały Nr 921/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2016 roku w przedmiocie wyrażenia zgody 
na zorganizowanie przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego szkolenia nt.: „Zapobieganie Ze-
społowi Stopy Cukrzycowej - nowe wyzwania stojące 
przed pielęgniarką”.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o sposobie 
głosowania. W określonym terminie tj. w dniu 14 listo-
pada 2016 roku do godz. 9:00 stwierdzono oddanie 
18 głosów „za” podjęciem ww. Uchwał. 

Wyciąg z Protokołu posiedzenia ORPIP w Katowicach
w dniu 24 listopada 2016 roku

Członkowie Okręgowej Rady przyjęli pod obrady następujące punkty posiedzenia: 

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych VII kadencji oraz zaproszonych gości.
1.2. Wystąpienie zaproszonych gości.
1.3. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 

porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych.

1.4. Wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.

1.5. Przekazanie przez Przewodniczącą OKR in-
formacji z kontroli działalności fi nansowej 
i gospodarczej ORPiP w Katowicach.

1.6. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:
2.1. Podjęcie 16 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru 
PiP ORPiP w Katowicach (13 pielęgniarek, 3 położne).

2.2. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do Reje-
stru PiP ORPiP w Katowicach (5 pielęgniarek, 2 po-
łożne).

2.3. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wydania nowe-
go prawa wykonywania zawodu (wymiana stare na 
nowe).

2.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu (82 pielęgniarki, 8 po-
łożnych). 

2.5. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wykreślenia z 
Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (4 pielęgniarki).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach:
3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Kształ-

cenia.
3.2. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu do Reje-

stru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplo-
mowe Pielęgniarek i Położnych.

3.3. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych do Rejestru Podmiotów Prowadzących 
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.4. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli ORPIPh do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami.

3.5. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie skierowania pie-
lęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia eg-
zaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełno-
mocników ORPiP w Katowicach VII kadencji.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia 
składu osobowego Zespołu ds. pielęgniarstwa nefro-
logicznego.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu 
osobowego Komisji Kształcenia i Standardów.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zapisów 
Regulaminu przyznawania statuetki „Diamentowego 
Czepka”.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia środ-
ków z Funduszu Integracyjnego.

3.11. Podjęcie uchwał w przedmiocie refundacji kosz-
tów kształcenia.

3.12. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia na 
raty składek członkowskich.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wyso-
kości wynagrodzeń dla kierowników i sekretarzy 
kursów, wykładowców i opiekunów staży w ramach 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-
nych.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu kalenda-
rzy ściennych.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania publika-
cji pt. „Przepisy prawne”.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapo-
móg losowych.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia prowi-
zorium budżetu na I kwartał 2017 roku.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Wi-
ceprzewodniczącej ORPIP w Katowicach do podpisywa-
nia umów w przedmiocie przekazania z budżetu pań-
stwa środków fi nansowych.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu posiedzenia ORPIP w Katowicach 
w dniu 27 października 2016 roku.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia proto-
kołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 14 li-
stopada 2016 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Przedstawienie korespondencji, która wpłynęła 

do Okręgowej Rady.
4.3. Wnioski z posiedzenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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IBUK Libra 
- pierwsze kroki na platformie

Joanna Gruca Asystent  Biura OIPIP  

Nie od dziś wiadomo, że pielęgniarki i położne są w pełni wykwalifi kowanymi profe-
sjonalistami. W związku z nieustannym rozwojem nauki i medycyny, ich wiedza, którą 
nabędą podczas edukacji i pogłębią poprzez praktykę, musi być na bieżąco aktuali-
zowana, o czym mówi Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Dlatego też ORPiP 
w Katowicach zdecydowała o zakupie licencji dostępu do platformy IBUK Libra.

Jest to zbiór publikacji akademickich i opra-
cowań naukowych dostępnych on-line, z których 
można korzystać nie tylko na komputerach czy 
laptopach, ale też na smart fonach oraz table-
tach – wystarczy mieć stały dostęp do Internetu.

Poza tym, za pośrednictwem platformy moż-
na nie tylko przeczytać daną publikację, ale też 
opracować tekst według swoich potrzeb, np. ro-
bić notatki, tagować  ważniejsze fragmenty, wy-
szukać potrzebne słowa i frazy itp.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe instruk-
cje, jak zarejestrować się w systemie oraz jak 
korzystać z podstawowych funkcji czytelni on-
-line.

Przede wszystkim należy uzyskać kod PIN 
stanowiący klucz dostępu do systemu. W tym 
celu trzeba złożyć do OIPiP w Katowicach wnio-
sek z prośbą o dostęp do platformy (w którym 
należy wpisać m. in. nr Prawa Wykonywania Za-
wodu, nr PESEL, adres e-mail), zaświadczenie o 
opłacaniu składek za ostatnie 3 lata oraz – jeśli 
zachodzi taka konieczność – arkusz aktualizują-
cy dane osobowe. W przypadku osób, które nie 
ukończyły jeszcze edukacji, a co za tym idzie, 
nie uzyskały Prawa Wykonywania Zawodu, we 
wniosku wpisać trzeba nr PESEL oraz nr legity-
macji studenckiej, której ksero potwierdzone za 
zgodność z oryginałem (ew. bez potwierdzenia, 
lecz z oryginałem dokumentu do wglądu) należy  
dołączyć do wniosku.

Po złożeniu w Izbie stosownych dokumentów, 
na wskazany we wniosku adres e-mail otrzyma-
ją Państwo kod PIN. Wówczas można przystąpić 
do rejestracji.
1. W wyszukiwarce internetowej należy wpi-

sać adres www.libra.ibuk.pl.
2. Opcja rejestracji/logowania znajduje się 

w prawym górnym rogu.
3. Przy pierwszej wizycie na platformie IBUK 

zakłada się osobiste konto myIBUK, a na 
wskazany adres e-mail otrzymuje się link 
potwierdzający, w który należy kliknąć.

4. Po utworzeniu konta osobistego myIBUK, 
można się zalogować do systemu (poprzez 
wpisanie e-mail’a i hasła, poprzez konto Fa-
cebook lub konto Google).

5. Po zalogowaniu wyświetli się główna strona 
platformy. Wówczas należy kliknąć w guzik 
„BRAK INSYTYUCJI”. Po rozwinięciu, poja-
wi się opcja „DODAJ KOD PIN” – wtenczas 

należy wprowadzić PIN otrzymany z OIPiP 
w Katowicach i potwierdzić go przez klik-
nięcie „DODAJ”. Od tego momentu można 
korzystać z zasobów platformy IBUK Libra.

Należy podkreślić, że nie wszystkie instytucje 
korzystające z platformy mają w swoim zaso-
bie te same publikacje. Wszystko zależy od tego 
czy do danego dzieła został wykupiony dostęp. 
Aby dowiedzieć się czy OIPiP w Katowicach na-
była prawa do korzystania z konkretnej pozy-
cji, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy 
wybrać odpowiedni katalog, tj. „Publikacje, do 
których mam dostęp” – znajduje się on po lewej 
stronie ekranu. Wówczas wyszukiwanie zostanie 
ograniczone tylko do pozycji, które będzie moż-
na przeczytać.

Najszybszym sposobem na wyszukanie kon-
kretnej publikacji lub grupy książek na dany te-
mat jest posłużenie się „Wyszukiwarką publika-
cji” znajdującą się na górze strony. Wystarczy 
wpisać jedną z wymienionych danych: tytuł, au-
tora, ISBN/ISSN, słowo kluczowe. Aby jeszcze 
bardziej zawęzić zakres poszukiwań warto użyć 
tzw. fi ltrów wyszukiwania. 

Po lewej stronie znajdują się KATEGORIE, np. 
Nauki ekonomiczne, Nauki humanistyczne itp., 
spośród których można wybrać dziedzinę naj-
bardziej odpowiadającą naszym wymaganiom. 
Poza tym, publikacje można fi ltrować też po 
roku wydania (zaznaczając konkretny rok lub 
przedział czasowy), wydawnictwach czy języku.

Istnieje też opcja wyszukiwania zaawanso-
wanego – by z niego skorzystać należy kliknąć 
„Więcej opcji wyszukiwania”- guzik znajduje się 
z prawej strony wyszukiwarki. 

Po znalezieniu interesującej nas pozycji, 
można przystąpić do przeglądu jej zawartości. 
W tym celu należy kliknąć w daną książkę. Od 
razu uzyskamy dostęp do treści publikacji. Jest 
to tzw. szybki podgląd treści, dzięki któremu nie 
musimy niczego ściągać czy instalować na na-
szym sprzęcie.

Po prawej stronie znajdują się podstawowe 
informacje o książce, wraz ze skróconym opi-
sem. Dostęp do pełnych informacji i opisu danej 
publikacji będzie możliwy po wejściu w „PEŁNĄ 
INFORMACJĘ O KSIĄŻCE”.

Również po prawej stronie, jednak nieco niżej 
znajdują się słowa kluczowe tematycznie powią-
zane z danym dziełem – klikając w nie znaleźć 

Czytelnia on-line
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Konkursy Październik - Listopad  2016r
SP ZOZ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II   Ewelina Górecka
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego  
z Pododdziałem IOK i Pracownią Hemodynamiki Barbara Pecka
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Endokrynologii 
i Diabetologii Danuta Dawia
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego 
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Agnieszka Wajsman
Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Terapii Beata Tatarczyk-Konsek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii Jolanta  Misiewicz 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca 
w Wodzisławiu Śl.
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I  Gruźlicy i Chorób Płuc Elżbieta Nadolna

SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM GCM  im. prof. L. Gieca  
w Katowicach Ochojcu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii 
i Pododdziału Udarowego  Musik Bożena

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Nefrologiczno-Wewnętrznego Barbara Dębska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Neurochirurgii Jolanta Karakuła

Szpital Chorób Płuc im . św. Józefa w Pilchowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć Marzena Gatner
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Chorób Płuc i Gruźlicy  Beata Kołtek-Wiącek

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
Pielęgniarka Przełożona  Agnieszka Wojciechowska

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny  Jaworzno
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii    Edyta  Duda 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji     Jolanta Józefczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego    Katarzyna Mazur 

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

można pozycje o podobnej tematyce.
Gdy w całej publikacji interesują nas tylko 

konkretne rozdziały, można skorzystać z in-
teraktywnego spisu treści (umieszczonego na 
górze strony), który pozwala swobodnie prze-
mieszczać się między rozdziałami – kliknięcie w 
nazwę danego rozdziału od razu przenosi nas na 
wybraną stronę.

Niestety, nie wszystkie publikacje posiadają 
spis treści, dlatego można wspomóc się wyszu-
kiwarką (prawy górny róg) wpisując do niej kon-

kretne hasło. Zostanie ono wyszukane w całej 
treści dokumentu.

Jak więc widać platforma IBUK Libra daje 
nam wiele możliwości pracy z tekstem. Dokład-
ny ich opis znajdą Państwo na stronie interne-
towej OIPiP w Katowicach. Warto zapoznać się 
z nimi przed przystąpieniem do pracy nad tek-
stem. Zdecydowanie zwiększy to jej tempo, a co 
za tym idzie –wzrośnie nasza wydajność. Zachę-
camy gorąco do rejestracji i korzystania z plat-
formy IBUK Libra.

Czytelnia on-line
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Po prostu NAJLEPSI!

Joanna Gruca Asystent  Biura OIPIP  

W roku 2016 miała miejsce druga edycja Plebiscytu Hipokrates organizowanego 
przez Dziennik Zachodni wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Partnerowały 
im organizacje tj. Śląska Izba Lekarska, OIPiP w Katowicach, OIPiP w Bielsku-Białej, 
OIPiP w Częstochowie, Beskidzka Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Polskie To-
warzystwo Fizjoterapii o. śląski i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Celem plebiscytu było wybranie „najlep-
szych z najlepszych” w śląskiej medycynie 
w 7 kategoriach: lekarz-lekarka, pielęgniarka-
-pielęgniarz, położna, ratownik medyczny, fi -
zjoterapeuta oraz placówka medyczna.

Laureaci Plebiscytu musieli cieszyć się 
ogromnym zaufaniem nie tylko środowiska za-
wodowego, ale przede wszystkim pacjentów, 
bo to od ich głosów zależało, kto zdobędzie ty-
tuł Hipokratesa w danej dziedzinie. Głosy za 
pomocą SMSów lub poprzez stronę interneto-
wą Dziennika Zachodniego można było oddać 
do 21.11.2016, natomiast głosy poprzez portal 
społecznościowy Facebook przyjmowane były 
do 14.11.2016r.

Ponadto Kapituła (składająca się z przedsta-
wicieli organizatorów oraz partnerów konkursu 
– z ramienia OIPiP w Katowicach była to Prze-
wodnicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna Ja-
nik) przyznała honorowego Hipokratesa Roku 
2016, do którego nominowanych było 20 kan-
dydatów (17 lekarzy i 3  pielęgniarki ) – naj-
znakomitszych śląskich specjalistów. Miło nam 
poinformować, że w tym roku ten prestiżowy 
tytuł otrzymał Profesor Marian Zembala – 
kardiochirurg ze Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca. Prof. Zembala, nie kryjąc wzrusze-
nia, podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że 
oznacza ono zauważenie i docenienie całego 
zespołu ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, 
z którym na co dzień pracuje ratując ludzkie 
życie.

Poniżej prezentujemy listę laureatów Plebi-
scytu w dziedzinie:

 Położna:
1. Anna Kwiecień-Merta (położna koordynu-

jąca na Bloku Operacyjnym Katowickiego 
Centrum Onkologii),

2. Iwona Samsonowska (położna ze Szpita-
la Powiatowego w Zawierciu),

3. Barbara Boczoń (położna na Oddziale Gi-
nekologiczno-Położniczym Szpitala Miej-
skiego w Jaworznie).

 Pielęgniarka/Pielęgniarz:
1. Elżbieta Wawro (pielęgniarka ze Szpi-

tala Wojewódzkiego w Tychach),
2. Andrzej Englisz (pielęgniarz na Oddzia-

le Kardiologicznym Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu),

3. Aleksandra Przybyła (pielęgniarka 
w Katowickim Centrum Onkologii).
- Jestem bardzo dumna, nie tylko z osób 

wyróżnionych, ale wszystkich kandyda-
tów zgłoszonych do konkursu – mówi pani 
Anna Janik Przewodnicząca ORPiP w Kato-
wicach. – Można zauważyć, że środowisko 
pielęgniarskie i położnicze zostało obdarzo-
ne ogromnym zaufaniem, co tylko potwier-
dza ogromna ilość osób, które zagłosowały 
w plebiscycie. Nikt nie może podważyć fak-
tu, że w swoich profesjach jesteśmy na-

prawdę świetne. 
W imieniu ORPiP w Katowicach, całego Sa-

morządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach oraz swoim własnym ser-
decznie gratuluję wszystkim laureatom i życzę 
dalszych sukcesów w życiu zawodowym. 

Jak więc widać środowisko zawodowe pie-
lęgniarek i położnych, jak również innych 
przedstawicieli zawodów medycznych, cieszy 
się dużym poważaniem ze strony pacjentów. 
Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia mogą 
być z siebie dumni, że pomimo braku ideal-
nego systemu, wykonują swoją pracę w tak 
wspaniały i godny naśladowania sposób. I dla-
tego należą im się gromkie brawa. 
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Wyróżnienie dla Pielęgniarki, członka samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych w Katowicach dr Beaty Ochockiej Konsultanta krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
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Nowe  wyzwania  
dla pielęgniarek i położnych 

Dnia 21 października 2016 roku, w Katowicach, odbyła się KONFERENCJA OGÓLNO-
POLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA OSOZ. Organizatorem tej konferencji była 
Firma KAMSOFT S. A.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłu-
chania bardzo ciekawych wykładów oraz prezenta-
cji, które odnosiły się wprost do systemów i aplika-
cji, już istniejących na rynku usług systemu ochrony 
zdrowia (i tych, które aktualnie są przygotowywa-
ne), dla pacjenta i dla personelu medycznego, 
z rozbiciem na poszczególne profesje. Nowocze-
sność, w pełnym tego słowa znaczeniu, wkracza 
szerokimi krokami, także do procedur i systemu 
pracy polskich pielęgniarek i położnych. Niebawem 
wkroczy w pielęgniarską dyżurową codzienność, 
w jeszcze większym zakresie niż do tej pory. 

Dlatego uważam, że zapotrzebowanie na konfe-
rencje poświęcone nowoczesnym systemom, które 
będą wspierały pracę pielęgniarki i pracę położnej, 
będzie systematycznie wzrastać. Niemożliwym jest 
wprowadzanie nowoczesnych, mobilnych narzędzi 
rozszerzających funkcjonalność standardowych sys-
temów wspomagających codzienna pracę pielęgnia-
rek i położnych, bez wcześniejszego przeszkolenia, 
bez zapoznania się z aplikacjami, które mają stać 
się dobrym i praktycznym „zawodowym pomocni-
kiem”. Do korzystania z aplikacji pielęgniarskich, 
niezbędne jest indywidualne konto pielęgniarskie. 
System obsługi mobilnej wizyty pielęgniarskiej – to 
przyszłość, która już jutro może stać się współcze-
snością ! Rozwiązania będą dostępne na tabletach 
i komputerach. Wtedy, na przykład, prowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej przestanie 
być dużym wyzwaniem i obciążeniem.

Wykładowcy fi rmy KAMSOFT starali się wyja-
śniać nowoczesne systemy i aplikacje, wzbudzając 
zrozumiałe zainteresowanie uczestników konferen-
cji. Padało bardzo wiele pytań. 

- Pani dr Joanna Paprotna – Kwiecińska 
omawiała szczegółowo nowoczesne spojrzenie na 
całościową, Koordynowaną Opiekę Zdrowotną. Sta-
wiając pytania: „czy jest to konieczność czy nie-
uchronność”? – wskazywała na nowoczesne roz-
wiązania, jako na te, które umożliwią pielęgniarce 
szybki i prosty dostęp do zleceń lekarskich oraz do 
dokumentowania wizyt i czynności pielęgniarskich, 
w środowisku chorego. 

- Pan Wojciech Zieliński – prezentował i oma-
wiał rozwiązania wspierające pracę pielęgniarki i po-
łożnej, które już są dostępne na platformie OSOZ. 
Omawiał: Indywidualne Konto Zdrowotne, e- Re-
jestracja, KtoMaLek.pl. Największe zainteresowa-
nie wzbudził temat tworzenia indywidualnych kont 
zdrowotnych pacjenta, z zapisem w formie elektro-
nicznej, całej historii choroby i leczenia. Zaintereso-
wanie wzbudziła zaprezentowana „karta” – przeszła 
baza danych, o przebytych chorobach i sposobach 
leczenia, indywidualna dla każdego człowieka.

- Panowie Michał Zorzycki i Marcin Jaworski – 

omawiali produkty IT ułatwiające pracę pielęgniarki 
i położnej. Wskazywał i uzasadniał, że innowacyjne 
rozwiązania kompleksowo wspomogą opiekę pie-
lęgniarską oraz pielęgnacyjną, począwszy od po-
brania, zaplanowania wizyt, po przeprowadzenie 
w systemie wywiadu środowiskowego, badania fi zy-
kalnego oraz zarejestrowania wyników testów dia-
gnostycznych, aż po pomiar życiodajnych parame-
trów i systematyczne prowadzenie dokumentacji. 
System informatyczny w placówkach medycznych 
(już w najbliższej przyszłości), wrośnie w strukturę 
organizacyjną, generując wartość dodaną dla pra-
cowników i pacjentów. 

- Pan dr Jarosław Frąckowiak - omówił ca-
łościowo (uwzględniając funkcjonowanie systemu 
farmaceutycznego) aktualny stan rynku ochrony 
zdrowia. System elektronicznej rejestracji usług 
medycznych wraz z wysokim poziomem zabezpie-
czenia i ochrony danych, to także ułatwienie w pro-
wadzeniu rozliczeń ze wszystkimi płatnikami. Temat 
szeroki, wzbudził zainteresowanie, padało wiele py-
tań ze strony uczestników konferencji.

Współczesna pielęgniarka i położna, ze swoją 
zawodowa wiedzą, z kwalifi kacjami i kompetencja-
mi oraz z pełną świadomością odpowiedzialności za 
wykonywane zadania, jest otwarta na wszystkie wy-
nalazki i udogodnienia. Jednak nowoczesność, inno-
wacyjność, oraz najbardziej dostępne, funkcjonalne 
„gadżety” będące pomocnymi w pracy, w żadnym 
wypadku nie mogą zastąpić i nie zastąpią pielęgniar-
ki i położnej. Tej, która widzi, słyszy, czuwa, ana-
lizuje różne wykresy pojawiające się na ekranach 
monitorów, ustawionych przy łóżku chorego. Dlatego 
też, nowoczesne rozwiązania lub propozycje nowych 
rozwiązań powinny być nieustannie konsultowane ze 
środowiskiem zawodowym. Firmy tworzą ale nie pra-
cują bezpośrednio z chorym człowiekiem. 

Drugą grupą wykładowców byli przedstawiciele 
pielęgniarek i położnych. Wszyscy prelegenci odno-
sili się do innowacyjnych rozwiązań (pośrednio lub 
bezpośrednio), przez pryzmat pielęgniarskiej troski, 
odpowiedzialności i mnogości zadań, przy ogrom-
nych równocześnie istniejących brakach kadry za-
wodowej w systemie ochrony zdrowia.

- Pani Anna Janik – Przewodnicząca ORPiP 
w Katowicach, wyjątkowo precyzyjnie odpowiada-
ła, na postawione w swoim wykładzie pytanie: „Co 
to znaczy być pielęgniarką i położną ?” Wskazała 
znaczenie „bycia pielęgniarką i położną” – teraz, 
w aktualnej rzeczywistości, którą spotyka pielę-
gniarka i położna każdego dnia, na każdym dyżu-
rze. Teraz, gdy z powodu powszechnie występu-
jącego braku kadry, mogą być zamykane niektóre 
oddziały szpitalne, a nawet całe szpitale. Teraz, gdy 

Relacja z konferencji
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pielęgniarki i położne pracują wiele godzin, gdy są 
mocno zmęczone, gdy skala zadań do wykonania, 
nieustannie rośnie, a ludzi chorych i potrzebujących 
przebywa. Społeczeństwo starzeje się – pielęgniar-
ki i położne też ! Przewodnicząca, z dużym zanie-
pokojeniem, odniosła się też do propozycji zmian, 
w przyszłym systemie kształcenia pielęgniarek i po-
łożnych. 

- Pani Hanna Chłopecka – Dyrektor Zespołu 
Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Byto-
miu, mówiła o „roli opiekuna medycznego w struk-
turach ochrony zdrowia”. Ten wykład współgrał 
z wykładem P. Anny Janik. Przy aktualnie istnie-
jących, ogromnych brakach pielęgniarek, opie-
kun medyczny jest pomocnym przy bezpośredniej 
pielęgnacji człowieka chorego. Tym samym, jest 
i może być, dobrze przygotowana „pomocą” w pracy 
pielęgniarki. Pomocą dla pielęgniarki. Opiekunowie 
kształcący się teraz w bytomskiej szkole, uczą się do-
datkowo języka migowego, co należy do rzadkości. 

- Pani Izabela Ćwiertnia – Prezes KSPiP w Kra-
kowie, reprezentantka stowarzyszenia pielęgniarek 
rodzinnych, omawiała szczegółowo i niezwykle cie-
kawie, aktualne problemy z którymi boryka się, każ-
dego dnia, pielęgniarka rodzinna. Wskazywała zna-
czenie ogromnej (ale wciąż za mało dostrzeganej 
i docenianej !) roli pielęgniarki w środowisku domo-
wym, w rodzinie, w angażowaniu bliskich do uczest-
niczenia w procesach „przy” pielęgnowaniu chorych. 
Podkreśliła ważność wszelkich nowości, które są po-
trzebne w pracy pielęgniarki, z jednoczesnym pod-
kreśleniem znaczenia historii zawodu i wspaniałych 
zawodowych poprzedniczek. Wspomniała o Czci-
godnej Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej. 

- Pani Kinga Rudnik – Prawnik OIPiP w Katowi-
cach, w swoim interesującym wykładzie poruszyła 
temat odpowiedzialności pielęgniarki i położnej za 
błędy medyczne, organizacyjne i wykonawcze. Jed-
noznacznie wskazała na (niezmienne od lat) zna-
czenie świadomości i odpowiedzialności własnej 
(osobistej) każdej pielęgniarki i każdej położnej, za 
wykonywanie zawodowych zadań. Odpowiedzialno-
ści za zadania wykonane, za niewykonanie zadań, 
za polecenia służbowe wydawane podwładnym – 
szczególnie teraz, gdy „nowoczesność” (przydatna 
i potrzebna), znajduje się także w rękach pacjentów 
i ich bliskich. Bardzo łatwo jest nagrać pielęgniarkę 
lub położną, podczas wykonywania zadania zawo-
dowego, bardzo łatwo można nagrać to, o czym pie-
lęgniarka lub położna „ mówi „ w danej chwili. 

- Pani Halina Kulik – Kierownik Zakładu Pro-
pedeutyki ŚUM w Katowicach, jakby podsumowując 
poruszane podczas trwającej konferencji tematy, 
odniosła się z zatroskaniem nauczyciela akademic-
kiego, do nowoczesnych technologii, nowoczesnego 
pielęgniarstwa oraz do oczekiwań pacjentów. Wdra-
żanie nowych technologii mobilnych do codziennej 
pracy pielęgniarki i położnej, to dobra organizacja, 
dobra komunikacja oraz lepsza jakość obsługi czło-
wieka chorego. Ujednolicone procedury i aplikacje 
zawierają w sobie elementy podobieństwa – „wszę-
dzie jest tak samo”, „krok po kroku – tak samo”… 
Prelegentka zawróciła uwagę na to, że ujednolicone 
procedury, mogą prowadzić do uogólnionej czyli po-
wszechnej, „Mcdonaldyzacji” w medycynie i w pie-

lęgniarstwie! Do takiego samego identycznego po-
stępowani. Tymczasem oczekiwania ludzi chorych, 
cierpiących czy umierających, nie są identyczne, 
nie można ich „zaszufl adkować” do takiego samego 
modułu. Nowości, jak zawsze: niosą ze sobą rozwój 
i potrzebną pomoc ale mogą też stanowić element 
zagrożenia. Każdy człowiek jest inny, każdy stano-
wi odrębną wartość, każdy potrzebuje indywidual-
nej diagnozy i odrębnego procesu pielęgnowania. 
Co by się mogło wydarzyć, gdyby wokół nas wszyst-
ko działało w systemie elektronicznym??? Mieliby-
śmy wtedy: e-studenta, e-wykładowcę, e-pielę-
gniarkę, e-położną oraz e-pacjenta… 

- Pan Tadeusz Wadas – Przewodniczący Ko-
misji Etyki przy NRPiP, wygłosił wykład otwierają-
cy tą niezwykle interesującą konferencję. Mówił 
o pielęgniarstwie i terapii daremnej oraz o trudnych 
dylematach etycznych i moralnych, pojawiających 
się bardzo często i stresie, który przynosi codzien-
ność pielęgniarskich dyżurów. Historia zawodu, 
teraźniejszość ze wszystkimi kłopotami i brakami, 
z równoczesną możliwością zawodowego rozwoju, 
wybrzmiewały w zdaniach wypowiadanych przez 
prelegenta. Nowoczesne technologie z najlepszymi 
rozwiązaniami są, z całą pewnością, nadzieją na po-
lepszenie warunków pracy. Ale w sytuacjach drama-
tycznie trudnych, takich, w których empatyczna tro-
ska powinna dominować w procesie pielęgnowania, 
dylematy nadal musi rozwiązywać człowiek – pielę-
gniarka lub położna. Tematy związane ze śmiercią 
oraz „terapią daremną” – należą wciąż do najbar-
dziej trudnych… 

Miałam zaszczyt uczestniczyć w tej konferencji. 
W swojej wypowiedzi, mając na względzie działania 
etyczne pielęgniarek i położnych oraz bezpieczeń-
stwo przedstawicieli całego środowiska zawodowe-
go, wskazałam, między innymi na fakt, o którym 
żadna aplikacja i żaden system nowoczesnego 
wspomagania pracy, nie informuje ! Pielęgniarki 
i położne rodzinne, wchodzące do środowisk ludzi 
chorych i potrzebujących, już teraz narażone są 
na niepożądane i trudne do przewidzenia sytuacje. 
Często wzbudzają zainteresowania osób „trzecich” 
niesioną w ręku, dużą torbą.

 Niektórzy obserwatorzy pytają: - „co ona tam 
ma?, igły, strzykawki i co jeszcze ?”… Możemy so-
bie tylko wyobrazić, o ile wzrośnie zainteresowa-
nie „dużą torbą” pielęgniarki lub położnej, gdy bę-
dzie posiadała, zebrane na swój tablet, różna dane 
o chorych i środowiskach. 

Dlatego niezwykle ważne jest, aby tak zostały 
zabezpieczone systemy dla pielęgniarek i położ-
nych, aby nie stanowiły zagrożenia… Nowoczesność 
- tak, jest bardzo potrzebna. Na wszechobecną, cy-
frową zmianę należy się przygotować. Pielęgniarki 
i położne – tak, są bardzo potrzebne. Jednak nad 
wszystkim powinien dominować zdrowy rozsądek 
i duch racjonalnej proporcji, gdyż życie i zdrowie 
przedstawicieli tych dwóch pięknych zawodów, jest 
najważniejsze ! Żadna pomocna aplikacja nie zastą-
pi pielęgniarki, nie zastąpi położnej !!! 

Hanna Paszko 
Pielęgniarka, ekspert do spraw etyki przy NRPiP
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45 - lecie Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Tychach

„Każdy człowiek zobowiązany jest do tego, aby przyczyniać się, 
ile w jego mocy dla dobra drugich” 

Kartezjusz
Z okazji 45 - lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przyznano 

honorowe srebrne odznaczenia za zasługi dla województwa śląskiego. 
Wyróżnionymi osobami zostały pielęgniarka Pani Bogumiła Krupińska i położna Pani 

Beata Kurzak. 

Na zdjęciu od lewej:
1. Piotr Czarnynoga - Członek komisji „Kapituła Od-

znaki Honorowej za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”  ,

2. Mariola Szulc - Prezes Zarządu MEGREZ Sp. z o.o. 
WSS w Tychach,

3. Beata Kurzak - położna MEGREZ Sp. z o.o. WSS 
w Tychach,

4. Bogumiła Krupińska - pielęgniarka, Koordynator ds. 
Leczenia Onkologicznego MEGREZ Sp. z o.o. WSS 
w Tychach.

Pani Bogumiła Krupińska jest magistrem 
pielęgniarstwa, posiada 31 letnie doświad-
czenie zawodowe, w tym w  Oddziale Chorób 
Wewnętrznych, Oddziale Wewnętrznym z Pod-
oddziałem Kardiologicznym, Oddziale Neuro-
logicznym i Oddziale Neonatologicznym. Od 
1 stycznia 2015 roku pracuje w charakterze 
Koordynatora ds. leczenia onkologicznego. Po-
godna, komunikatywna i życzliwa dla ludzi.

Pani Beata Kurzak, od ponad 25 lat pra-
cuje na stanowisku położnej w Oddziale Gi-
nekologiczno – Położniczym z Pododdziałem 
Ginekologii Onkologicznej oraz na Trakcie Po-
rodowym. Posiada tytuł specjalistki w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. 
W stosunku do podopiecznych cierpliwa, o du-
żej kulturze osobistej i wrażliwości. Ciężarne 
pacjentki otacza profesjonalną opieką, przy 
niej czują się bezpiecznie i komfortowo. 

Swoją długoletnią pracą Pani Bogumiła i Pani Beata potwierdziły, że wykonując zawód pielę-
gniarki, położnej nie tylko trzeba być profesjonalistą, trzeba również, albo przede wszystkim lu-
bić ludzi, potrafi ć rozmawiać z pacjentami, rozpoznawać ich potrzeby, szanować indywidualność 
człowieka. Obie Panie poprzez codzienną pracę udowodniły, że dla chorego tak samo ważne jak 
leczenie i pielęgnacja jest cierpliwość, zrozumienie i uśmiech. 

Mimo, iż pracują z różnymi pacjentami dla obu Pań dobro pacjenta jest priorytetem. 

Składamy serdeczne gratulacje z  otrzymanego wyróżnienia. Jest ono docenieniem 
rzetelnej pracy, empatii i szacunku jakim w codziennej pracy obdarzają każdego 
Pacjenta. Niech będzie motywacją do dalszych działań na rzecz pacjentów. 

Życzymy satysfakcji  z wykonywania zawodu Pielęgniarki i Położnej, radości 
w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności.

 Przewodnicząca Anna Janik,
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Ilona Zawisza
 Pielęgniarka Naczelna
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Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

W bieżącym roku SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie obchodzi Jubileusz 10-le-
cia działającego przy Szpitalu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Personelu Medycznego, któ-
remu została przyznana Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Uroczyste obchody Jubileuszu, odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ja-
worzniaków w dniu 22 listopada 2016r.  Połączone zostały z wręczeniem odznaczeń 
i wyróżnień długoletnim, zasłużonym pracownikom Szpitala. 

Liczna grupa pracowników ochrony zdrowia, 
w tym blisko 40 pielęgniarek, zostało odznaczonych 
wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowy-
mi:

-  Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi -  otrzy-
mało łącznie 10 osób,

-  Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę – otrzymały aż 44 osoby,

-  Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony 
Zdrowia – wręczono 22 pracownikom,

-  Odznakę Honorową za Zasługi dla Wojewódz-
twa Śląskiego – odebrało 9 osób.

W trakcie uroczystości Ośrodek Doskonalenia 
Zawodowego Personelu Medycznego uhonoro-
wany został decyzją Śląskiej Izby Lekarskiej

• Honorowym Medalem  ACTA PROBANT SE 
IPSA - za Zasługi dla Samorządu Lekarskie-
go. Medal wręczył Prezes OIL w Katowicach 
dr Jacek Kozakiewicz. 

• Okolicznościowy Certyfi kat „Za umiejętne łą-
czenie edukacji i zdrowia dla poprawy jakości 
naszego życia” przyznała jednostka certyfi ku-
jąca zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 
TUV NORD Polska.

• Pani dr Annie Tomali, Kierownikowi Oddzia-
łu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wrę-
czona została pamiątkowa statuetka „SOWA”, 
za działalność i bardzo dobre wyniki na polu 
dydaktycznym w zakresie kształcenia specja-
lizacyjnego lekarzy. Odczytane zostały liczne 
listy gratulacyjne, przesłane na ręce Dyrek-
tora Szpitala dr n. med. Józefa Kurka m.in. 
od Ministra Zdrowia, Rektora Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Dyrektorów Szpita-
li, organizacji samorządowych pracowników 
ochrony zdrowia.

Uroczystość uświetnił prof. dr hab. n. med. Alek-
sander Sieroń wykładem połączonym 

z prezentacją pt. „Nowoczesne technologie 
w medycynie”.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Per-
sonelu Medycznego został zainicjowany przez 
prof. dr hab. n. med. Jana Gmińskiego. Na wniosek 
Dyrektora Szpitala dr n. med. Józefa Kurka, 
w 2005 roku został wpisany do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy, le-
karzy dentystów na obszarze działalności Śląskiej 
Izby Lekarskiej w Katowicach. Jest realizacją działal-
ności Szpitala, zmierzającą do rozszerzenia zakresu 
swojego działania poza obszar stricte medyczny, na 
inne dziedziny związane z kształtowaniem świado-
mości prozdrowotnej mieszkańców, nie tylko miasta 
Jaworzna, ale całego regionu województwa śląskie-
go i małopolskiego, z którym graniczy. Biorąc pod 
uwagę, że Szpital nie jest jednostką dydaktyczną 
ani badawczą, zakres działalności, który został uru-
chomiony na poziomie Szpitala Rejonowego, jest 
unikatowy w skali całego kraju. 

Ośrodek organizuje szkolenia z zakresu wy-
branych zagadnień medycznych, w tym również 
w kontekście ochrony praw pacjenta. Każdy uczest-
nik szkolenia uzyskuje certyfi kat honorowany punk-
tami edukacyjnymi przyznawanymi przez Okręgową 
Izbę Lekarską w Katowicach. Na przestrzeni dzia-
łalności Ośrodka w latach 2005-2016 odbyły się 
84 szkolenia, w których wzięło udział ok. 7000 osób. 

Koordynatorem Zespołu Szkoleniowo-Konsul-
tacyjnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 
Personelu Medycznego SP ZOZ Szpitala Wielo-
specjalistycznego w Jaworznie jest lek. Ryszard 
Maciejowski.

W strukturze Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 
Personelu Medycznego funkcjonuje Ośrodek Kształ-
cenia Lekarzy w Zakresie Zdrowia Publicznego, któ-
rego kierownikiem jest dr n. med. Józef Kurek. Jest 
to jednostka wpisana na listę ministra uprawniona do 
prowadzenia specjalizacji w zakresie zdrowia publicz-
nego ( w województwie śląskim tylko dwie jednostki 
posiadają akredytację w tym zakresie).
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Bo każdy koniec to początek czegoś nowego… 
Transplantacja? Jestem na TAK!

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach zorganizował VI Ogól-
nopolską Konferencję naukowo – szkoleniową „Transplantologia XXI wieku –wiedza i kom-
petencje pielęgniarek operacyjnych”. Konferencja odbyła się 18.10 2016r w Domu Lekarza 
w Katowicach. Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pa-
cjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów, takich jak ner-
ki, serce, wątroba, płuca, trzustka, jelita. Leczenie to umożliwia powrót do zdrowia około 
1-1,5 tysiącom osób w skali roku. Zajmuje się tym odrębna dziedzina medycyny, zwana 
transplantologią

W życiu każdego człowieka mają miejsce sy-
tuacje, w których zmuszony jest do pożegnania 
bliskiej osoby – członka rodziny, przyjaciela… Po-
żegnania na zawsze. Mówi się wówczas, że wi-
docznie tak miało być, że ta osoba już nie zazna-
je cierpienia. Nie oszukujmy się jednak – żadne 
słowa nie są w stanie ukoić pogrążonych w bólu 
rodziców, współmałżonków czy przyjaciół. I cza-
sem zdarza się, że do bliskich zmarłego, często 
będących jeszcze w szoku po doznanej stracie, 
kierowane są pytania, czy zmarły wyraził za ży-
cia zgodę na pobór organów do przeszczepu, czy 
najbliższa rodzina nie ma nic przeciwko itp. Naj-
częstszą reakcją jest wówczas gniew i oburze-
nie rodziny potencjalnego dawcy. Pytania te są 
wyrazem troski o chorych, którym wciąż można 
pomóc, jednak aby tego dokonać, potrzebny jest 
akt dobrej woli jakim jest zgoda na pobór orga-
nów. Wówczas, odpowiednie działania mogą pod-
jąć specjaliści z zakresu transplantologii. 

Konferencję otworzyła pani mgr Danuta 
Siemiątkowska, Przewodnicząca Zespołu ds 
pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Ka-
towicach – która przybliżyła zebranym historię 
przeszczepów w Polsce. 

W tym roku 26 stycznia minęło 50 lat od pierw-
szego w Polsce udanego przeszczepu nerki po-
branej od zmarłej osoby. Z dumą można stwier-
dzić, że transplantologia w Polsce jest na bardzo 
wysokim poziomie. Na Śląsku mamy 3 prężnie 
działające ośrodki zajmujące się przeszczepami: 
• Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

(1987 rok przeszczep serca prof. Zbigniew 
Religa z zespołem) 

• Centrum Onkologii w Gliwicach - 2013 rok 
pierwszy w Polsce i na świecie przeszczep 
twarzy ratujący życie , 

• SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM 
w Katowicach jest jednym z trzech ośrodków 
w kraju zajmującym się przeszczepianiem 
więcej niż jednego narządu (nerki, wątroba, 
trzustka)
Po powitaniu gości, głos zabrała Przewodni-

cząca ORPiP w Katowicach Pani mgr Anna Janik, 
która podziękowała Zespołowi ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego za trud, poświęcenie oraz entu-
zjazm z jakim propagują wiedzę z zakresu pielę-
gniarstwa operacyjnego. 

Pierwszą sesję Konferencji poprowadzi-
ły: mgr Danuta Siemiątkowska, mgr Bożena 
Eksner

Wykład inauguracyjny przedstawił prof. dr 
hab. n. med. Lech Cierpka (SPSK-M ŚUM im. 
A. Mielęckiego w Katowicach), Konsultant 
Krajowy w dz. Transplantologii Klinicznej. Od 
11 lat zajmuje się transplantacją wątroby. W Pol-
sce od pierwszej próby przeszczepu tego narządu 
w 1987 r. wykonano niemal 1400 zabiegów uda-
nego przeszczepu od zmarłego dawcy, a pierwszy 
przeszczep wątroby w Katowicach miał miejsce 
16.10.2005 r.

 Przeszczepy wątroby rozpoczął Thomas Starzl 
przeszczepiając narząd dziecku. Od 1983 roku, 
kiedy to ogłoszono wyniki badań, które określiły 
przeżywalność pacjentów po przeszczepie wątro-
by na poziomie 60% - przeszczep wątroby został 
uznany jako standardowa procedura w schyłko-
wej niewydolności wątroby.

 W Polsce istnieje kilka ośrodków wykonują-
cych tę procedurę: CSK, SKDJ, CZD w Warszawie, 
Szczecin, Wrocław, Katowice. W następnej części 
prezentacji przedstawione zostały wskazania do 
tej operacji: są to głównie przewlekłe choroby 
wątroby prowadzące do marskości, np. WZW typ 
B i C, alkoholowa choroba wątroby, rak wątro-
bowo – komórkowy przy jednym guzie o śred-
nicy mniejszej od 5 cm lub 3 guzach o średnicy 
nie przekraczającej 3 cm. Przeciwwskazaniami 
są przede wszystkim rak wywodzący się z dróg 
żółciowych i guzy przerzutowe. Istotnym czynni-
kiem jest współpraca z ośrodkami kwalifi kacyj-
nymi biorców i przygotowującym ich do operacji.

W dalszej części wykładu prof. Lech Cierpka 
przybliżył uczestnikom konferencji poszczególne 
etapy transplantacji wątroby. Przeszczepy wątro-
by należą do ortotopowych, to znaczy że narząd 
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jest umieszczany w tym samym miejscu, co na-
rząd usunięty. Istnieją dwie główne techniki ope-
racji przeszczepu: 
•  wątroba przeszczepiana z częścią żyły głów-

nej dolnej
•  wątroba bez wycięcia żyły głównej dolnej 
Etapy operacji: 
•  faza wycięcia wątroby 
•  faza an hepatyczna (bez wątroby), która trwa 

50 -90 minut 
•  faza zespoleń naczyniowych 
•  reperfuzja wątroby • faza zespolenia dróg 

żółciowych
• zamknięcie powłok w chwili obecnej przeży-

walność biorcy po 5 latach wynosi 78%
Prof. Cierpka podkreślił, że osoby po prze-

szczepie mogą wrócić do niemal zupełnie nor-
malnego życia. I dlatego mówi transplantologii 
stanowcze „TAK”.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się dr n. 
med. Sylwia Sekta – Koordynator Regional-
ny Poltransplantu. Poltransplant to Centrum 
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Trans-
plantacji – państwowa jednostka budżetowa pod-
legająca Ministrowi Zdrowia. Do jej zadań należy 
m. in. fi nansowanie kwalifi kacji do przeszczepu 
i pobierania narządów itp. oraz gromadzenie da-
nych i informacji związanych z transplantacją.

Dr Sylwia Sekta wyjaśniła, iż koordynator 
musi Posiadać wiedzę z zakresu medycyny, or-
ganizacji i zarządzania, psychologii, socjologii, 
prawa, statystyki, informatyki oraz kształtowa-
nia wizerunku. W związku z faktem, iż jego rola 
rozpoczyna się od momentu zgłoszenia dawcy, 
a kończy gdy dokonany zostanie przeszczep, ko-
ordynator musi być dostępny 24h/dobę siedem 
dni w tygodniu oraz mieć bieżący dostęp do Kra-
jowej Listy Oczekujących na Przeszczepienie oraz 
znać dyżury chirurgów transplantacyjnych. 

Przede wszystkim musi doskonale znać kry-
teria, wg których pobrany organ „przyznaje się” 
danemu biorcy. Są to: pilność przeszczepu, wy-
kluczenie niezgodności immunologicznej, ana-
tomiczne podobieństwo dawcy i biorcy, ich wiek 
oraz rokowania co do przeszczepu. Ponadto musi 
dopilnować by potencjalny biorca pomyślnie 
przeszedł szereg konsultacji, m. in. psychologicz-
ną, kardiologiczną, laryngologiczną itd.

Gdy wszystkie te wymogi zostaną spełnio-
ne, to w gestii koordynatora pozostaje ustale-
nie miejsca i czasu pobrania oraz wszczepienia 
narządu, transportu organu, zorganizowanie 
transportu dla biorcy, skompletowanie zespołu 
transplantacyjnego i jego transport, koordynacja 
oddziału transplantacyjnego, laboratorium, se-
rologii, histopatologii itd. Poza tym koordynator 
musi być w stałym kontakcie ze stacją krwiodaw-
stwa oraz zorganizować np. … posiłek dla osób 
wykonujących przeszczep. Przez cały czas musi 
też aktualizować pełną dokumentację danego 
przeszczepu oraz być w posiadaniu np. skierowa-
nia na badania bakteriologiczne, gdyby zaistniała 
konieczność jego wykonania.

 Temat ”Pobrania wielonarządowe” 
przedstawiła mgr Bożena Eksner pielęgniarka 
oddziałowa bloku operacyjnego Chirurgii Ogól-
nej ,Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK-
-M w Katowicach.

Organów, które mogłyby posłużyć do prze-
szczepu, jest wciąż zbyt mało. Szansą na zwięk-
szenie ich liczby są pobrania wielonarządowe. 
Dokonuje się ich u dawców, u których stwierdzo-
na została śmierć mózgowa, czyli nieodwracalne 
ustanie funkcji mózgu. U takiej osoby serce pra-
cuje, ale organizm nie może samodzielnie oddy-
chać bez podłączenia tej osoby do respiratora. 
Zalecane jest aby trwało to jak najkrócej, gdyż 
im szybciej pobierze się organy od dawcy, w tym 
lepszej kondycji będą one, gdy otrzyma je biorca.

Pobrania narządów dokonuje kilka zespołów. W 
pierwszej kolejności pobiera się twarz, następnie 
serce, trzustkę i wątrobę, narządy jamy brzusz-
nej, nerki oraz naczynia i węzły chłonne. Pobrane 
narządy można przechowywać przez określoną 
ilość czasu (najkrócej serce, płuca i jelita – od 
4 do 6 godz). We wszystkich tych czynnościach 
aktywnie uczestniczą pielęgniarki operacyjne, 
które odpowiadają za zorganizowanie stanowiska 
pracy, ustalenie narzędzi potrzebnych do zabie-
gu, współpracują z zespołami transplantacyjnymi 
i wraz z nimi zabezpieczają pobrane narządy. Ko-
nieczne jest zatem, aby dokładnie znały przebieg 
operacji, by mogły „przewidywać” i uprzedzać 
polecenia lekarza . Kończąc wystąpienie prele-
gentka podziękowała pielęgniarkom operacyjnym 
za współpracę podczas pobrań organów.

Na temat zadań pielęgniarki operacyjnej wy-
powiadała się mgr Anna Nagadowska z Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie, która od 
lat uczestniczy w zabiegach przeszczepu wątro-
by najmłodszych pacjentów. Z reguły, dawcami 
są krewni biorców, którzy muszą być zapoznani 
z zasadami przeszczepów, z ustawą o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek 
i narządów (z dn. 01.07.2005r.), przebadani pod 
względem psychologicznym oraz zgodności im-
munologicznej. Dopiero wówczas zapada osta-
teczna decyzja o przeszczepie. Na ogół są to więc 
zabiegi planowane, a personel medyczny opieku-
je się pacjentem przed, w trakcie i po zabiegu, 
dlatego tak ważne jest, aby pracownicy danego 
ośrodka wykazywali się empatią, zarówno wo-
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bec pacjentów, jak i ich rodzin. Choć przeszczepy 
u dzieci są bardzo trudnym przedsięwzięciem, 
chociażby przez bardziej skomplikowane tech-
nicznie zespolenie naczyniowe i dróg żółciowych 
ze względu na ich niewielką średnicę i długość, to 
jednak warto podejmować się tego zabiegu, by 
uratować czyjeś życie.

Dr n. med. Marcin Maruszewski ze Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu omó-
wił temat Transplantacji płuc od A do Z . Ośro-
dek w Zabrzu przeprowadza około 20 zabiegów 
przeszczepu płuc rocznie. Biorcami są najczęściej 
osoby cierpiące na schorzenia powodujące prze-
wlekłą niewydolność płuc, np. mukowiscydozę, 
sarkoidozę, pylicę i in. Jednak nie każdy pacjent 
kwalifi kuje się do przeszczepu. Przede wszystkim 
odrzucani są potencjalni biorcy, którzy nie prze-
strzegają zaleceń lekarskich, są skrajnie otyli, 
chorują na osteoporozę, są zarażeni różnymi wi-
rusami tj. HIV itp.

Po przeszczepie, życie biorcy nigdy nie bę-
dzie w 100% takie samo, jak przed chorobą, 
gdyż stale musi przebywać on pod kontrolą le-
karzy, przyjmować leki immunosupresyjne, leki 
przeciwgrzybicze itd. Życie w tak ścisłej kontroli 
i wzmożonej trosce o swoje zdrowie, nie jest ła-
twe, ale absolutnie nie oznacza, że nie może być 
ono szczęśliwe. 

Gościem specjalnym była Pani Teresa 
Bula, która 11 lat temu przeszła zabieg 
przeszczepu wątroby. Obecnie jest aktywną 
działaczką Stowarzyszenia „Życie po przeszcze-
pie” i jak sama podkreśla – stara się nie marno-
wać żadnej chwili. Pani Teresa do dzisiaj pamięta 
swoje doznania, nie szczędziła miłych słów pod 
adresem wszystkich osób, pielęgniarek, lekarzy 
które opiekowały się nią zarówno w czasie ocze-
kiwania na przeszczep, jak i później – po prze-
szczepie. Sposób prowadzenia tego mini wywia-
du przez mgr Danutę Siemiątkowską i odpowiedzi 
udzielane przez Panią Teresę u niejednego wywo-
łały łezkę wzruszenia. Pani Teresa podkreśliła, że 
każdego dnia, w każdej chwili pamiętać będzie 
o osobie, której organ otrzymała i że zawsze czuć 
będzie wobec niej ogromną wdzięczność.

Ostatni wykład I Sesji Konferencji wygłosi-
ła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek mgr Joanna Borzęcka. 
Przybliżyła zebranym na czym polega współpra-
ca Stowarzyszenia z Europejskim Stowarzysze-
niem Pielęgniarek Operacyjnych EORNA (m. in. 
opracowywanie danych dot. wiedzy pielęgniarek, 
zgłaszanie uwag do wymogów kształcenia itp.) 
oraz z NRPiP (m. in. praca w zespołach i komi-
sjach ds. pielęgniarstwa operacyjnego). Następ-
nie, omówiła problemy z jakimi spotykają się 
pielęgniarki operacyjne, m. in. brak regulacji 
norm zatrudnienia, zmuszanie do pełnienia roli 
pierwszej asysty, zdarzenia niepożądane, praca 
w nieodpowiednich warunkach, zmuszanie do 
wykonywania dodatkowych obowiązków oraz zle-
canie zadań, do których pielęgniarki operacyjne 
nie mają uprawnień itp.

Każda pielęgniarka operacyjna ponosi odpo-
wiedzialność za swoje działania, dlatego muszą 
być świadome swoich praw (w tym do odmowy 
wykonania zlecenia, które nie jest na piśmie). 
W jej gestii leży też rzetelne prowadzenie do-
kumentacji – w razie jakichkolwiek niejasności 
protokół pielęgniarki operacyjnej stanowi nie-
podważalny dowód. W raportach należy opisywać 
wszelkie sytuacje nietypowe, warto też sporzą-
dzać notatki służbowe.

Po wykładzie ogłoszono przerwę, zapraszając 
uczestników Konferencji na poczęstunek i zapo-
znanie się z ofertą wystawienniczą fi rm zajmują-
cych się produkcją sprzętu medycznego.

Drugą Sesję Konferencji poprowadziły: 
mgr Eliza Szklorz, mgr Monika Truchan

 Pierwszym prelegentem Sesji II był dr hab 
n. med. Łukasz Krakowczyk z Centrum On-
kologii w Gliwicach. W 2013 r. był członkiem 
zespołu transplantacyjnego, który przeprowadził 
pierwszy w Polsce i w świecie przeszczep twarzy 
ratujący życie.

Zespół został powołany w 2010 r. i składa się 
z szeregu specjalistów w różnych dziedzinach, 
którzy w 2012 uzyskali zgodę na wykonywanie 
procedury przeszczepu twarzy. Na całym świecie 
wykonano dotąd 38 takich zabiegów, jednak za-
bieg wykonany w 2013 r. był jeszcze większym 
wyzwaniem, gdyż biorca w wypadku został po-
zbawiony nie tylko tkanek miękkich twarzy, ale 
też sporych fragmentów tkanki kostnej. Zabieg 
przeszczepienia struktur kostnych, mięśniowych, 
nerwów i skóry zakończył się pełnym sukcesem, 
a pacjentowi powoli wraca czucie w twarzy, po-
rusza ustami i choć przeszedł już i będzie mu-
siał przejść kilka kolejnych zabiegów, jego życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo i może normalnie 
funkcjonować. 

Polskie prawo zabrania poboru nerki od żywe-
go dawcy, niespokrewnionego z biorcą, dlatego 
wciąż propaguje się wiedzę na temat przeszcze-
pów rodzinnych, m. in. poprzez realizację Progra-
mu Żywego Dawcy Nerki. Niestety, nadal istnieje 
defi cyt nerek w stosunku do ilości potrzebują-
cych biorców. By zwiększyć ich ilość, poza po-
braniami wielonarządowymi, stosuje się również 
przeszczepy krzyżowe nerek. Na czym polega 
ten proces wyjaśniła zebranym mgr Aleksandra 
Tomaszek – Regionalny Koordynator Transplan-
tacyjny (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej, WUM Szpital Kliniczny 
Dzieciątka Jezus w Warszawie). Zdarza się, 
że choć potencjalny dawca nerki i jej biorca są 
ze sobą spokrewnieni, nie ma między nimi zgod-
ności genetycznej. Czasem zdarza się, że między 
dwoma obcymi sobie parami występuje stupro-
centowa zgodność antygenowa (tzw. bliźniacy 
genetyczni) i można dokonać przeszczepu „na 
krzyż”. Przeszczepy krzyżowe są ogromną rzadko-
ścią (na świecie wykonano ich ok. 60, natomiast 
w Polsce wykonano 2 przeszczepy krzyżowe i jedno 
przeszczepienie łańcuchowe – brały w nim udział 
3 pary), to jednak czasem istnieje możliwość ich 
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przeprowadzenia – należy z niej skorzystać.
Pobranie nerki od żywego dawcy nie pozostaje 

bez wpływu na jego psychikę, jak również na jego 
zdrowie. Wciąż prowadzone są prace nad dosko-
naleniem technik i sprzętu, aby jak najbardziej 
ograniczyć skutki pobrania narządu. Jednym ze 
sposobów jest wykonanie tego zbiegu za pomocą 
robota da Vinci, co miało miejsce w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocła-
wiu w 2013r. Relację z tego wydarzenia przed-
stawiła na konferencji Pani Izabela Szwed.

Robot da Vinci wyposażony jest w 4 ramio-
na – jedno z kamerą endoskopową, a reszta 
z narzędziami chirurgicznymi. Podczas zabiegu, 
chirurg steruje maszyną siedząc przy specjalnej 
konsoli wyposażonej w manetki sterujące i okula-
ry, w których wszystko widać w trójwymiarze ,w 
10-krotnym powiększeniu, naturalnych barwach i 
wysokiej rozdzielczości HD.

Kolejną prezentację wygłosiła spec. piel 
oper. Marzena Mitman pielęgniarka oddziało-
wa bloku operacyjnego Szpitala im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Prelegentka 
przybliżyła uczestnikom tematykę przeszczepów 
ręki w odległym czasie od utraty kończyny Prze-
szczepy które wciąż są na świecie rzadkością. 
Transplantacją kończyn górnych zajmuje się za-
ledwie 9 ośrodków na świecie, w tym Szpital im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

Wykładem wieńczącym konferencję było wy-
stąpienie adwokat OIPiP w Katowicach Pani Kin-
gi Rudnik, która omówiła kwestę odpowiedzial-
ności zawodowej pielęgniarki instrumentującej 
za zdarzenia niepożądane w czasie zabiegu ope-
racyjnego.

Zdarzenia niepożądane są to zdarzenia, wsku-
tek których pacjent poniósł szkodę, przy czym 
nie są one związane z naturalnym przebiegiem 
choroby. Są one spowodowane przede wszyst-
kim zmęczeniem personelu medycznego wskutek 
zbyt dużej liczby obowiązków, co powoduje de-
koncentrację i prowadzi do zdarzeń niepożąda-
nych, również na sali operacyjnej, tj. zła identy-
fi kacja pacjenta, niewłaściwe wykonanie zabiegu 
itp.

Pielęgniarki wykonujące samodzielny zawód 
są zobowiązane do aktualizowania wiedzy me-
dycznej i wykonywania pracy z należytą staran-
nością i w zgodzie z etyką zawodową. Ponadto 
ciąży na nich obowiązek ciągłego doskonalenia 
się, gdyż pielęgniarka to profesjonalista, od któ-
rego wymaga się i oczekuje więcej.

Niestety, czasem dochodzi do różnych sytuacji, 
które budzą niezadowolenie pacjentów. Wówczas 
mogą oni złożyć skargę do Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej, który ją roz-
patruje i jeśli zachodzi konieczność, przekazuje 
do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. 
W tym wypadku poza zeznaniami świadków, nie-
zwykle istotna jest dokumentacja medyczna sta-
nowiąca kluczowy dowód w sprawie. Dlatego tak 
ważne jest, aby dbać o to, by była w pełni kom-
pletna i czytelna. W gestii Okręgowego Sądu leży 

umorzenie postępowania, uniewinnienie oskarżo-
nego lub stwierdzenie jego winy u wymierzenie 
kary w postaci np. upomnienia, nagany, pozba-
wienia prawa wykonywania zawodu itp.

Każda pielęgniarka i położna ponosi odpowie-
dzialność cywilną za swoje czyny. Może to być 
odpowiedzialność cywilna deliktowa (wynika 
z postępowania wbrew przepisom prawa i spo-
wodowania czyjejś szkody) lub kontraktowa (wy-
nika z niedotrzymania treści zawartej umowy). 
W obu przypadkach jest ona nieograniczona – 
oznacza to, że odpowiada się całym swoim ma-
jątkiem obecnym i przyszłym do pełnej kwoty 
zasądzonego odszkodowania. Stąd też pacjent 
ma prawo dochodzić swoich racji oraz zażądać 
zadośćuczynienia na drodze postępowania cywil-
nego. W tych sprawach często powołuje się bie-
głych, którzy swoje opinie wydają przede wszyst-
kim w oparciu o zabezpieczoną dokumentację 
medyczną. Z reguły orzeczenie sądu jest toż-
same z opinią biegłego, natomiast wymiar kary 

zależy wielu czynników, m. in. stwierdzenia czy 
wina jest umyślna czy też nie.

W podsumowaniu mecenas Kinga Rudnik 
jeszcze raz podkreśliła konieczność „zwiększonej 
czujności” przy wykonywaniu swoich obowiązków 
oraz dbałości o dokumentację medyczną.

Kończąc konferencję Danuta Siemiątkowska 
przedstawiła Zespół ds. pielęgniarstwa operacyj-
nego, któremu podziękowała za zorganizowanie 
konferencji. Wiceprzewodnicząca ORPiP w Kato-
wicach Pani dr n med. Beata Ochocka w imie-
niu całej Rady wyraziła wdzięczność wszystkim 
wykładowcom,członkom Zespołu za pracę i zaan-
gażowanie na rzecz całego samorządu zawodo-
wego pielęgniarek i położnych.

Konferencja zakończyła się ogromnym sukce-
sem, a poruszone tematy dowodzą, iż ta stosun-
kowo młoda dziedzina medycyny, jaką jest trans-
plantologia, niesie ze sobą nadzieję dla tysięcy 
osób – nadzieję na życie. Dlatego tak ważne jest, 
aby nieustannie poszerzać wiedzę z tego zakresu 
a Transplantacji organów mówimy TAK.

Joanna Gruca  Asystent  Biura OIPIP
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Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie 
w aspekcie jakości usług medycznych

W dzisiejszych czasach często słyszy się, że np. jakaś fi rma musiała ogłosić upadłość, bo 
wskutek złego zarządzania, nie przynosiła zysków. Albo że w danym sklepie źle zarządza się 
personelem, przez co cierpią na tym klienci, gdyż jakość ich obsługi jest na bardzo niskim po-
ziomie.

Kiedy mówimy o zarządzaniu w kontekście usług handlowych, wszystko wydaje się oczy-
wiste, jednak kiedy tego terminu użyje się w odniesieniu do placówek świadczących usłu-
gi medyczne – sytuacja nie jest już tak jasna szczególnie, gdy mowa jest o zarządzaniu 
w pielęgniarstwie czy położnictwie. Tymczasem również w tych dziedzinach ogromnie istot-
ne jest właściwe zaplanowanie działań, które należy wykonać, organizacja pracy, motywo-
wanie swojego zespołu i kontrolowanie podejmowanych czynności. Wszystko to ma służyć 
osiągnięciu zamierzonych celów, przez wysoką efektywność i jakość pracy.

Relacja z konferencji

Przy ORPiP  w Katowicach działa – pod prze-
wodnictwem mgr piel. Jolanty Palki – Zespół 
ds. Organizacji i Zarządzania w Pielęgniarstwie. 
23 września 2016 roku zorganizował II Konferen-
cję Naukowo-Szkoleniową „Zarządzanie w pielę-
gniarstwie i położnictwie w aspekcie jakości usług 
medycznych”, która odbyła się w SP Szpitalu Kli-
nicznym im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.

Po powitaniu gości, głos zabrała Przewodniczą-
ca ORPiP w Katowicach mgr Anna Janik  przy-
pominając, iż obecnie niezwykle ważną kwestą 
jest ochrona danych osobowych, szczególnie że od 
przyszłego roku zaostrzone zostaną przepisy Unii 
Europejskiej w tej kwestii i zwiększone zostaną 
kary fi nansowe za nieodpowiednie zabezpieczenie 
posiadanych danych.

 Pierwszy  wykład wygłosiła mecenas Kinga 
Rudnik, przestawiając czym różni się zakres kom-
petencji ratownika medycznego od kompetencji 
pielęgniarki czy położnej. Powołując się na odpo-
wiednie przepisy prawne (w tym m. in. Ustawę 
o ratownictwie medycznym) wykazała, że ratow-
nik medyczny w gruncie rzeczy wykonuje cztery 
podstawowe grupy czynności: medyczne czynno-
ści ratunkowe oraz świadczenia zdrowotne inne niż 
medyczne czynności ratunkowe, przy czym każda 
z czynności może być wykonywana przez niego 
samodzielnie lub pod nadzorem lekarza. W każ-
dej z grup wymienione są konkretne czynności i 
do ich wykonywania ratownikowi medycznemu 
nie są potrzebne żadne kursy, w przeciwieństwie 
do pielęgniarek i położnych, od których takie kur-
sy są wymagane, przy czym często z przepisów 
prawnych nie wynika w sposób prosty i czytelny, 
jaki kurs dana pielęgniarka czy położna powinna 
ukończyć, by móc wykonywać swoją pracę. Me-
cenas Kinga Rudnik podkreśliła, że nie mogą one 
wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe, 
a jeśli na coś nie ma się uprawnień, to nie należy 
tego wykonywać.

Pani Anna Janik dodała, iż nie może zaistnieć 
sytuacja, w której ratownik medyczny wykonuje 
jakąkolwiek czynność np. przy pacjencie, a podpi-
sze się pod tym pielęgniarka lub położna. Jest to 
niedopuszczalne.

Dr n. biol. Grażyna Kruk-Krupiec  Naczel-
na Pielęgniarka w Samodzielnym Wojewódzkim 
Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, 

podzieliła się z uczestnikami konferencji swoją 
wiedzą na temat: „Zdarzenia niepożądane w kon-
tekście pracy kadry zarządzającej pielęgniarek 
i położnych”.

Zdarzenie niepożądane jest to szkoda powsta-
jąca w trakcie leczenia pacjenta, ale nie jest zwią-
zana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem 
zdrowia pacjenta. Może to być np. upadek, błędna 
identyfi kacja pacjenta, niewłaściwa identyfi kacja 
pacjenta, nieodpowiednia droga podania leków lub 
podanie niewłaściwego leku, błędnie przetoczona 
krew itp. Z reguły, przyczynami zdarzeń niepożą-
danych są: pośpiech, zmęczenie, zbyt duża liczba 
pacjentów, brak odpowiednich kwalifi kacji, sprzętu 
czy braki kadrowe.

W przypadku każdego zdarzenia niepożądane-
go pacjent ma prawo złożyć skargę i domagać się 
zadośćuczynienia w postaci fi nansowej. Wówczas 
odpowiedzialność indywidualna przechodzi w winę 
organizacyjną – publiczne zakłady lecznicze pono-
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szą winę, gdy szkodę wyrządził ktoś z personelu.
Według dr Grażyny Kruk-Krupiec istotna w pre-

wencji zdarzeń niepożądanych jest rola kadry za-
rządzającej. Przede wszystkim, może powołać ona 
zespoły ds. analizy zdarzeń niepożądanych, które 
na bieżąco zajmować się będą ich rozpatrywaniem 
i tworzeniem katalogu zdarzeń niepożądanych. 
Wszystko to ma mieć na celu szukanie rozwiązań, 
które pozwolą uniknąć zdarzeń niepożądanych 
poprzez przewidywanie pewnych sytuacji, „zwięk-
szenie czujności” i wdrożenie odpowiednich zasad 
postępowania, w czym dużą rolę mają odegrać 
szkolenia i wsparcie dla pracowników. Unikać na-
leży natomiast stygmatyzacji winnych.

Mecenas Dorota Tiszbierek omówiła ostat-
nie zmiany w prawie pracy w kwestii zatrudnienia 
pracowników. Największą z nich jest ograniczenie 
stosowania umów o pracę na czas nieokreślony – 
łączny okres zatrudnienia na danym stanowisku 
nie może być dłuższy niż 33 miesiące, natomiast 
ilość zawartych umów nie może przekraczać trzech. 
W przypadku zatrudnienia powyżej 33 miesięcy, lub 
kolejnej umowy, pracodawca musi zatrudnić pra-
cownika na czas nieokreślony. Warto podkreślić, że 
okres próbny zawierany jest na postawie pierwszej 
umowy o pracę na czas określony. Później pracow-
nik może otrzymać kolejną umowę na czas okre-
ślony, lecz następna – musi być umową na czas 
nieokreślony. 

Jedynym wyjątkiem dopuszczającym zatrud-
nienie pracownika na czas określony powyżej 33 
miesięcy jest pełnienie przez niego zastępstwa, 
wykonywanie pracy dorywczej, sezonowej lub ka-
dencyjnej.

Uczestnikom konferencji zostało również przy-
pomniane, jakie informacje muszą znajdować się 
na umowie o pracę: pełne dane pracodawcy i pra-
cownika, określenie rodzaju pracy, miejsca jej wy-
konywania, wysokość wynagrodzenia i termin jego 
wypłaty, wymiar pracy oraz datę jej rozpoczęcia. 
Ważne jest dopilnowanie, by pracownik najpóź-
niej w pierwszym dniu pracy otrzymał umowę na 
piśmie. Ewentualnie, przed dopuszczeniem go do 
pracy, należy pisemnie potwierdzić ustalenia stron.

Mgr inż. Tomasz Banasik, Aktywny Admini-
strator Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach 
leczniczych, Biegły Sądowy z zakresu bezpieczeń-
stwa informacji, swoim wystąpieniem przybliżył 
zebranym kwestię ochrony danych osobowych 
w aspekcie zarządzania danymi pacjenta.

Dane osobowe są to informacje, które identyfi -
kują nas jako osobę fi zyczną. De facto, wszystkie 
informacje – pośrednio lub bezpośrednio – mogą 
być danymi osobowymi, przy czym dane wrażliwe 
(np. imię i nazwisko) nie mogą być przetwarzane 
bez pisemnej zgody osoby, której dotyczą. Dane 
medyczne, to również dane osobowe. Konstytucja 
RP stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prywat-
ności, życia rodzinnego, dobrego imienia i decydo-
wania o życiu osobistym – kwestię danych osobo-
wych regulują odpowiednie akty prawne.

Każda jednostka – publiczna bądź prywatna - 
posiada Administratora Danych – osobę fi zyczną, 
której celem jest realizacja określonych zadań. By 
przetwarzać dane osobowe należy mieć konkretny 

cel (przy czym różne cele nie mogą być łączone) i 
nie można go zmieniać oraz wymagana jest pisem-
na zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
natomiast zbierać można tylko te dane, które są 
potrzebne do realizacji celu. Do zadań Administra-
tora Danych należy zabezpieczenie posiadanych 
przez podmiot danych osobowych w wymiarze: 
organizacyjnym, fi zycznym i teleinformatycznym.

W przypadku danych osobowych pacjenta, zgo-
da na ich wykorzystanie nie jest konieczna tylko 
i wyłącznie w celu świadczenia usługi medycz-
nej, przy czym pacjent ma prawo do zgody lub 
odmowy zgody na poszczególne świadczenia. Ma 
też prawo do zachowania tajemnicy na jego temat 
ze strony personelu medycznego, co obowiązuje 
nawet po jego śmierci. Dostęp do danych osobo-
wych pacjenta można otrzymać tylko na podstawie 
upoważnienia wystawionego przez Administratora 
Danych.

Poza tym również w gestii Administratora Bez-
pieczeństwa Danych leży zadbanie o to, by system 
informatyczny wykorzystywany w danej jednostce 
był bezpieczny, elastyczny i użytkowy, regularne 
tworzenie kopii zapasowych (w tym: bezpieczne 
ich przechowywanie, okresowe testowanie), za-
bezpieczanie serwerów i urządzeń systemowych, 
okresowa ocena istniejących zagrożeń i wprowa-
dzenie środków zaradczych, regulowanie zasad 
bezpieczeństwa poprzez odpowiednie dokumenty 
oraz szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeń-
stwa danych.

Przewodnicząca Zespołu Jolanta Palka zaprosiła 
wszystkich zebranych na poczęstunek.

 Po przerwie dr n. med. Beata Ochocka – 
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii (SPSK im. 
A. Mielęckiego SUM Katowice), Konsultant Krajo-
wy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologiczne-
go oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Katowicach 
przedstawiła aktualną sytuację epidemiologiczną 
w kwestii testowania w kierunku HIV.

HIV, czyli wirus nabytego braku odporności, 
atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze i wywołu-
je AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności. 

Zakażenie wirusem może nastąpić: przez kon-
takty seksualne z osobami już zarażonymi, iniek-
cję narkotyków, w trakcie porodu (jeśli matka jest 
nosicielką HIV), w trakcie karmienia piersią, przez 
krew. Choć w Polsce od 1985 roku badania epi-
demiologiczne dot. HIV prowadzi Państwowy Za-
kład Higieny, a od 1993r  działa Krajowe Centrum 
AIDS, Polacy nadal bardzo rzadko wykorzystują 
testy na nosicielstwo wirusa HIV. Trzeba przy tym 
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podkreślić, że zagrożenie zarażeniem wirusem HIV 
wzrasta z roku na rok – w 2015 w Polsce odnoto-
wano 1273 przypadki nowego zakażenia.

Szczególnie zła sytuacja pod względem badań 
na obecność HIV dotyczy kobiet spodziewających 
się potomstwa. Szacuje się, że tylko około 20% 
ciężarnych wykonuje testy.

Wielu nosicieli wirusa HIV jest zupełnie nie-
świadoma tego faktu, dlatego dr Beata Ochocka 
podkreśliła konieczność dalszego propagowania 
wiedzy w tym zakresie.

W dalszej części konferencji dr n. med. Sylwia 
Sekta, Koordynator Regionalny POLTRANSPLANT 
(SPSK im. A. Mielęckiego SUM Katowice) omówiła 
na czym polega praca koordynatora przeszczepów 
na podstawie wieloletniego doświadczenia w zabie-
gach przeszczepiania wątroby. SPSK im. A. Mielęc-
kiego SUM Katowice jest jednym z pięciu ośrodków 
w Polsce, które zajmują się transplantacją wątro-
by. Dr Sekta przybliżyła trudne sytuacje z jakimi 
nie raz spotyka się w swojej codziennej pracy.

Podczas wykładu podkreślona została także 
waga odpowiedniej współpracy z całym zespołem 
transplantacyjnym, biorcą narządu i jego bliskimi 
oraz z zespołem lekarsko-pielęgniarskim, który 
przygotowuje pacjenta do przeszczepu narządu.

Ostatni z wykładów został wygłoszony przez 
mgr piel. Grażynę Bonek-Wytrych, specjalist-
kę Medycyny Społecznej Wydziału Nadzoru Nad 

Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Dotyczył on wpływu kadry pie-
lęgniarskiej na tworzenie kultury organizacyjnej, 
organizację pracy i jakość usług medycznych na 
podstawie opinii pielęgniarek. Poruszony został 
istotny temat, jakim jest kompleksowe zarządza-
nie jakością, które jest integralną częścią zarzą-
dzania daną organizacją, co przekłada się na re-
alizację konkretnych strategii i ułatwia osiągnięcie 
konkretnego celu. Omówiona została też kultura 
organizacyjna, współtworząca tożsamość organi-
zacji, która wyznacza i wspiera stałe dążenie do 
zadowolenia klientów za pomocą zintegrowanego 
systemu metod, narzędzi i szkolenia.

Patrząc na spektrum poruszanych zagadnień 
można zauważyć, że „zarządzanie w pielęgniar-
stwie i położnictwie” nie jest tylko wyszukanym 
sloganem, ale istotną kwestią, o której trzeba mó-
wić. W tym temacie szkolić należy nie tylko ka-
drę kierowniczą, ale też „szeregowe” pielęgniarki 
i położne, które muszą zdawać sobie sprawę, że 
ich pracę można ułatwić poprzez odpowiednią or-
ganizację, a także muszą wiedzieć, jak chronić się 
przed ewentualnymi błędami. Miejmy nadzieję, że 
coraz więcej członków samorządu, poprzez udział 
w konferencjach i szkoleniach, będzie poszerzało 
swoją wiedzę w tym zakresie i znajdowało jej za-
stosowanie w praktyce.

Joanna Gruca, 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Relacja z konferencji
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Szkolenie z akcesów naczyniowych 
stosowanych w hemodializie

W dniach 15.11.2016 r. oraz 02.12.2016 r. członkowie zespołu ds pielęgniarstwa 
nefrologicznego przeprowadzili szkolenia warsztatowe z zakresu Pielęgnacji akce-
sów naczyniowych stosowanych w hemodializie. Szkolenie zawierające IV moduły 
skierowane jest przede wszystkim do pielęgniarek niezwiązanych pracą zawodową 
z pacjentem nefrologicznym, ale chcących uzyskać podstawową wiedzę na temat pro-
blematyki pielęgnacji dostępów naczyniowych stosowanych w hemodializie. 

Moduł I dotyczący protekcji naczyń krwio-
nośnych, w okresie poprzedzającym lecze-
nie nerkozastępcze przygotowały Marzanna 
Krzyśko i Katarzyna Przegendza.  Celem 
modułu było wskazanie zależności pomię-
dzy sposobem nakłuwania naczyń krwiono-
śnych przez personel medyczny w okresie 
poprzedzającym leczenie nerkozastępcze , 
a późniejszym sprawnym funkcjonowaniem 
wytworzonego zespolenia tętniczo- żylnego. 
Teoria została wzbogacona „przykładami prosto 
z życia” , dzięki bogatemu doświadczeniu wy-
kładowców, co uzmysłowiło kursantom skalę 
problemu. 

Moduł II, który dotyczył Zasad pielęgna-
cji stosowanych w opiece nad chorym z cew-
nikiem naczyniowym  poprowadziła Anna 
Sobczak. Podczas sesji teoretycznej kursan-
ci poznali zasady jakimi powinni się kierować 
pracując z cewnikiem naczyniowym.  Podczas 
sesji warsztatowej podzielono kursantów na 
dwie grupy. Warsztaty poprowadziły Anna Sob-
czak oraz Anna Janus. Podczas zajęć praktycz-
nych szkoleni mieli możliwość przećwiczenia 
techniki wykonania opatrunku na cewniku na-
czyniowym oraz poznali procedurę podawania 
leków do cewnika naczyniowego w sytuacji za-

grożenia życia chorego, przy braku innego do-
stępu naczyniowego. Sesja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem kursantów, ćwiczyli chętnie 
i brali udział w dyskusji. 

 Moduł III doty-
czący zasad pielęgna-
cji  przetok tętniczo-
-żylnych przedstawiła 
Anna Janus. Podczas 
prelekcji wskazano 
kursantom jakie ogra-
niczenia wiążą się z 
obecnością zespolenia 
A-V, wskazano tech-
niki nakłuwania prze-
tok, ich wadu i zalety. 
Podczas sesji warszta-
towej nauczono kur-
santki jak właściwie 
tamować krwawienie i 
jaki stopień ucisku za-
stosować by nie zaszkodzić pacjentowi. 

Podczas IV sesji Ewa Majda przeprowa-
dziła szkolenie praktyczne i teoretyczne  pod-

czas którego kur-
sanci poznali w jaki 
sposób należy przy-
gotować wytworzo-
ne zespolenie A-V 
do późniejszego na-
kłuwania. 

Na zakończenie 
kursanci otrzymali 
certyfi katy  potwier-
dzające uczestnictwo 
w szkoleniu.

Bardzo dziękuję 
moim koleżankom za 
współpracę i zaanga-
żowanie. 

W przyszłym roku 
planujemy kolejne 

edycje kursu, wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszam do kontaktu z biurem merytorycz-
nym. 

mgr Anna Janus 
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Bez lęku i bezpiecznie w świecie samokontroli

mgr Barbara Mikołajec

Samokontrola glikemii jest integralną częścią leczenia cukrzycy, a bieżące monitorowa-
nie i retrospektywna jej ocena są  warunkami poprawnego jej leczenia. Na podstawie wy-
ników samokontroli pacjent podejmuje  wiele istotnych decyzji i czynności. Podstawowym 
narzędziem do samokontroli jest glukometr. Bywa on przez pacjentów nazywany najlep-
szym przyjacielem diabetyka,  To według jego wskazań pacjent modyfi kuje dawkę insuliny, 
dobiera odpowiedni wysiłek fi zyczny, komponuje posiłek, ale przede wszystkim ma moż-
liwość uniknięcia hipoglikemii. Samokontrola może jednak pójsc o krok dalej dzięki sys-
temowi FreeStyle Libre, który zapewnia dyskrecję pomiarów wykonywanych przez szybki 
skan, bez konieczności nakłuwania palców. 

Dzisiaj, gdy na rynku mamy wiele glukome-
trów, nasi pacjenci pytają, jak zbadać poziom 
glukozy ale jednocześnie jak uniknąć bolesnego 
kłucia w palec. Marzenie wielu diabetyków stało 
się faktem, za sprawą fi rmy ABBOTT, dzięki któ-
rej na rynku pojawił się innowacyjny system do 
pomiaru glukozy, który umożliwia bezbolesne ba-
danie i dyskretny odczyt poziomu cukru. Absolut-
ną nowością jest technologia FGM (fl ash glucose 
monitoring), czyli monitorowanie glikemii oparte 
na metodzie skanowania. 

System monitorowania glikemii fl ash 
(FreeStyle Libre) umożliwia prowadze-
nie samokontroli zarówno u dorosłych jak 
i u dzieci od 4 roku życia. 

 Znaczenie posiadania własnego sprzętu 
do monitorowania glikemii najlepiej zobrazuje 
przedstawiony przykład. 

”Młoda kobieta, u której w 1994 r. zosta-
ła zdiagnozowana cukrzyca, nie wiedziała jakie 
zmiany w jej życie wniesie ta choroba. Podawa-
nie insuliny oznaczało ryzyko hipoglikemii, któ-
re mogło być rozpoznane jedynie na podstawie 
objawów. Podawanie leku, wnikliwe obserwowa-
nie własnego ciała i wątpliwości pacjentki rodzi-
ły pytania: co będzie gdy się pomylę, co będzie 
gdy hipoglikemia wystąpi w nocy i sen zamieni 
się w śpiączkę hipoglikemiczną. Takie myśli , ta-
kie doświadczenia towarzyszyły naszej pacjent-
ce każdego dnia i wieczorem, kiedy kładła dzie-
ci spać i zastanawiała się czy je jutro zobaczy. 
Minęło kilka lat naznaczonych lękiem, obawą o 
życie, niepewnością jutra a nawet depresją, do 
czasu pamiętnej wizyty kuzyna, który przyjechał 
w odwiedziny i przywiózł z sobą glukometr. Jakież 
było zdziwienie naszej pacjentki, gdy zobaczyła 
jak kuzyn położył na stole sprzęt do badania gli-
kemii i po kilku chwilach już wiedział jaki ma po-
ziom cukru we krwi. Oto uświadomiła sobie, że w 
jej życiu może zagościć bezpieczeństwo, spokój, 
przewidywalność jutra, szansa na uniknięcie po-
wikłań cukrzycowych. „

Jeszcze nie tak dawno pacjenci badali poziom 
cukru przy okazji wizyty u diabetologa, a insulinę 
podawali sobie nie mając przy tym pewności czy 
unikną hipoglikemii, która w sposób bezpośredni 
mogła zagrozić ich życiu.

W krajach Europy Zachodniej diabetycy mieli 

w tym czasie darmowe glukometry, o czym my 
jedynie marzyliśmy.Dzisiaj, przy nieograniczo-
nym dostępie do najnowszej technologii, gdy już 
nie ma my i oni, z ogromną satysfakcją eduku-
jemy pacjentów z zasad dokonywania pomiarów 
przez skanowanie i chętnie zakładamy sensory.

Przyszedł czas na najnowszą technolo-
gię, na FreeStyle Libre.

Pacjenci, którzy decydują się na nowy system 
pomiaru glikemii są przygotowywani do zabiegu 
założenia sensora i wprowadzenia w system mo-
nitorowania glikemii przez skanowanie przez pie-
lęgniarkę- edukatora w cukrzycy.

Dobrze wyedukowany pacjent potrafi  samo-
dzielnie zakładać i wymieniać sensor a także ska-
nować wyniki.

Pacjent jest zapoznawany z urządzeniem, któ-
re składa się z 2 elementów: sensora noszone-
go na tylnej stronie ramienia oraz czytnika. Aby 
zmierzyć poziom glikemii należy czytnik zbliżyć 
do sensora umieszczonego w ramieniu, na odle-
głość do 4 cm. Po zeskanowaniu sensora na ekra-
nie czytnika wyświetlana jest wartość stężenia 
glukozy w płynie śródtkankowym, ponieważ wła-
śnie w przestrzeni śródtkankowej umieszczony 
jest niewielki mikrofi lament dzieki któremu sen-
sor co minutę automatycznie mierzy i zapisuje 
poziom cukru..

W pokoju zabiegowym:
• przygotowujemy ramię pacjenta do założenia 

sensora( w przypadku gdy ramię jest owło-
sione, konieczne jest wygolenie tej okolicy)

• Uczymy pacjenta jak i gdzie ma założyć sen-
sor. Wskazujemy na konieczność dobrego 
umocowania sensora, ponieważ pacjent bę-
dzie mógł się z nim kąpać, a zdejmie go do-
piero po 2 tygodniach.

• Zapoznajemy z działaniem czytnika, przed-
stawiając jego funkcje. Wprowadzamy pa-
cjenta w system monitorowania przez ska-
nowanie. 

Pacjent powinien być poinformowany że po 
zeskanowaniu sensora na ekranie czytnika wy-
świetlana jest wartość stężenia glukozy w płynie 
śródtkankowym, która to wartość w okresach 
szybkich wahań stężeń cukru we krwi może róż-
nić się od pomiarów dokonanych za pomocą glu-
kometru. 

Istotne jest, aby wyjaśnić na czym polega po-
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miar z płynu śródtkankowego. Dobrze wyeduko-
wany pacjent wie że tempo transportu glukozy 
między krwią włośniczkową i płynem śródtkanko-
wym zależy przede wszystkim od stężenia gluko-
zy we krwi, i jej krążenia w okolicy pomiaru. 

Dlatego w okresach szybkich wahań stężeń 
cukru we krwi (w okresie < 2 godzin od posił-
ku, po błędach dietetycznych np. zjedzenie du-
żej ilości węglowodanów prostych, po błędach 
w insulinoterapii, w chwilach stresu, w trakcie 
i po aktywności fi zycznej) stężenie tkankowe 
może nie odzwierciedlać dokładnie poziomu glu-
kozy . Organizm potrzebuje czasu ok. 5-7 minut 
żeby odczyty z glukometru i odczyty skanowane 
można bezpiecznie porównać. 

Oprócz poziomu cukru na ekranie wyświetli się 
wykres z automatycznie zapisanym poziomem 
cukru z ostatnich 8 godzin. Aby mieć pełny ob-
raz glikemii wystarczy zeskanować sensor czyt-
nikiem raz na 8 godzin. Dzięki temu mozna wie-
dzieć jaki był poziom cukru nawet podczas snu. 
Na czytniku wyświetli się także strzałka trendu. 
Według opinii pacjentów to właśnie strzałki trendu 
które pozwalają przewidzieć co będzie się działo 
z glikemią w najbliższym czasie są bardzo istot-
ne i pacjenci chętnie z tego korzystają. 
 zmiany glikemii nie przekraczające 1 mg/dl 
na minutę
 lub  zmiana glikemii o 1-2 mg/dl

 lub  zmiana glikemii o > 2 mg/dl na minutę
Tak nastała nowa technologia, nowe czasy 

bezbolesnego badania poziomu cukru, system 
zapewniający dyskrecję i niegraniczone możliwo-
ści dokonywania pomiarów ( co 1 minutę, lub z 
przerwą nie dłuższą niż 8 godzin).

Życie z cukrzycą wiąże się z niekończącą się 
samokontrolą, czemu dotąd towarzyszyło tysią-
ce nakłuć w obolałe już opuszki palców. Dzięki 
systemowi Free Style Libre samokontrola stanie 
się raczej samopielęgnacją, czułą troską o swoje 
zdrowie. Urządzenie do badania glikemii stało się 
bowiem przyjazne diabetykowi .

Zakończyła się era zakrwawionych palców, po-
plamionych krwią dzienniczków samokontroli, za-
pisywania w dzienniczkach wirtualnych wyników. 
Przyszedł czas na nowe badanie co dla pacjenta 
może oznaczać nową jakość życia. 

Jako edukator w cukrzycy bardzo chętnie 
wprowadzam pacjentów w świat monitorowania 
glikemii przez skanowanie, ponieważ na co dzień 
jestem świadkiem, jak poprawia się ich jakość 
życia, jak znika lęk przed kłuciem, jak zwiększa 
się szansa uniknięcia ostrych i przewlekłych po-
wikłań. Teraz mogę oglądać uśmiech na twarzy 
pacjentów i słuchać głosów zadowolenia, podzię-
kowania za stworzenie szansy na lepsze życie 
z cukrzycą. 

Zamów już dziś na  

www.freestylelibre.pl

Obejrzyj filmy instruktażowe i poznaj opinie  
lekarzy, pielęgniarek i pacjentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń:  

lub wejdź na stronę: 

www.bibliotekadiabetyka.pl 

800 500 800
BEZPŁATNA INFOLINIA

Po co się kłuć, kiedy można skanować?2

Z FreeStyle Libre  
zmierzysz poziom cukru 
w 1 sek. bez konieczności 
nakłuwania palców2

P
rz

ed
st

aw
io

n
e 

m
at

er
ia

ły
 g

ra
fi

cz
n

e 
sł

u
żą

 w
ył

ąc
zn

ie
 c

el
o

m
 il

u
st

ra
cy

jn
ym

.

Informacje zawarte w niniejszych materiałach są przeznaczone do rozpowszechniania WYŁĄCZNIE poza terenem Stanów Zjednoczonych. Do publikacji jakichkolwiek treści wymagane jest 
zezwolenie prawne i regulacyjne od władz lokalnych. FreeStyle i powiązane nazwy handlowe są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care Inc. w różnych krajach.  
ADC/DTP2016/001 © 2016 Abbott. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MOŻESZ
TO ROBIĆ
BEZ NAKŁUWANIA  

MOŻESZ
TO ROBIĆ
W DOWOLNYM MIEJSCU I CZASIE  1
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Zaburzenia odżywiania

Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działający przy ORPiP w Katowicach zor-
ganizował kolejną już konferencję Naukowo-Szkoleniową, tym razem dotyczącą zaburzeń 
odżywiania. Odbyła się ona 3 listopada 2016r w Łaziskach Górnych. Tematyka konferencji 
koncentrowała się głównie wokół dwóch najczęstszych zaburzeń odżywiania tj. anoreksji 
psychicznej i bulimii. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas przewod-
nicząca ORPiP w Katowicach mgr Anna Janik, 
a całość konferencji poprowadziła przewodniczą-
ca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
– mgr Maria Kuca-Mulak.

Pierwszym prelegentem była Prof. dr hab. 
n. med. Małgorzata Janas-Kozik – kierownik 
Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii SUM w 
Katowicach, kierownik Oddziału Klinicznego Psy-
chiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego SUM 
w Katowicach. W swoim wykładzie pt.: „Ano-
reksja  i bulimia psychiczna” – pani Profesor 
w sposób bardzo interesujący przedstawiła słu-
chaczom podstawowe informacje na temat 
anoreksji i bulimii, które obecnie w medycynie 
określane są jako zaburzenie, a nie choroba. 
Usłyszeliśmy o objawach, kryteriach diagno-
stycznych tych zaburzeń wg ICD-10 i 11 oraz 
DSM-IV i V, poznaliśmy czynniki odpowiedzialne 
za ujawnienie się tych zaburzeń (czynniki pre-
dysponujące, wyzwalające, podtrzymujące) oraz 
niebezpieczeństwa – konsekwencje, powikłania 
tych zaburzeń odżywiania. Usłyszeliśmy także o 
diabulimii – czyli bulimii występującej w cukrzycy. 

Kolejny, również jakże ciekawy wykład, wy-
głosiła psychoterapeuta – dr n. md. Joanna 
Hyrnik – specjalista psychologii klinicznej, pra-
cownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psycho-
terapii Wieku Rozwojowego SUM w Katowicach. 

W swoim wystąpieniu Pani psycholog skupi-
ła się na charakterystyce okresu adolescencji, 
podzieliła się także swoimi doświadczeniami za-
wodowymi z pracy z pacjentami z zaburzeniami 
odżywiania. Przerażały podawane dane, mówią-
ce o obniżaniu się wieku początku anoreksji, 
o chorujących na anoreksję nawet 7-letnich 
dziewczynkach!!!. 

Kolejny wykład przedstawił lekarz specjalista 
psychiatra i specjalista psychiatrii dzieci i mło-
dzież, a także konsultant wojewódzki ds. Psy-
chiatrii dzieci i młodzieży -  lek. med. Ireneusz 
Jelonek.

Temat zaprezentowanego wystąpienia to: 
„Anoreksja psychiczna, bulimia – algorytm 
leczenia i możliwości prawnego zobowiąza-
nia do leczenia”.

W sposób intersujący i bardzo praktyczny 
zostały przekazane nam informacje dotyczące 
psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, leczenia 

dietetycznego i psychoedukacji pacjenta z za-
burzeniami odżywiania oraz jego rodziny. Usły-
szeliśmy o wskazaniach do leczenia szpitalnego 
osób z anoreksją oraz o przyczynach trudności 
w leczeniu tych pacjentów. 

W sposób bardzo przystępny specjalista 
przekazał także informacje o prawnych zobo-
wiązaniach do leczenia.

„Problemy pielęgnacyjne i interwen-
cje pielęgniarskie w opiece nad pacjentką 
z zaburzeniami odżywiania” – to temat ostat-
niego wystąpienia, wygłoszonego przez mgr 
Katarzynę Leszczynę – wykładowcę Zakładu 
Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycz-
nego WNoZ w Katowicach, SUM w Katowicach.

Pani magister przedstawiła najważniejsze 
i najczęściej występujące problemy pielęgnacyj-
ne pojawiające się w opiece nad chorymi z za-
burzeniami odżywiania. Omówiła adekwatne do 
problemu interwencje pielęgniarskie oraz rolę 
i zadania pielęgniarki w zespole terapeutycz-
nym. Zwróciła również uwagę na zalecane tech-
niki komunikowania się z pacjentem z zabu-
rzeniami odżywiania, jak: aktywne słuchanie, 
parafrazowanie, werbalizację, klaryfi kowanie, 
identyfi kowanie mocnych stron, wzmacnianie 
poczucia bycia wartościowym, czy kierowanie 
myślenia chorej na pozytywne emocje.

 W wykładzie znalazły się także treści doty-
czące Pro-ana – ruchu promującego dążenie do 
doskonałości – tj. chudości, promującego niena-
wiść do jedzenia, kontrolę nad własnym ciałem 
i fascynację chudością. Prelegentka wspomniała 
także o ortoreksji oraz scharakteryzowała por-
tret psychologiczny anorektyczki (przesadnie 
pilna, ambitna, posłuszna, wrażliwa na krytykę, 
dążąca do perfekcji) oraz bulimiczki (niska sa-
moocena, poczucie bezradności, niestabilność 
emocjonalna, osoby często bardzo towarzyskie, 
dotkliwie przeżywające porażki).

Wszystkim prelegentom bardzo serdecznie 
dziękujemy za przekazaną wiedzę,  poświęcony 
czas. Dziękujemy serdecznie wszystkim przyby-
łym uczestnikom konferencji – pielęgniarkom, 
które tak jak i w zeszłych latach - nie zawiodły 
będąc razem z nami. 

Dr n. med.  Aleksandra Cieślik
Członek Zespołu ds. Pielęgniarstwa 

Psychiatrycznego przy ORPiP w Katowicach

Relacja z konferencji psychiatrycznej
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       Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego         
     Organizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 19     www.jckziu.edu.pl    tel: 32 772 37 80; kom: 797 907 612 
 

 
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne 

na kursy specjalistyczne / kwalifikacyjne / szkolenie specjalizacyjne: 
 

Kursy specjalistyczne:  nabór trwa                           W przygotowaniu: 
 

                      Kursy specjalistyczne:  
 
 
  
 
 
 

 
 

                      Kursy kwalifikacyjne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Specjalizacja: 

JĘZYK  MIGOWY   
dla pielęgniarek i położnych 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-
ODDECHOWA  

dla pielęgniarek i położnych 
 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU 
ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO 

dla pielęgniarek i położnych 
 

ORDYNOWANIE LEKÓW 
I WYPISYWANIE RECEPT cz. I i II 

dla pielęgniarek i położnych  
 

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE 
dla pielęgniarek i położnych 

 

PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA 
NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

dla pielęgniarek 

OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH 
dla pielęgniarek 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE  
dla pielęgniarek 

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE  
W PIELĘGNIARSTWIE 
 dla pielęgniarek i położnych 
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kondo l e n c j e

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.
 I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,
Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę 
Emerytowaną Położną Janinę Polak z domu Wilk.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i  sercach 
Pogrążeni w smutku Położne, Pielęgniarki, Lekarze

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
 im. prof. K. Gibińskiego ŚUM Katowice Ligota

,,Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach,  
w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze ..”

W głębokim smutku, przepełnieni niewymownym żalem  
żegnamy Naszą  Koleżankę Elżbietę Polańską-Jasińską,
 osobę o wielkim sercu, która szła przez życie z wyjątkową 

pogodą ducha i  uśmiechem na twarzy. 
Kondolencje składają Rodzinie  

i wszystkim Osobom Bliskim Jej  sercu  
Przełożona Pielęgniarek i Położnych  wraz z pielęgniarkami  

i pracownikami Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

Dnia 24.10.2016 roku zmarła Nasza Koleżanka  
Pielęgniarka Monika Wierzbicka-Mendrys.

Pogrążeni w smutku szczere wyrazy współczucia 
 bliskim składa personel 

   Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii  
Onkologicznej SPSK-M SUM  Katowice Reymonta 8

W dniu 28 listopada 2016 r. po ciężkiej chorobie,   
zmarła nasza Koleżanka Krystyna Zok  

Pielęgniarka Epidemiologiczna
 Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej  

im. J. Daaba w Piekarach Śląskich.
 Żegnamy Cię Krysiu pogrążone w bólu…

Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.  
Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej, Zarząd  

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych,  
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa  

epidemiologicznego 

„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...”  

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że 30 listopada 2016 r.  na wieczny dyżur została  

wezwana nasza koleżanka położna Anna Gościniewicz. 
Aniu na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Z rodziną i bliskimi łączymy się w tych trudnych  
i bolesnych dla Nich chwilach

Dyrekcja Szpitala, Naczelna Pielęgniarka wraz z Ze-
społem Pielęgniarek i Położnych PZZOZ Będzin

Koleżance Bernadecie Germanek,  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża   

składają Pielęgniarki Oddziału Chorób  
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej  

SPSK-M SUM Katowice Reymonta 8

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

Łączymy się w głębokim smutku i żalu.  
Koleżance Ani Szalonek, najserdeczniejsze wyrazy  

współczucia z powodu śmierci Mamy składają,  
pielęgniarka Naczelna, pełnomocnik OIPiP  

wraz z zespołem pielęgniarskim GCZO  
Katowice Ligota – Szpital nr 6.

 „Im droższy człowiek, tym większy ból,
 lecz wolą Boga jest rozstanie.

Nadzieją w smutku - dusz naszych spotkanie”
Koleżance Halince Kubasiak-Miś 

wyrazy szczerego współczucie i głębokiego żalu
  z powodu śmierci Mamy

składają koleżanki  pielęgniarki i położne ZLO Jaworzno

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

Naszej koleżance Marcie Mleczko składa zespół pielęgniarski
Oddziału Rehabilitacji  Neurologicznej  

oraz Oddziału Neurologii
UCK im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
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Koleżance Iwonie Anioł wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża składa  

zespół Oddziału Neurochirurgii  SPSK nr 7 GCM 
im. prof. Leszka Gieca  w Katowicach – Ochojcu

kondo l e n c j e

„Trudno jest powiedzieć- żegnaj na zawsze  
komuś najbliższemu”

Koleżance Marii Grabis
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 

składają Koleżanki z Oddziału Udarowego Sosnowieckie-
go Miejskiego Szpitala Sp z.o.o. wraz z Pełnomocnikiem

„Dla świata byłeś tylko cząstką, dla Nas całym światem”
Koleżance   Joannie Puczyńskiej - Bolon 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  

składają Koleżanki z Oddziału Neurologii Sosnowieckiego 
Miejskiego Szpitala Sp z.o.o. wraz z Pełnomocnikiem

Koleżance Beacie Piętka wyrazy szczerego  
współczucia z powodu śmierci Męża 

składają Naczelna Pielęgniarka, pełnomocnik, delegat 
oraz pielęgniarki i położne PP ZOZ w Rydułtowach

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

Koleżance   Beacie Szymczyk- Górka
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają

Koleżanki z Oddziału Neurologii Sosnowieckiego  
Miejskiego Szpitala Sp z.o.o. wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci Ojca

Koleżance Wiesławie Serdyńskiej
 składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych  

oraz pielęgniarki i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Drogiej Koleżance Jolancie Tomsa

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 
 składają Pielęgniarki Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki  
Barbary Karczewskiej z powodu śmierci Mamy

 składają koleżanki z Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii  w Jaworznie 

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie..

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Taty 
Koleżance Elżbiecie Bugaj składają Współpracownicy  

Poradni Przyklinicznych oraz pielęgniarki i położne 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

 im. prof. K. Gibińskiego ŚUM Katowice Ligota

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim- , Najdroższym 
pozostaje ból i pamięć…”

Pielęgniarce Renacie Bramorskiej – Michalskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają Pielęgniarki, Lekarze i Współpracownicy  
Oddziału Pneumonologii  

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
 im. prof. K. Gibińskiego ŚUM Katowice Ligota

„Ludzie, których kochamy,  zostają na zawsze, 
bo zostawili trwały ślad w naszych sercach”

Koleżance  pielęgniarce Renacie Matyasik  
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy składają pielęgniarki i położne  
 ZLO Jaworzno

„Nie tracimy tych których kochamy,bo możemy ich 
kochać w tym, którego nie tracimy nigdy”

 Koleżance Katarzynie Pikul 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają

Koleżanki z Poradni Sosnowieckiego Miejskiego  
Szpitala Sp z.o.o. wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia  
Pielęgniarce oddziałowej Wiesławie Kleszcz w trudnych 

chwilach po śmierci Mamy składają pielęgniarki  
i położne Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. 

w Tarnowskich Górach.



ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE
ORGANIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Kursy kwalifi kacyjne dla pielęgniarek:

Pielęgniarstwo onkologiczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich.
Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika ff x Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, 
ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Biuro Projektu: Klinika ff x 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 111A/2

W województwie śląskim w najbliższym czasie planujemy realizację kursów:

„Pielęgniarstwo psychiatryczne” – realizacja od  grudnia 2016 r.:  • Gliwice – wykłady, 

          • Toszek/Zabrze/Sosnowiec – zajęcia stażowe

„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie II edycji kursu – kwiecień 2017 r. - Katowice

Wymagania w stosunku do kandydatów:
– aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie i/lub prowadzenie działalności na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mało-

polskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego. 
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:

http://www.kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifi kacje
Kontakt z działem rekrutacji:
tel.: 500 176 854
fax: (12) 398 19 93
e-mail: rekrutacja@klinikaff x.pl

Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifi kacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, 
Śląska i Wielkopolski” nr WND-POWR.05.04.00-00-0009/15 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30

Działy merytoryczne czynne są:
od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
czwartek: od 7.30 do 18.00
piątek: od 7.30 do 13.00

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 31

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

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


