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Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

NASZE   SPRAWY
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej  
w imieniu swoim oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, 
osobistym oraz aby każdy dzień przynosił nowe wyzwania i możliwości ich 
realizacji.

Dziękuję Państwu równocześnie za trud i poświęcenie, które wkładacie  
w godne wypełnianie powierzonych obowiązków oraz za troskę i wyrozumia-
łość, którymi otaczacie pacjentów i ich rodziny, pomagając im przetrwać 
trudne chwile . 

Żywię głęboką nadzieję, iż Państwa wysiłek i oddanie zostaną docenione,  
a praca na rzecz drugiego człowieka da spełnienie i satysfakcję oraz 
że każdego dnia doświadczać będziecie wdzięczności pacjentów  
honorującej rangę naszego zawodu.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

8 maja Dzień Położnej  •  12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych wydarzeń  
kwiecień - maj 2016

19 kwietnia Spotkanie zespołu ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego 

20 kwietnia Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPP

20 kwietnia 

Konferencja organizowana przez 
Wojewódzką Komendę Policji  
w Katowicach „Moje bezpieczne 
dziecko” 

21 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa dot odpo-
wiedzialności zawodowej w WSS 
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 

21 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. organizacji 
i zarządzania 

21-24 
kwietnia 

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Epidemiologicznych 
w Wiśle

26 kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

26 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych 
przy NRPIP w Warszawie

26 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa onkologicznego 

27 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa dot od-
powiedzialności zawodowej WSS  
nr 5 w Sosnowcu

28 kwietnia Posiedzenie ORPIP

5 maja 
Spotkanie Przewodniczących Ze-
społów Problemowych przy ORPIP 
w Katowicach

5 maja Posiedzenie Komisji Kształcenia

10 maja Spotkanie Zespołu ds. położnych 

16 maja 

Konferencja wyjazdowa dot od-
powiedzialności zawodowej we 
Wielospecjalistycznym Szpitalu 
Powiatowym S.A. w Tarnowskich 
Górach 

17 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego

17 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

17 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa operacyjnego  

20 maja 

Konferencja wyjazdowa dot odpo-
wiedzialności zawodowej w Fun-
dacji Unia Bracka w Rudzie Ślą-
skiej 

31 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej
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Dogonić czas…

VII Kadencja Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach roz-
poczęła swoją działalność 14 grudnia ubiegłego roku. Choć trudno  
w to uwierzyć, od tego momentu minęły już ponad cztery miesiące, 

podczas których miało miejsce wiele mniej lub bardziej zaskakujących wydarzeń. Naj-
bardziej nieprzyjemnym z nich było jak dotąd zalanie siedziby Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach mające miejsce na początku stycznia oraz remont, 
który był z tego powodu konieczny. Szerszą relację na ten temat można było przeczy-
tać w poprzednim numerze „Naszych Spraw”. Na szczęście, po tym przykrym zdarze-
niu pozostały już tylko wspomnienia, a Okręgowa Izba funkcjonuje w pełni sprawnie  
i z niezmienną energią oraz zapałem. 

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich 
czterech miesięcy był niewątpliwie XXXIV 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, który odbył się 18 marca 
bieżącego roku. Przygotowania do Zjaz-
du rozpoczęły się dużo wcześniej, ale dzię-
ki zaangażowaniu członków samorządu oraz 
pracowników Biura OIPiP, całość obrad prze-
biegła bardzo sprawnie, a nowa kadencja 
otrzymała „zielone światło” na dalszą pracę. 
Szczegółowy opis Zjazdu znajdą Państwo na 
stronie…. . 

Jedną z ważniejszych kwestii poruszonych 
na Zjeździe była propozycja Przewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
Anny Janik, by zastanowić się nad sprzedażą 
ośrodka szkoleniowego w Łaziskach Górnych.

- Od dłuższego czasu docierały do 
nas głosy pielęgniarek i położnych  
o problemach z dojazdem do Łazisk, 
gdzie odbywa się większość organi-
zowanych przez nas kursów. Wielu 
członków OIPiP nie dysponuje własnym 
środkiem transportu, a korzystanie ze 
środków komunikacji miejskiej nie za-
wsze jest możliwe, zwłaszcza jeśli ktoś 
mieszka w znacznej odległości od na-
szego ośrodka szkoleniowego – mówi 
Pani Anna Janik.

 – Poza tym utrzymanie ośrodka  
w Łaziskach jest bardzo kosztowne. Nie 

stanowiłoby to problemu, gdyby ośro-
dek był w dogodniejszym miejscu, ale 
w sytuacji, w której sporo osób rezy-
gnuje z kursów właśnie przez wzgląd 
na niemożność dotarcia do Łazisk, 
utrzymywanie ośrodka mija się z ce-
lem. Oczywiście, nie zapadła jeszcze 
żadna ostateczna decyzja – podkreśla 
Przewodnicząca ORPiP.

– Sprzedaż ośrodka jest jak na razie 
tylko jedną z propozycji do rozważenia, 
a delegaci na Zjeździe udzielili Radzie 
pozwolenia na podjęcie kroków ma-
jących na celu rozeznanie w sytuacji, 
tzn. upewnienie się  m. in., że sprzedaż 
ośrodka będzie dla nas korzystna. Nie 
mamy zamiaru dopuścić, żeby środowi-
sko pielęgniarek i położnych ucierpiało  
w tej materii w jakikolwiek sposób. Je-
żeli ktoś będzie miał inną propozycję, 
jak rozwiązać tą kwestię na pewno zo-
stanie wysłuchany, a jego pomysł do-
kładnie rozpatrzony. 

ORPiP w Katowicach ma nadzieję, że wio-
sna, której pierwsze tchnienie mogliśmy już 
poczuć, spowoduje mobilizację środowiska 
pielęgniarskiego i położniczego, szczególnie  
w kwestii zaangażowania w prace na rzecz 
samorządu. Duże oczekiwania skierowane są  
w stronę młodych pielęgniarek i położnych, 
nawet jeśli  nie mają one doświadczenia  
w tego typu działalności. Starsze koleżanki 
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na pewno chętnie wspomogą je swoją wie-
dzą, nie ma więc powodu, by ktoś obawiał 
się, że nie podoła nowym obowiązkom i wy-
zwaniom. 

Duże wyzwanie stoi też przed ORPiP oraz 
pracownikami Biura OIPiP: zorganizowanie 
uroczystych obchodów 25-lecia istnienia sa-
morządu zawodowego oraz katowickiej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych, któ-
re odbędą się 30 września bieżącego roku. 
Pierwszy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach odbył się 24 września 
1991 roku – tą datę uznaje się za oficjalny po-
czątek działalności Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach oraz I Kadencji 
samorządu. Od tego momentu można zauwa-
żyć wiele pozytywnych zmian, które zaszły  
w Izbie i to pod każdym względem. Oczywi-
ście, wciąż jest dużo do zrobienia, by popra-
wić warunki i jakość pracy pielęgniarek i po-
łożnych, ale faktem jest, iż to, co zostało do 
tej pory osiągnięte, zasługuje na szczególne 

uhonorowanie. Dlatego też, obchody 25-lecia 
zostaną połączone z obchodami Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Jednym  
z aspektów tych uroczystości będzie przy-
znanie wyróżnienia „Diamentowy Czepek” 
dla pielęgniarek i położnych, które choć nie 
udzielają się w samorządzie, wypełniają 
swoje obowiązki względem pacjenta z peł-
nym zaangażowaniem oraz poświęceniem, 
w zgodzie z etyką zawodową, nie bacząc na 
trudności, których często jest niestety bar-
dzo dużo. 

Jak widać, wszystkich czeka sporo pracy,  
a czas – jak to ma w swoim zwyczaju – szyb-
ko mija. Na szczęście coraz cieplejsze oraz 
bardziej słoneczne dni, dodają energii i mo-
tywują do działania. Dzięki temu wszelkie 
prace idą sprawnie, bez zbędnych przesto-
jów, a bilans osiągnięć w stosunku do upły-
wającego czasu, wychodzi zdecydowanie na 
naszą korzyść.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Konkursy Marzec - Kwiecień 2016

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Sl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w Wodzisławiu Śl. Tatiana Nowak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Pielęgniarka Naczelna Adriana Pawlas

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Kalendarium marzec - kwiecień 2016

3 marca Posiedzenie Komisji Kształcenia

8 marca Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

6 marca
Dzień Kobiet ze Zdrowiem organizowany przez Śląski Uniwersytet Me-
dyczny w Katowicach . Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP w Katowicach 
Anna Janik

8-9 marca Posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  
w Katowicach Anna Janik oraz Sekretarz ORPIP Maria Grabowska

15 marca Posiedzenie Prezydium ORPIP

18 marca XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

19 marca Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Katowicach. Udział wzięła Prze-
wodnicząca ORPIP Anna Janik

22 marca Spotkanie Zespołu ds. praktyk pielęgniarek i położnych oraz działalności 
regulowanej 

29 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej 

29 marca Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania 

29 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

30 marca II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w Częstochowie. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORIP Anna Janik 

31 marca Spotkanie w Sejmie RP. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

1 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. lecznictwa szpitalnego. 
Udział wzięła Przewodnicząca  ORIP Anna Janik

6-8 kwietnia VIII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych ŚUM w Żywcu. Czynny 
Udział wzięła Przewodnicząca ORIP Anna Janik

7 kwietnia 

Konferencja „Sterylizacja” Edycja III Podmiot leczniczy- perspektywa 
przyszłości”  organizowana przez Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych  
w sterylizacji przy ORPIP w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielę-
gniarskie Koło Siemianowice Śl. Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek OR-
PIP w Katowicach

7 kwietnia Posiedzenie Prezydium

7 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

7 kwietnia Psotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

7 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego

8 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

8 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności zawodowej w  Fundacji 
Unia Bracka w Rudzie Śląskiej . Udział wzięła Przewodnicząca  Anna Janik 
oraz adwokat Kinga Rudnik

9 kwietnia XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach. Udział wzięła Przewodni-
cząca ORIP Anna Janik

12 kwietnia Szkolenie w Ministerstwie Zdrowia z zakresu IMI. Udział wzięła Przewod-
nicząca ORIP Anna Janik oraz Marzena Duda referent w dziale rejestru.

12-14  
kwietnia 

Szkolenie Przewodniczących, Sekretarzy i Skarbników ORPIP organizowa-
ne przez NIPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORIP Anna 
Janik oraz Sekretarz Maria Grabowska
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 15 marca 2016 roku
1. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/
położnego:

4.1.  Podjęcie 22 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do rejestru pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:
a) 16 pielęgniarek,
b) 4 pielęgniarzy,
c) 2 położnych.

4.2.  Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
a) 2 pielęgniarek,
b) 2 położnych.

4.3.  Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
a) 6 pielęgniarek.

4.4.  Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
a) 1 pielęgniarce.

4.5.  Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki:
a) 1 pielęgniarce.

4.6.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą:
a) 1 grupowa praktyka pielęgniarek.

2. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
5.1. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształ-

cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
5.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania zespołów problemowych przy ORPiP w Katowicach.
5.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania kolejnych przedstawicieli w skład komisji dzia-

łających przy ORPiP w Katowicach.
5.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

5.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie skierowania pielęgniarki na od-
bycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania ko-
misji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki.

5.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników ORPiP w Katowicach.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu przyznawania statuetki „Diamentowe-

go Czepka”.
5.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji ds. odznaczeń.
5.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu wydawnictwa – „Prawo w zawodzie pielęgniarki  

i położnej”.
5.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia przyznanych środków finansowych na konfe-

rencję „Położna w życiu kobiety – część II”.
5.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia niespłaconej pożyczki.
5.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
5.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia  sanatoryj-

nego.
5.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie opracowania Projektu współfinansowanego  z Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej.
5.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie organizacji posiedzenia wyjazdowego Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych połączonego ze szkoleniem członków Rady oraz organów Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP                         
w Katowicach w dniu 25 stycznia 2016 roku.

3. Sprawy bieżące:
6.1. Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2. Omówienie pisma Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

6.3. Omówienie pisma PTP.
6.4. Przedstawienie stanowisk NRPiP i OIPiP w Pile.

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

w dniu 7 kwietnia 2016 roku
1. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/
położnego:

1.1. Podjęcie 23 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do rejestru pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:
a) 13 pielęgniarek,
b) 7 pielęgniarzy,
c) 3 położnych.

1.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
a) 4 pielęgniarek,
b) 1 położnej.

1.3. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
a) 2 pielęgniarek,
b) 1 położnej.

1.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
a) 1 pielęgniarce,
b) 1 położnej.

1.5. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania za-
wodu pielęgniarki:
a) 5 pielęgniarkom.

2. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
2.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształ-

cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
2.2. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkurso-

wych.
2.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-

rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

2.4. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie skierowania pielęgniarki na od-
bycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania ko-
misji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki.

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania kolejnych osób do składów Zespołów działających 
przy OIPiP w Katowicach.

2.6.. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania kolejnych osób do składów Komisji działających 
przy OIPiP w Katowicach oraz rezygnacji ze składu Komisji.

2.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników ORPiP w Katowicach.
2.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa.
2.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego.
2.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
2.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapomóg pośmiertnych.
2.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapomóg chorobowych.
2.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia Funduszu Integracyjnego.
2.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowi-

cach w dniu 15 marca 2016 roku.
3. Sprawy bieżące:

3.1. Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
3.2. Omówienie propozycji zawarcia porozumienia z Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
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 XXXIV  Okręgowy Zjazd  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

W dniu 18 marca 2016 roku odbył się XXXIV już Okręgowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach. Miejscem spotkania tradycyjnie były Katowice, a dokładnie 
Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego przy 
ulicy Bytkowskiej 1 B.

Łącznie, spośród ogólnej liczby delegatów 
wynoszącej 376 osób, na Zjazd stawiły się 262 
osoby, co stanowiło 70% uprawnionych do gło-
sowania. Po przybyciu na miejsce, delegaci po-
brali swoje mandaty, a następnie udali się do 
auli wydziału, gdzie trwały ostatnie przygoto-
wania do Zjazdu, czynione przez pracowników 
Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Uroczyste otwarcie XXXIV Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych miało miej-
sce o godzinie 9.00. Przewodnicząca Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych Anna Janik 
poprosiła wszystkich uczestników Zjazdu o 
powstanie i wprowadzony został poczet sztan-
darowy. Następnie Przewodnicząca powitała 
zaproszonych gości, którzy kolejno zabierali 
głos: Pani Ewa Janiuk, Wiceprezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych odczytała adres 
od Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Pani mgr Barbara Płaza, Przewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie, dr n. farm. Andrzej Bednarz, 
przedstawiciel Śląskiej Izby Aptekarskiej od-
czytał adres Prezesa ŚIA, a jako ostatni prze-
mawiał lek. wet. Krzysztof Orlik – Prezes Ślą-
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wszyscy 
w/w goście życzyli uczestnikom Zjazdu owoc-

nych obrad. Po wystąpieniach gości, wypro-
wadzony został poczet sztandarowy, a kolejna 
część spotkania skupiła się na sprawach orga-
nizacyjnych: wyborze Przewodniczącego i Pre-
zydium Zjazdu, asesorów  oraz wyborze człon-
ków poszczególnych komisji.

Na Przewodniczącą Zjazdu zaproponowano 
kandydaturę Jadwigi Kazus (mandat nr 120). 
W głosowaniu Jadwiga Kazus jednogłośnie zo-
stała wybrana Przewodniczącą Zjazdu. Kolej-
nymi członkami Prezydium Zjazdu zostały wy-
brane:  Małgorzata Maślanka (mandat nr 181) 
i  Mariola Paliga (mandat nr 217) jako Wice-
przewodniczące Zjazdu oraz  Małgorzata Baran 
(mandat nr 8) – Sekretarz Zjazdu.

Przewodniczącą Komisji Nadzoru nad Gło-
sowaniem jednogłośnie została wybrana Bo-
gusława Siciarz (mandat nr 265). W kolejnym 
głosowaniu jawnym wybrano 10 asesorów.

Przewodniczącą Komisji Mandatowej została  
Kamila Czechowska-Tomala (mandat nr 42), 
a pozostałymi członkami Komisji były: Jolan-
ta Dyla (mandat nr 60), Bożena Bednarczyk 
(mandat nr 11), Renata Żmudzińska (mandat 
nr 372) oraz Dorota Paruzel (mandat nr 221).

Ostatnią czynnością organizacyjną był wy-
bór składu Komisji Uchwał i Wniosków. Na 
Przewodniczącą wybrano  Hannę Dobrowolską 

Poczet sztandarowy

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Anna 
Janik oraz członkowie Komisji Nadzoru Nad 
Głosowaniem

Relacja ze Zjazdu
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(mandat nr 50). Do prac w  Komisji zgłosili się 
również:  Marlena Szastok-Gazda (mandat nr 
293),  Barbara Raczak (mandat nr 247), Piotr 
Gzocha (mandat nr 92),  Katarzyna Koper-
was-Szafarz (mandat nr 130) oraz  Ewa Don 
(mandat nr 51).

Po ustaleniu składu wszystkich Komisji 
można było przejść do właściwej części obrad 
Okręgowego Zjazdu. Pierwszą sprawą poru-
szoną przez Przewodniczącą ORPIP  była kwe-
stia zalania i remontu siedziby Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy uli-
cy Francuskiej 16 (szczegółowy opis zdarzenia 
oraz kosztów usunięcia awarii został podany w 
poprzednim numerze „Naszych Spraw”). Wy-
świetlona została prezentacja ze zdjęciami, na 
których można było zobaczyć straty poniesione 
przez OIPiP.

Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd był 
władny, by podejmować pełnomocne uchwały. 
Pierwszą z nich było przyjęcie porządku obrad. 
Kolejnymi podjętymi uchwałami były: uchwa-
ła w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 
działalności ORPiP, uchwała w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej w Katowicach, uchwała w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działal-
ności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej (po uprzednim wystąpieniu 
Okręgowego Rzecznika) oraz uchwała w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych (po 
uprzednim wystąpieniu Przewodniczącej Sądu).

Ważnym punktem obrad była kwestia wy-
konania budżetu oraz projektu budżetu na rok 
2016. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 
rok 2015 przedstawiła  Czesława Brylak-Koz-
draś – Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Po udzieleniu przez Skarbnika 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących wydat-
ków i przychodów OIPiP w Katowicach, prze-
głosowana została uchwała w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2015.

 Następnie przedstawiony został  przez 
Skarbnika ORPIPw Katowicach plan budże-
tu na rok 2016. W tym punkcie głos zabrała 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu –  Barbara 
Gardyjas. Zgłosiła formalny wniosek o zwięk-
szenie kwoty na działalność Okręgowego Sądu 
z 10.000 na 30.000 zł. Wyjaśniła przy tym, 
że zwiększone wydatki Okręgowego Sądu są 
spowodowane wzrostem ilości członków Sądu 
wymagających przeszkolenia i przygotowania 
merytorycznego do prowadzenia spraw. Rów-
nież Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej- Aleksandra Liszka zgłosiła wniosek 
o zwiększenie budżetu Okręgowego Rzecznika 
do 30.000 zł, gdyż wskutek narastania ilości 
spraw sądowych, konieczne jest wyznaczenie 
kolejnych zastępców Rzecznika, których trzeba 
przeszkolić. Obydwa wnioski zostały przyjęte 
w głosowaniu jawnym i naniesiono odpowied-
nie poprawki do projektu budżetu na 2016 rok. 

Wobec braku innych wniosków, delegaci przy-
stąpili go głosowania jawnego nad uchwałą  
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2016, któ-
ra została podjęta przy 8 głosach przeciwnych  
i 2 wstrzymujących się.

Przewodnicząca XXXIV Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych w Katowicach   
Jadwiga Kazus

Relacja ze Zjazdu
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W związku z nurtującymi śro-
dowisko pielęgniarek i położnych 
problemami, zostały przygotowane 
projekty ośmiu Apeli skierowanych 
do Ministra Zdrowia, Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Pre-
zesa NFZ, Komisji Zdrowia oraz po-
słów ziemi śląskiej. Dotyczyły one 
m. in. norm zatrudnienia (w tym 
prawa do urlopu zdrowotnego dla 
poratowania zdrowia) oraz  okre-
ślenia minimalnej stawki godzino-
wej za pracę pielęgniarek i położ-
nych na poziomie średniej stawki 
obowiązującej w Unii Europejskiej, 
kwestii podwyżek dla pielęgniarek i 
położnych (w tym równorzędnego 
przyznania podwyżek wszystkim 
pielęgniarkom i położnym oraz podjęcia dzia-
łań mających na celu ustawowe zobowiązanie 
pracodawców do włączenia kwot wynikają-
cych z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
14 października 2015 roku zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków  
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej do uposażenia zasadniczego) oraz zapi-
sów w projekcie ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej w zakresie kontraktowania całości 
świadczeń przez jednego świadczeniodawcę. 
Wszystkie projekty Apeli zostały kolejno od-
czytane przez Przewodniczącą Komisji Uchwał 
i Wniosków Panią Hannę Dobrowolską. Po  każ-
dym Apelu delegaci przystępowali do głosowa-
nia. Każdy z ośmiu projektów został przyjęty.

Największe  emocje wzbudził wniosek Prze-
wodniczące j ORPiP   Anny Janik dotyczący pla-
nów sprzedaży ośrodka szkoleniowego w Łazi-
skach Górnych.  Nie chodziło jednak o zgodę na 
definitywną sprzedaż ośrodka, lecz o zgodę na 
podjęcie kroków zmierzających w tym kierun-
ku. Swoją  decyzję   Przewodnicząca  umoty-
wowała  faktem, że koszty utrzymania ośrodka 
szkoleniowego w Łaziskach Górnych, pochła-
niają ogromną część budżetu Izby  oraz tym, 
że Łaziska Górne nie spełniają odpowiednio 
swojej roli jako miejsca, w którym pielęgniarki 
i położne mogą poszerzać swoją wiedzę, szcze-
gólnie przez wzgląd na utrudniony dojazd. Kil-
ku delegatów poprosiło o bardziej szczegółowe 
dane, dotyczące kosztów utrzymania ośrod-
ka w Łaziskach Górnych. Zapewniono ich, że 
sprawa ta zostanie dokładnie przedstawiona 

na kolejnym Okręgowym Zjeździe. 

Ze strony Pani Iwony Borchulskiej (man-
dat nr 19) padła propozycja, aby rozważyć 
przekształcenie ośrodka szkoleniowego w Ła-
ziskach na zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. 
Złożyła ona wniosek o zwrócenie się do Zespo-
łu Opieki Długoterminowej o ocenę budynku  
w Łaziskach pod tym kątem.

Ostatecznie, wniosek Przewodniczącej OR-
PiP został przyjęty w głosowaniu jawnym przy 
7 głosach przeciwnych i 45 głosach wstrzymu-
jących. 

Ostatnim punktem w porządku obrad 
było wystąpienie Sekretarza ORPiP  Marii  
Grabowskiej. Zapoznała ona delegatów z re-
gulaminem przyznawania pielęgniarkom i po-
łożnym nowego odznaczenia - „Diamentowy 
Czepek”. Wyróżnienie to przyznawane będzie 
osobom, które nawet jeśli nie udzielają się  
w samorządzie, to wypełniają swoją pracę  
z należytą starannością, zaangażowaniem i 
pasją postępując przy tym zgodnie z normami 
etyki zawodowej. Poproszono delegatów o ro-
zeznanie w środowisku i wskazanie osób, które 
powinny zostać uhonorowane „Diamentowym 
Czepkiem”. 

Po omówieniu tego zagadnienia, Przewod-
nicząca Zjazdu Jadwiga Kazus zakończyła ob-
rady XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, a Przewodnicząca 
ORPiP Anna Janik złożyła wszystkim obecnym 
życzenia świąteczne.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach
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Apel nr 7/2016 

XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie 
 zapisów  w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 

w zakresie kontraktowania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę

 Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do:
- Ministra Zdrowia;
- Prezesa NFZ;
- Prezes NRPiP;
- Komisji Zdrowia;
- posłów ziemi śląskiej;

o natychmiastowe wykreślenie z opracowywanego projektu ustawy zapisów prowadzących do 
eliminacji z rynku usług medycznych samodzielnie funkcjonujących podmiotów pielęgniarskich i 
położniczych realizujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

Środowisko Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zdecydowanie sprzeciwia się proponowa-
nym przez Zespół ds. opracowywania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej zmianom, w tym przede wszystkim w zakresie tworzenia „zespołów lekarsko – pielę-
gniarskich” z rolą lekarza jako koordynatora podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspólnych list 
pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej przez lekarza, pielęgniarkę i położną, wskazując na 
negatywne konsekwencje, jakie pociągnie za sobą ich wprowadzenie. 

Trzeba mieć na względzie, iż postulowane zmiany przede wszystkim uderzą w interes pa-
cjenta, który do tej pory – stosownie do treści art. 28 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - miał 
możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, spośród 
wielu funkcjonujących na rynku usług medycznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych, 
czego w efekcie planowanej nowelizacji zostanie pozbawiony. 

Co więcej, przyjęty przez Zespół ds. opracowywania projektu założeń projektu ustawy o pod-
stawowej opiece zdrowotnej kierunek zmian doprowadzi do likwidacji samodzielnie funkcjonu-
jących podmiotów pielęgniarskich i położniczych, posiadających nie tylko wysokie kwalifikacje i 
doświadczenie, ale także zaufanie pacjentów. 

Raz jeszcze należy podkreślić, iż zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami 
medycznymi, uprawnionymi - w myśl obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 
15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7.11.2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego i w granicach przez nie określonych – do udzielania świadczeń zdrowotnych, także 
w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek   i położnych oraz podmiotów lecz-
niczych założonych przez pielęgniarki i położne. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, iż jest 
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to dobre i sprawdzone rozwiązanie funkcjonujące na rynku usług medycznych już kilkanaście lat.  

Reasumując, w/w propozycje należy ocenić jako niecelowe i niosące zagrożenie dla pacjenta 
oraz samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, a także pozostające w sprzeczności z 
obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa (m.in. ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanej ze środków publicznych, ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) 
oraz naruszające wyrażoną w Konstytucji RP zasadę wolności gospodarczej. 

Dlatego też Środowisko Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w pełni podziela stanowisko w 
zakresie utrzymania możliwości oddzielnego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej tj. pielęgniarki, położnej i lekarza, protestując przeciwko prze-
jęciu kontroli nad finansowaniem świadczeń medycznych podstawowej opieki zdrowotnej przez 
jedną tylko grupę zawodową.   

Równocześnie Środowisko Pielęgniarek i Położnych w Katowicach żąda zwiększenia liczby jego 
przedstawicieli w Zespole ds. opracowywania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej, celem wyrównania aktualnie istniejącej dysproporcji pomiędzy grupą lekarzy 
a pielęgniarek/położnych, co zapewni należytą reprezentacje interesów zarówno podopiecznych 
pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej, jak i całej naszej grupy zawodowej.

 

SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY

XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Apel nr 8/2016 

XXXIV Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku

w sprawie 
 zapisów  w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 

w zakresie medycyny szkolnej

Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  apelują do:
- Ministra Zdrowia;
- Prezesa NFZ;
- Prezesa NRPiP;
- Komisji Zdrowia;
- posłów ziemi śląskiej;

o natychmiastowe wprowadzenie przedstawicieli środowiska pielęgniarek medycy-
ny szkolnej do powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do opracowania projektu ustawy  
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 podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykreślenie z opracowywanego projektu ustawy  zapisów  
zmierzających do eliminacji z rynku usług medycznych samodzielnych podmiotów pielęgniarskich  
realizujących świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania.

Środowisko pielęgniarek nauczania i wychowania wyraża swój protest i oburzenie w związku 
z podjętymi w Ministerstwie Zdrowia działaniami legislacyjnymi, które mają na celu wprowadze-
nie zmian w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i zmierzają do eliminacji samodzielnych 
podmiotów pielęgniarskich, a nadto są opracowywane bez udziału samych zainteresowanych. 

Zmiany w kształtowaniu opieki zdrowotnej nad uczniami, które rozpoczęły się 
 latach 70- tych, spowodowały usamodzielnienie pielęgniarek medycyny szkolnej.  Przy-
niosły wymierne  efekty w postaci ochrony zdrowia uczniów. Nastąpił wzrost roli pielęgnia-
rek w zakresie działań realizowanych w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami  
w szkole. Pielęgniarki, jako samodzielny pracownik ochrony zdrowia, poszerzyły swoją wie-
dzę na kursach w ramach kształcenia podyplomowego oraz studiach licencjackich i magister-
skich. Następnie, na skutek zmian w przepisach prawnych, pielęgniarki środowiska nauczania 
i wychowania, poprzez założenie własnej działalności gospodarczej, powołały niepublicz-
ne zakłady. Dotychczasowy kierunek zmian należy uznać za prawidłowy. Pielęgniarka 
w środowisku szkolnym powinna być samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia  współpracu-
jącym z dyrekcją szkoły, lekarzem i pielęgniarką Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Państwowym 
Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz innymi instytucjami działającymi na 
rzecz dobra ucznia. 

Uzależnienie ekonomiczne lub brak samodzielności będzie kończyło się przekreśleniem zdo-
byczy, wiedzy oraz doświadczenia, jakie zostały wypracowane w ciągu  ostatnich 30 lat przez 
nasze środowisko. 

Uważamy, iż reformę w opiece nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania na-
leży dostosowywać do zmieniających się warunków życia, ale nie w sposób, jaki ma to 
miejsce w obecnej chwili, tj. w sposób niekorzystny dla pielęgniarek, z ich pomięciem 
w opracowywaniu zmian i dążeniu do eliminacji z rynku usług medycznych. Przekreśla to wiele 
lat ciężkiej pracy  pielęgniarek szkolnych i ogromnej ilości godzin  poświęconych na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Nasze środowisko zawsze było i jest otwarte na zmiany, ale nie wyraża 
zgody na działania zmierzające do utraty samodzielności w pracy. Pielęgniarki szkolne w środo-
wisku nauczania i wychowania żądają natychmiastowego włączenia do prac  grupy  powołanej 
celem opracowania zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Włączenie się do prac zespołu uwa-
żamy za swój obowiązek i nie zgadzamy się, aby o naszych sprawach  decydowano poza nami. 

Negujemy i wyrażamy krytyczne stanowisko wobec proponowanych zmian w pro-
jekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które zmierzają do wyeliminowa-
nia samodzielnych podmiotów pielęgniarskich oraz finansowania świadczeń pielęgniar-
skich z subwencji oświatowej. Ponadto dyskryminują one środowisko pielęgniarskie, 
usuwają  głos pielęgniarek nauczania i wychowania w środowisku politycznym, społecznym 
i gospodarczym. 

W związku z powyższym apelujemy o pomoc i podjęcie działań w obronie utrzymania  rynku 
usług medycznych w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej, a tym samym samodzielnych 
podmiotów  pielęgniarskich realizujących  świadczenia pielęgniarki szkolnej. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY

XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Konsekwencje prawne 
zaciągania oraz poręczania zobowiązań

przez pielęgniarki i położne
adwokat Kinga Rudnik

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach istnieje możliwość sko-
rzystania z pomocy w postaci uzyskania pożyczki przez pielęgniarkę lub położną, jako 
członka samorządu zawodowego. 

Pożyczki udzielane są w trzech postaciach: pożyczki socjalnej dla pielęgniarki lub 
położnej (jako forma pomocy socjalnej), pożyczki dla odpłatnie studiujących pielę-
gniarek i położnych oraz pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej 
przez pielęgniarkę lub położną.

 Pożyczki udzielane są po złożeniu odpowied-
nich wniosków oraz zgodnie z postanowienia-
mi regulaminów obowiązujących w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Treść regulaminów regulujących zasady udzie-
lania ww. pożyczek udostępnione są na stronie 
internetowej Izby, w zakładce: „Pliki do pobra-
nia” - i dalej: „Regulaminy”. 

 
Zasady udzielania pożyczki socjalnej 

zostały opisane w Regulaminie pomocy socjal-
nej – w pkt. IV § 17. W dniu 25 lutego 2016 r.  
podniesiono kwotę pożyczki socjalnej do 
2.000,00 zł oraz obniżono oprocentowanie do 
2% w skali roku, termin spłaty nie uległ zmia-
nie i wynosi  jeden rok.  Decyzję o przyznaniu 
pożyczki socjalnej podejmuje Komisja Socjalna 
działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, a w przypadkach 
wyjątkowych Okręgowa Rada Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

Jednym z warunków uzyskania pożyczki so-
cjalnej jest  poręczenie jej spłaty przez dwóch 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

Pożyczka  dla odpłatnie studiujących 
pielęgniarek i położnych uregulowana zo-
stała w Regulaminie przyznawania i spłacania 
pożyczek dla studiujących odpłatnie pielęgnia-
rek i położnych. Regulamin podaje warunki 
uzyskania tej pożyczki. Pożyczka ta oprocen-
towana jest w wysokości 5 % w skali roku,  
a spłacona musi zostać najpóźniej do dwóch 
lat od ukończenia studiów przez pielęgniarkę 
lub położną. Decyzję o przyznaniu pożyczki dla 
odpłatnie studiujących pielęgniarek i położ-
nych  podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

Na uwagę zasługuje, iż jednym z warunków  
udzielenia pożyczki dla odpłatnie studiujących 

pielęgniarek i położnych jest zabezpieczenie 
spłaty pożyczki  poprzez poręczenie osoby/
osób, których miesięczne dochody netto prze-
kraczają łącznie co najmniej połowę kwoty po-
życzki.

Trzecim rodzajem pożyczki, jaką można 
uzyskać jest pożyczka na rozpoczęcie i roz-
wój działalności gospodarczej przez pie-
lęgniarkę lub położną. Zasady przyznawania 
tej pożyczki zostały wskazane w Regulaminie 
udzielania pożyczek na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej związanej z wykony-
waniem zawodów pielęgniarki i położnej. Po-
życzka ta oprocentowana jest w wysokości 5 % 
w skali roku, a spłacona musi zostać w termi-
nie 36 miesięcy. Decyzję o przyznaniu pożyczki 
na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodar-
czej przez pielęgniarkę lub położną podejmu-
je Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach. Jednym z warunków udzielenia 
tej pożyczki jest poręczenie przez osoby posia-
dające stały dochód. Ilość poręczycieli zależy 
od wysokości udzielonej pożyczki oraz ich za-
bezpieczenia finansowego. 

Zaciągnięcie pożyczki jest zobowiązaniem 
podlegającym przepisom Kodeksu cywilnego. 
Pożyczkodawca staje się wierzycielem, a po-
życzkobiorca wraz z poręczycielami – dłuż-
nikiem. Brak spłaty w terminie pożyczki lub 
części jej raty powoduje zaległość i zostają od 
następnego dnia po upływie terminu spłaty 
naliczane odsetki tzw. karne - za opóźnienie 
w spłacie. Niezapłacone w terminie kwoty po-
życzki stają się długiem wymagalnym, którego 
zwrot można dochodzić na drodze postępowa-
nia sądowego (sąd cywilny – pozew o zapłatę), 
a następnie postępowania egzekucyjnego pro-
wadzonego przez komornika. W przypadku za-
warcia pisemnej umowy pożyczki, wystawienia 
i poręczenia weksla in blaco oraz sprecyzowa-
nia w umowie kiedy i na jakich zasadach kwo-
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ta pożyczki lub jej część staje się wymagal-
na, wyrok sądowy zasądzający zwrot pożyczki 
z odsetkami jest łatwy i szybki do uzyskania 
przez wierzyciela - pożyczkodawcę. 

W postępowaniu sądowym na szczególną 
uwagę zasługuje osoba poręczyciela (potocz-
nie zwana: żyrantem). To osoba, która daje 
gwarancję gotowości spłaty zaciągniętego zo-
bowiązania (pożyczki) na wypadek, gdyby po-
życzkobiorca nie mógł jej spłacić w terminie. 
Poręczenie zobowiązania (pożyczki) musi być 
dokonane przez poręczyciela ze świadomością, 
iż po upływie terminu spłaty i braku zapłaty, 
staje się on dłużnikiem, który jest w obrębie 
zainteresowania wierzyciela. Czyli może zostać 
„zmuszony” poprzez wyrok sądowy i postępo-
wanie komornicze do zapłaty zaległości za po-
życzkobiorcę samodzielnie lub razem z pożycz-
kobiorcą, albo razem z pożyczkobiorcą i innym 
poręczycielem. Wybór należy tu do wierzyciela! 

   
 Osoba poręczająca (żyrant) staje się tzw. 

dłużnikiem solidarnym. Ponosi on pełne ry-
zyko niespłacenia pożyczki, jaką poręczył ra-
zem z wszelkimi dodatkowymi kosztami, jak 
odsetki za opóźnienie, koszty sądowe i ko-
mornicze. Jest to tzw. odpowiedzialność cywil-
na solidarna, od której nie można się uchylić 
(zwolnić), jeśli zdecyduje się na poręczenie 
(żyrowanie). Co więcej, należy mieć świado-
mość, iż odpowiedzialność solidarna posiada 
szczególne cechy, które może wykorzystać 
wierzyciel w przypadku braku terminowej 
spłaty, a dłużnik (poręczyciele) nie są tu pytani  
o zdanie i nie mogą tego zakwestionować. 

Odpowiedzialność solidarna oznacza 
odpowiedzialność za zobowiązanie (po-
życzkę) zaciągnięte  przez pożyczkobior-
cę, zarówno przez samego pożyczko-
biorcę, jak i jego poręczycieli. Wszyscy 
odpowiadają swoim majątkiem osobi-
stym. A co więcej majątkiem osobistym 
obecnym i przyszłym. 

Istotą odpowiedzialności solidarnej jest pra-
wo wierzyciela do wyboru spośród dłużników, 
tego dłużnika lub kilku łącznie, od których bę-
dzie żądał zwrotu zobowiązania (pożyczki). 
Prawo przyznaje wierzycielowi zatem możli-
wość zadecydowania, od którego z dłużników 
lub od których łącznie dłużników, będzie żądał 
zwrotu, a komornik  jest tym żądaniem wie-
rzyciela związany i musi je realizować. W prak-
tyce oznacza to, wybór jak najszybszej drogi 
spłaty zobowiązania. Wierzyciel wybiera tego 

dłużnika lub kilku dłużników łącznie, którzy są 
w stanie spłacić najszybciej zaciągnięte zobo-
wiązanie (pożyczkę). Nie musi to wcale być po-
życzkobiorca, ponieważ na etapie postępowa-
nia komorniczego w lepszej sytuacji finansowej 
okaże się poręczyciel. Wówczas wierzyciel ma 
prawo zadecydować, iż spłata będzie ściągana 
tylko od poręczyciela albo dwóch poręczycieli 
(według uznania wierzyciela), z niepominię-
ciem samego pożyczkobiorcy. To cecha charak-
terystyczna odpowiedzialności solidarnej. 

Poręczyciele nie mają w tym przypadku 
możliwości negowania i kwestionowania decy-
zji wierzyciela, że tylko od nich ma być ściągana 
kwota zobowiązania (pożyczki). To wierzyciel 
decyduje tu o osobie, od której będzie żądał 
spłaty. W praktyce może się okazać, iż całość 
zobowiązania (pożyczki) spłaci nie pożyczko-
biorca, a jego poręczyciel. Zaspokojenie wie-
rzyciela (tzn. spłata zobowiązania – pożyczki) 
powoduje zwolnienie pozostałych współdłużni-
ków (pożyczkobiorcy, innych poręczycieli) od 
obowiązku jego spłaty, czyli zobowiązanie wy-
gasa. W momencie zapłaty zobowiązania (po-
życzki) przez poręczyciela, pożyczkobiorca nie 
jest już dłużnikiem pożyczkodawcy, nie musi 
mu spłacać zobowiązania – pożyczki, uwalnia 
się od długu, mimo iż sam go osobiście nie 
spłacił. 

Poręczając zatem czyjeś zobowiązanie (po-
życzkę, kredyt itp.) należy mieć pełną świa-
domość odpowiedzialności solidarnej i mecha-
nizmu jej działania, dającej niezwykle silną  
i decydującą pozycję wierzycielowi. Praktycz-
nie można powiedzieć, że poręczyciel to po-
życzkobiorca zobowiązany do zwrotu pożyczki.  
A o tym, kto faktycznie spłaci pożyczkę będzie 
decydował wierzyciel, którego decyzją jest tak-
że związany komornik. Dzieje się tak oczywiście 
w przypadku upływu terminu na spłatę pożyczki  
i nie spłacenie jej przez pożyczkodawcę. Ko-
mornik będzie miał obowiązek egzekwować  
z majątku tej osoby, którą wskaże wierzy-
ciel. Nie ma tu zasady pierwszeństwa zajęcia 
majątku pożyczkobiorcy. Na taką zasadę nie 
może też powołać się poręczyciel, który jest 
dłużnikiem solidarnym. Co więcej poręczyciel, 
jako dłużnik solidarny nie może nawet powołać 
się na fakt, iż nie on sam jest zobowiązany do 
spłaty zobowiązania, ale razem z nim są też 
pożyczkobiorca i inni poręczyciele, a zatem na-
leżało by żądać spłaty od każdego z dłużników 
w części. Tu o tym kto będzie spłacał i czyj 
majątek ma zostać zajęty przez komornika de-
cyduje wyłącznie wierzyciel, czyli osoba która 
udzieliła zobowiązania – pożyczki.
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Agresji w Ochronie  Zdrowia 
mówimy NIE

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Od dawna wiadomo, że każdy zawód, w którym osoba go wykonująca, ma na co dzień 
kontakt z ludźmi, niesie ze sobą swego rodzaju ryzyko. Śmiało można powiedzieć, że 
nie da się przewidzieć, jak rzeczony kontakt będzie wyglądał, gdyż każdy człowiek jest 
inny, odznacza się innymi cechami charakteru, stąd często mówi się o „indywidualnym 
podejściu” w stosunku do osób, które korzystają z usług świadczonych przez danego 
wykonawcę.
 Zawodami, które można zaliczyć do tej grupy 
są z całą pewnością zawody medyczne takie 
jak: lekarz, pielęgniarka, położna czy ratow-
nik medyczny. Każdy, kto swoje życie zawo-
dowe związał z ratowaniem ludzkiego życia i 
zdrowia, ma na celu niesienie pomocy innym, 
ulżenie im w cierpieniu oraz wsparcie chorych, 
a także ich rodzin – i to nie tylko swoją wie-
dzą medyczną, ale również dobrym słowem, 
gestem czy samą swoją obecnością. Szczegól-
nie dotyczy to pielę-
gniarek i położnych, 
które wykonują swój 
zawód głównie przy 
łóżku pacjenta. Nie-
stety, coraz częściej 
zdarza się, że oso-
by, którym udzielają 
pomocy, okazują im 
lekceważenie,często 
dochodzi do zacho-
wań  noszących zna-
miona agresji.
O zachowaniach  agresywnych, skierowanych 
wobec osób pracujących w ochronie zdrowia, 
informują nas przede wszystkim media.  Wy-
starczy przytoczyć kilka nagłośnionych przy-
padków mających miejsce w ciągu ostatnich 
dwóch lat na terenie Śląska: w lipcu 2014 
roku w Rudzie Śląskiej jeden z pacjentów 
tamtejszego szpitala zagroził nożem persone-
lowi oraz innym pacjentom – mężczyzna zo-
stał dwukrotnie postrzelony przez wezwanych 
funkcjonariuszy policji, w grudniu 2014 roku 
w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w 
Sosnowcu przewożony na tomografię pacjent 
w stanie nietrzeźwym pobił dwie pielęgniarki - 
na szczęście obeszło się bez trwałych obrażeń, 
w lipcu 2015 roku w Bytomiu mężczyzna pod 
wpływam substancji psychoaktywnych zaata-
kował pielęgniarkę oraz lekarza z katowickiego 

pogotowia. Niestety, takich zdarzeń odnoto-
wano o wiele więcej, przy czym warto zwrócić 
uwagę, że media zajmują się tylko najbardziej 
szokującymi i tragicznymi w skutkach przeja-
wami agresji, dlatego nie słyszymy o nich każ-
dego dnia. Tymczasem wiele pielęgniarek i po-
łożnych przyznaje, że  nie ma dyżuru, podczas 
którego nie doświadczyłyby agresji ze strony 
pacjenta. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, 
że agresja to nie tylko czyn fizyczny narusza-

jący nietykalność 
osobistą czyjejś 
osoby. Do zacho-
wań agresywnych 
zaliczamy tak-
że: znieważenie, 
szantaż, groźby, 
wyzwiska, używa-
nie treści wulgar-
nych w stosunku 
do konkretnych 
osób itp. Wszyst-
ko są to czyny za-

bronione i karalne. Pielęgniarki, jak i położne 
są chronione w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 
2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.2014.1435 z dnia 2014.10.22 z póź. 
zm.) zapisem iż podczas i w związku z wykony-
waniem czynności polegających na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, korzystają z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych 
na zasadach określonych w ustawie z dnia  
6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553, z póź. zm.). Oznacza to np., że 
za znieważenie pielęgniarki lub położnej grozi 
kara grzywny lub kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności  w wymiarze do jed-
nego roku, za naruszenie nietykalności ciele-
snej funkcjonariusza grozi grzywna, kara ogra-
niczenia wolności lub pozbawienia wolności do 
lat trzech, natomiast karą za czynną napaść na 
funkcjonariusza publicznego jest pozbawienie 

Termin „AGRESJA” wywodzi się z łacińskie-
go słowa aggresio  oznaczającego „napaść”. 
W psychologii, określenie to używane jest  
w stosunku do zachowania ukierunkowanego na 
zewnątrz lub do wewnątrz, mającego na celu spo-
wodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. Jest 
to definicja, którą najczęściej mamy na myśli, gdy 
mówimy o czyjejś agresji względem nas lub innych 
osób. 
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wolności od roku do 10 lat. Problem polega na 
tym, że mało kto zdaje sobie sprawę z fak-
tu, że pielęgniarka lub położna pełniąca dyżur, 
również jest traktowana jak funkcjonariusz pu-
bliczny. Poza tym, bardzo niewiele jest przy-
padków, w których poszkodowani decydują się 
iść do sądu (choć mają do tego prawo), chyba 
że doszło do nadużycia natury fizycznej. Na-
tomiast przypadki agresji słownej – zdecydo-
wanie najczęściej występujące – są puszczane 
w niepamięć, tym bardziej, że nawet gdy ktoś 
zdecyduje się wstąpić na drogę sądową doma-
gając się zadośćuczynienia, z reguły odprawia-
ny jest z kwitkiem, gdyż ze względu na niską 
szkodliwość czynu, sprawy są umarzane.
 Co więc można zrobić, by bronić się przed ata-
kami ze strony pacjentów?
Lekarze POZ w myśl § 4 ust. 4 i 10 umowy 
o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w za-
kresie POZ mają możliwość skreślenia pacjen-
ta z listy osób do nich zadeklarowanych. Wów-
czas lekarz musi poinformować NFZ, że dana 
osoba zostaje skreślona z jego listy, przy poda-
niu odpowiedniej argumentacji. Równocześnie 
należy o tym fakcie poinformować rzeczonego 
pacjenta, jak również wskazać mu miejsca, 
gdzie może uzyskać pomoc w przypadku cho-
roby. 
Lekarzy chroni również Ustawa z dnia 5 grud-
nia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, która mówi, że w sytuacjach nie 
będących przypadkami niecierpiącymi zwłoki, 
lekarz ma prawo odmówić leczenia pacjenta. 
Nieco inaczej rzecz ma się w przypadku pielę-
gniarek i położnych – mogą odmówić wykona-
nia zlecenia lekarskiego oraz wykonania inne-
go świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich 
sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifi-
kacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy 
na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, 
chyba że zwłoka w uzyskaniu pomocy mogła-
by spowodować stan nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. Jak widać, przepisy nie regulują do-
kładnie kwestii, co należy zrobić, gdy pacjent 
jest agresywny. 
Trudno jest też ocenić skalę tego zjawiska, bo 
jak już wcześniej zostało wspomniane – mało 
kto decyduje się na „upublicznienie” zajścia. 
Dlatego też w 2010 roku Naczelna Izba 
Lekarska i Naczelna Izba Pielęgniarek  
i Położnych stworzyła System Monitoro-
wania Agresji w Ochronie Zdrowia (MA-
WOZ), którego celem jest umożliwienie 
osobom pracującym w ochronie zdrowia 
zgłoszenia przejawów agresji doświad-
czanych w miejscu pracy. 

System służyć ma przede wszystkim celom sta-
tystycznym, dlatego też dokonanie zgłoszenia 
może nastąpić anonimowo lub po wcześniej-
szym zalogowaniu w systemie – warunkiem 
jest posiadanie numeru prawa wykonywania 
zawodu, który w przypadku zgłoszenia ano-
nimowego, po weryfikacji, nie zostanie zapi-
sany w bazie danych. Zgłoszenie anonimowe 
zostanie uwzględnione na mapie zdarzeń. Na-
tomiast zarejestrowany użytkownik ma moż-
liwość przeglądania statystyk, skontaktowa-
nia się z osobami zajmującymi się prawami 
lekarzy i pielęgniarek oraz uzyskać informa-
cje o sposobach działania i pomocy dostępnej  
w ramach uprawnień samorządu zawodowe-
go. Należy podkreślić jednak, że MAWOZ nie 
prowadzi żadnych postępowań i nie podejmuje 
kroków prawnych w imieniu osób pokrzywdzo-
nych. System ten ma charakter przede wszyst-
kim statystyczny i informacyjny (można po-
brać wzory niektórych dokumentów, np. aktu 
oskarżenia w sprawie zniesławienia lub zawia-
domienia o przestępstwie wobec funkcjonariu-
sza publicznego). 
Chociaż system działa już szósty rok, na chwilę 
obecną odnotowano w nim około 160 wpisów. 
Z jednej strony jest to duża liczba, z drugiej – 
absurdalnie mała, biorąc pod uwagę fakt, że 
agresywne zachowania są zjawiskiem codzien-
nym. Błędnym byłoby stwierdzenie, że system 
MAWOZ nie działa i niczemu nie służy, ale żeby 
działał skutecznie całe środowisko lekarskie, 
pielęgniarskie oraz położnicze musi zaangażo-
wać się w jego uzupełnianie.
 Dlatego też ważne jest aby KAŻDY, kto do-
świadczył agresji ze strony pacjentów, zgłosił 
tą sytuację (anonimowo bądź nie) na stronie: 
http://www.agresja.hipokrates.org/ . Tylko 
wtedy będzie można udowodnić, że problem 
ten nie jest marginalny i nie ogranicza się je-
dynie do skrajnych przypadków nagłaśnianych 
przez media. Ukazanie skali problemu pozwoli 
na podjęcie kroków i wdrożenie nowych roz-
wiązań, które dadzą możliwość skutecznej 
ochrony osób ratujących zdrowie i życie ludz-
kie. Pewne jest jednak, że zmiany  nie nastąpią  
do razu, a problem agresji jeśli nie narasta, to 
na pewno postaje wciąż aktualny. Dlatego też, 
część osób postanowiła wziąć sprawy w swoje 
ręce i skupić się na zapobieganiu agresji po-
przez uświadamianie personelu medycznego 
oraz ich pacjentów.
Już w 2013 roku Pani Eunika Adamus, Prezes 
Powiatowego Centrum w Wieruszowie wdroży-
ła w swojej jednostce program STOP AGRESJI 
polegający m. in. na  uruchomieniu kampanii 
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informacyjnej mającej uzmysłowić pacjentom 
konsekwencje prawne wobec osób agresyw-
nych i zakłócających spokój oraz porządek pu-
blicznych. W szpitalu zostały wywieszone znaki 
„STOP AGRESJI”, a zdarzenia noszące miano 
agresywnych były zgłaszane funkcjonariuszom 
policji oraz do systemu MAWOZ.
Również Okręgowa Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach rozważa wdrożenie po-
dobnego programu nie tylko wśród personelu 
medycznego, czy pacjentów, ale w całym spo-
łeczeństwie. Pomysłodawczynią projektu jest 
pielęgniarka mgr Anna Wojciechowska, która 
przedstawiła propozycje konkretnych działań 
mających na celu nagłośnienie problemu agre-
sji. Przede wszystkim skupiła się na kampanii 
informacyjnej obejmującej plakaty, ogólnodo-
stępne ulotki i broszurki, jak również audiowi-
zualne środki masowego przekazu. Wychodząc 
z założenia, że im większa wiedza, tym większa 

pewność siebie, ważnym punktem w progra-
mie jest też działalność edukacyjna oraz infor-
macyjna dla pielęgniarek i położnych mająca 
na celu uświadomienie ich jak należy bronić 
się prawnie przed objawami agresji. Planowa-
ne jest też umieszczenie wszelkich informacji 
w tym temacie, szeregu porad prawnych oraz 
wzory przydatnych dokumentów na naszej 
stronie internetowej. Ważne będzie również 
nawiązanie współpracy z NIL oraz NRPiP w 
kwestii monitorowania zachowań agresywnych 
poprzez system MAWOZ – co może zaowoco-
wać w przyszłości zmianą przepisów w ustawie 
o zawodzie pielęgniarki i położnej w celu egze-
kwowania bardziej rygorystycznych kar wzglę-
dem agresorów. Projekt ten jest jak na razie w 
fazie planów, jednak pewne jest to, że Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych nie pozosta-
nie bez odpowiedzi na problem, jaki stanowi 
agresja wobec pielęgniarek i położnych.
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Jubileusz 15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu
 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr n. hum. Halina Kulik
Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach jest jednym z pięciu, obok Wydziału Le-
karskiego w Katowicach, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Wydziału Zdrowia Publicz-
nego w Bytomiu i Wydziału Farmacji w Sosnowcu, wydziałów Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 

 Jest kontynuatorem tradycji powstałego 
w 1974 roku Wydziału Pielęgniarskiego, który 
z czasem włączony został jako Oddział Pielę-
gniarski, w strukturę  organizacyjną Wydziału 
Lekarskiego w Katowicach. 

W 2001 roku decyzją Senatu Uczelni, Od-
dział Pielęgniarski został  przekształcony w 
Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej. Fakt ten 
związany był z transformacją kształcenia pie-
lęgniarek i położnych w związku z planowa-
nym przystąpieniem Polski do UE. Rozpoczęto 
kształcenie pielęgniarek a następnie położnych 
w systemie studiów licencjackich (pierwszego 
stopnia) oraz magisterskich (drugiego stopnia).

W 2005 roku zmieniono dotychczasową na-
zwę Wydziału na „Wydział Opieki Zdrowotnej”, 
a  w 2012 roku na „Wydział Nauk o Zdrowiu”.

Organizatorem Wydziału, a także pierw-
szym Dziekanem  w kadencji 2002-2005 oraz 
2005-2008 był Pan prof. dr hab. n. med. Zbi-
gniew Gąsior. 

W kolejnych dwóch kadencjach 2008-2012 
oraz 2012-2016 funkcję tę pełniła i pełni obec-
nie Pani prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzy-
pulec-Plinta. Funkcje Prodziekanów pełnią: 
Prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, dr hab.  
n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, oraz dr 
hab. n. med. Józefa Dąbek.

 Główna siedziba Wydziału mieści się w bu-
dynku przy ul. Medyków 12 w Katowicach. Zlo-
kalizowane są tam katedry i zakłady naukowe, 

pracownie specjalistyczne, sale seminaryjne 
oraz Dziekanat. 

W 2010 r. w zaadaptowanych pomieszcze-
niach byłej stołówki studenckiej zlokalizowanej 
w budynku przy ul. Medyków 12c uroczyście 
otwarto Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, w którym zorganizowano nowocze-
sne sale dydaktyczne: seminaryjne, ćwiczenio-
we, oraz wykładowe, wyposażone w najnow-
szej generacji sprzęt audiowizualny.  

 Cztery lata później, 23 października 2014 r. 
na terenie kampusu uczelni w Katowicach-Li-
gocie otwarto Centrum Sportowe Zakładu Ada-
ptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, z wie-
lofunkcyjną salą gimnastyczną, przestronnym 
zapleczem sanitarnym, salą fitness, pomiesz-
czeniami do aktywności ruchowej adaptowanej 
i sportu osób niepełnosprawnych, oraz nowo-
czesnymi salami dydaktycznymi. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w jed-
nostce tej prowadzone  są zajęcia dla studen-
tów fizjoterapii, m.in. z zakresu  aktywnej re-
habilitacji, aktywność ruchowej adaptowanej, 
sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji i tu-
rystyki osób niepełnosprawnych, oraz trenin-
gi sekcji Akademickiego Związku Sportowego  
SUM takie jak: piłka siatkowa, piłka ręczna, 
piłka koszykowa, fitness, tenis stołowy oraz 
treningi na siłowni.

Warto również dodać, że w jednostce tej 
prowadzone są zajęcia z wychowania fizycz-
nego dla wszystkich kierunków na wydziałach: 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Lekarskim  
w Katowicach, Lekarsko-Dentystycznym w Za-
brzu oraz Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

Wydział posiada uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora nauk medycz-
nych w dyscyplinie medycyna, uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk  
o zdrowiu oraz uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora habilitowanego nauk  
o zdrowiu.

Obecnie Wydział prowadzi kształcenie stu-
dentów na 5 kierunkach studiów:

1. Pielęgniarstwo - studia pierwszego 
stopnia (3 - letnie),  studia drugiego stopnia 
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(2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne).
2. Położnictwo - studia pierwszego stop-

nia (3 - letnie), studia drugiego stopnia (2 - 
letnie stacjonarne i niestacjonarne).

3. Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia 
(3 - letnie),  studia drugiego stopnia (2 - letnie 
stacjonarne i niestacjonarne).

4. Coaching medyczny - studia drugiego 
stopnia (2 - letnie stacjonarne ).

5. Elektroradiologia - studia pierwszego 

stopnia (3 - letnie).
Ogólna liczba studentów wynosi około 2150 

osób. Warto jednocześnie nadmienić, że zdecy-
dowaną większość studentów stanowią kobiety. 

Strukturę organizacyjną Wydziału tworzy 
50 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym: 

- 11  katedr,
- 11  klinik i oddziałów klinicznych,
- 27  zakładów,
- Studium Doktoranckie.

Lp Jednostka organizacyjna WNoZ w Katowicach

1. Katedra Fizjoterapii  
1.1. Zakład Fizjoterapii
1.2. Zakład Kinezjologii
1.3. Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
1.4. Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej
1.5. Zakład Medycyny Fizykalnej
1.6. Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych
1.7. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
1.8. Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu
2. Katedra Zdrowia Kobiety 
2.1. Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych 

i Seksuologii 
2.2. Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa 
2.3. Zakład Propedeutyki Położnictwa 
2.4. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
2.5. Zakład Patologii Ciąży
2.6. Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie
3. Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
5. Katedra Pielęgniarstwa  
5.1. Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego 
5.2. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
5.3. Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej 
5.4. Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych 
5.5. Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych
5.6. Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego 
6. Katedra Chorób Wewnętrznych  
6.1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
6.2. Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
6.3. Klinika Geriatrii
7. Katedra Neurologii
7.1. Klinika Neurologii 
7.2. Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
8. Katedra i Klinika Rehabilitacji
9. Katedra i Klinika Kardiologii
10. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
10.1. Klinika Anestezjologii  i Intensywnej Terapii, 
10.2. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej
11. Katedra Pediatrii
11.1. Oddział Kliniczny Pediatrii
11.2. Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
12. Studium Doktoranckie 
13. Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych 
13.1. Zakład Filozofii
13.2. Zakład Psychologii
13.3. Zakład Pedagogiki
14. Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych
14.1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej  i Urazów Wielonarządo-

wych
14.2. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
14.3. Zakład Propedeutyki Chirurgii 
15. Oddział Kliniczny Rehabilitacji, Fizjoterapii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
16. Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
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Kształcenie praktycznych umiejętności za-
wodowych na kierunku pielęgniarstwo, po-
łożnictwo i fizjoterapia rozpoczyna się w wa-
runkach symulowanych w nowoczesnych 
pracowniach wyposażonych w najnowszej ge-
neracji sprzęt symulacyjny. Kontynuowane jest 
w warunkach naturalnych w uniwersyteckich 
oddziałach klinicznych, w których  prowadzone 
są nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale również 
studenckie praktyki zawodowe. 

Warto podkreślić, że przy większości katedr, 
klinik i zakładów funkcjonują studenckie koła 
naukowe, dając studentom możliwość  udziału 
w badaniach, bądź podejmowania badań na-
ukowych. Wyniki tych badań są corocznie pre-
zentowane podczas Konferencji Naukowej Stu-
denckich Towarzystw Naukowych   

Wydział z roku na rok poszerza swoją ofertę 
edukacyjną. W roku akademickim 2010/2011 
na Wydziale utworzono 8 kierunków studiów 
podyplomowych: 

„Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz 
osób w wieku podeszłym”; 
1. „Terapia neurorozwojowa”;
2. „Gerontologia i opieka nad osobami starszy-

mi”;
3. „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna”;
4. „Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w 

praktyce nauczycielskiej”;
5. „Fizjoterapia w onkologii z elementami psy-

choonkologii”;
6. „Stany zagrożenia życia u dzieci i młodzieży 

- rozpoznawanie i zasady postępowania”;
7. „Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej 

(w systemie ochrony zdrowia)”.
Prowadzone są również specjalizacje  

i kursy doskonalące: 
1. Kursy doskonalące dla fizjoterapeutów  

w zakresie opieki geriatrycznej w ramach 
projektu realizowanego przez Centrum Me-
dyczne Kształcenia Podyplomowego pn. 
„Wsparcie systemu kształcenia ustawiczne-
go personelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej”.

2. Kursy doskonalące dla lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej w zakresie opieki geria-
trycznej w ramach projektu realizowanego 

przez Centrum Medyczne Kształcenia Pody-
plomowego pn. „Wsparcie systemu kształ-
cenia ustawicznego personelu medycznego 
w zakresie opieki geriatrycznej”.

3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie me-
dycyny paliatywnej, pielęgniarstwa geria-
trycznego, pielęgniarstwa rodzinnego i dia-
betologicznego na obszarze województwa 
śląskiego.
Na Wydziale zatrudnionych jest 225 na-

uczycieli akademickich różnych specjalności,  
w tym 32 samodzielnych pracowników nauki, 
97 doktorów, 17 lekarzy i 79 magistrów. 

Przekrój zawodowy pracowników dydak-
tycznych i naukowo-dydaktycznych jest szero-
ki. Są to lekarze, pielęgniarki, położne, fizjo-
terapeuci, biolodzy, psycholodzy, pedagodzy,  
w tym liczni specjaliści w swoich dziedzinach.

Wszystkie kierunki i poziomy studiów WNoZ 
w Katowicach posiadają akredytację. Oce-
ny zgodności z obowiązującymi standardami 
kształcenia i z podstawowymi kryteriami jako-
ściowymi w zakresie wymagań kadrowych, pro-
gramowych i organizacyjnych dokonały: Kra-
jowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i 
Położnych oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

W pejzaż Wydziału wpisanych jest również 
szereg akcji prospołecznych, cieszących się ol-
brzymim zainteresowaniem okolicznych miesz-
kańców, m.in. „Dzień Kobiet ze zdrowiem”, 
„Aktywny dzień zdrowej rodziny” , „Z innego 
poziomu”, i inne,  które są z jednej strony oka-
zją do integracji środowiska akademickiego,  
z drugiej pełnią niezwykle ważną funkcję edu-
kacyjną.    

Jubileusz 15-lecia Wydziału  obchodzony   
w dniu 22 kwietnia 2016 roku na terenie kam-
pusu w Katowicach-Ligocie, jest okazją nie tyl-
ko do refleksji  nad przeszłością czy teraźniej-
szością, ale również wizjonerskim spojrzeniem 
w przyszłość, aby sprostać rosnącym wymaga-
niom i oczekiwaniom studentów,  pacjentów,  
pracodawców oraz pracowników.  
Dane statystyczne dotyczące Wydziału Nauk  
o Zdrowiu uzyskano dzięki uprzejmości Pani mgr 
Marii Jachimczak.
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„ZARAZIĆ SIĘ POZYTYWNOŚCIĄ…”
- czyli kilka słów o radości

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Pozytywne nastawienie do siebie i do świata zależy od nas – od Ciebie i ode mnie. A do-
kładnie od tego, na co kierujemy  naszą uwagę. Jeśli w strumieniu codziennych spraw zauwa-
żamy drobne radości i sukcesy, dostrzegamy jasne strony sytuacji, możemy doświadczyć 
pozytywnych emocji: radości, wdzięczności, spokoju, zainteresowania, nadziei, zadowolenia, 
rozbawienia, inspiracji, zachwytu, miłości… 

Pozytywność to optymistyczna posta-
wa życiowa, która otwiera człowieka na po-
szukiwanie i odnajdywanie pozytywnych 
znaczeń, które z kolei wywołują, wzbudza-
ją pozytywne emocje. Ale pozytywność to 
również otwarty i uważny umysł, czułe i wraż-
liwe serce, odprężone ciało, ciepłe i życzliwe 
dłonie, łagodny wyraz twarzy… Na szczęście 
pozytywności możemy się uczyć i rozwijać w 
sobie pozytywne nastawienie do siebie i oto-
czenia. Potrzebujemy 
jedynie umiejętności 
dostrzegania tego, co 
ją stwarza…

Ciekawe czy to 
możliwe, abyś zatrzy-
mał(a) się na chwilkę 
TERAZ i rozejrzał(a) 
wokół siebie… Ciekawe jak możesz sprawdzić, 
czy jest Ci TERAZ wygodnie…? Czy Twoje ciało 
jest wystarczająco rozluźnione i komfortowo 
dla Ciebie ułożone…? Czy Twój oddech jest 
swobodny…, lekki…, w Twoim rytmie…? Czego 
pozytywnego…, przyjemnego doświadczasz w 
sobie i w sytuacji, w której się znajdujesz TE-
RAZ? Być może jest Ci przyjemnie wygodnie…, 
przyjemnie ciepło…, przyjemnie w sam raz…? 
Być może światło, przy którym czytasz ma 
przyjemny odcień…, jest przyjazne dla Twoich 
oczu…? Być może czujesz jakiś przyjemny dla 
Twego nosa zapach…, zapach kawy…, ulubio-
nej herbaty…, zapach miejsca, w którym je-
steś…, zapach spokoju…, bezpieczeństwa…? 
Czego pozytywnego TERAZ doświadczasz? 
Pozytywność przybiera różne formy…, kształ-
ty…, kolory…, zapachy…, odcienie… Ciekawe 

jak możesz je odnaleźć i doświadczyć właśnie 
TERAZ…? Ciekawe jak…?

Dobry, pozytywny nastrój jest „zaraźli-
wy” 

– pobudza nas i otoczenie do zmian, do 
poszukiwania i kreowania kolejnych dobrych 
chwil, do tworzenia w przyszłości pozytywne-
go klimatu różnych sytuacji. Kiedy pozytyw-
ne emocje kumulują się, tworzą zasoby, dzięki 

którym lepiej radzimy 
sobie z trudnymi mo-
mentami w życiu, ła-
twiej stawiamy czoła 
wyzwaniom.

Pewnie wielokrot-
nie w swoim życiu 
doświadczyłaś(łeś) 

„zaraźliwego” wpływu Twojego nastroju… Na 
przykład wchodząc z uśmiechem i pozytyw-
ną „energią” do sali chorych… Możesz wtedy 
z pewnością obserwować, jak Twój uśmiech 
„zaraża” – wywołuje uśmiech, budzi uśmiech, 
odmalowuje się bądź odbija w twarzy drugiego 
człowieka… Jak wraz z uśmiechem pojawia się 
odczucie wewnętrznego ciepła i rozluźnienia w 
ciele… Rozgrzewają się dłonie… Rozgrzewa się 
serce… Chce się żyć i pracować…

Jednym z przejawów pozytywności jest 
RADOŚĆ. 

Potrzebujemy jej wszyscy jak kwiaty słoń-
ca – wypełnia nas ciepłem, pozwala wzra-
stać, rozjaśnia mroki codzienności, otwiera 
na nowe doświadczenia – daje poczucie pełni. 
Radość sprawia, że nasze życie odsłania swo-

„Negatywność otrzymujemy od życia za darmo.  
Do Ciebie należy tworzenie pozytywności”.

Barbara L. Fredrickson
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je najpiękniejsze oblicze, dodaje nam energii 
do działania oraz kontaktuje z odwagą w so-
bie, dzięki której możemy mierzyć się z obo-
wiązkami i wyzwaniami, rozwijać się i stawać 
sobą…

Ciekawe jakie są Twoje źródła radości…? 
Tych małych radości i tych wielkich…? Co 
sprawia, że uśmiechasz się wewnątrz sie-
bie…, subtelnie i delikatnie…? A co powoduje, 
że uśmiech pojawia się na zewnątrz i rozja-
śnia Twoją twarz…? Co sprawia, że w Twoich 
oczach pojawiają się iskierki radości…? A co 
powoduje, że śmiejesz się na głos perliście i 
słonecznie…? Co sprawia, że śmiejesz się do 
rozpuku całą/całym sobą…? A co wywołuje 
u Ciebie fajerwerki radości, że aż podska-
kujesz…? Po czym rozpoznajesz w sobie ra-
dość…? A po czym Twoje otoczenie pozna, 
że doświadczasz rado-
ści…?

Gdy doświadcza-
my radości nasze ciała 
wypuszczają z siebie 
napięcia i stresy, rege-
nerują się, odżywają a 
nawet zdrowieją. Nie 
bez powodu mówimy o 
tym, że „ktoś skacze z 
radości”, „cieszy się ca-
łym sobą”, że „radość 
go rozpiera”. Bo radość angażuje i porusza nas 
w całości i do głębi, doświadczamy jej całym/
całą sobą! Radość idzie zazwyczaj w parze ze 
spontanicznością – czujemy w ciele przyjem-
ne pobudzenie i je wyrażamy – uśmiechając 
się, śmiejąc, wypowiadając do kogoś ciepłe 
słowa lub wykonując życzliwy gest… Bo 
doświadczenie radości jest pełne, gdy odbija 
się w lustrze obecności drugiego człowieka – 
wtedy chcemy dzielić się radością…

Mamy początek wiosny… Przyroda ponow-
nie budzi się do życia… Ciekawe, co dobre-
go…, radosnego…, pozytywnego…, ciepłego…, 
jasnego… chcesz dostrzec…, doświadczyć…, 
poczuć…, ofiarować innym i sobie… w tym 
czasie…? Ciekawe jakie radosne…, ożywcze…, 
świeże spontanicznością…, ciepłe i jasne do-
świadczenia chcesz pielęgnować w sobie aż 
do jesieni…? I jakie chcesz, aby wtedy wydały 
owoce…? Ciekawe, co chcesz, aby Twoje dzie-
ci…, Twoje wnuki…, najbliższe Ci osoby wspo-

minały radośnie i pozytywnie z tego wiosenne-
go czasu…? Z tego czasu, który możesz zacząć 
doświadczać tworząc piękne wspomnienia na 
później już TERAZ…, na który masz wpływ już 
TERAZ…? 

Jak możesz zaprosić tej wiosny RA-
DOŚĆ…, stworzyć wraz z bliskimi Ci osobami 
powody do RADOŚCI…? Jak najwięcej powo-
dów do RADOŚCI??? Ciekawe jak możesz to 
zrobić na swój własny sposób…, tak jak lubisz 
najbardziej…, tak jak potrzebujesz tym ra-
zem…, tak jak chcesz…? 

Radości, podobnie jak indywidualności każ-
dego z nas, nie da się zaszufladkować. Nie ma 
radości uniwersalnej, jedynej dla wszystkich. 
Nie ma też jedynej na całe życie. Radość w 
każdym pojedynczym momencie życia wy-

maga od nas otwarto-
ści, zaangażowania i 
twórczości. To właśnie 
twórczość jest tym ro-
dzajem działania, które 
pozwala nam kreować, 
budować, tworzyć oko-
liczności do doświad-
czania pozytywnych 
emocji. Najpierw mo-
żemy robić to wewnątrz 
siebie, we własnej wy-
obraźni, a potem…  

z radością wprowadzać w życie.

Na zakończenie… 
ŻYCZĘ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM RADO-
SNYCH I POZYTWNYCH WIOSENNYCH CHWIL!!! 
Zarażajmy się nawzajem pozytywnością… 

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):
• Buscaglia L. F. Radość życia. O sztuce miło-

ści i akceptacji. GWP, Gdańsk 2009;
• Fredrickson, B. L. Pozytywność. Naukowe 

podejście do emocji, które pomaga zmienić 
jakość życia. ZYSK I S-KA Wydawnictwo, 
Poznań 2011;

• Sokół-Jedlińska J. Duchowość na co dzień. 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004

Pewnie wielokrotnie w swoim życiu do-
świadczyłaś(łeś) „zaraźliwego” wpływu 
Twojego nastroju… Na przykład wchodząc 
z uśmiechem i pozytywną „energią” do 
sali chorych… Możesz wtedy z pewnością 
obserwować, jak Twój uśmiech „zaraża” 
– wywołuje uśmiech, budzi uśmiech, od-
malowuje się bądź odbija w twarzy drugie-
go człowieka… 
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Jak utrzymać czystość  
w Placówkach Ochrony Zdrowia?

Dr Beata Ochocka
Konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Motto: „Praca jest lepsza niż rozkosz, ponieważ rozkosz może zmęczyć i znudzić,  
a praca będąca pasją i miłością, nigdy nie nudzi”

 Charles Baudelaire

Celem kilkuczęściowej publikacji będą zagadnienia związane z:
-  zasadami i organizacją utrzymania higieny w placówkach ochrony zdrowia i ich 

wpływem na zapobieganie zakażeń szpitalnych 
-  zaleceniami dla kierowników placówek z zakresu zarządzania higieną szpitalną 

wobec współczesnych zagrożeń epidemiologicznych
-  kompetencjami i zadaniami pracowników działu higieny 

CZĘŚĆ 1
Higiena placówki w aspekcie prawnym i kli-

nicznym
W ostatnich kilkunastu latach w polskich 

placówkach ochrony zdrowia zachodzi wiele 
zmian związanych z dostosowaniem ich dzia-
łania do standardów światowych, wymogów 
unijnych nowoczesnego zapobiegania zakaże-
niom szpitalnym i dbałością o wysoki poziom 
higieny. Te korzystne zmiany mają także od-
zwierciedlenie w ocenach zewnętrznych akre-
dytacji Ministerstwa Zdrowia, ISO, a także 
nowych norm zarządzania ryzykiem zakażeń - 
tzw. MIR. Zakażenia szpitalne występują w pla-
cówkach opieki na całym świecie - od małych 
lokalnych placówek do wysoce specjalistycz-
nych klinik akademickich i instytutów nauko-
wych. Dane Europejskiego Centrum Kontroli 
Chorób (ECDC) pochodzące z ponad tysiąca 
europejskich szpitali wskazują, że rocznie - u 
około 5-6% pacjentów w nich hospitalizowa-
nych - dochodzi do niebezpiecznych infekcji. 
Zakażeniom szpitalnym, w tym szczepami le-
koopornymi (o wysokim ryzyku chorobowości i 
śmiertelności) sprzyjają przede wszystkim złe 
warunki higieniczne. Jednocześnie te same ba-
dania ukazują, iż nie znana jest liczba zaka-
żeń o podłożu jatrogennym związanych z po-
ziomem bezpieczeństwa i higieną środowiska 
szpitalnego.  Znam opinie mówiące o wzrasta-
jącej roli sektora czystościowego (wartość to 
ponad 5 mld złotych) w Polsce, gdzie najwięk-
szą siłę nabywczą wykazuje sektor opieki zdro-
wotnej wyceniony na 1,5 mld złotych na roku, 
w tym z 50% udziałem szpitali. Niestety, wciąż 
jeszcze przeciętny obywatel naszego kraju 
traktuje sprzątanie jako czynność prozaiczną, 

niewymagającą w zasadzie żadnych kompe-
tencji i wiedzy, ani kursów specjalistycznych. Z 
drugiej strony 98% mieszkańców Polski uwa-
ża, że czystość w miejscach publicznych jest 
ważna dla zdrowia i bezpieczeństwa. Badania 
opinii publicznej stanowią, że my Polacy jeste-
śmy przeświadczeni, że z pracami czystościo-
wymi jakoś to będzie, oddalając się w bardzo 
wielu przypadkach od rynków profesjonalnych. 

W latach 2013-2015 Polska była beneficjen-
tem projektu da Vinci „Najlepsze praktyki 
usług utrzymania czystości w Europie”. 
Ta wymiana doświadczeń, w tym spotkanie 
uczestników w szpitalu w Tampere w Finlandii 
ukazała, iż są kraje gdzie personel sprzątają-
cy placówki medyczne i inne obiekty publiczne 
kształci się na poziomie liceum. Rozpatrując 

tematy poszczególnych części artykułu warto 
wspomnieć, że walkę z zakażeniami szpitalny-
mi rozpoczęli między innymi Ludwik Pasteur 
oraz wybitna pielęgniarka Florence Nightinga-
le, która zauważyła związek pomiędzy czysto-
ścią w ówczesnych szpitalach, a poprawą stanu 
zdrowia pacjentów. Poprzez wietrzenie sal cho-
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rych, mycie sal, higienę wody i pożywienia dla 
chorych zredukowała ilość gangren, amputacji 
kończyn wdzięcznych jej za to podopiecznych, 
w tym żołnierzy. W 1843 roku, aby zmniejszyć 
liczbę zakażeń połogowych, Ignaz Semmel-
weis zalecił wiedeńskim lekarzom proste, ale 
nieznane w tamtych czasach odkażanie rąk w 
wodzie chlorowanej. W latach 60-tych XX wie-
ku w większych szpitalach w Stanach Zjedno-
czonych, Anglii, a także niektórych krajach Eu-
ropy Zachodniej zaczęto organizować komitety 
do spraw zakażeń szpitalnych. 

W Polsce problem zakażeń szpitalnych był 
nie tyle niedoceniany, ale wręcz nie istniał  
w przepisach prawnych i zadaniach kierownic-
twa szpitali oraz polityków. Symbolem tego 
ogromnego opóźnienia może być przepro-
wadzona dopiero w 
1981 roku pierwsza 
na szczeblu krajo-
wym konferencja po-
święcona zakażeniom 
szpitalnym i meto-
dom ich zwalczania. 
Rozwój medycyny i 
postęp cywilizacyjny 
jaki dokonał się od 
XX wieku sprawił, że 
również w dziedzinie 
infekcjologii szpital-
nej zaszły dynamicz-
ne zmiany, dobre 
zmiany, ale i takie  
w wyniku których wzrosło ryzyko rozwo-
ju zakażeń szpitalnych - zarówno u chorych,  
u personelu medycznego i niemedycznego 
(działy utrzymania higieny szpitali). 

Do czynników zwiększających ryzyko naby-
cia i rozwoju zakażeń szpitalnych  zalicza się 
między innymi: migracje ludzi i zwierząt, duże 
skupiska osób narażonych w szpitalach, przy-
rost populacji osób z dysfunkcjami  układu od-
pornościowego, nowe techniki diagnostyczne i 
terapeutyczne, starzenie się populacji, nasile-
nie adaptacji drobnoustrojów (oporność) do le-
ków, szczepionek i środków  dezynfekcyjnych, 
a także pojawianie się nowych czynników za-
kaźnych oraz nadkonsumpcję antybiotyków. 

Z przytoczonych powodów szczególnie istot-
ne jest, aby osoby zarządzające placówkami 
ochrony zdrowia, traktowały zagadnienia hi-
gieny jako priorytety zapewniające bezpieczne 
leczenie pacjentom korzystającym z ich placó-
wek. Warto nowocześnie i rzetelnie zarządzać 
opieką zdrowotną, gdyż (jestem o tym przeko-

nana!) dużej części z występujących co roku kil-
kuset tysięcy zakażeń szpitalnych (ich odsetek  
w oparciu o najnowsze badania sięga 6,9%) 
można zapobiec.  Dodam, iż podany przeze 
mnie odsetek może być wyższy, bowiem przyj-
muje się, że blisko połowa faktycznie występu-
jących infekcji nie jest wykrywana i zgłaszana z 
powodu niewiedzy lekarzy i irracjonalnego lęku 
przed ujawnienia takich zdarzeń. Przypomnę, 
że zgłoszenie zakażenia szpitalnego chroni in-
nych chorych i nas personel, służy poprawie 
jakości i eliminacji błędów w przyszłości, jeśli 
to one były przyczyną infekcji szpitalnej. 

Środki przeznaczone na higienę szpitalną - 
utrzymanie wysokich reżimów sanitarno-epi-
demiologicznych i standardów czystości, zwra-
cają się podobnie jak przykładowa 1 złotówka 

na badanie mikrobio-
logiczne dająca dzie-
sięciokrotną oszczęd-
ność w wydatkach na 
antybiotyki. Stopnio-
we dostosowywanie 
się przez Polskę do 
standardów wska-
zanych przez świa-
towe ośrodki zaj-
mujące się higieną  
i zakażeniami szpi-
talnymi wiąże się z 
koniecznością zmia-
ny podejścia do pro-
blematyki utrzymania 

czystości w placówkach medycznych i dostoso-
wania jej do najwyższych wymagań zapewnia-
jących czyste i bezpieczne leczenie. 

Higiena szpitalna jest podstawowym fi-
larem prewencji  zakażeń szpitalnych i ma 
bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeń-
stwo epidemiologiczne pacjentów w procesie 
udzielanych świadczeń medycznych. Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje 
zakażenie szpitalne jako chorobę, która po-
jawiła się w wyniku leczenia w szpitalu lub  
w związku z pobytem w szpitalu chorobę wtór-
ną do stanu pacjenta sprzed hospitalizacji. 
Obowiązująca w Polsce ustawa definiuje zaka-
żenie jako wniknięcie do organizmu i rozwój  
w nim biologicznego czynnika chorobotwór-
czego, zaś zakażenie szpitalne, jako zakaże-
nie które wystąpiło w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy 
choroba pozostawała w momencie udzielania 
świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania 

Do czynników zwiększających ryzyko 
nabycia i rozwoju zakażeń szpitalnych  
zalicza się między innymi: migracje lu-
dzi i zwierząt, duże skupiska osób nara-
żonych w szpitalach, przyrost populacji 
osób z dysfunkcjami  układu odporno-
ściowego, nowe techniki diagnostyczne 
i terapeutyczne, starzenie się popula-
cji, nasilenie adaptacji drobnoustrojów 
(oporność) do leków, szczepionek i środ-
ków  dezynfekcyjnych, a także pojawia-
nie się nowych czynników zakaźnych 
oraz nadkonsumpcję antybiotyków. 
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albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdro-
wotnych, w okresie nie krótszym niż okres jej 
wylęgania. 

Z przyjętego kryterium źródła i drogi trans-
misji wynika, iż te szczególnie niebezpieczne 
„zakażenia egzogenne” wywodzą się ze skon-
taminowanego, nieprawidłowo oczyszczonego 
środowiska szpitalnego. Wraz z narastającym 
czasem pobytu w szpitalu własna flora endo-
genna pacjenta jest zastępowana florą szpital-
ną, często charakteryzującą się opornością na 
antybiotyki i dezynfektanty. Przełomowe bada-
nia Axela Kramera i wsp. z 2006 roku dobitnie 
udowodniły długą przeżywalność patogenów 
na powierzchniach i ostatecznie potwierdziły 
tezę, że czystość placówek medycznych odgry-
wa kluczową rolę w procesach kontroli zakażeń 
i bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjen-
tów na całym świecie.

 Ilustruje to gronkowiec złocisty powodują-
cy ciężkie postacie kliniczne zakażeń (np. za-
każenie miejsca operowanego). Patogen ten 
może być przeniesiony przez  personel brudny-
mi  rękami, ale przede wszystkim przez niedo-
chowanie przestrzegania zasad utrzymania w 
czystości pomieszczeń i sprzętów – na nie de-
kontaminowanych powierzchniach gronkowiec 
oporny  MRSA może przeżyć do 7 miesięcy. 

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej oraz 
inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 
na terenie Polski, są zobowiązani zapisami Ustawy  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi ustawicznie podejmować 
działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń 
i chorób zakaźnych. 

Do działań tych należą między innymi:
1.  ocena ryzyka wystąpienia zakażenia 

związanego ze świadczeniem zdrowot-
nym, 

2. monitorowanie czynników alarmowych 
i zakażeń związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wy-
konywanych świadczeń,

3. opracowanie, wdrożenie i nadzór nad pro-
cedurami zapobiegającymi zakażeniom  
i chorobom zakaźnym związanym z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w 
tym dekontaminacji skóry i błon śluzo-
wych lub innych tkanek oraz wyrobów 
medycznych oraz powierzchni pomiesz-
czeń i urządzeń,

4. stosowanie środków ochrony indywidual-
nej i zbiorowej w celu zapobieżenia prze-
niesieniu na inne osoby biologicznych 

czynników chorobotwórczych,
5. wykonywanie badań laboratoryjnych oraz 

analizę lokalnej sytuacji epidemiologicz-
nej w celu optymalizacji profilaktyki i te-
rapii antybiotykowej,

6. prowadzenie kontroli wewnętrznej w za-
kresie realizacji zadań zapobiegających 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Zobowiązani są także do prowadzenia do-
kumentacji realizacji działań, wdrożenia  
i funkcjonowania systemu zapobiegania 
i zwalczania zakażeń szpitalnych w spo-
sób zapewniający zapobieganie zakażeniom 
szpitalnym i szerzeniu się czynników alar-
mowych, w tym edukację personelu. Eduka-
cja powinna być  stała i systematyczna, po-
winna zapewniać pracownikom dostęp do 
wiedzy o zakażeniach szpitalnych, w tym  
z zakresu higieny rąk. Dbałość o higienę rąk  
personelu to ważny aspekt działania mene-
dżerów sektora ochrony zdrowia, biorąc pod 
uwagę, iż to ręce są najważniejszym wekto-
rem transmisji zakażeń w szpitalu. O efektach 
działań p/epidemicznych kierownik szpitala 
musi powiadamiać na bieżąco właściwego pań-
stwowego powiatowego inspektora sanitarne-
go. Podstawowym zadaniem osób utrzymują-
cych w placówce medycznej czystość (personel 
szpitala np. Dział Higieny, zewnętrzna firma 
sprzątająca) jest zapewnienie higienicznego 
i wolnego od zagrożeń biologicznych otocze-
nia. Personel ten nie może uzupełniać braków 
kadrowych i być pomocą personelowi medycz-
nemu, asystę powinien zapewniać przygoto-
wany do tego personel z uprawnieniami np. 
sanitariusz szpitalny lub opiekun medyczny. 
Takie sytuacje mają miejsce w polskiej służ-
bie zdrowia i w mojej opinii są wysoce nagan-
ne. Podobnie naganne jest  wykonywanie prac 
czystościowych przez personel medyczny. W 
opisie przedmiotu zamówienia na usługi firm 
sprzątających zakład opieki zdrowotnej powi-
nien dochować należytej staranności i mieć 
na względzie przede wszystkim bezpieczeń-
stwo sanitarno - epidemiologiczne pacjentów 
i placówki, a także stosować się do aktualnych 
wymogów i zaleceń. Jest rzeczą naganną, aby 
pomocą położnej przy porodzie, karmieniem 
pacjentów czy pomocą instrumentariuszce 
zajmował się personel działu higieny, przygo-
towany wyłącznie do wykonywania usług de-
kontaminacji. Takie postępowanie jest źródłem 
epidemii szpitalnych oraz niebezpiecznych za-
każeń krzyżowych.

Piśmiennictwo u autorki
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Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
cz I

Mgr Lidia Kulawik
SP ZLA Moja Przychodnia Katowice

W odpowiedzi na nowe regulacje prawne dotyczące poszerzenia kompetencji za-
wodowych pielęgniarki i położnej jaką jest wypisywanie recept,  Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) powołało kilkunastoosobowy ze-
spół specjalistów z całego kraju. W jego skład weszli lekarze, pielęgniarki, farmaceuci 
i prawnicy, przed którymi postawiono zadanie opracowania program kursu pt. „Ordy-
nowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, część I i część II”.

Program kursu został oparty o wiedzę i 
doświadczenia członków zespołu, a także do-
świadczenia krajów, gdzie takie kształcenie 
funkcjonuje już od wielu lat.

Dostępna jest również książka „Ordynowa-
nie leków i wypisywanie recept – przewodnik 
dla pielęgniarek i położnych” która  zawiera 
wiedzę wymaganą od uczestników kursu cz. I  
i cz.II zgodnie z programem.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach jako jedna z pierw-
szych w kraju zorganizowała dniach 
12.12.2015 - 23.01.2016 w Samodziel-
nym Publicznym  Zakładzie Lecznictwa 
Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”, w 
Przychodni  NR 13 w Katowicach pierw-
szą edycję kursu
 „Ordynowanie leków i wypisywanie re-
cept” – część I.

Część I kursu dotycząca ordynowania le-
ków i wypisywania recept przeznaczona jest 
dla pielęgniarek i położnych posiadających dy-
plom ukończenia studiów drugiego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 
pielęgniarek i położnych posiadających tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Celem kształcenia było przygotowanie pie-
lęgniarki i położnej do samodzielnego ordy-
nowania wybranych produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego,  
w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniar-
ka, położna jest uprawniona do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• samodzielnej ordynacji leków zawierają-

cych określone substancje czynne,
• z wyłączeniem leków zawierających sub-

stancje bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe,  
w tym wystawianie na nie recept.

• samodzielnej ordynacji środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia, w tym

• wystawianie na nie recept.
• samodzielnej ordynacji wyrobów medycz-

nych, w tym wystawianie na nie recept lub 
zleceń.

• wystawiania recept w ramach realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnosty-
ki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłą-
czeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające 
i substancje psychotropowe oraz na środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia, 
niezbędne do kontynuacji leczenia.

• wystawiania recept lub zleceń w ramach 
realizacji zleceń lekarskich w procesie dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby 
medyczne.

• samodzielnej ordynacji leków z kategorii 
OTC.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na 
realizację programu kursu specjalistycznego 
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – 
część I, wynosiła 65 godzin dydaktycznych,  
w tym:

• zajęcia teoretyczne – 45 godzin,
• zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Część II dotycząca wypisywania recept  
w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona 
jest dla pielęgniarek i położnych posiadają-
cych dyplom ukończenia studiów, co najmniej 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych 
posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniar-
ka, położna jest uprawniona do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• wystawiania recept w ramach realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnosty-
ki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłą-
czeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzają-
ce i substancje psychotropowe, niezbęd-
ne do kontynuacji leczenia

• wystawiania recept w ramach realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji na środki spożyw-
cze specjalnego przeznaczenia.

• samodzielnej ordynacji leków z kategorii 
OTC.

Kurs specjalistyczny
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Kim jest Doula ?

Mgr położnictwa Anna Stachulska
Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach

W dniach 29 marzec – 04 kwiecień trwał w Polsce Tydzień Douli.
W ramach obchodów w różnych miastach odbywały się m.in.: warsztaty,  

pokazy filmów, spotkania w kręgach opowieści porodowych. 

A zatem – Kim jest Doula, co robi i kogo wspiera?

Na pytanie odpowiada - Małgorzata Borecka – Prezes Stowarzyszenia DOULA w Polsce

„Doula to wsparcie społeczne, matkowanie matce, wzmacnianie jej kompetencji. Młoda matka, 
żeby poczuła się kompetentnym rodzicem, potrzebuje pozytywnego wzmocnienia od kilku osób w 
swoich kręgach. Wzmocnienia czyli wiary w nią jako matkę. Ze strony medycznej  zwłaszcza od 
położnych/lekarzy bezpośrednio się nią opiekujących, ze strony rodziny  od najbliższych (męża/
partnera, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół), ze strony społeczeństwa (dalsi znajomi i nieznajomi, 
tu również w ramach wsparcia społecznego mieści się doula). Wiary w to, że ma wszystko, czego 
potrzebuje, by zająć się swoim dzieckiem. Że jest dla niego wystarczająco dobrą matką.

Doula to nie położna
Doula może mieć uważność na przebieg po-

rodu, ale ani to nie jest jej zadanie, ani to nie 
czyni jej położną. Doula nie ma odpowiedniej 
wiedzy położniczej, by oceniać stan kobiety. 
Należy pamiętać też, że współpraca z doulą 
(na jakimkolwiek etapie ciąży, porodu czy po-
łogu) NIE ZASTĘPUJE opieki położnej!” 

1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji za-
wodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 
oraz zakresu jej stosowania.

W Rozporządzeniu tym Grupa 5 obejmuje 
m.in. pracowników opieki osobistej w ochronie 
zdrowia i pokrewnych gdzie indziej niesklasyfi-
kowanych, a do takich została zaliczona:

Asystentka kobiety w czasie ciąży i po-
rodu (doula) – kod 532906

 
W opisie zawodu czytamy:
Udziela kobiecie w okresie ciąży, podczas 

porodu wsparcia emocjonalnego stwarzające-
go poczucie bezpieczeństwa. Przygotowuje i 
pomaga rodzącej w spożywaniu płynów. Masu-
je rodzącą. Ściśle współpracuje z osobą spra-
wującą opiekę nad kobietą podczas porodu 
(położna, lekarz).

Zadania zawodowe:
• wspieranie emocjonalne kobiety przed 

porodem; 
• towarzyszenie kobiecie w trakcie poro-

du: udzielanie wsparcia emocjonalnego 
stwarzającego poczucie bezpieczeństwa, 
pogłębianie relacji z partnerem podczas 
porodu rodzinnego, masowanie rodzącej 
pod kierunkiem osoby sprawującej opiekę 
nad rodzącą;

• przygotowanie, pomoc rodzącej w spoży-
waniu przejrzystych płynów;

• ścisła współpraca z osobą sprawującą 
opiekę nad kobietą podczas porodu (leka-
rzem, położna);

• służenie pomocą matce w opiece nad no-
worodkiem podczas czynności domowych;

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
• prowadzenie dokumentacji oferowanego 

wsparcia;
• dbałość o rozwój zawodowy;
• przestrzeganie standardu douli.
• Dodatkowe zadania zawodowe: 

organizowanie: warsztatów, pokazów fil-
mów, spotkań, eventów, takich jak np.: 
Mlekoteka czy Krąg Opowieści Porodo-
wych;

• współpraca ze szkołami rodzenia.
 
Trochę historii:
Pojęcie doula ( w starożytnym języku grec-

kim oznaczające służąca) pojawiło się po raz 
pierwszy pod koniec lat 60-tych  w Stanach 
Zjednoczonych w książce antropolożki Dany 
Raphael i określało doświadczoną w swoim 
macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą 
matkę w karmieniu piersią i opiece nad nowo-
rodkiem.  

Pojęcie to rozszerzyli amerykańscy lekarze 
i badacze Marshall Klaus i John Kennel obej-
mując nim wsparcie w czasie porodu. Bada-
jąc w latach 70-tych w Gwatemali wpływ po-
rodu na więź matki z dzieckiem po porodzie 
przypadkiem odkryli, że duży wpływ na sa-
mopoczucie po porodzie i tworzenie się głęb-
szej więzi między matką a dzieckiem miała 
życzliwa obecność osoby ankietującej obec-
nej przez cały czas porodu. Skupili się na ba-
daniach nad wpływem ciągłego wsparcia w 
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okresie porodu*. Wyniki były jednoznaczne. 
Kobiety rodzące z kimś, w kim miały ciągłe 
oparcie i pomoc, rodziły szybciej, rzadziej się-
gały po znieczulenia farmakologiczne, rzadziej 
dochodziło do porodu indukowanego i zakoń-
czonego kleszczowo lub cięciem cesarskim. 
 
John Kennel i Marshall Klaus razem z Phyllis 
Klaus, Penny Simkin i Annie Kennedy powołali 
w 1992r do życia stowarzyszenie DONA (Do-
ulas of North America) organizację zrzeszającą 
i szkolącą doule. Kilka lat później zaczęły po-
wstawać pierwsze organizacje zrzeszające do-
ule w państwach europejskich, które połączyły 
się w sieć European Doula Network. 

W 2011r. 18 przeszkolonych polskich doul 
założyło  Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie DOULA w Polsce zosta-
ło zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Są-
dowym 15 listopada 2011 roku. Od czerwca 
2012r. jest członkiem European Doula Network.

Powstało, by zrzeszać i kształcić wysoko wy-
kwalifikowane doule, kandydatki na doule oraz 
osoby wspierające ideę doulowania. Stowarzy-
szenie stawia sobie za cel również promowanie 
dobrych praktyk i zwyczajów okołoporodowych 
oraz świadomego i zaangażowanego rodziciel-
stwa. 

Jak zostać Doulą ? 
Doulowanie należy rozpocząć od szkole-

nia podstawowego. Można je odbyć w Stowa-
rzyszeniu DOULA w Polsce lub w organizacji 
partnerskiej Stowarzyszenia, które prowadzi 
szkolenia zaaprobowane przez Stowarzyszenie 
DOULA w Polsce (w Polsce jest to Fundacja Ro-
dzić po Ludzku). Tylko wtedy jest gwarancja 
pełnowartościowych zajęć prowadzonych przez 
doświadczone doule instruktorki i możliwość 
dołączenia do społeczności doul członkiń Sto-
warzyszenia oraz szansa na rozpoczęcie stażu 
w celu zdobycia certyfikatu.

Tak więc Doulą może nazywać się osoba po 
ukończonym szkoleniu podstawowym.

Stopnie kwalifikacji douli:
1. Doula początkująca - osoba po skończo-

nym szkoleniu podstawowym.
2. Doula na stażu – osoba, która ukończyła 

szkolenie podstawowe i rozpoczęła pro-
ces certyfikacji.

3. Doula certyfikowana - osoba, która 
ukończyła szkolenie podstawowe i za-
kończyła pozytywnie proces certyfikacji.

4. Doula instruktorka - osoba, która ukoń-
czyła szkolenie podstawowe i zakończyła 
pozytywnie proces certyfikacji, pracuje 
aktywnie jako doula od 5 lat (od mo-
mentu zdobycia certyfikatu douli), opra-
cowała autorski plan szkolenia podsta-

wowego dla doul zaaprobowany przez 
Stowarzyszenie.

Doule zrzeszone w Stowarzyszeniu 
pracują wg Standardu Pracy Douli oraz 
przestrzegają Kodeksu Etycznego Douli., 
a zatem doule m.in.:

• Oferują emocjonalne, edukacyjne i fizycz-
ne wsparcie, ale nie porady.

• Nie biorą udziału w planowanych poro-
dach bez asysty położniczej.

• Nie tłumaczą rodziców ani nie mówią w 
ich imieniu w kontakcie z personelem me-
dycznym.

• Nie wykonują żadnych czynności medycz-
nych, nie diagnozują schorzeń oraz nie 
dają

• porad z zakresu medycznego. Nawet jeśli 
są po studiach medycznych, te dwie role 
są w trakcie pracy z podopieczną oddzie-
lone. Jeśli są specjalistkami w innej dzie-
dzinie, która mogłaby mieć zastosowanie 
w pracy z podopieczną (terapeuta, psy-
cholog itp.) powinno być to jasno oddzie-
lone od pracy douli.

• Dążą do rozwoju i utrzymania pozytyw-
nych relacji ze środowiskami działaczy 
porodowych (lekarze, położne, doule itp.).

Udział douli w porodzie jest możliwy gdyż:
• zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 159 z późn. zm. ) - „przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych może być osoba 
bliska”,

• za osobę bliską wg powyższej ustawy, 
uważa się także – „osobę wskazaną przez 
pacjenta”

• również wg tej ustawy – „pacjent ma pra-
wo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”

• („przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną 
rozumie się opiekę, która nie polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych”)

• i dalej wg ww ustawy – „osoba wykonu-
jąca zawód medyczny udzielająca świad-
czeń zdrowotnych pacjentowi, może 
odmówić obecności osoby bliskiej przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 
przypadku istnienia prawdopodobieństwa 
wystąpienia zagrożenia epidemicznego 
lub ze względu na bezpieczeństwo zdro-
wotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się 
w dokumentacji medycznej”

 
Uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne) 

co do pracy douli zrzeszonej w Stowarzyszeniu, 
można zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia 
Doula w Polsce: WWW.doula.org.pl kontakt 
mailowy: stowarzyszenie@doula.org.pl
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Drogocenny „lek ” z Banku Mleka  Kobiecego

Barbara Broers
Położna Licencjat

Edukator d.s.laktacji
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Bank Mleka Kobieceg

Banki mleka kobiecego to profesjonalne laboratoria zajmujące się pozyskiwaniem 
mleka kobiecego, bezpiecznym przechowywaniem i dostarczaniem go potrzebującym 
dzieciom, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione przez własne mamy. Ban-
ki mleka powinny być nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem, 
szczególnie jeśli noworodek wymaga długotrwałego leczenia lub z innych powodów 
karmienie piersią przez biologiczną matkę jest utrudnione.

Zachowania zdrowotne wielu kultur na prze-
strzeni wieków oraz ewolucja i rozwój medy-
cyny przyczyniły się do osiągnięcia szczytnych 
celów oraz modyfikacji ideologii karmienia na-
turalnego.

Powstawanie Banków Mleka Kobiecego jest 
rozwiązaniem, które w dzisiejszych współcze-
snych  czasach jest w stanie pomóc przed-
wcześnie urodzonym noworodkom dostającym 
ten drogocenny pokarm jako „lek” na start w 
życiu pozamacicznym.

W dobie ciągłego „ pośpiechu  za czasem” 
oraz coraz częściej zdarzających się porodów 
przedwczesnych współczesna wiedza medycz-
na umożliwia  w sposób naturalny zapewnić 
prawidłowy rozwój noworodków pokarmem  
kobiecym które  ma szczególne znaczenia 

dla dzieci przedwcześnie urodzonych, których 
mamy mają często problemy laktacyjne. 

Zdrowotne wartości oraz właściwości mleka 
kobiecego były już znane w wielu kulturach na 
przestrzeni wieków. Zachowane posągi kobiet 
karmiących z czasów prehistorycznych są po-
twierdzeniem szczególnej roli jaką było kar-
mienie naturalne m. in. Egipską boginię Isis 
która karmi swojego syna Horusa 6-3 w.p.n.e. 
chroniąc go jednocześnie od śmierci w dzie-
ciństwie oraz przed drapieżnikami i innymi 
niebezpieczeństwami.   W papirusach Eber-
sa (1550 r.p.n.e.) autor zaleca mleko kobiece 
jako lekarstwo na wiele chorób nerek (zatrzy-
manie moczu u dzieci), wysypkę oraz zaćmę 
akcentując wysoką wartość odżywczą i leczni-
czą mleka.

Karmienie noworodków mlekiem kobiecym 
kobiety  która nie była matką danego dziec-
ka była bardzo wcześnie praktykowana już za 
czasów faraonów. Niejednokrotnie były anga-
żowane Mamki, które były wybierane starannie 
i już wtedy  oceniane pod kątem jakości i ilości 
mleka.

W starożytnych Indiach w których medycy-
na dziecięca była bardzo rozwinięta opisywano  
w ówczesnych czasopismach „Susru Samhita” 
4-2 w.p.n.e. oraz „Caraka Samhita” 1w.n.e.  
pierwsze testy mleka. Oceniano wówczas mle-
ko kobiece po wyglądzie oraz stosując test 
rozpuszczenia w wodzie: niewielką ilość mle-
ka wlewano do wody które powinno się w niej 
równomiernie rozpuścić .

W cesarstwie rzymskim praktykowano  kilka 
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metod oceny przydatności mleka. Wynaleziony 
przez Soranusa „test paznokciowy” był najbar-
dziej znanym oraz  stosowanym  testem który 
był wykorzystywany przez następne wieki. Po-
legał on na tym, że kroplę mleka umieszczono 
na paznokciu,  liściu laurowym lub przedmio-
cie o podobnej powierzchni. W trakcie badania 
mleko klasyfikowano pozytywnie oraz dobrej 
jakości jeśli rozlewało się powoli,  a wstrzą-
śnięte zachowywało formę kropli .Szybkie roz-
przestrzenianie się mleka było oceniane jako 
zbyt wodniste, a takie które zostawało nie-
rozproszone,  uważane było za  zagęszczone 
. Według zaleceń Soranusa mleko mamki oce-
niane było przy jej zatrudnieniu oraz powta-
rzane co jakiś czas, aby zaobserwować ewen-
tualne zmiany które mogą wpłynąć negatywnie 
na niemowlę.

Po gwałtownej industrializacji i urbanizacji  
w połowie XIX wieku nadszedł  czas wielu od-
kryć naukowych,  zaczęły następować ogrom-
ne  zmiany w mentalności społeczeństwa.

W pierwszej połowie XX wieku zostały po-
wszechnie uznane odżywcze właściwości siary 
i jej lekkostrawność. Paul Ehrlich w 1892 roku 
pokazał, że odporność jest przekazywana przez 
mleko matki niemowlęciu . Barbański, Michało-
wicz , Mogilnicki , Jonscher  , opisują ówczesny 
stan wiedzy na temat  właściwościach bakterio-
bójczych mleka kobiecego w którym znajdują 
się dopełniacze, opsoniny, tropiny, aglutyniny i 
antytoksyny oraz o przeciwciałach, które giną 
w trakcie gotowania. Omówiono  szczegółowo 
odporność nabytą na choroby zyskiwanej w 
trakcie karmienia piersią i ciałach ochronnych.

W okresie międzywojennych w Polsce wyko-
rzystywano  mleko kobiet chcących je oddawać 
lub sprzedawać zakładając laktaria (zbiornice 
mleka kobiecego). Pierwsze laktarium w Polsce 
przy Łódzkiej Kropli Mleka założyła Frenklowa 
.W  Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej 
laktaria były już bardziej rozpowszechnione. 
Po II wojnie światowej w Polsce coraz częściej  
przy szpitalnych oddziałach noworodkowych 
powstawały zbiornice mleka kobiecego. Więk-
szość z nich skończyła niestety działalność w 
latach 70 –tych XX wieku.

Współczesny Bank Mleka Kobiecego to no-

woczesne laboratorium. Zajmuje się przyjmo-
waniem mleka od uprzednio zarejestrowanych 
zdrowych „Dawczyń”, które mają zachowaną 
laktację oraz nadwyżkę drogocennej siary lub 
mleka .Po przyjęciu oraz  przeprowadzeniu od-
powiednich badań i procedur przekazywane 
jest dalej potrzebującym noworodkom, głów-
nie przedwcześnie urodzonym, według zleceń 
lekarza Neonatologa na oddziale intensywne-
go nadzoru, którym brakuje mleka od własnej 
mamy.  

Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest 
pierwszą, zalecaną przez Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO) oraz Fundusz 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
(UNICEF), alternatywą wobec mleka bio-
logicznej matki w sytuacji jego niedoboru 
lub braku. 

Jak wskazują dane literaturowe pochodzą-
ce z najlepszych światowych ośrodków ba-
dawczych podanie kobiecego pokarmu chro-
ni wcześniaki przed zagrażającymi ich życiu 
chorobami takimi jak martwicze zapalenie je-
lit i sepsą oraz skraca czas hospitalizacji oraz 
umożliwia wcześniejsze żywienie enteralne. 
Doświadczenia rozwijających się krajów euro-
pejskich wskazują że działalność Banków Mle-
ka jest elementem promocji karmienia pier-
sią wśród mam wcześniaków które wymagają 
szczególnego wsparcia w procesie laktacji.

Dawczynią może zostać zdrowa, nie posia-
dająca nałogów mama, karmiąca swoje dziecko 
naturalnie, która chce podzielić się nadmiarem 
swojego mleka. Aby zostać dawczynią trzeba 
skontaktować się z pracownikiem Banku Mleka 
w celu wstępnej kwalifikacji. Dawczyni jest ba-
dana co 3 miesiące w kierunku zakażenia wiru-
sem HIV, żółtaczką typu Bi C, kiłą.

Banki mleka powinny być nieodłącznym 
elementem systemu opieki nad matką i dziec-
kiem, szczególnie jeśli noworodek wymaga 
długotrwałego leczenia lub z innych powodów 
karmienie piersią przez biologiczną matkę jest 
utrudnione.

Piśmiennictwo u autorki
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Cukier 
biała śmierć na naszych stołach

Natalia Wyciślik,
Położna, doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cukier – otacza nas zewsząd i kusi rozkosznie słodkim smakiem. Łyżeczka do po-
rannej kawy, pszenny jasny tost z dżemem na drugie śniadanie, ciasteczko w miłym 
towarzystwie, kluseczki śląskie z sosem znanej marki i sztuką mięsa, smaczne śledziki 
marynowane na kolację z jasną bułeczką, na deser garść suszonych śliwek w towarzy-
stwie mlecznej czekolady, w przerwie na ulubiony serial szklanka soku pomarańczo-
wego i... dzienna dopuszczalna dawka przekroczona. 

Wskazówka na wadze nieubłaganie przesu-
wa się w prawo, spodnie stają się ciaśniejsze. 
Wizyty u dentysty stają się coraz częstsze, no 
i zmęczenie daje się szybko we znaki. Spadek 
glikemii? Owszem – zatem sięgamy po kolejną 
kostkę czekolady by jakoś przetrwać do kolej-
nego posiłku. Oto skutki działania białego sa-
dysty.

W obecnych czasach społeczeństwa ucy-
wilizowane uważa się za uzależnione od kon-
sumpcji cukru – najpopularniejszej substancji 
słodzącej. Statystyki są nieubłagane – spoży-
cie cukru w Polsce wykazuje niepokojąco wy-
soki poziom od wielu lat. Światowa Organi-
zacja Zdrowia WHO bije na alarm – zdaniem 
specjalistów udział tego składnika w diecie 
nie powinien przekraczać 5-10% dziennego 
zapotrzebowania żywnościowego - tymcza-
sem przeciętny Polak spożywa aż 35 kg cukru 
rocznie! Zatrważający jest również wzrost od-
setka osób otyłych – obecnie już 50% kobiet, 
62% mężczyzn oraz co piąte dziecko w wieku 
szkolnym ma nadwagę! Przyczyną tego zja-
wiska jest nie tylko zmniejszenie aktywności 
fizycznej czy siedzący tryb życia, ale również 
niewłaściwie zbilansowana dieta, której new-
ralgicznie negatywnym składnikiem jest cukier.

Niewiarygodne? A jednak. Przeciętny Ko-
walski nie zdaje sobie sprawy z ilości cukru 
kupowanego w pozornie zdrowych produktach. 
Znajduje się on nie tylko w słodyczach i słod-
kich przetworach ale również w daniach goto-
wych, marynatach, serze, wędlinach, a nawet 
„pseudo prozdrowotnych” płatkach zbożowych 
czy jogurtach naturalnych o smaku owoco-
wym. Wystarczy uważnie przeczytać skład po-
dany na opakowaniu. Producenci często sta-
rają się zakamuflować nazwę ‚cukier’ celem 
zmylenia osób dbających o zdrowy styl życia, 
toteż używa się nazw takich jak: glukoza, sy-

rop glukozowo-fruktozowy, fruktoza, dekstro-
za, galaktoza, inulina, maltoza, mannitol, sor-
bitol, melasa. Wszystkie te substancje łączy 
wspólna cecha – są słodkie, szybko wchłania-
ją się do organizmu, odkładają się w postaci 
tkanki tłuszczowej oraz uzależniają. Ponadto 
powodują miażdżycę, próchnicę, zakwaszenie 
organizmu, zaburzenia czynności układu hor-
monalnego oraz przyspieszenie procesu sta-
rzenia. Naukowcy podejrzewają również zwią-
zek cukru z powstawaniem nowotworów, choć 
są to dotychczas wyłącznie przypuszczenia.

 
Wykazano, iż cukier aktywuje te same 

ośrodki w mózgu co narkotyki, toteż zwykle 
odwyk od słodyczy sprawia osobom na die-
cie najwięcej trudności. Dzieje się tak, po-
nieważ substancja ta posiada wysoki indeks 
glikemiczny – zmusza trzustkę do intensyw-
nej pracy a tym samym do wyrzutu zwięk-
szonej ilości insuliny. Jeśli stan ten utrzymuje 
się przez dłuższy czas, organizm może na tle 
hiperinsulinemii wytworzyć insulinooporność, 
czyli brak wrażliwości tkanek na działanie 
hormonów trzustkowych, co owocuje szybkim 
przyrostem masy ciała oraz, w konsekwencji, 
wyczerpaniem narządu i cukrzycą typu II.

Taki sam efekt wywołują także inne potra-
wy z wysokim indeksem glikemicznym takie 
jak: białe pieczywo, makarony, gotowane wa-
rzywa bulwiaste (marchew, buraki, ziemniaki, 
kalarepa, seler, pietruszka, pasternak), mle-
ko, napoje smakowe czy suszone owoce. Czy 
zatem nie pozostaje już nic innego jak wyrze-
czenie się słodkiego smaku domowych wypie-
ków i przekąsek? Niekoniecznie.

Istnieją doskonałe zamienniki cukru, które 
posiadają niższy indeks glikemiczny – a zatem 
nie zmuszają trzustki do intensywnej pracy. 
Są to substancje takie jak ksylitol czy stewia. 
Ich atutami jest nie tylko naturalne pochodze-
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nie, ale przede wszystkim niski indeks glike-
miczny. Ponadto ksylitol jest odporny na dzia-
łanie wysokich temperatur, toteż nadaje się do 
pieczenia, słodzenia herbaty czy przyprawiania 
dań głównych. Stewia spełnia podobną rolę, 
choć jej nieco gorzkawy posmak może znie-
chęcać do stosowania w większych ilościach.

 
A co z chrupiącym pieczywem i pysznym 

spaghetti Bolognese? Najzdrowiej jest zastą-
pić produkty z mąki jasnej produktami z mąki 
z pełnego przemiału. Należy wybierać chleb 
razowy, bez domieszek, najlepiej na natural-
nym zakwasie, wypiekany z mąki typu 1850 
lub 2000. Barwa takiego pieczywa (na co nale-
ży zwrócić uwagę podczas zakupów) jest szara 
– nie czekoladowo-brązowa – nasuwa to bo-
wiem podejrzenie oszustwa w postaci zabar-

wienia karmelem. Makaron spaghetti należy 
ugotować na półtwardo oraz zadbać by był to 
makaron z mąki z pełnego przemiału, zaś sos 
zrobić własnoręcznie nie używając dostępnych 
półproduktów. Jako napój doskonale sprawdzi 
się woda mineralna lub słaby napar herbaty.

Każdy człowiek dbający o własne zdrowie 
powinien mieć na uwadze ilość spożywanego 
cukru. Eliminacja tej substancji jest doskonałą 
profilaktyką chorób cywilizacyjnych takich jak 
nadwaga, otyłość, cukrzyca typu II czy zespół 
metaboliczny związany z insulinoopornością. 
Wykluczenie z diety słodyczy, zamiana pro-
duktów z mąki jasnej na rzecz mąki razowej, 
zastąpienie cukru zdrowszymi zamiennikami 
oraz staranne czytanie etykiet z pewnością 
przyczyni się do polepszenia kondycji, wyglądu 
oraz samopoczucia każdego z nas.

Piśmiennictwo u autorki. 
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Podsumowanie kluczowych zmian  
w wytycznych resuscytacji 2015 ERC

mgr Karina Wawros
doktorantka ŚUM w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej
Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W grudniu 2015 w dobyło się Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji na którym 
przedstawiono wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Sympozjum miało na 
celu przybliżyć główne założenia aktualnych wytycznych resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej (RKO) z uwzględnieniem zmian w porównaniu z Wytycznymi 2010. W se-
sjach tematycznych przedstawione zostały praktyczne aspekty wytycznych.

1.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne 
u osób dorosłych i dzieci oraz automa-
tyczna defibrylacja zewnętrzna

W tym zakresie podkreśla się rolę dyspo-
zytora pogotowie ratunkowego we wczesnym 
rozpoznaniu zatrzymania krążenia, zapewnie-
nie telefonicznego instruktażu prowadzenia 
RKO oraz lokalizacji i zadysponowaniu automa-
tycznego defibrylatora zewnętrznego.

Zaleca się aby osoby przeszkolone oce-
niły szybko poszkodowanego a następnie 
niezwłocznie wezwały służby ratownicze a 
świadkowie nie posiadający przeszkolenia po-

stępowały zgodnie z instrukcjami dyspozytora.
Zalecenia ILCOR kładą nacisk na istotę uci-

śnięć klatki piersiowej u wszystkich poszkodo-
wanych z zatrzymaniem krążenia. Osoby prze-
szkolone powinny wykonywać uciśnięcia klatki 
piersiowej w połączeniu z oddechami ratowni-
czymi. 

Uciśnięcia klatki piersiowej prowadzimy na 
głębokość ok 5-6 cm u dorosłego oraz z często-
tliwością 100 – 120 uciśnięć na minutę.

Wykonanie defibrylacji w ciągu 3 – 5 min 
od NZK może skutkować przeżywalnością się-
gająca 50 – 70 %.programy publicznego do-
stępu do AED powinny być czynnie wdrażane  
w miejscach publicznych o dużym zagęszcze-
niu populacji ludzkiej.

Sekwencja RKO jak u dorosłych może być 
bezpiecznie stosowana u dzieci nieprzytomnych 
i nieoddychających  prawidłowo. Osoby posia-
dające dodatkowe przeszkolenie i odpowiednie 
podejście do resuscytacji dzieci i ofiar tonięcia 
czyli zastosowanie zmodyfikowanej sekwencji 
polegającej na wykonaniu początkowych pięciu 
oddechów ratowniczych.

 Głębokość uciśnięć klatki piersiowej powin-
na wynosić co najmniej jedna trzecią jej głę-
bokości ( u niemowląt to ok 4 cm a u dzieci 
ok 5 cm ) Czas wykonywania wdechu u dzieci 
wynosi 1 s podobnie jak u dorosłych.

 Wstępna wartość energii dla kardiowersji  
w napadowym częstoskurczu nadkomorowym 
u dzieci, została ustalona na 1 J/kg mc. Dzieci 
gorączkujące bez objawów wstrząsu septycz-
nego powinny otrzymywać płyny zachowaniem 
ostrożności. Po zastosowanej płynoterapii na-
leży przeprowadzić ponowna ocenę. W nie-
których postaciach wstrząsu septycznego re-
strykcyjna terapia izotonicznymi krystaloidami 
może przynieść większe korzyści, niż liberalna 
podaż płynów.
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2. Zaawansowane zabiegi resuscyta-
cyjne u dorosłych i dzieci

W dalszym ciągu kładzie się nacisk na wy-
sokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej z mi-
nimalizacją przerw na czas jakiejkolwiek inter-
wencji ALS zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Dodano nowy rozdział poświecono monito-
rowaniu podczas zaawansowanych zabiegów 
resuscytacyjnych w których zaakcentowano 
wykorzystanie wykresu kapnografii w celu po-
twierdzenia i ciągłego monitorowania położenia 
rurki dotchawiczej, jakości prowadzanej RKO 
oraz jako wczesnego objawu powrotu sponta-
nicznego krążenia. Zalecane jest stopniowanie 
interwencji zabezpieczenia drożności dróg od-
dechowych z uwzględnieniem czynników zwią-
zanych z pacjentem oraz umiejętnościami ra-
townika.

Zalecenia dotyczące stosowania leków pod-
czas RKO nie uległy zmianie a ich rola w popra-
wie wyników leczenia po zatrzymaniu krążenia 
nie jest jednoznaczna. Ultrasonografia około 
zatrzymania krążenia znajduje zastosowanie  
w rozpoznaniu jego odwracalnych przyczyn.

U dzieci jak i dorosłych Lidokaina może być 
stosowana jako alternatywa dla amiodaronu  
w leczeniu opornego na defibrylację VF/pVT.

3 Opieka poresuscytacyjna  dorosłych 
i dzieci

Jest nowym rozdziałem w wytycznych  
w 2010 roku temat ten był włączony w rozdział 
dotyczący zaawansowanych zabiegów resuscy-
tacyjnych.

Najważniejsze zmiany to:
Większy nacisk kładzie się na potrzebę pil-

nej koronografii i przezskórnej interwencji 
wieńcowej (PCI) po pozaszpitalnym zatrzyma-

niu krążenia o prawdopodobnej etiologii kar-
diologicznej.

Kontrola temperatury docelowej pozostaje 
ważnym zagadnieniem – nowa opcja tempera-
tury 360C zamiast poprzednio rekomendowa-
nej 32- 340C.

Dodano także rozdział dotyczący rehabilita-
cji osób po NZK zakres rekomendacji obejmuje 
zorganizowaną odległa opiekę po zatrzymaniu 
krążenia która powinna być ukierunkowana na 
potencjalne upośledzenie funkcji poznawczych 
i emocjonalnych.

Opieka poresuscytacyjna u dzieci z przywró-
conym spontanicznym krążeniem po pozaszpi-
talnym NZK, powinna uwzględniać zapobiega-
nie gorączce, kontrolę temperatury docelowej 
w granicach normotermii lub łagodnej hipoter-
mii. U dzieci nie istnieje czynnik prognostyczny 
pozwalający zakończyć resuscytację.

4. Resuscytacja i wspomaganie okresu 
adaptacji noworodków bezpośrednio po 
urodzeniu

Wspomaganie procesu adaptacji to termin 
który został wprowadzony aby lepiej odróżnić 
działania mające na celu przywrócenie czynno-
ści niezbędnych do życia narządów ( resuscy-
tację) od pomocy w adaptacji.

Klemowanie pępowiny – zaleca się obecnie 
jednominutowe opóźnienie w zaklemowaniu 
pępowiny u noworodka w dobrym stanie ogól-
nym zarówno donoszonego jak i urodzonego 
przedwcześnie.

Temperatura ciała nowonarodzonych dzieci 
urodzonych w zamartwicy powinna być utrzy-
mana w granicach 36,50 C do 37,50 C. Tem-
peratura noworodka przy przyjęciu do oddziału 
powinna być oceniana jako czynnik rokowniczy 
oraz jako wskaźnik jakości opieki.

Utrzymanie temperatury ciała w granicach 
36,50 C do 37,50 C urodzonych przed 32 ty-
godniem ciąży może wymagać złożonych in-
terwencji ( ogrzanych, nawilżonych gazów 
oddechowych, owinięcie ciała i głowy folią pla-
stikową wraz z zastosowaniem podgrzewanego 
materaca lub podgrzewanego materaca).

Smółka w przypadku obecności smółki intu-
bacja dotchawicza nie powinna być wykonywa-
na rutynowo jedynie w przypadku podejrzenia 
niedrożności tchawicy.

Noworodki nieoddychające lub oddychające 
nieprawidłowo wymagają zastosowania wenty-
lacji w ciągu pierwszej minuty. Wspomaganie 
oddechu noworodków donoszonych należy roz-
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począć stosując powietrze natomiast u wcze-
śniaków powietrze lub tlen o niskim  stężeniu 
(30%)

Jeżeli oksygenacja, oceniana za pomocą pu-
loksymetru, pozostaje niska należy rozważyć 
podanie tlenu w wyższym stężeniu. U wcze-
śniaków oddychających spontanicznie lecz nie-
wydolne można początkowo zastosować CPAP 
unikając intubacji.

5. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach 
szczególnych

Rozdział poświęcony szczególnym okolicz-
nościom zawiera zalecenia dotyczące leczenia 
zatrzymania krążenia do którego doszło w spe-
cyficznych lokalizacjach
- specjalistyczne placówki ochrony zdrowia:

Sala operacyjna
Kardiochirurgia
Pracownia hemodynamiki
Oddział dializoterapii
Chirurgia stomatologiczna

- samoloty komercyjne lub lotniczego pogoto-
wia ratunkowego, boiska sportowe

- środowisko zewnętrzne:
Tonięcie
Trudny teren
Duże wysokości
Zasypanie przez lawinę
Uderzenia pioruna

Porażenie prądem

Pacjenci poddawani procedurom chirurgicz-
nym w znieczuleniu ogólnym zwłaszcza w try-
bie nagłym są obarczeni ryzykiem okołoopera-
cyjnego zatrzymania krążenia. Nowy rozdział 
omawia najczęstsze przyczyny NZK i stosowa-
ne modyfikacje procedur resuscytacyjnych.

Postępowanie w NZK w rytmach do defibry-
lacji u pacjentów poddanych procedurze cewni-
kowania serca powinno polegać na natychmia-
stowym wykonaniu do trzech prób defibrylacji, 
jedna po drugiej zanim rozpocznie się uciskanie 
klatki piersiowej. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości uciśnięć oraz redukcji narażenia perso-
nelu na promieniowanie podczas angiografii w 
trakcie RKO , zaleca się stosowanie mechanicz-
nych urządzeń do uciskania klatki piersiowej.

W chirurgii stomatologicznej nie należy 
zdejmować pacjenta z fotela jedynie rozłożyć 
go do pozycji horyzontalnej.

Zastosowanie AED podczas lotu na pokła-

dach samolotów może skutkować przeżywal-
nością sięgającą do 50% .

Prawdopodobną przyczyna nagłej  utraty 
przytomności u sportowca na boisku sporto-
wym jest przyczyna kardiogenna która wyma-
ga szybkiego rozpoznania i wczesnej defibry-
lacji.

Czas trwania zanurzenia pod woda u ofiar 
tonięcia jest kluczowym czynnikiem determi-
nującym  wynik leczenia. Zanurzenie przekra-
czające czas 10 minut wiąże się ze złym ro-
kowaniem. Priorytetem w resuscytacji w tych 
okolicznościach jest nadal oksygenacja i wen-
tylacja.

Kryteria prowadzenia przedłużonej RKO i 
pozaustrojowego ogrzewania ofiar zasypania 
przez lawiny śnieżne w zatrzymaniu krążenia 
są bardziej rygorystyczne. Kryteria odcięcia 
stosowane w leczeniu z wykorzystaniem poza-
ustrojowych zabiegów podtrzymujących życie 
(ECLS) zostały zmienione z >35 minut na >60 
minut czasu przebywania pod pokrywa śnież-
na, z < 320C na

 < 300C temperatury głębokiej w momencie 
wydobycia poszkodowanego spod lawiny oraz

 z ≤ 12 mmol/l na ≤ 8 mmol/l  poziomu po-
tasu w osoczu przy przyjęciu do szpitala.

Podkreśla się konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa podczas prowadzenia resuscytacji 
u ofiary porażonej prądem.

Szczególni pacjenci
Rozdział ten przedstawia wskazówki postę-

powania u pacjentów z ciężkimi schorzeniami.
Astma – pierwszego rzutu leczeniem jest 

β – 2 – mimetyk podawany wziewnie, podaż 
dożylna tylko u pacjentów których nie można 
wiarygodnie leczyć drogą wziewną. Nie zaleca 
się wziewnej podaży magnezu.

U pacjentów z krwotokiem podpajęczynów-
kowym mogą występować zmiany w EKG  su-
gerujące ostry zespół wieńcowy. U pacjentów 
pozostających w śpiączce  po NZK należy

wykonać tomografię przed lub po korono-
grafii uwzględniając prawdopodobieństwo wy-
stąpienia krwotoku podpajęczynówkowego lub 
ostrego zespołu wieńcowego.

Nie zaleca się zmian sekwencji postępowa-
nia resuscytacyjnego u osób otyłych.

W zatrzymaniu krążenia u kobiety ciężarnej 
kluczowymi interwencjami pozostają wysokiej 
jakości RKO z ręcznym przesunięciem macicy.

Informacje opracowane na podstawie „Pod-
sumowanie kluczowych zmian w Wytycznych 
resuscytacji 2015 ERC” www.prc.krakow.pl
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Bronisława Siewniak

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4 marca 2016 
roku odeszła na „wieczną służbę” nasza wspaniała koleżanka, 
Bronisława Siewniak (z domu Olszowska) – Pielęgniarka, pod-
porucznik, Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, 
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w Jaworznie w latach 1957 – 1968.

Urodziła się 30 czerwca 1926 roku w Jaworznie. Podczas okupacji 
niemieckiej pozostawała w domu, uchylając się od przymusowej pracy 
„Arbeisamtu”. Wzrastała w kręgu patriotycznej młodzieży harcerskiej. W 
dniu 10 lipca 1942 r. wstąpiła do Armii Krajowej Obwód Chrza-
nów, Okręg Śląski, otrzymując pseudonim „Opaska”.

Powierzono jej funkcję sanitariuszki.
Zgodnie z poleceniem dowódcy kompanii 

Pani Bronisława zorganizowała skład środków 
opatrunkowych i dezynfekcyjnych, własnoręcz-
nie szyła torby sanitarne. Powierzono jej także 
zadanie łączniczki pomiędzy dowódcą kompa-
nii a dowódcami plutonów. Zajmowała się tak-
że kolportowaniem prasy podziemnej. Podczas 
aresztowania członków AK w Jaworznie, brała 
czynny udział w ukryciu ogólnej dokumentacji 
oraz odznak organizacyjnych AK (opaski, pro-
porczyki na czapki). Przez Dowódcę Kompanii 
„Brzeszczota” została włączona do grupy, któ-
ra udzieliła pomocy, ukrywając zbiegłego z po-
bliskiej kopalni „Jan Kanty” angielskiego pilota 
sierżanta Cyryla Rafe, który w późniejszym ter-
minie został konspiracyjnie przetransportowany 
do Anglii.

Po wkroczeniu Armii Radzieckiej i powstaniu 
PRL, podobnie jak cały Oddział AK, ukrywała 
się, ponieważ groziła za to kara.

W lutym 1945 r. wyjechała do Kato-
wic, gdzie rozpoczęła pracę w Ubezpieczal-
ni Społecznej, równocześnie uczyła się, uzy-
skując w 1949 roku małą maturę. W latach 
1949 – 1951 kontynuowała naukę w Dwu-
letniej Szkole Pielęgniarstwa w Zabrzu,  
20 lipca 1951 roku uzyskuje dyplom pielęgniar-
ski. Nakazem pracy skierowana do Szpitala 
Dziecięcego w Będzinie.

W latach 1952 – 1957 pełni funkcję Naczel-
nej Pielęgniarki Pionu Pediatrycznego w Wydzia-
le Zdrowia w Gliwicach.

W 1957 roku powraca do Jaworzna, rozpo-
czyna pracę w Żłobku Nr 1, Poradni Okulistycz-
nej oraz higienie szkolnej.

Następnie rozpoczyna pracę w Wydzia-
le Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, na 
stanowisku Pielęgniarki Powiatowej, pełniąc 
równocześnie funkcję Przełożonej Pielęgniarek 
Przychodni Obwodowej i instruktorki pielęgniar-
stwa w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Ja-
worznie.

Od 1 lipca 1970 roku do 31 grudnia 1985 r.  
pracuje jako pielęgniarka środowiskowa  
w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jaworznie,  
1 stycznia 1986 r. przechodzi na emeryturę.

Do dnia 28 lipca 1990 roku zatrudniona  
w wymiarze ½ etatu na stanowisku Starszej 
Pielęgniarki Środowiskowej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Jaworznie. 

W roku 1957, z jej inicjatywy, powstało w Ja-
worznie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego, a w roku 1962 Liceum Medyczne Pielę-
gniarstwa.
Awanse wojskowe:

1992 r. – mianowana do rangi kaprala niebę-
dącego w czynnej służbie wojskowej, przez 
WKU w Sosnowcu

1994 r. – mianowana do rangi sierżanta niebę-
dącego w czynnej służbie wojskowej, przez 
WKU w Sosnowcu

2001 r.- mianowana do rangi podporucznika 
przez Prezydenta RP

2001 r. – otrzymuje tytuł „Weterana Walk  
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” nada-
ny przez Prezesa Rady Ministrów RP.

Posiadane odznaczenia:
-  Odznaka Tysiąclecia – 1960 r.
-  Odznaka Przyjaciela Dzieci – 1967 r.
- Srebrna Odznaka „Za zasługi dla Ziemi 

Krakowskiej” - 1970 r.
-  Złoty Krzyż Zasługi – 1972 r.
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

– 1978 r.
- Medal 40 – lecia PRL – 1984 r.
- Krzyż Armii Krajowej – 1994 r.
- Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP” oraz ro-

zeta – Miecze do Krzyża – 1997 r.
Koleżanka Bronisława Siewniak,  

w 1995 roku, za twórczą i społeczną pra-
cę została wpisana do Księgi Pamiątko-
wej Zasłużonych Pielęgniarek dla Roz-
woju Towarzystwa i Pielęgniarstwa na 
Śląsku. Jeszcze nie tak dawno świętowała  
z nami 50-lecie Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego, którego była założycielem.

W sercach jaworznickich pielęgniarek 
pozostanie wzorem do naśladowania.

Anna Grelowska  
– członek Komisji Historycznej Śląskiego Od-

działu PTP na podstawie materiałów źródłowych 
uzyskiwanych do przyznania odznaczeń)

Wspomnienie
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„Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach, 
w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze…”
W głębokim smutku, przepełnienie niewymownym żalem  

żegnamy Naszą Drogą Koleżankę, wyjątkową,  
serdeczną i ciepłą Pielęgniarkę Martynę Czerny

Kondolencję składają Rodzinie i wszystkim  
Osobom Bliskim Jej sercu

Przewodnicząca, Zarząd oraz Członkowie Międzyzakładowej  
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

 Służby Zdrowia w Rudzie Śląskiej.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
   gdy widzi że zasłużył sobie na niebo” 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Naszej Koleżanki 

Izabeli Żak 
wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  

Reumatologii WSS w Sosnowcu 
składają pielęgniarki Oddziału Reumatologii

Z żalem żegnamy naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
Izabelę Żak wieloletnią pracownicę Oddziału Reumatologii  

WSS w Sosnowcu. 
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazuje  

pełnomocny przedstawiciel OIPiP  Pragnący Joanna
wraz z współpracownikami WSS w Sosnowcu.

„Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,
Czasami brak łez by wypłakać żal”
Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci Mamy

Koleżance Zdzisławie Wikarek
najszczersze wyrazy współczucia składają Naczelna Pielęgniarka  

wraz z zespołem PZZOZ Będzin oraz Pełnomocnik OIPiP 

,,Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy wi-
dzi, że zasłużył sobie na niebo”

Niełatwo nam znaleźć słowa otuchy dla
Urszuli Ogorzałek po śmierci  Taty.

 Możemy jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu
 który tylko czas może złagodzić.

Prosimy przyjmij od nas wyrazy najszczerszego współczucia.
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa - Barbara Koleżyńska,

Personel oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej
 i Onkologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

„ Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość jest nieśmiertelna” 

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z naszą Koleżanką 
Małgosią Szeligą z powodu śmierci ukochanej Córki,  

najszczersze wyrazy współczucia  składają 
Dyrekcja, współpracownicy i członkowie ZOZ OZPiP 

w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach 

„Nie czas jest nam dany ale chwila...
 A chwila z najbliższymi jest bezcenna” 

Pielęgniarce Oddziałowej Anetcie Piskorek Wielgus
szczere wyrazy współczucia  z powodu śmierci Taty
 składają pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Pielęgniarce Bożenie Kantorowicz wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu śmierci Męża 

składają pracownicy Przychodni Epione w Katowicach  
przy ulicy Zawiszy Czarnego 7a

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 
Pani Oddziałowej Anettcie Piskorek - Wielgus

składają pracownicy Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca 
Koleżance Elżbiecie Dobrzańskiej 

składają personel koleżanki i  koledzy   Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii w Tychach

Naszej koleżance Izabeli Bogackiej-Kupidłowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają koleżanki Przychodni Przyklinicznej
Instytutu Onkologii w Gliwicach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Naszej drogiej Koleżance Halince Pęczek wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci
 Mamy składają pielęgniarki, lekarze  

i współpracownicy Oddziału Pediatrycznego 
Centrum  Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia  Pani Ewie Fent  
z powodu  śmierci Ojca składają Pielęgniarki i Położne   

Usługi Medyczne „Śródmieście” sp.z.z.o  
w Tarnowskich Górach wraz z Pełnomocnikiem

Położnej Beacie Małota najszczersze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Mamy składa Pielęgniarka Oddziałowa  

wraz z Koleżankami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  
WSP S.A. im.B.Hagera  w Tarnowskich Górach

Pielęgniarce Oddziałowej Pani Teresie Wieczorek wyrazy 
głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają 

Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne WSP S.A. 
NZOZ Szpitala im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach



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

Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 roku pełnić będzie dyżury w każdą 
pierwszą środę miesiąca w godz. od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również w 
godz. od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:
20.01.2016 r. 06.04.2016 r 15.06.2016 r 17.08.2016 r 19.10.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 29.06.2016 r 31.08.2016 r 02.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 06.07.2016 r. 07.09.2016 r. 16.11.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 20.07.2016 r. 21.09.2016 r. 30.11.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 03.08.2016 r 05.10.2016 r. 07.12.2016 r.
30.03.2016 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Czynne jest we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do  15.00
tel. 510 132 176,  e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

01.03.2016 r. 10.05.2016 r. 19.07.2016 r. 27.09.2016 r. 06.12.2016 r.
15.03.2016 r. 24.05.2016r. 02.08.2016 r. 11.10.2016 r. 13.12.2016 r.
29.03.2016 r. 07.06.2016 r. 16.08.2016 r. 25.10.2016 r.
12.04.2016 r. 21.06.2016 r. 30.08.2016 r. 08.11.2016 r.
26.04.2016 r. 05.07.2016 r. 13.09.2016 r. 22.11.2016 r.

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


