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03.01.2019  spotkanie komisji kształcenia

05.01.2019  zajęcia akademii zarządzania- I edycja

12.01.2018  zajęcia akademii zarządzania- II edycja

19.01.2019  zajęcia akademii zarządzania- I edycja

24.01.2019  Posiedzenie Prezydium orPiP w 
katowicach

24.01.2019  spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
chirurgicznego

26.01.2019  zajęcia akademii zarządzania- II edycja

02.02.2019 zajęcia akademii zarządzania- I edycja

07.02.2019 spotkanie komisji kształcenia

09.02.2019 zajęcia akademii zarządzania- II edycja

16.02.2019 zajęcia akademii zarządzania- I edycja

21.02.2019 Posiedzenie okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w katowicach

23.02.2019 zajęcia akademii zarządzania- II edycja

Ze szczerego serca w ten piękny czas,  
gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas, 
życzę miłości, bez trosk i złości, 
     a w Nowym 2019 Roku 

      marzeń spełnienia  i pomyślności.

„Aby Święta Bożego Narodzenia  
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok 
– Dobrym Czasem”. 
(K. I. Gałczyński)

Życzy Redakcja
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Szanowni Państwo!

Rok 2018 chyli się już ku końcowi, a trzeba przyznać, że był to rok nadzwyczaj inten-
sywny. Dużo się działo, sporo rzeczy uległo zmianie, mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu 
ważnych wydarzeniach. Śmiało można powiedzieć, że rok 2018 był rokiem przełomowym, 
wręcz rewolucyjnym dla sytuacji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

Wszystko zaczęło się 9 stycznia, gdy na stanowisko Ministra Zdrowia powołany został 
prof. n. med. Łukasz Szumowski, który od początku swojego urzędowania nawiązał dialog 
z przedstawicielami środowiska pielęgniarsko-położniczego w naszym kraju. Podstawą roz-
mów stał się dokument pt. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Pol-
sce” opracowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 9 I 2018r. Miał on na celu analizę sytuacji 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań mających 
zapewnić dostępność do opieki pielęgniarskiej całemu społeczeństwu, a tym samym zwięk-
szyć ilość pielęgniarek i położnych w Polsce.

Efektem ponad półrocznego dialogu stało się POROZUMIENIE zawarte w Warszawie 9 
VII br. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną 
Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Jednym z jego punktów jest zabezpieczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków w 
celu trwałej gwarancji wypłaty podwyżek po 2019r. oraz włączenie dotychczasowych dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego. Mnie osobiście cieszy również zapis stanowiący, że od 
2019 roku każda osoba wykonująca zawód pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego 
będzie miała prawo do sześciodniowego płatnego urlopu szkoleniowego. Dzięki temu o wiele 
łatwiej będzie nam realizować obowiązek nieustannego poszerzania swojej wiedzy i podno-
szenia kwalifikacji, co do tej pory znacznie utrudniał fakt, iż musieliśmy to robić kosztem 
własnego czasu wolnego, jak i za własne środki finansowe.

A skoro o środkach finansowych mowa, warto również przypomnieć, iż wyrokiem Na-
czelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że pielęgniarki i położne NIE 
MUSZĄ płacić podatku od udziału w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń. Szczegółowe 
informacje w tym temacie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

W marcu br. miał miejsce XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
na który przybyło 237 osób, co stanowiło 63,53% uprawnionych do głosowania. Oznacza to, 
że Zjazd był władny do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji. Podjętych zostało 5 Apeli,  
2 Wnioski złożone przez Delegatów oraz 6 Uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, a także zaakceptowania planu budżetu na rok 
2018.

Kolejną okazją do spotkania w szerszym gronie, tradycyjnie, stały się uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które w tym roku miały miejsce 7 czerwca  
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele wspaniałych 
osobistości, m.in. nowo wybrany Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VII kadencji 
2018-2022 dr Tadeusz Urban, jak i Pan Roman Kusz – Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej, 
który w chwili obecnej pełni też funkcję Przewodniczącego Śląskiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego. Cieszy mnie fakt, iż tak radosny dzień został dodatkowo 
uświetniony wręczeniem 273 osobom Statuetki „Diamentowy Czepek”. Mam ogromną na-
dzieję, że w roku 2019 jeszcze więcej osób otrzyma to wyróżnienie.

Równie ważnym wydarzeniem było pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Sa-
morządów Zawodów Zaufania Publicznego, które 6 czerwca br, odbyło się w Łódzkiej Okrę-
gowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Na spotkaniu naszą Izbę reprezentowała Sekretarz 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Maria Grabowska. Wszyscy obecni na spotka-
niu podjęli wspólne stanowisko, w którym wyrazili wolę budowy ogólnopolskiej organizacji 
zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego. Stanowi to kolejny krok 
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ku poprawie warunków pracy osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Warunki te 
nie są i nigdy nie były łatwe, dlatego tym większy szacunek należy się ludziom, którzy mimo 
wszelkich przeciwności walczyli o „lepsze jutro” dla przyszłych pokoleń. Jedną z takich osób 
była pielęgniarka i działaczka społeczna Hanna Chrzanowska, która 28 kwietnia br. została 
wyniesiona na ołtarze podczas uroczystości beatyfikacji w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie. Miałam przyjemność uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu, podczas 
którego – przyznam Państwu szczerze – moje myśli często uciekały do naszych koleżanek 
i kolegów, których nie ma już z nami. Jestem pewna, że widząc to, czego udało nam się 
dokonać, byliby z nas dumni. Wszystkie te osoby, tak drogie naszym sercom, zasługują na 
nasz szacunek i naszą pamięć, bo to właśnie pamięć jest największą miłością...

Współczesne oblicze pielęgniarstwa i położnictwa zdecydowanie różni się od tego, jakie 
było kiedyś. Idąc z duchem czasu, a także uwzględniając zmieniające się przepisy, jak i 
wymogi prawne, musimy na bieżąco aktualizować stan naszej wiedzy, stąd też w kwietniu 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach 
Górnych zorganizowała szkolenie dotyczące „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 IV 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” - ogólnie zwanym RODO. Rozporządzenie to weszło 
w życie 25 maja br. i ma na celu zwiększenie ochrony danych osobowych, przetwarzanych 
również przez pielęgniarki i położne, które nierzadko są ich administratorami. RODO od po-
czątku budziło sporo emocji i wątpliwości, które rozwiane zostały przez mgr Monikę Krasiń-
ską – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, na ww szkoleniu. Ochrona danych osobowych 
– zwłaszcza w kontekście coraz częściej występujących cyberprzestępstw – jest sprawą 
niezwykle istotną, dlatego tak ważne było uregulowanie przepisów prawa w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę coraz szybciej postępującą cyfryzację współczesnego świata oraz 
wszystkich dziedzin życia, Okręgowe Izby zobowiązane zostały do wdrożenia Systemu Mo-
nitorowania Kształcenia (SMK). Jest to system teleiformatyczny (ostatecznie wdrożony 1 VII 
2018r.), wspomagający proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych, który ma za 
zadanie ułatwić skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie całego procesu, prowa-
dzenie analiz dotyczących zapotrzebowania kadr medycznych oraz ocenę kształcenia pody-
plomowego poprzez przetwarzanie danych dotyczących pracowników medycznych. Istotną 
zmianą wprowadzoną przez SMK jest przejście z formy papierowej na elektroniczną formę 
ewidencji procesu kształcenia.

Bardzo cieszy mnie fakt, że pielęgniarki i położne wychodzą naprzeciw wymogom współ-
czesnego świata i kształcą się nie tylko w zakresie wiedzy medycznej, ale coraz częściej 
ich edukacja obejmuje dziedziny tj. zarządzanie, marketing, administracja itp. Daje im to 
niezbędne narzędzia, pozwalające na odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie umiejętno-
ści swoich, jak i osób im podwładnych. Również OIPiP w Katowicach postanowiła „dołożyć 
cegiełkę” w tym temacie i już 8 września odbyły się pierwsze zajęcia Akademii Zarządzania, 
czyli cyklu szkoleń traktujących o tematyce związanej z zarządzaniem. Obecnie uczestniczy 
w nich 14 osób, jednak w związku z dużym zainteresowaniem, jeszcze w tym roku plano-
wana jest druga edycja Akademii, dlatego warto śledzić naszą stronę internetową, na której 
pojawi się informacja o możliwości dokonania zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach.

Ponadto, na prośbę Członków OIPiP w Katowicach, na stronie internetowej pojawiła się 
zakładka „Patronat”. Klikając w nią, dowiedzą się Państwo na jakich zasadach Izba obejmuje 
patronatem honorowym poszczególne wydarzenia oraz co należy zrobić, by taki patronat 
uzyskać.

Tradycyjnie już, chciałabym zachęcić Państwa do częstego odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której niemal każdego dnia pojawiają się nowe informacje o wszelkich 
zmianach, szkoleniach, konferencjach itp. Już teraz w imieniu Zespołu ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego pragnę serdecznie Państwa zaprosić na szkolenie pt. „Samobójstwa – pro-
blem społeczny”, które odbędzie się 29 I 2019r. w OIPiP w Katowicach. Temat będzie przed-
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stawiony uczestnikom przez prof. dr hab. n. med. Irenę Krupka-Matuszczyk ze Śląskiej 
Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

Natomiast w Centrum Leczenia Oparzeń im. doktora Stanisława Sakiela w Siemiano-
wicach Śląskich zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek POZ, opieki 
długoterminowej i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych z terenu powiatu katowickiego i 
sosnowieckiego pt. „Szkolenie z zakresu prewencji i leczenia ran przewlekłych o różnej 
etiologii”. Poruszone na nim zostaną tematy tj. zasady organizacji leczenia pacjenta z raną 
przewlekłą, infekcje rany przewlekłej, profilaktyka występowania itp. Szkolenie odbędzie się 
w ośmiu terminach ze względu na ograniczoną ilość miejsc, dlatego już teraz warto zade-
klarować swój udział.

Szanowni Państwo, w niniejszym tekście przytoczyłam tylko najważniejsze zmiany i wy-
darzenia, które miały miejsce w 2018 roku, jednakże w rzeczywistości było ich o wiele wię-
cej. Być może nie były one tak spektakularne, ale na pewno były równie ważne. Nie sposób 
wymienić jednak wszystkiego...

Na zakończenie, chciałabym serdecznie podziękować Państwu za wszelkie starania i trud 
podjęty w celu poprawy sytuacji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Ogromnym za-
szczytem jest dla mnie możliwość reprezentowania Państwa i wyrażania naszych wspólnych 
poglądów, jak i realizacja wspólnych celów. To dzięki Państwa wsparciu rok 2018 był dla 
naszego środowiska zawodowego tak owocny. Wierzę też mocno, że dzięki wspólnemu wy-
siłkowi rok 2019 będzie jeszcze lepszy, bo zjednoczeni możemy osiągnąć wszystko.

Z wyrazami szacunku   
Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

Niechaj nadchodzące święta  
Bożego Narodzenia  
będą radosne, zdrowe i miłe, 
a Nowy 2019 Rok  
przyniesie spełnienie  
najskrytszych marzeń  
i realizację wszelkich planów! 
Tego życzy…
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Konkursy listopad - grudzień 2018 r

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca  
w Katowicach Ochojcu 
Naczelna Pielęgniarka Bogusława Liptak Raczek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Geriatrii Iwona Otremba Zawrzykraj
Pielęgniarka Oddziałowa  II Oddziału Kardiologii Jolanta Chudek

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Sl.
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału IX  
Urazowo Ortopedycznego Anna Bocionek

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
Przełożona Pielęgniarek Barbara Bednorz

SP ZOZ PS dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
Psychiatrycznego(Pawilon V) Barbara Pope
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
Psychiatrycznego (Pawilon II) Beata Moskwa 

Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
Psychiatrycznego (Pawilon IV i Pawilon XI) Katarzyna Wuwer

Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom  
Położna  Oddziałowa  Oddziału Noworodków BI VA  Beata Tobor
SP ZOZ MSWiA im. sierż. G. Załogi Katowice 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych 
z Intensywną Terapią Kardiologiczną Monika Wieczorek-Młynek

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 22 listopada 2018 roku
1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

1.3. Przekazanie informacji z kontroli działalności fi-
nansowej i gospodarczej ORPiP przeprowadzo-
nej przez OKR.

1.4. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

2.1. Podjęcie 22 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (19P, 
3A).

2.2. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (8P).

2.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (2P).

2.4. Podjęcie 11 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (7P, 
4A).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Peł-
nomocnika.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie rozszerzenia 
pełnomocnictwa.

3.4. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.5. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odbycie 
przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 

egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

3.6. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących 
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położ-
nych.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Reje-
stru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Po-
dyplomowe Pielęgniarek i Położnych

3.8. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego. 

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.11. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowanie 
szkolenia organizowanego przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa operacyjnego.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
dodatkowych środków na organizację konferen-
cji organizowanej przez Zespół ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
dodatkowych środków na organizację konferen-
cji organizowanej przez Zespół ds. położnych w 
grudniu bieżącego roku.

3.15. Podjęcie uchwały przedmiocie wyrażenia 
zgody na przyznanie dodatkowych środków na 
zakup kalendarzy przez Zespół ds. położnych.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej w po-
staci leczenia sanatoryjnego.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
w dniu 27 września 2018 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. Sekretarz 

ORPiP w Katowicach
Maria Grabowska

07.11.2018
Komisja prawa i legislacji oraz Komisja nauki, kształcenia i rozwoju 
zawodowego przy  NIPiP – udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- 
Pani Anny Janik

08.11.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

10.11.201 Zajęcia Akademii Zarządzania- I edycja

13.11.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych

Kalendarium minionych wydarzeń listopad-grudzień 2018
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Kalendarium minionych wydarzeń listopad-grudzień 2018

14.11.2018
Konferencja „Kapitał dla medycyny” organizowana przez redakcję 
Dziennika Gazety Prawnej, wykład Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
- Pani Anny Janik 

14.11.2018 Kontrola Komisji Rewizyjnej

15.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie

16.11.2018 X Konferencja naukowa z cyklu: „Rola Pielęgniarki w rehabilitacji”- udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach - Pani Anny Janik

16.11.2018 
Konferencja „Leczenie objawowe w opiece paliatywnej wyzwaniem 
dla pielęgniarek” -  udział Sekretarza ORPiP w Katowicach - Pani Marii 
Grabowskiej

16-17.11.2018 
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych 
Ziemi Śląskiej - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny 
Janik

16.11.2018 VII Bytomskie Obchody Światowego Dnia Wcześniaka- udział Sekretarza 
ORPiP w Katowicach -  Pani Marii Grabowskiej

17.11.2018 Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Śląskiej Izby Aptekarskiej- 
udział Sekretarza ORPiP w Katowicach -  Pani Marii Grabowskiej

19.11.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

20.11.2018 

Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego- 
udział Pani Marii Grabowskiej – Sekretarz ORPiP w Katowicach, Pani 
Czesławy Brylak- Kozdraś- Skrabnik ORPiP w Katowicach, Hanny 
Dobrowolskiej - Członka ORPiP w Katowicach oraz Małgorzaty Maślanki- 
Członka ORPiP w Katowicach

20.11.2018 Komisja ds. położnych przy NIPiP - udział Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach - Pani Anny Janik

21.11.2018 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

22.11.2018 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

23.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

24.11.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

23-24.11.2018 Konferencja „Położna 2018” -  udział Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach- Pani Anny Janik

27.11.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

27.11.2018 Spotkanie Zespołu ds. lecznictwa szpitalnego przy NIPiP- udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik

03.12.2018 Koncert inaugurujący Szczyt Klimatyczny COP 24- NOSPR w Katowicach- 
udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik  

05-06.12.2018 
Spotkanie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych- udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik  oraz Sekretarza 
ORPiP w Katowicach-  Pani Marii Grabowskiej

10.12.2018 
IV Konferencja „40 lat Wczesnej Interwencji. Wczesna interwencja 
terapeutyczna, jako wsparcie naturalnych zdolności neuroplastycznych 
mózgu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym”- udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik

11.12.2018  Spotkanie  świąteczne z Kadrą Zarządzającą

13.12.2018 Spotkanie świąteczne z Pełnomocnikami  ORPiP w Katowicach
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Uroczystość Czepkowania
mgr Aneta Trzcińska – wykładowca Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa,  

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ŚUM w Katowicach
dr n.hum.Halina Kulik – kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa,  

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ŚUM w Katowicach

Z głęboką czcią i dumą przyjmuję dany mi symbol pielęgniarki,  
Ślubuję, że uczynię wszystko, aby stał się on w praktyce symbolem 
wszystkiego co dobre, ludzkie i szlachetne.  
Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej,  
rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej.       
Zawsze będę służyć pomocą potrzebującym, słabszym i cierpiącym.   
Ślubuję dbać o honor uczelni,   
Wzbogacać jej tradycje i dorobek.

Ślubuję

Zawód pielęgniarki posiada bogatą tradycję i historię a także symbolikę, która daje 
możliwość kreowania osobistego i społecznego wizerunku. Do symboli tych należą: 
czepek pielęgniarki, mundur pielęgniarski a także hymn pielęgniarski. Pielęgniarstwo 
prócz symboli ma także tradycje ceremonii m.in. czepkowania, które łączone jest  
z przynależnością do grupy zawodowej pielęgniarek. Dla studentów czepkowanie jest 
możliwością utożsamiania się z zawodem.

W dniu 19 października 2018 roku w Auli im. 
prof. zw. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mia-
ło miejsce Uroczyste Czepkowanie studentów 
pielęgniarstwa (2017 – 2020) Wydziału Nauk 
o Zdrowiu w Katowicach. Uroczystość odby-
ła się pod patronatem: Dziekana Wydziału 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. 
n. med. Jana Duławy, Ministra Oborny Naro-
dowej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
– patronat medialny. 

W Czepkowaniu udział wzięło blisko 200 
studentów oraz zaproszeni goście: p. dr hab. 
n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot – pro-
dziekan ds.studenckich, dr hab. n. med. Jacek  
Durmała – prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,  
p. Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych , p.Krystyna Ptok 
– Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związ-

ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
p. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  
p. Barbara Płaza - Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,  
p. Krystyna Klimaszewska – Przewodniczą-
ca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w Katowicach, p. Izabela Kaptacz – Konsultant 
Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki pa-
liatywnej, p. Dorota Czechowska – zastępca Na-
czelnej Pielęgniarki Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowi-
cach, p. Mirosława Woźnica – Pielęgniarka Na-
czelna Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziec-
ka im. Jana Pawła II w Katowicach, p. Marzena 
Ciastek – Dyrektor ds. pielęgniarstwa Katowic-
kiego Centrum Onkologii, p. Barbara Wykręt  
– Dyrektor ds. pielęgniarstwa, p. Barbara  
Koleżyńska – Dyrektor ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,  
p. Sylwia Sekta - Koordynator Regionalna  
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ds. Transplantacji, Oddział Chirurgii Ogólnej, 
Naczyniowej i Transplantacyjnej, SP Szpi-
tal Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Kato-
wicach, p. por. Anna Kaczmarczyk laureatka 
Medalu Florencji Nightingale, z Wojskowego 
Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, 
p. Karolina Mielniczek, p. Agnieszka Karasińska  
– koordynator projektu Konkursu Królowej  
Sylwii, Kierownicy i Wykładowcy Zakładów 
WNoZ SUM, m. in.: p. Halina Kulik – Kierownik 
Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa, Kadra Dy-
daktyczna ZPP WNoZ SUM: p. Dorota Dobrzyń   
- Matusiak, p. Jolanta Eszyk,  p. Lucyna  
Gieniusz – Wojczyk, p. Wioleta Piechaczek,  
p. Aneta Trzcińska, a także rodziny i przyjaciele 
czepkowanych studentów.

Uroczystość poprowadziła p. Aneta Trzcińska  
– wykładowca Zakładu Propedeutyki Pielę-
gniarstwa WNoZ SUM. Po uroczystym odśpie-
waniu przez chór Hymnu Pielęgniarskiego (za-
twierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego 20 lutego 1989 r. - zob. Biuletyn PTP nr 
5/IX/89) głos zabrali zaproszeni goście, odczy-
tano listy gratulacyjne skierowane do studen-
tów i organizatorów czepkowania w tym nagra-
nie wideo z gratulacjami i pozdrowieniami od 
twórczyni jednej z teorii pielęgnowania Jean 
Watson z USA.

Kolejnym punktem w programie uro-
czystości zaproszeni wybitni prelegenci 
przedstawili swoje pasje do pielęgniar-
stwa. Wśród wykładowców znaleźli się: 

 ¾ dr n. hum. Halina Kulik  - Kierownik 
Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersy-
tet Medyczny w Katowicach - „Aby mierzyć dro-
gę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło” 
 – o historii pielęgniarstwa na Śląsku. 

 ¾ mgr Zofia Małas - Prezes Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych, „Pielęgniarstwo – 
Moja Przyszłość” – o możliwościach absolwen-
tów pielęgniarstwa, ich przyszłości na rynku 
pracy, lepszych warunkach pracy i płacy. 

Studenci z Koła Naukowego przy Zakładzie 
Propedeutyki Pielęgniarstwa otrzymali z rąk 
Pani Prezes upominki od NIPIP oraz MPIP.
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 ¾ mgr Anna Janik - Przewodnicząca Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach „Teoria, praktyka, organizacja – triada 
współczesnego pielęgniarstwa” – o działaniach  
i wsparciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach dla przyszłych pielęgniarek.

 ¾ dr n. med. Sylwia Sekta - Koordynator 
Regionalny ds. Transplantacji, Oddział Chirur-
gii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, 
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM, 
Katowice „Pielęgniarstwo = wiele możliwości” 
– o tym jakie wiele możliwości daje zawód 
pielęgniarki, także w procesie koordynowania 
przeszczepami tkanek i narządów.

 ¾ porucznik mgr Anna Kaczmarczyk - lau-
reatka Medalu Florencji Nightingale, Wojskowy 
Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, Kraków „Mi-
sja Pielęgniarstwo” – o współczesnych pielę-
gniarkach walczących na frontach.

 ¾ Agnieszka Karasińska - Koordynator 
Projektu, Warszawa - Konkurs Queen Silvia 
Nursing Award – o możliwości wzięcia udzia-
łu w projekcie i szansie jaką jest stypendium 
Królowej Sylwii.

Po części wykładowej nastąpił krótki prze-
gląd „ze studenckich archiwum zdjęciowych”  
a następnie przystąpiono do czepkowania.

Studenci po usłyszeniu swoich nazwisk 
z należytym szacunkiem i powagą wcho-
dzili na scenę, niosąc przed sobą cze-
pek, który miał im zostać upięty na głowie. 
Nazwiska studentów wyczytywane były w gru-
pach 6 osobowych. Pierwszą szóstkę stanowili 
studenci, którym czepek nałożyły Mamy Pielę-
gniarki, Ciocie Pielęgniarki lub inne Pielęgniar-
ki, które odegrały ważną rolę w podjęciu decy-
zji studenta o studiowaniu pielęgniarstwa. Była 
to niezwykle wzruszająca i wyjątkowa chwila, 
nie tylko dla studentów i osób nakładających 
czepki, ale także wszystkich obecnych na sali.
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Kolejne osoby otrzymały czepki z rąk:  
p. Zofii Małas, p. Krystyny Ptok, p. Haliny  
Kulik, p. Izabeli Kaptacz, p. Anny Kaczmarczyk,  
p. Sylwii Sekty.

W imieniu studentów wystąpiła p. Sandra  
Sosna – Starosta Roku, która podsu-
mowała miesiące spędzone na nauce  
w SUM, podziękowała nauczycielom akademic-
kim prowadzącym zajęcia i organizatorom uro-
czystości.

Po zakończonej uroczystości był czas na 
pamiątkowe – niezliczone zdjęcia, podzięko-
wania, spotkania studentów i ich rodzin z na-

uczycielami, serdeczne rozmowy, radość, pla-
ny… Mimo, iż czepkowanie trwało kilka godzin, 
przebiegało w przyjemnej atmosferze to jego 
zakończenie było dla wszystkich zaskoczeniem 
i ciężko było się rozstać. 

Podczas uroczystości na sali znajdowali się 
także studenci pierwszego roku pielęgniarstwa, 
którzy wyrażali swoje uznanie i chęć wzięcia 
udziału w czepkowaniu studentów pielęgniar-
stwa (2018/2019).

Dziękujemy serdecznie wszystkim za obec-
ność, wsparcie i zaangażowanie.
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Żywienie enteralne i parenteralne

W dniu 28.09.2018 roku w Domu Lekarz zorganizowano XVI Ogólnopolską konfe-
rencję naukowo-szkoleniową „Żywienie enteralne i parenteralne”. 

Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, pod ho-
norowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego 
i Metabolizmu.

Relacja z XVI  Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej

Uroczystego otwarcia konferencji i przywi-
tania uczestników dokonała mgr Iwona Woź-
niak – przewodnicząca komitetu organizacyj-
nego oraz mgr Anna Janik  Przewodnicząca  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

Częstość występowania niedożywienia w 
Polsce zmniejsz się od kilkunastu lat, ale nadal 
jest  dużym problemem społecznym . W opie-
ce medycznej ważne jest wczesne wykrywa-
nie niedożywienia oraz  leczenie żywieniowe, 
które ma wpływ na poprawę wyników leczenia 
pacjentów. W Polsce stosujemy większość do-
stępnych technik leczenia żywieniowego: doje-
litowego i pozajelitowego.

Na konferencji została przedstawiona różno-
rodna tematyka żywieniowa z zakresu rozwoju 
żywienia klinicznego, mikrobiomu jelitowego, 
niedożywienia jako problemu społecznego, 
prawidłowego żywienia pacjentów onkologicz-
nych, w chorobach neurodegeneracyjnych, z  
zaburzeniami  metabolicznymi i niedoborów 
witaminy D oraz wpływu makroskładników po-
karmowych na wydzielanie hormonów przewo-
du pokarmowego.

Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:
 ¾ Zaburzenie metaboliczne u psychicz-
nie chorych” – prof.dr hab. n.med. Ire-
na  Krupka – Matuszczyk  (Śląska Wyższa 
Szkoła Medyczna  w Katowicach),omó-
wiła zespół metaboliczny, który  sam w 
sobie, nie jest uznawany za jednostkę 
chorobową. Zwiększa ryzyko chorób ser-
ca, cukrzycy typu 2, niealkoholowego 
stłuszczenia wątroby, niepłodności i sze-
regu innych zaburzeń. Dane w Polsce i na 
świecie pokazują, że kryteria jego roz-
poznania spełnia coraz więcej osób – w 
coraz młodszym wieku. Rozpowszech-
nienie zespołu metabolicznego wynika 
bezpośrednio ze zmian cywilizacyjnych, 
współczesnego trybu życia i odżywiania. 
Nadmierna konsumpcja wysokoenerge-
tycznych posiłków oraz niewielka aktyw-

ność fizyczna prowadzą do nadmiernego 
przyrostu masy ciała, co nie jest jedynie 
problemem estetycznym, ale przekłada 
się na stan zdrowia. 
Definicja wg WHO 1999r mówi, że nie-
zbędne jest stwierdzenie cukrzycy lub 
obecności zaburzeń tolerancji glukozy, lub 
nieprawidłowej glikemii na czczo, lub in-
sulinooporności. I co najmniej 2 spośród 
poniższych kryteriów: otyłość, wskaźnik 
WHR talia - biodro > kobiet 0,85, u męż-
czyzn > 0,90, mikroalbuminuria, stężenie 
trójglicerydów > 150mg/dl, stężenie cho-
lesterolu <35mg/dl u mężczyzn, u kobiet 
<40mg/dl.
Nadumieralność pacjentów psychiatrycz-
nych spowodowała, ze zaczęto analizować 
związki zespołu metabolicznego z różnymi 
grupami chorych psychicznie zwłaszcza z 
rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeniami 
dwubiegunowymi. Nadumieralność cho-
rych psychicznie wyraża się skróceniem 
przewidywanej długości życia o blisko 
20% czyli w przybliżeniu 15 lat.
Rozpowszechnienie zespołu metabolicz-
nego w grupie  pacjentów chorych na 
schizofrenię jest dwa razy częstsze (do 
63%) niż w populacji ogólnej, zaś w za-
burzeniu dwubiegunowym stanowi 30 do 
49%. Liczba przypadków zespołu meta-
bolicznego wśród chorych na schizofre-
nię i zaburzenia dwubiegunowe wzrosła 3 
krotnie po wprowadzeniu neuroleptyków 
atypowych.
Częstość występowania poszczegól-
nych składników zespołu metabolicznego 
przedstawia się następująco:
otyłość:  schizofrenia - 45-55%, zabu-
rzenia dwubiegunowe - 21-49%
nadciśnienie:  schizofrenia - 19-58%, 
zaburzenia dwubiegunowe - 35-61%
dyslipidemia:  schizofrenia - 25-69%, 
zaburzenia dwubiegunowe - 23-38%
cukrzyca:  schizofrenia 10-15%,  zabu-
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Relacja z XVI  Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej

rzenia dwubiegunowe - 8-17%.
U osób leczonych     preparatami prze-
ciwpsychotycznymi  zaleca się  systema-
tyczne monitorowanie glikemii  i innych 
wykładników zespołu metabolicznego 
(masa ciała, obwód pasa, RR,  stężenie 
cholesterolu, trójglicerydów oraz frakcji 
LDL-C i HDL-C). Kontrolę glikemii należy 
przeprowadzić na czczo, co najmniej po 
12 tygodniach terapii, a następnie 1 raz 
w roku.
Natomiast wybór leku psychotropowe-
go powinien uwzględnić ryzyko zespo-
łu metabolicznego, zwłaszcza u chorych 
młodych i pierwszorazowych, a każde 
przewlekłe leczenie powinno uwzględniać 
elementy aktywności fizycznej i wyrabiać 
właściwe nawyki żywieniowe u chorych.

 ¾ „Mikrobiom jelitowy – równopraw-
ny partner metabolizmu  ” – dr hab. 
n.med.  Brygida Adamek (Katedra i Za-
kład Podstawowych Nauk Medycznych 
,Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-
cach), przybliżyła ilustrację złożoności 
problemu i faktu, iż mikrobiom, rozumia-
ny jako suma genomów drobnoustrojów 
tworzących mikrobiotę człowieka, to sza-
cunkowo pula około 100 razy większej 
liczby genów niż zawiera genom gospo-
darza, czyli organizm Homo sapiens. Pro-
dukty tych genów, aktywne biologicznie 
cząsteczki, wzajemnie modyfikują me-
tabolizm organizmu gospodarza i mikro-
organizmów współobecnych w tej samej 
niszy. Co więcej, to mikrobiom jelitowy 
jest źródłem genów kodujących enzymy 
ułatwiające wykorzystanie wielu skład-
ników dostarczanych z pożywieniem, z 
których wiele nie ma swoich odpowied-
ników w ludzkim organizmie. Wzajemne 
interakcje można ująć bardzo ogólnie: 
odpowiedni skład pożywienia jest czynni-
kiem modyfikującym florę jelitową, a co 
za tym idzie, dostępność do określonej 
puli genów i możliwości ich wykorzysta-
nia w metabolizmie, natomiast indywidu-
alnie zmienny w czasie skład mikrobioty 
jelitowej współdecyduje o pozytywnym 
lub negatywnym wpływie spożywanych 
produktów na kondycję zdrowotną. Te 
skomplikowane współzależności pozosta-
ją w ostatnim czasie przedmiotem inten-
sywnych badań.

 ¾ „Rozwój żywienia klinicznego w uję-
ciu historycznym” – dr n. far. Anna  
Żuk (Kierownik Apteki Szpitalnej, Szpi-
tal SP ZOZ MSWiA, Szczecin),przedsta-
wiła  zasady obecne, czyli w XXI wieku 
leczenia żywieniowego, żywienia klinicz-
nego, polegające na podaniu diet prze-
mysłowych drogą doustną, podaniu 
diet przemysłowych drogą dojelitową  
i dożylnym podaniu mieszanin żywie-
niowych. Jednak aby osiągnąć dzisiej-
szy poziom rozwoju żywienia klinicznego 
ludzkość musiała pokonać bardzo długą 
drogę. Odpowiednio dobrana dieta od za-
wsze miała znaczenie. W dawnych cza-
sach ludzie starali się leczyć choroby przez 
podaż różnych pokarmów w określonych 
proporcjach. Trwające setki lat obserwa-
cje i rozwój medycyny spowodowały, że 
zaczęto zwracać coraz większą uwagę na 
prawidłowy stan odżywienia ludzi, a po-
znanie funkcjonowania układu krążenia 
umożliwiło dokonanie próby dożylnego 
podania składników odżywczych. Uczeni 
odkrywali nowe składniki odżywcze, które 
są niezbędne w pożywieniu człowieka a 
ich brak powoduje występowanie różnych 
chorób. Współczesne możliwości, jakie 
osiągnęła dziedzina medycyny zajmująca 
się żywieniem klinicznym są efektem pra-
cy wielu znakomitych umysłów, których 
ciekawość i obserwacje pacjentów, od 
ludów pierwotnych do dnia dzisiejszego, 
doprowadziły do uświadomienia roli, jak 
ważny jest prawidłowy stan odżywienia 
pacjenta.

 ¾ „Wpływ makroskładników  pokar-
mowych na wydzielanie hormonów 
przewodu pokarmowego regulują-
cych uczucie sytości i głodu –  prof.
dr hab. n.med.  Magdalena Olszanecka 
– Glinianowicz , (Zakład Promocji Zdro-
wia i Leczenia Otyłości Katedry Patofi-
zjologii  Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach), podczas wykładu omówio-
no makroskładniki pokarmowe i ich rolę 
w regulacji uczucia sytości i głodu oraz 
przedstawiono wyniki  przeprowadzonych 
badań naukowych. 

 ¾ „Żywieniowa prewencja chorób neu-
rodegeneracyjnych ” – dr hab. n.med.  
Beata Łabuz - Roszek (Katedra i Zakład 
Podstawowych Nauk Medycznych ,Wy-
dział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowi-
cach, Przewodnicząca Śląskiego Oddziału 
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Polskiego Towarzystwa Neurologiczne-
go), prelegentka w swoim wystąpieniu  
wymieniła jeden z głównych czynników 
ryzyka rozwoju chorób neurodegenera-
cyjnych  jakim jest podeszły wiek.   Sys-
tematyczny wzrost liczby osób starszych 
prowadzi do zwiększenia częstości chorób   
neurodegeneracyjnych Szacuje się, iż w 
Polsce mieszka około 0,5 miliona osób z 
otępieniem (brak ogólnokrajowych badań 
epidemiologicznych). Jak wiadomo obec-
nie, sposób odżywania człowieka odgrywa 
istotną rolę w prawidłowym funkcjonowa-
niu układu nerwowego. W prewencji cho-
rób neurodegeneracyjnych udowodnione 
istotne znaczenie ma odpowiednia dieta 
oraz właściwa aktywność fizyczna i psy-
chiczna. Działanie neuroprotekcyjne wy-
kazują: wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we, witaminy z grupy B, antyoksydanty 
(witamina C, witamina E, koenzym Q 10, 
glutation, cysteina, karotenoidy (likopen, 
ataksantyna), polifenole (resweratrol, 
kurkumina, flawonoidy). Potwierdzone 
działanie neuroprotekcyjne i kardiopro-
tekcyjne ma tzw. dieta MIND. Stanowi 
połączenie diety śródziemnomorskiej i 
diety DASH. Podstawę tej diety stanowią 
warzywa i owoce, ryby morskie, chude 
mięso oraz produkty zbożowe z pełnego 
przemiału. Zalecona jest zwiększona po-
daż zielonych warzyw liściastych, które są 
bogate w polifenole, witaminę E i foliany. 
Produktami przeciwwskazanymi są sło-
dycze, produkty typu fast food, ser żół-
ty, tłuszcze zwierzęce np. masło, potrawy 
smażone na głębokim tłuszczu i czerwone 
mięso. Dozwolone jest natomiast spoży-
wanie umiarkowanych ilości czerwonego 
wina (resweratrol).

 ¾ „Niedobory witaminy D – sposo-
by wyrównania ” – dr n. o zdrowiu   
Justyna  Nowak (Wydział Zdrowia Pu-
blicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach) analizowała 
kwestię witaminy D, która  poza regula-
cją gospodarki wapniowo-fosforanowej 
oraz udziałem w mineralizacji kośćca od-
grywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu 
organizmu, o czym donoszą prowadzone 
w ostatnich latach badania. Jednocześnie 
dostępne dane wskazują na powszechnie 
występujące niedobory witaminy D. Dla-
tego też formułuje się rekomendacje do-
tyczące zasad suplementacji witaminą D, 
które stale są aktualizowane w oparciu o 
aktualny stan wiedzy. W 2018 rekomen-
dacje te znowelizowano tworząc wytyczne 
mające mieć zastosowanie podczas suple-

mentacji i leczenia niedoborów witaminy 
D dla populacji polskiej. Znajomość aktu-
alnych zasad i wdrożenie ich w codziennej 
praktyce ma za zadanie zmniejszyć skalę 
występowania niedoborów witaminy D w 
ogóle populacji co może przynieść wiele 
korzyści w zakresie szeroko rozumianego 
zdrowia publicznego.

 ¾ „Żywienie neuroprewencyjne” – mgr 
piel. Iwona Woźniak, Specjalista  pie-
lęgniarstwa onkologicznego (Przewod-
nicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa On-
kologicznego działającego w ramach 
ORPIP w Katowicach, Członek Sek-
cji Onkologii Klinicznej Polskiego To-
warzystwa Żywienia Pozajelitowego, 
Dojelitowego i Metabolizmu, Główny 
Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onko-
logicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM   
w Katowicach), omówiła historyczne zna-
czenie mózgu w kulturze człowieka, różnice  
w budowie mózgu kobiety i mężczyzny, 
wyniki badań naukowych z różnych ośrod-
ków naukowych w świecie, w jaki sposób 
chronić szare komórki (antyoksydanty, fla-
wonoidy, katechiny), popełniane błędy die-
tetyczne, dietę 100 latków oraz produkty 
z różnych  kontynentów świata uważane 
za zapobiegające chorobą i wspomagające 
pracę  mózgu,  jak prawidłowo  stosować 
żywienie  neuroprewencyjne.
Zwrócono również uwagę na codzienne 
nawyki żywieniowe, które niekorzystnie 
oddziałują na nasz mózg i co należy zmie-
nić dla prawidłowego funkcjonowania or-
ganizmu.

 ¾ „Żywienie w nieswoistych choro-
bach jelit” – lic. pielęgniarstwa Danuta 
Kustra (Pielęgniarka Oddziałowa Oddzia-
łu Gastroenterologicznego i chorób We-
wnętrznych, Szpital Wojewódzki ,Bielsko 
- Biała) przedstawiła  rolę czynników ży-
wieniowych w leczeniu chorych z NZJ czę-
sto jest niedoceniona, w chorobach tych 
nie ma jednolitych reguł postępowania 
dietetycznego. Dieta w okresie zaostrze-
nia różni się od żywienia w okresach jej 
wyciszenia. Spotyka się duże różnice 
w reakcji na określone produkty u cho-
rych. Generalnie stan odżywiania wielu 
chorych jest zły. Niedowaga występuje u 
około 70 % wszystkich chorych. U około 
80% stwierdza się niedokrwistość. Ważne 
jest uzupełnianie niedoborów białkowych 
elektrolitowych, mineralnych, witami-
nowych. Główną zasadą w żywieniu jest 
spożywanie takich potraw czy produktów 
które nie nasilają objawów. Dieta winna 
być lekkostrawna wysokokaloryczna, wy-
sokobiałkowa z ograniczeniem tłuszczu  
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i błonnika nierozpuszczalnego. Ważna jest 
obróbka termiczna przygotowywanych 
potraw (kombiwar, rękaw foliowy, dusze-
nie, gotowanie na parze. Zastosowanie 
nabiału jest dyskusyjne. Każdy chory re-
aguje indywidualnie. Dużą role odgrywają 
produkty zawierające kwasy tłuszczowe 
OMEGA3. Synbiotyki ułatwiają wchłania-
nie Ca, Mg, Fe, odpowiadają za syntezę 
witamin z grupy B i wraz z podażą Fe za-
pobiegają niedokrwistości. Najważniejszą 
wskazówką dla chorych może być „Jedz 
wszystko na co masz ochotę i co dobrze 
tolerujesz, ale prowadź swój  dzienniczek 
żywieniowy. Prowadzone w nim zapiski 
pozwolą na dobór produktów i ustalenia 
diety. Stworzenie zespołu lekarz- pielę-
gniarka - dietetyk -psycholog winno być 
priorytetem. Edukacja chorych pozwala 
na zrozumienie chociaż trochę tych trud-
nych chorób. Ważne jest aby zrozumieć 
iż leczenie żywieniowe jest elementem 
leczenia farmakologicznego i chirurgicz-
nego co oddziaływuje na efekty i skutecz-
ność terapii.

 ¾ „Niedożywienie jako problem me-
dyczny” – dr n. farm. Mirosław Perliński 
(Regional Medical Affairs Manager CEE, 
Nestle Health Science, Warszawa), pod-
kreślił wagę stanu odżywienia pacjenta  
i jego wpływ na końcowy sukces proce-
su terapeutycznego. Przybliżył najnow-
sze doniesienia z wrześniowego Kongresu 
ESPEN dotyczące potrzeb żywieniowych 
i zasad leczenia żywieniowego w grupie 
pacjentów geriatrycznych (zwiększone 
zapotrzebowanie na białko, rekomen-
dacje dotyczące podaży błonnika w die-
cie). Przedstawił zmienne w zależności 
od fazy choroby krytycznej zapotrzebo-
wanie białkowo-energetyczne pacjen-
ta ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na konieczność podaży wysokiej dawki 
białka przy jednoczesnym ograniczeniu 
dowozu energii pozabiałkowej (unika-
nie przeżywiania pacjenta ze względu 
na znacząco gorsze rokowania). Omó-
wił również konieczność zastosowania 
okołooperacyjnej opieki żywieniowej ze 
szczególnym podkreśleniem roli żywienia 
immunomodulującego w grupie pacjen-
tów chirurgicznych. Przypomniał także,  
że w dniach 31 sierpnia – 03 września 
2019 roku w Krakowie  odbędzie się  
41 Kongres Europejskiego Towarzystwa 
Żywienia Klinicznego.  

 ¾ „Co nowego w żywieniu pacjenta on-
kologicznego” – mgr Katarzyna Jasińska  
(Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. Warsza-

Od lewej: Agata Machnacz, mgr Iwona Woźniak, 
mgr Anna Janik, Aneta Kamińska.
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wa), podczas sesji poruszony był temat 
znaczenia leczenia żywieniowego w tera-
pii pacjenta onkologicznego. Niedożywie-
nie stanowi poważny problem u pacjentów  
z chorobą nowotworową. Wynikiem nie-
dożywienia jest zwiększenie liczby powi-
kłań, wydłużenie czasu pobytu w szpitalu, 
zmniejszenie efektów terapii, ogólne po-
gorszenie stanu zdrowia chorego. Zgodnie 
z zaleceniami ESPEN 2016 ds. żywienia 
pacjenta onkologicznego, niezbędna jest 
stała kontrola stanu odżywienia pacjen-
ta oraz wczesne wprowadzenie wsparcia 
żywieniowego, aby nie dopuścić do po-
wstania niedożywienia. Istotnym elemen-
tem jest dbałość o regularne dostarczanie 
pełnowartościowych, bogatobiałkowych 
posiłków o podwyższonej zawartości 
tłuszczy (w tym kwasów tłuszczowych 
omega-3), a obniżonej zawartości węglo-
wodanów. Pomocne w uzupełnianie co-
dziennej diety są gotowe do spożycia die-
ty przemysłowe ONS. Diety przemysłowe 
dedykowane dla pacjenta onkologicznego 
powinny być wysokokaloryczne, bogate  
w niezbędne do walki z chorobą białko, 
wysokiej jakości tłuszcze w tym kwasy 
tłuszczowe omega-3 EPA i DHA. Właści-
we żywienie jest nieodłącznym elemen-
tem terapii nowotworowej, a gotowe 
diety przemysłowe np. Supportan Drink 
cennym źródłem wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych w tym białka  
i kwasów omega-3.

Dziękuję za udział w konferencji wszystkim 
prelegentom oraz sponsorom konferencji.
Zapraszam na kolejną, XVII konferencję, która 
jest zaplanowana  27.09.2019  roku.

 Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Onkologicznego ORPIP  

w Katowicach mgr Iwona Woźniak
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Nasze podróże w klasie ekonomicznej  
(Economy Class Syndrome) 

dr n. med Mariola Sznapka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

Specjalista w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego
 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM  Katowice Ochojec

Z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w na Lotnisku Heatrow w Londynie  gdzie od-
prawianych jest rocznie ok. 139 mln   do 140 mln  podróżnych  po przylocie z Australii 
zmarła młoda kobieta  -   przyczyną zgonu był zator tętnicy płucnej. Liczne publikato-
ry w tym prasa, radio i telewizja w bardzo agresywny sposób nagłośniły zgon młodej 
kobiety oskarżając linie lotnicze o brak opieki ze strony obsługi pokładowej samolotu 
nad pasażerem w trakcie podróży. I to był  początek problemu, który został nazwany 
„syndromem klasy ekonomicznej”.

Loty transkontynentalne linie lotnicze organi-
zują tak by  zasadnicza ich  część  odbywała się 
nocą - pasażerowie po  kilku  „drinkach”, posił-
ku zasypiają w wyjątkowo niedogodnej pozycji  
z podkurczonymi nogami, coraz częściej mają 
znaczącą nadwagę. Zdrowy pasażer wysiadając 
z samolotu po 8 – 15 godzinach lotu bardzo czę-
sto ma trudności z założeniem  obuwia a czasami 
wysiada  idąc do odprawy paszportowej w skar-
petach  z obuwiem w rękach.  

Świadomość i znajomość problematyki prze-
wlekłej niewydolności żylnej, zakrzepicy, czynni-
ków ryzyka a w szczególności profilaktyki  w XX 
wieku  była dostępna dla nielicznych w tym nie-
wielka wśród personelu lekarsko pielęgniarskie-
go w szpitalach, w szczególności na oddziałach 
zabiegowych, neurologicznych, w OIOM i OIT.  
Pomimo znajomości działania heparyny niefrak-
cjonowanej i heparyn drobnocząsteczkowych ich 
era w szeroko rozumianej  profilaktyce dopiero 
nadchodziła.

Pierwsza  w Polsce konferencja zorganizowana 
przez firmę farmaceutyczną, która była dystrybu-
torem Clexanu (lek stosowany do dziś )  z udzia-
łem prof. Charlesa Marc-Samamy znawcy przed-
miotu a prowadzona przez prof. Krzysztofa Ziaję 
miała miejsce w Hotelu Marriot w Warszawie w 
roku 1994, w sali  wykładowej nie było nawet 
wolnych  miejsc stojących. 

W konferencji brali udział  lekarze z całej Pol-
ski. W kolejnych latach  wiedza i świadomość o 
istnieniu czynników ryzyka oraz  związanej z nimi 
zakrzepicy  i   jej konsekwencji była coraz po-
wszechniejsza.   Należy  podkreślić rolę  dzien-
nikarzy,  telewizji, radia i prasy w propagowaniu 
wśród społeczeństwa świadomości i zagrożeń 
płynących z braku ruchu, odpowiedniej objętości 
wypijanych płynów i związanego z tym utrudnie-
nia odpływu krwi z dolnej unieruchomionej poło-
wy ciała do serca – co w konsekwencji doprowa-
dza do wzrostu pogotowia zakrzepowego.

Klinika w której mam zaszczyt pracować od 
początku   mojej kariery pielęgniarskiej propa-
gowała w trakcie  zjazdów lekarskich, pielęgniar-
skich w publikacjach dydaktycznych najprost-

szą  z możliwych definicję życia „życie to ruch 
i woda”

 Z czym zatem w chwili obecnej należy wiązać 
problem   zwany  Zespołem  Klasy Ekonomicznej 
„Economy Class Syndrome” .

Przeważająca część społeczeństwa wie, że 
krew w tętnicach jest czerwona – dobra a w ży-
łach  czarna – zła. Krew - po prostu  jest  daje 
nam życie  i  ma być zawsze,   krew  to taki „bu-
dyń” z 45% zawartością różnych  elementów 
upostaciowanych takich jak  krwinki, czerwone, 
białe  oraz nieupostaciowanych białka krwi oraz 
elektrolity, a zatem żeby ten „budyń” nie    wy-
krzepiał  to trzeba go rozrzedzić.  Podstawowym 
„rozpuszczalnikiem” krwi jest woda wypijana  
w objętości co najmniej 1500  ml w ciągu doby  
a latem więcej ze względu na jej większą  utratę  
z  potem  i ta utrata wody znajduje się poza na-
szą kontrolą.

Już Pani w przedszkolu uczy dzieci, że ciemny 
mocz to nic dobrego – ma być jasny, uczy dzie-
ci pić płyny, ruchu nie  trzeba ich uczyć, wręcz  
przeciwnie czasami musi hamować nadmierny 
temperament naszych pociech. Idąc na spacer  
widzimy coraz  częściej rowerzystów, spacerowi-
czów z butelką wody, ale jak wsiadamy do samo-
lotu to drink, jedzonko i spanko.

Czynniki ryzyka
Otyłość(BMI >30),
występowanie rodzinne, 
niedowład, 
długotrwałe unieruchomienie, 
choroba nowotworowa,
trombofilia, sepsa, zespół nerczycowy,
choroby układu oddechowego i krążenia
choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego,
żylaki kończyn dolnych, ucisk na naczynia żyl-
ne, ciąża, połóg, 
długotrwały lot samolotem
Jedziemy na wczasy samochodem  nowiutkim 

„compactem” Nasze auto  wykorzystywane jest  
najczęściej na dojazdy do pracy jednej czasami 
dwu osób  i   nagle jak jedziemy na wczasy staje 
się szafą na ubrania, składzikiem na sprzęt tu-
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rystyczny, pokoikiem zabawy dla dzieci w czasie 
podróży,  no jeszcze kanapki i coca cola i nocnik 
dla  młodego i …. .

Na nasze  nogi, no za wyjątkiem kierowcy to 
już miejsca nie ma, a Pani domu to jeszcze ma 
kilka niezbędnych drobiazgów pod nogami. Je-
dziemy np.  z Zamościa do  Sopotu .  Nasze auto 
jest najszybsze a jego właściciel chce wreszcie 
dojechać,  no to jedziemy z jednym, dwoma od-
poczynkami na  siusiu dla dziecka. Nasz  automo-
bil  posiada klimatyzację dającą ten fantastyczny 
komfort chłodu gdy na zewnątrz upał,  ale znowu 
zapominamy, że klimatyzacja to wysuszenie po-
wietrza którym oddychamy a to kolejny czynnik 
ryzyka odwodnienia. 

Po 10 – 15 godzinach  w zależności od ruchu 
i temperamentu kierowcy jesteśmy na miejscu, 
jeszcze parkowanie no i obiecana dziecku plaża, a 
nasze nogi mamy tak samo  spuchnięte jak tury-
ści lecący do Meksyku  na tą „playe” czyli plażę..

Pozycja siedząca  z podkurczonymi nogami  
wymuszona gabarytami naszego pojazdu lub 
miejscem w klasie ekonomicznej podczas długo-
trwałego   lotu, jest przyczyną uniemożliwiają-
cą  uruchomienie pompy łydkowej „serca układu 
żylnego”, która wymusza transport krwi ku sercu 
. Jej unieruchomienie doprowadza do  zastoju, 
przenikania płynów ustrojowych – dla uproszcze-
nia przenikania wody do przestrzeni znajdującej 
się poza naczyniami krwionośnymi – powstaje 
obrzęk,  krew ulega zagęszczeniu   zamiast 45 
jest 50%  hematokrytu, powstaje zwiększone 
pogotowie zakrzepowe – możliwość uformowa-
nia się skrzepliny wewnątrz naczynia. Objawy to 
ból (spoczynkowy, uciskowy), tkliwość uciskowa, 
obrzęk, rozszerzenie żył powierzchniowych.

Jeżeli po przyjeździe  na  upragnione waka-
cje dyskomfort kończyn dolnych, obrzęk, roz-
pieranie czasami bóle, po przespanej nocy miną 
to bądźmy szczęśliwi. Niestety szybko zapomi-
namy  o przestrodze jaką dostaliśmy od natury  
i w drodze powrotnej zwykle popełniamy ten sam 
błąd  wracamy  znowu bez odpoczynku i ruchu. 
Jeśli obrzęk nie ustępuje po przespanej nocy 
należałoby  skontaktować się z lekarzem celem 
podjęcia badań wykluczających uformowanie się 
zakrzepu w kończynach dolnych.

A na wczasach upragniona plaża, czasami 
dzieci żądają lodów, czegoś słodkiego - na szczę-

ście wymuszają ruch i przeszkadzają w  opalaniu. 
Czynne spędzanie wolnego czasu to świadomość 
tylko części społeczeństwa. Propozycje „all inc-
lusive”  może nieco droższe ale gwarantują tak 
potrzebny zdrowy ruch.

Co zatem robić by uchronić siebie i na-
szą rodzinę przed problemami związanymi  
z „Economy Class Syndrome”:

SAMOCHÓD
- przed długotrwałą podróżą warto zapytać  

o radę  naszego lekarza rodzinnego  jak  za-
bezpieczyć organizm przed długą podróżą

- zabrać ze sobą odpowiednią dla siebie i rodziny 
objętość wody

- zatrzymywać się co 1 – 1,5 godz  wyjść z sa-
mochodu, pospacerować kilka minut, nawod-
nić się i jechać dalej kolejny odcinek

- podróżni 60+ powinni mieć zleconą profilak-
tyczną jednorazową dawkę heparyny drobno-
cząsteczkowej gdy podróż ma trwać dłużej niż 
5 godz

- podróżni po zabiegach operacyjnych szczegól-
nie nowotworowych „muszą”  przed podróżą 
zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego i roz-
ważyć o ile to możliwe podróż koleją najlepiej 
slipingiem  z ustaloną profilaktyką przeciw za-
krzepową

- w trakcie podróży nosić co najmniej kolanów-
ki a lepiej pończochy uciskowe odpowiednio 
dobrane rozmiarem, po dokładnym zbadaniu 
tętna na stopach przez lekarza prowadzącego 
SAMOLOT

- odpowiednio wcześnie rezerwować lot tak aby 
mieć miejsce przy przejściu, daje to możliwość 
częstego  spacerowania do toalety nawet nie 
po to by załatwić potrzebę fizjologiczną ale 
aby pójść na spacer

- przed lotem powyżej 5 godz skontaktować się 
z lekarzem celem ustalenia jakości profilaktyki 
– zastrzyk z heparyny drobnocząsteczkowej, 
pończochy – kolanówki uciskowe  po zbadaniu 
przez lekarza obecności tętna na stopie

- wypijać dużo płynów, w miarę możliwości uni-
kać  ciężkich alkoholi co nie znaczy, że kieliszek 
wina czy koniaku jest absolutnie zakazany

- nie brać leków nasennych, po każdym przebu-
dzeniu iść na spacer „do toalety”!

- wykonywać ruchy stopami - zgięciowe i wy-
prostne, celem  chociaż częściowego  urucho-
mienia mechanizm opróżniania kończyn z za-
legającej krwi 
 I tak kierując się zdrowym rozsądkiem  

w dawkowaniu spaceru, basenu, morza i plaży 
oraz uprzyjemnianiu sobie życia adekwatnymi 
dawkami płynów rozgrzewających uzupełnianych 
wodą z pewnością wrócimy wypoczęci i zdrowsi   
z wymarzonych, oczekiwanych wczasów.

Czy  ja tak właśnie robię – oto jest py-
tanie, zawsze otwarte?
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„Pielęgniarstwo diabetologiczne  
w śląskiej przestrzeni medycznej” - I edycja 

Pod takim tytułem odbyła się kolejna konferencja, którą Zespół ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego, działający przy OIPiP w Katowicach, zorganizował i przeprowadził 
12.10.2018 w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych. Tra-
dycyjnie, oprócz części merytorycznej, w której swoją wiedzę przekazują zaproszeni 
wykładowcy, konferencja miała też część warsztatową, gdzie uczestnicy mogli dosko-
nalić swoje umiejętności.

W części wykładowej nowe spojrzenie na 
pacjenta z Zespołem Stopy Cukrzycowej,  
w bardzo ciekawy sposób przedstawiła lek. 
med. Grażyna Popenda, pracująca na co dzień  
z diabetykami. ZSC znane już od dawna bar-
dzo niebezpieczne przewlekłe powikłanie, sta-
wia przed zespołem opiekującym się diabety-
kiem ciągle nowe wyzwania i wymaga nowych 
rozwiązań.

Pani  mgr Bożena Rabowicz, która opie-
kuje się pacjentami z cukrzycą na oddziale 
diabetologicznym w Samodzielnym Publicz-
nym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu, próbowała 
odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent hospita-
lizowany ma większe szanse na lepsze wyrów-
nanie metaboliczne? W prezentacji znalazło się 
dużo praktycznych wskazówek, tak przydat-
nych w codziennej pracy pielęgniarskiej.

Miejsce pielęgniarstwa diabetologicznego  
w śląskiej przestrzeni medycznej określi-
ła w swojej prezentacji Pani mgr Barbara  
Mikołajec. Prezentacja zawierała informacje, 
jakie zadania realizuje  Zespół ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego od początku swego po-
wstania. 

Diabetyk  jest bardzo specyficznym pa-
cjentem, ponieważ dla prowadzenia skutecz-
nej terapii potrzebuje dużo medycznej wiedzy. 
Pomocą służy mu pielęgniarka i położna, pra-
cująca na stanowisku edukatora w cukrzycy. 
Jej rolą jest wyposażenie pacjenta w wiedzę i 
umiejętności niezbędne do prowadzenia samo-
kontroli. 

W leczeniu chorych na cukrzycę należy 
wskazać na terapeutyczny styl życia, który 
między innymi polega na stosowaniu uroz-
maiconej diety. Nie ma uniwersalnej diety 
dla wszystkich pacjentów z cukrzycą. Według 
stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego, zalecenia dietetyczne powinny być  
indywidualizowane w zależności od potrzeb  
i możliwości pacjenta. Ten trudny temat w spo-
sób niezwykle ciekawy  przedstawiła nam  ma-
gister dietetyki pani  Magdalena Olborska,  

w swoim wykładzie pt. „ Pierwszy lek w cukrzy-
cy”. Stosowanie się do zaleceń dietetyka bywa 
dla pacjenta większym wyzwaniem niż połknię-
cie kilku tabletek lub zrobienie sobie iniekcji  
z  insuliny. Jedzenie jest czynnością społeczną 
i dużą przyjemnością , natomiast określanie 
kaloryczności i szacowanie zawartości węglo-
wodanów w posiłku koniecznej dla optymaliza-
cji dawkowania insuliny stanowi  dla pacjenta 
duże wyzwanie.

Po wysłuchaniu ciekawych wykładów uczest-
nicy konferencji zostali zaproszeni na niezwykły 
koncert „Chwila nad chmurami”, w wykonaniu 
Anny Drewniok. Artystka, śpiewając i akom-
paniując  sobie na harfie, sprawiła, że czas 
się zatrzymał, a Ośrodek Szkoleniowy OIPiP  
w Łaziskach Górnych na moment stał się pięk-
ną  salą koncertową. To była prawdziwa magia, 
którą przerwały burzliwe oklaski,  licznie zgro-
madzonych uczestników konferencji. 

Program konferencji ma jednak swoje 
określone ramy czasowe, dlatego z „sali kon-
certowej” uczestnicy przenieśli się do innych 
sal, żeby wziąć udział w warsztatach na te-
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mat  „Terapia pompowa, jej miejsce i znacze-
nie”, przygotowanych przez Panią mgr Ewę  
Borowiak-Zielińską i Panią mgr Annę  
Janota. Podłączenie pompy  u wybranych 
uczestników konferencji, śledzenie jej działania 
i praktyczna nauka ustawień i funkcji pompy, 
to najlepszy sposób zapoznania pielęgniarek  
i położnych z problemami  terapii pompowej.

Przyszedł też czas na nowe technologie 
- badanie glikemii przez skanowanie. Dzięki 
przychylności firmy Abbott uczestnikom zosta-
ły przedstawione nowe technologie, takie jak 
FreeStyle LibreLink , LibreView, czy LibreLin-
kUp. Dzięki  nim kontrola cukrzycy nigdy nie 
była tak prosta jak obecnie. Wystarczy zeska-
nować sensor, umieszczony w ramieniu pa-
cjenta, żeby sprawdzić glikemię za pomocą 
telefonu, a stosowna aplikacja pozwala użyć 
telefonu zamiast czytnika. Wynik można udo-
stępnić, dzięki opartemu na chmurze systemo-
wi kontroli cukrzycy, a aplikacja LibreLinkUp 
pozwala opiekunom zdalnie monitorować od-
czyty glikemii w dowolnym miejscu i czasie.

Pojęcie telefon komórkowy nie jest już dzi-
siaj nikomu obce. Dzisiaj cały świat korzysta z 
licznych możliwości jakie daje to małe mobilne 
urządzenie. Firma Bioton ,rozumiejąc potrzeby 
pacjenta, proponuje zestaw GensuCare, który 
w połączeniu z telefonem komórkowym stał 
się, intuicyjnym i prostym w obsłudze, gluko-
metrem. Jego zaletą jest stylowy wygląd, ła-
twość używania i niewielkie rozmiary, a możli-
wość zasilania z urządzenia mobilnego sprawia, 
że nie potrzeby stosowania baterii. Pacjent nie 
zapisuje wyników w dzienniczku samokontro-
li, ponieważ urządzenie mobilne przechowuje 
w pamięci wszystkie wyniki pomiarów glikemii 

i wyświetla je w różnych przydatnych forma-
tach. Pacjent, który twierdzi że nie może wy-
konywać pomiarów glikemii, ponieważ gluko-
metr jakoś zawsze jest za daleko, na pewno 
ma przy sobie telefon, który jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki staje się  w jednej 
chwili glukometrem.

Dzięki uprzejmości firmy SP.o.o Symphar, 
uczestnicy konferencji poznali różne rodza-
je opatrunków, które można zastosować na 
ranę powikłaną u pacjenta z cukrzycą. Zaję-
cia warsztatowe dają możliwość dokładnego 
poznania materiałów oferowanych przez firmę 
a także są miejscem  na dyskusję i wymianę 
doświadczeń.

Pacjent z cukrzycą ze względu na progre-
sywny charakter choroby, staje w pewnym 
momencie życia przed koniecznością zmiany 
terapii. Dużym wyzwaniem dla pielęgniarki 
jest przygotowanie pacjenta do samodzielnego 
podawania insuliny.

Firma Sanofi-Aventis  przedstawiła  w ra-
mach zajęć warsztatowych leczenie przy uży-
ciu nowoczesnych insulin  w kontekście popra-
wy jakości życia pacjentów insulinozależych  
i bezpieczeństwa stosowania analogów. Zaję-
cia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Pani mgr Barbara Mikołajec  przedsta-
wiła w ramach zajęć warsztatowych zasa-
dy, techniki, metody i schematy obowiązują-
ce  przy podawaniu insuliny. Zaprezentowała 
również  niezawodne narzędzie do podawania 
insuliny – typu NOVOPEN i  NOVO PEN ECHO 
firmy Novo Nordisk, zapewniające bezpieczeń-
stwo przy  stosowaniu insulinoterapii. 

Wszyscy uczestnicy konferencji mogli 
skorzystać z bezpłatnego badania HCV 
typu C

mgr Barbara Mikołajec
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Odra - choroba  wyeliminowana?

Marta Piórkowska
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób wirusowych, wywoływaną przez 
paramyxowirusy. Prawie wszystkie nie uodpornione dzieci ulegają zakażeniu, jeśli są 
narażone na kontakt z wirusem. Choroba ta nie występuje u zwierząt. Szczepienia 
przeciwko odrze mają duży wpływ na ograniczenie liczby zachorowań i zgonów z po-
wodu tej choroby na całym świecie.

Szacuje się, że w populacji nieszcze-
pionej (podatnej na zachorowanie) jeden 
chory zaraża średnio aż 12–18 osób. Po 
ekspozycji osoby podatnej na zakażenie 
ryzyko zachorowania wynosi 90–95%. 
W dodatku wirus odry przeżywa do 2 godzin na 
powierzchniach skażonych wydzielinami cho-
rych. Okres wylęgania choroby wynosi 6–19 dni 
(śr. 13 dni). Wirus odry przenoszony jest drogą 
powietrzną (inhalacyjną) i kropelkową poprzez 
aerosol wydzielin dróg oddechowych i śliny. 
Chory jest zaraźliwy dla otoczenia od 1–2 dni 
przed wystąpieniem pierwszych objawów (ok. 
4 dni przed wystąpieniem osutki) do około 
czwartego dnia utrzymywania się osutki. 

Objawy odry
Zakażenie prawie zawsze przebiega z objawa-
mi klinicznymi. Kolejno pojawiają się:
1.  objawy zwiastunowe (trwają kilka dni):

a)  wysoka gorączka, nawet do 40°C  
(1–7 dni)

b)  suchy kaszel (może się utrzymywać  
1–2 tyg.)

c)  nasilony nieżyt nosa
d)  zapalenie spojówek (światłowstręt) – 

może mieć duże nasilenie (zwłaszcza 
u dorosłych), z obrzękiem powiek; ustę-
puje wraz z gorączką

2.  plamki Koplika  – szarobiałe liczne grud-
ki na błonie śluzowej policzków w pobli-
żu zębów przedtrzonowych; pojawiają 
się 1–2 dni przed wystąpieniem osutki, 
a utrzymują się do 1–2 dni po jej wystą-
pieniu. 

3.  okres osutkowy (osutka plamisto-grud-
kowa) – plamki i grudki o barwie od ciem-
noczerwonej do fioletowej i średnicy 0,1–
1 cm, pojawiają się przez 2–4 dni; często 
w pierwszej kolejności na głowie (na czo-
le, poniżej linii włosów, za uszami; osutka 
nie obejmuje skóry owłosionej), następ-
nie stopniowo obejmuje tułów i kończyny; 

poszczególne wykwity zwykle zlewają się 
ze sobą. Osutka zaczyna blednąć i zani-
kać po upływie 3–7 dni, w takiej samej 
kolejności, w jakiej się pojawiła, pozosta-
wiając brunatne przebarwienia i delikatne 
złuszczanie naskórka.

Źród ło : .ht tp://zdrowie.gazeta.p l /Zdrowie

/7,101580,23807962,37-zgonow-dziesiatki-
-tysiecy-chorych-odra-rozprzestrzenia.html

4. inne objawy (występują rzadziej) – ja-
dłowstręt, biegunka, uogólnione powięk-
szenie węzłów chłonnych.

Rozpoznanie
Podejrzenie choroby nasuwa obraz kliniczny, 

ale rozpoznanie wymaga potwierdzenia bada-
niami laboratoryjnymi (serologia, izolacja wiru-

źródło: https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/
choroby_odra/92983,odra
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sa). Jeśli zachodzi podejrzenie odry, lekarz ma 
obowiązek zgłoszenia zachorowania do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) 
oraz wykonania badań serologicznych w kie-
runku odry (bezpłatnie na koszt PSSE) i zamro-
żenia próbek moczu na badania wirusologiczne. 
U osoby, która miała kontakt z chorym na odrę 
potwierdzoną laboratoryjnie, można rozpoznać 
odrę także na podstawie typowego obrazu kli-
nicznego.

Powikłania po odrze
Odra zwykle jest chorobą o łagodnym lub 

umiarkowanie ciężkim przebiegu. Szczegól-
nie ciężki przebieg odry występuje zwykle 
u źle odżywionych małych dzieci, szczegól-
nie tych z niedoborami witaminy A lub tych, 
których układ odpornościowy został osłabiony 
przez HIV/AIDS lub inną chorobę. Przyczyną 
zgonów dzieci są zwykle powikłania po odrze. 
Występują one najczęściej u dzieci poniżej 5 
roku życia oraz u dorosłych w wieku powyżej 20 
lat. Najcięższe powikłania po odrze to ślepota, 
zapalenie mózgu, ostra biegunka (prowadząca 
do odwodnienia), zapalenie uszu i ostre za-
palenie układu oddechowego, w tym zapalenie 
płuc, które jest najczęstszą przyczyną śmierci 
w wyniku zakażenia wirusem odry. Zapalenie 
mózgu występuję u 1 na 1000 przypadków, 
zapalenie ucha środkowego u 5-15% przy-
padków, a zapalenie płuc u 5-10%. Wskaźnik 
śmiertelności może wahać się od 1-5%, ale 
może osiągać również 25% (m.in. w populac-
jach z dużym odsetkiem osób niedożywionych 
i słabym dostępem do opieki zdrowotnej). 
Rzadkim powikłaniem odry jest podostre 
stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) którego 
objawy ujawniają się po kilku – kilkunas-
tu latach od zachorowania na odrę, która to 
choroba ma śmiertelny przebieg. Osoby, które 
przechorowały odrę są przeciw niej uodporni-
one do końca życia.

Grupy ryzyka
Nie uodpornione dzieci są najbardziej nara-

żone na odrę i powikłania po tej chorobie, w tym 
również zgon. Istnieje ryzyko, że każda osoba, 
która nie była szczepiona lub nie przechodziła 
odry może ulec zakażeniu.

Leczenie
Leczenie jest wyłącznie objawowe i obejmu-

je stosowanie leków przeciwgorączkowych, od-
poczynek, zaciemnienie pokoju (światłowstręt) 
oraz prawidłowe nawodnienie i odżywianie cho-
rego. Suplementacja witaminy A jest korzyst-

na dla dzieci niedożywionych. W powikłaniach 
bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię.

Chorych należy izolować przez 4 dni od 
wystąpienia osutki (w przypadku pacjentów 
z niedoborem odporności przez cały czas trwa-
nia choroby), a osób podatnych na zakażenie 
(nieszczepionych),  które miały kontakt z cho-
rym – przez cały okres wylęgania. W przypad-
ku powikłań odry chory nie zakaża kontaktu-
jących się z nim osób i nie wymaga izolacji. 
  

Śmiertelność
Odra występuje rzadko w krajach rozwinię-

tych, ale pozostaje częstą chorobą w krajach 
rozwijających się. Ponad 20 mln osób choruje 
na odrę każdego roku na świecie. W 2006 r. 
wystąpiło 242 000 zgonów z powodu odry Ponad 
95% zgonów z powodu odry występuje w kra-
jach o bardzo niskim poziomie rozwoju ekonom-
icznego, w których systemy ochrony zdrowia są 
bardzo słabe. Podstawowym powodem wysokiej 
zachorowalności i śmiertelności na odrę u dzieci 
jest brak nawet jednej dawki szczepionki dla 
niemowląt. W krajach, gdzie odra została wye-
liminowana, źródłem zakażeń pozostają przy-
padki importowane z innych krajów.

Zapobieganie
Szczepienia zapobiegają zakażeniom, powi-

kłaniom i zgonom powodowanym przez odrę. 
Szczepionka przeciwko odrze jest bezpieczna, 
skuteczna i tania. Koszt zaszczepienia jed-
nego dziecka wynosi mniej niż 1 USD (koszt 
szczepionki, strzykawki i wykonania szczepie-
nia – szacunki UNICEF), co powoduje, że jest 
to najtańsza szczepionka, która zapobiega nie 
tylko samej chorobie, ale również zgonom z jej 
powodu. 

W czasach przed wprowadzeniem powszech-
nych szczepień na odrę chorowały prawie 
wszystkie dzieci i była to wówczas klasyczna 
choroba wysypkowa wieku dziecięcego o cięż-
kim przebiegu (szczyt zachorowań przypadał 
w wieku 1–9 lat, 1/3 dzieci wymagała hospitali-
zacji). Co 2–3 lata wybuchały epidemie. W Pol-
sce zgłaszano rocznie od 70 000 zachorowań 
w latach między epidemiami do ponad 200 000 
w latach epidemii, przy czym odsetek zgłoszeń 
szacowano na 25–30% ogółu zachorowań. Od 
czasu wprowadzenia powszechnych szcze-
pień przeciwko odrze (w 1963 r. w Stanach 
Zjednoczonych) liczba zachorowań na odrę 
na świecie istotnie się zmniejszyła, jednak ze 
względu na jej dużą zaraźliwość choroba nadal 
często występuje w Afryce i Azji południowo-
-wschodniej, choć jej ogniska wybuchają tak-
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że w Europie (np. w 2016 r. w Rumunii [3400 
zachorowań i 17 zgonów], Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Czechach, Polsce i we Włoszech). 
W 2016 roku na świecie odnotowano prawie 
187 000 zachorowań na odrę, z których 89 780 
zakończyło się zgonem. 

W Polsce powszechne szczepienia przeciwko 
odrze dzieci w wieku 13–15 miesięcy wprowa-
dzono w 1975 roku, a następnie w 1991 roku 
dodano drugą dawkę szczepienia w 8. roku ży-
cia (potem przesunięto ją na 7. rż., a aktualnie 
na 10. rż.). W 1994 roku w Polsce pojawiły się 
trójskładnikowe szczepionki przeciwko odrze, 
śwince i różyczce (MMR) różnych producen-
tów, których 2 dawki wprowadzono do progra-
mu szczepień obowiązkowych w 2003 roku. 
Skuteczność szczepienia po podaniu 2 dawek 
szczepionki wynosi 98-99%, utrzymuje się do 
końca życia. 

Warunkiem wystąpienia ogniska odry w kra-
jach o wysokiej wyszczepialności (>97%), któ-
rą uważa się za chroniąca przed epidemią, jest 
nagromadzenie się osób nieszczepionych, po-
datnych na zachorowanie

Profilaktyka poekspozycyjna
Za podatne na zachorowanie uznaje się 

wszystkie osoby, które nie posiadają udoku-
mentowanego szczepienia lub nie przechoro-
wały odry. Niemowlęta do 6. miesiąca życia, 
których matki chorowały na odrę lub były prze-
ciwko niej szczepione, są chronione przez prze-
ciwciała matczyne. Spośród osób wrażliwych 
na zachorowanie należy dodatkowo wyróżnić 
pacjentów z grup zwiększonego ryzyka, u któ-
rych należy się spodziewać szczególnie ciężkie-
go przebiegu choroby oraz zwiększonego ryzy-
ka rozwoju powikłań i zgonu.

W profilaktyce poekspozycyjnej odry stosu-
je się szczepionkę MMR oraz immunoglobuliny.

A.   Szczepienie MMR
W profilaktyce poekspozycyjnej u osób >12. 

miesiąca życia preferuje się szczepienia (zgod-
nie z charakterystyką produktów leczniczych 
szczepionki można stosować od ukończenia 
9. mż.), które należy przeprowadzić w ciągu 
72 godzin od kontaktu z osobą zaraźliwą dla 
otoczenia – szczepionka może zapobiec zacho-
rowaniu lub przynajmniej złagodzić przebieg 
zakażenia, tylko jeśli zostanie zastosowana 
w tym przedziale czasowym. Za najbardziej 
efektywne uznaje się szczepienie po ekspozy-
cji z tzw. ograniczonym kontaktem (kontakt 
w szkole, biurze itp.), a mniej skuteczne wydaje 
się zastosowanie szczepienia w przypadku bli-
skiego kontaktu (np. domowego). Szczepienie 

poekspozycyjne wykonuje się zarówno u osób 
dotychczas nieszczepionych, jak i zaszczepio-
nych tylko 1 dawką szczepionki.

B.  Immunoglubiny
Immunoglobuliny są zalecane w szczegól-

nych przypadkach, kiedy wykonanie szcze-
pienia jest przeciwwskazane (np. ciąża) lub 
od pierwszego możliwego kontaktu z chorym 
upłynęły >72 godziny (immunoglobuliny moż-
na stosować do 6 dni po kontakcie z chorym). 
Immunoglobuliny można podawać domięśnio-
wo, śródskórni  lub dożylnie . U ciężarnych oraz 
pacjentów z ciężkimi niedoborami odporności 
preferuje się dożylne podanie immunoglobulin. 

Eliminacja odry
Eliminację odry na określonym terenie moż-

na osiągnąć przy odpowiednio wysokim od-
setku osób zaszczepionych w danym społe-
czeństwie (powyżej 95% w każdym roczniku). 
Wówczas przerywa się krążenie wirusa odry  
w populacji. Oznacza to, że jeżeli w społeczeń-
stwie znajdzie się chora (zakażająca) osoba, 
to  brak nieuodpornionych ludzi w jej otoczeniu 
uniemożliwi rozprzestrzenienie się wirusa odry.

Ze względu na wielkie szkody zdrowotne  
i społeczne, powodowane odrą, WHO podjęło 
działania zmierzające do wyeliminowania tej 
choroby m.in. z terenów Europy. Początkowo 
założono eliminację odry w regionie europej-
skim do 2015 roku. W wyniku działań związa-
nych z masowymi kampaniami szczepień w la-
tach 2000-2010 udało się uchronić od śmierci 
z powodu odry blisko 9,6 miliona dzieci (dla 65 
krajów dane te są wiarygodnie, w przypadku 
128 państw szacunki powstały na podstawie 
modeli matematycznych). Globalna liczba zgo-
nów z powodu odry spadła z 562 000 w 2000 
roku do 122 000 w 2010 roku tj. o 78%. Liczba 
zachorowań zmniejszyła się odpowiednio z 853 
480 do 226 722. Od 2000 roku w ramach kam-
panii zaszczepiono ponad miliard dzieci.

Niestety założonego celu eliminacji odry  
w regionie europejskim nie udało się osiągnąć.  
Obecne działania WHO przewidują eliminację 
odry  do 2020 roku.

We wrześniu 2016 roku WHO przekazało in-
formację o eliminacji odry w Ameryce Północ-
nej i Południowej.

“Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny 
wynika, że w całym kraju w okresie od 1 styc-
znia do 15 listopada 2018 roku zarejestrowano 
193 zachorowania na odrę, w analogicznym 
okresie w 2017 roku – 60”

Piśmiennictwo u autorki
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Stanisława Leszczyńska
mgr Barbara Kotlarz

pielęgniarka, położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 
Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych 

Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ w KatowicachŚUM w Katowicach

W 100 - lecie odzyskania niepodległości Śląska Izba Lekarska w Katowicach, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Ka-
towicach, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Zarząd Główny i Oddział Śląski Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Komisja Historii PAU w Katowicach zorganizowali 
10 listopada 2018 r. konferencję z okazji tej ważnej dla Polski rocznicy, pt. ŚRODOWI-
SKO MEDYCZNE NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

W obchodach oprócz wystąpienia znakomi-
tych gości znalazła się akcja posadzenia „Dębu 
Niepodległości”, poświęconego przez papieża 
Franciszka 23 maja br., w której swój udział 

– poprzez Przewodniczącą OIPiP w Kato-
wicach Annę Janik – mają również śląskie 
pielęgniarki i położne. 

Wśród znamienitych gości powitano prof. 
dr. hab. Stanisława Nicieję oraz prof. UŚ 
dr. hab. Zygmunta Woźniczkę z wystąpie-
niem  „Znaczenie odzyskania niepodległości  
i udział środowisk medycznych”. 

Wzruszającą, bardzo osobistą prelek-
cję przedstawił prof. dr hab. n. med.  
Mieczysław Chorąży, świadek historii i uczest-
nik walk o niepodległość. Dr n med. Jacek  
Kozakiewicz opowiedział o wkładzie śląskich 
lekarzy na rzecz niepodległości w ważnych mo-
mentach najnowszej historii Polski.

Wykład „Aptekarze i farmaceuci w budo-
wie państwowości Polski na Śląsku”  wygłosili 
red. Wiktor Szukiel oraz dr n. farm. Piotr  
Brukiewicz. 

Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Wuwer oraz 
dr Bogdan Pliszka odnieśli się do niepodle-
głości dzisiaj. Część teoretyczna przeplatana 
była pieśniami patriotycznymi, które śpiewała 
cała sala. 

O ogromnej odwadze, wynikającej z umi-
łowania życia ponad wszystko, o walce bez 
oręża zbrojnego, zwykłą, codzienną pracą 
opowiedziała mgr Barbara Kotlarz przyta-
czając życiorys błogosławionej Stanisławy  
Leszczyńskiej. W czasach gdy nie trzeba było 
nocy, bo ciemność sama promieniowała z nie-
których ludzi, Stanisława Leszczyńska pokaza-
ła, że można żyć tak, by być światłem wskazu-
jącym drogę godną naśladowania.1 

Błogosławiona Stanisława Leszczyńska
Urodziła się w Łodzi 8 maja 1896 roku. 

Jej rodzice Jan i Henryka Zambrzyccy miesz-
kali na Bałutach. Mimo niełatwych warunków  
Stanisława dość wcześnie rozpoczęła edukację 
szkolną. Najpierw w wieku 7 lat uczęszczała 
na prywatną naukę, a dwa lata później roz-
poczęła naukę w prywatnym progimnazjum  
Wacława Maciejewskiego w Łodzi. W 1908 r. 
cała rodzina wyjechała na 2 lata do Brazylii.  

1  „Są tacy, co nie potrzebują nocy; 
ciemność promienieje z nich.” Stanisław 
Jerzy Lec
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Po powrocie do Łodzi Stanisława podjęła prze-
rwaną naukę w progimnazjum, którą ukończy-
ła przed rokiem 1914. 

Wraz z rozpoczęciem I wojny światowej oj-
ciec Pani Stanisławy został powołany do wojska, 
a sama Stanisława pracowała w Komitecie Nie-
sienia Pomocy Biednym. Jeszcze w czasie woj-
ny 17 października 1916 r. Stanisława zawar-
ła małżeństwo z Bronisławem Leszczyńskim,  
który był z zawodu drukarzem. W 1917 r. 
przyszedł na świat syn Bronisław, a dwa lata 
później córka Sylwia. W 1920 r. rodzina Lesz-
czyńskich przeniosła się do Warszawy, gdzie 
Stanisława podjęła naukę w Szkole Położni-
czej. W 1922 r. po ukończeniu szkoły z nagro-
dą, Stanisława wraz z rodziną wróciła do Ło-
dzi i podjęła pracę jako położna, którą pełniła  
40 lat. W 1922 r. urodziła syna Stanisława,  
a w rok później Henryka. 

Z nastaniem II wojny światowej nadeszły na 
rodzinę Leszczyńskich ciężkie czasy. W związ-
ku z wcieleniem ul. Żurawiej do getta, musieli 
się przeprowadzić. Za pomoc okazywaną Ży-
dom w getcie (organizacja m. in. żywności, 
fałszywych dokumentów) cała rodzina została 
aresztowana. Stanisława wraz z córką Sylwią 
po przesłuchaniach w siedzibie gestapo zosta-
ła przewieziona do obozu koncentracyjnego  
w Oświęcimiu, gdzie otrzymała numer obo-
zowy 41335 a córka 41336. W czasie rewizji 
udało się Leszczyńskiej zachować zaświadcze-
nie uprawniające ją do wykonywania zawodu 
położnej, dzięki temu została mianowana po-
łożną obozową.

Po wojnie, po szczęśliwym powrocie sy-
nów (mąż niestety nie doczekał końca woj-
ny, gdyż zginął w Powstaniu Warszawskim),  
Stanisława zamieszkała w Łodzi przy ul. Zgier-

skiej 99 i ponownie podjęła pracę położnej.  
W 1973 r. pogorszył się stan zdrowia Stanisławy  
Leszczyńskiej (chorowała na nowotwór jelit). 
Zmarła 11 marca 1974 r. Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu św. Rocha na Radogoszczy w Łodzi. 

Całą gehennę obozu Stanisława Leszczyńska 
opisała po latach w swym wstrząsającym 
„Raporcie położnej z Oświęcimia”. 

Położną obozową pozostała do końca, do dnia 
26 stycznia 1945 r, w którym to dniu 
obóz został wyzwolony. Teren obozu opu-
ściła wraz z córką 2 lutego 1945 r. Pierw-
sze swoje kroki skierowała do kościoła  
w Oświęcimiu, gdzie przyjęła sakramenty 
święte. 

27 stycznia 1970 r. w Warszawie nastąpiło 
spotkanie St. Leszczyńskiej z matka-
mi oświęcimskimi i dziećmi urodzonymi  
w obozie. 

Wspomnienia obozowe
Dr Elżbieta Pawłowska (więzień nr 55 852) 

wspomina:
„Nawet w piekle Oświęcimia uczyła miłości 

do nieprzyjaciół. Jej dobroć udzielała się in-
nym. Tworzyła się nić życzliwości. Przestawało 
się myśleć o ratowaniu tylko własnego życia”. 
Każdego dnia i każdej nocy, gdy przyjmowa-
ła na świat dziecko, które starała się ocalić za 
wszelką cenę, czynem swoim protestowała 
przeciwko nieludzkim warunkom. To właśnie 
ona odpowiedziała dr. Mengele, gdy ten kazał 
jej zabijać nowonarodzone dzieci: 

„Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!” 

Wstrząsający dramat o matkach i ich dzie-
ciach urodzonych w obozie koncentracyjnym  
w Oświęcimiu nosi nazwę Oratorium Oświę-
cimskie i jest to literacki tekst Aliny Nowak, 
który opiera się na autentycznych faktach 
przedstawionych w raporcie położnej obozowej -  
Stanisławy Leszczyńskiej. Dopiero w dwadzie-
ścia lat po wojnie ujawniony został mało znany,  
a najbardziej okrutny epizod oświęcimskiej 
tragedii. Tragedii matek i dzieci.

W transportach przywożonych do Oświęci-
mia było wiele kobiet ciężarnych. Umieszczano 
je w rewirowych barakach w odstraszających 
warunkach. „Szpital” obozowy jednak nie był 
miejscem leczenia, gdyż prowadzono tam eks-
perymenty medyczne, likwidowano chorych  
i niemowlęta. Macierzyństwo w obozie było 
nie do zaakceptowania. Ale natura wbrew 
wszystkiemu walczyła o swoje prawa. Do maja 
1943 roku wszystkie dzieci urodzone w obo-
zie kobiecym w Oświęcimiu zabijano zaraz po 
urodzeniu. Topiono je w beczce. Od tamtego 
okresu niemowlęta niebieskookie i jasnowło-

Błogosławiona Stanisława Leszczyńska
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se zabierano do wynarodowienia, inne pozo-
stawiano przy matkach. Ginęły one powolną 
śmiercią głodową, gdyż wychudzone matki nie 
miały czym nakarmić swoich dzieci. W ciągu 
dwóch lat pracy w obozie położna Stanisława  
Leszczyńska odebrała ponad trzy tysiące poro-
dów. Wszystkie dzieci urodziły się żywe, zdrowe  
i zdolne do życia. Obóz przeżyło tylko 30 z nich. 
Pewien redaktor po wysłuchaniu „Oratorium 
oświęcimskiego” podszedł do niej i powiedział, 
że współczuje jej tego, że była w Oświęcimiu. 
Pani Stanisława odpowiedziała, że nie trzeba, 
bo ona dziękuje Bogu za to, że mogła tam być. 

Raport kończy tekst:
„Położna z obozu koncentracyjnego 

Oświęcim-Brzezinka, więzień Nr 41355 
składa raport w imieniu tych, którzy  
o swojej krzywdzie nie mogą światu po-
wiedzieć – w imieniu MATKI i DZIECKA”  
Stanisława Leszczyńska. 

Jeżeli w mej Ojczyźnie - mimo smutne-
go z czasów wojny doświadczenia - miały-
by dojrzewać tendencje skierowane przeciw 
życiu, to wierzę w głos wszystkich położ-
nych, wszystkich uczciwych matek i ojców, 
wszystkich uczciwych obywateli, w obronie 
życia i praw dziecka. W obozie koncentra-
cyjnym wszystkie dzieci - wbrew wszelkim 
przewidywaniom - rodziły się żywe, śliczne 
i tłuściutkie. Natura przeciwstawiając się 
nienawiści, walczyła o swoje prawa upar-
cie, niezłomnymi rezerwami żywotności. 
Natura jest nauczycielką położnej. Razem 
z nią walczy o życie i razem z nią propaguje 
najpiękniejszą rzecz na świecie - uśmiech 
dziecka. 
Stanisława Leszczyńska nr obozowy 41335,

Wspomnienia obozowe:
Porody odbywały się na zbudowanym z 

cegieł piecu w kształcie kanału (...). Dzieci 
nie otrzymywały żadnych przydziałów żyw-
nościowych ani nawet kropli mleka. Marły 
powolną śmiercią głodową. Towarzyszyła im 
wielka miłość i bezsilność matek (...) Spo-
dziewająca się rozwiązania kobieta zmuszo-
na była odmawiać sobie przez czas dłuższy 
przydzielonej racji chleba, za który mogłaby 
- jak to powszechnie mówiono - zorganizo-
wać sobie prześcieradło. Prześcieradło darła 
na strzępy, przygotowując pieluszki i ko-
szulki dla dziecka, żadnej bowiem wypraw-
ki dla dzieci nie było. Wyprane pieluszki 
położnice suszyły na własnych plecach lub 
udach, rozwieszanie ich bowiem w widocz-
nych miejscach było zabronione i mogło być 
karane śmiercią 

Szczególnie żywo zapamiętałam histo-
rię pewnej kobiety z Wilna. Bezpośrednio 
po urodzeniu dziecka, wywołano jej numer. 
Poszłam ją wytłumaczyć, lecz to nic nie 
pomogło a spotęgowało tylko gniew. Zo-
rientowałam się że wzywają ją do krema-
torium. Owinęła dziecko w brudny papier 
i przycisnęła do piersi.Usta jej poruszały 
się bezgłośnie, widocznie chciała zaśpie-
wać maleństwu piosenkę. Nie miała sił, nie 
mogła wydobyć głosu, tylko duże obfite łzy 
wylewały się spod powiek na brudne po-
liczki, padając na główkę małego skazańca.  
O historii tej wspominam dlatego, że sta-
nowiła ona odosobniony przypadek, rzadko 
bowiem matka i dziecko ginęły razem.

Po prostu śpiewałam, gdy już nic nie mo-
głam zrobić, by im pomóc. 

W maju 1943 roku sytuacja niektórych 
dzieci uległa zmianie. Dzieci niebieskookie 
i jasnowłose odbierano matkom i wysyła-
no do Nakła w celu wynarodowienia. Przej-
mujący skowyt matek żegnał odjeżdżające 
transporty niemowląt. Póki maleństwa prze-
bywały przy matce, to już samo macierzyń-
stwo stwarzało promień nadziei. Rozłąka  
z dzieckiem była straszna. 

Z myślą o możliwościach odzyskania tych 
dzieci w przyszłości, o przywróceniu ich 
matkom, zorganizowałam sposób oznacza-
nia niemowląt tatuażem, który nie zwracał 
uwagi esesmanów. Niejedną matkę pocie-
szała myśl, że odnajdzie kiedyś swoje utra-
cone szczęście.

Pewnego razu Lagerarzt kazał mi złożyć 
sprawozdanie na temat zakażeń połogo-
wych i śmiertelności matek oraz noworod-
ków. Odpowiedziałam wtedy, że nie miałam 
ani jednego wypadku gorączki połogowej, 
ani jednego wypadku śmiertelnego, wśród 
matek i nowonarodzonych dzieci. 

Lagerarzt spojrzał na mnie z niedowie-
rzaniem. Powiedział, że nawet najdosko-
nalej prowadzone kliniki uniwersyteckie  
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w Niemczech nie mogą się poszczycić takim 
powodzeniem. 

W oczach jego czytałam gniew i zawiść. 
Możliwe, że ogromnie wyniszczone organi-
zmy były zbyt jałową pożywką dla bakterii. 
Pomimo przerażającej ilości brudu, robac-
twa wszelkiego rodzaju, szczurów, chorób 
zakaźnych, braku wody oraz innych nie da-
jących się wprost opisać okropności, działo 
się coś niezwykłego. 

Warunki, jakie panowały w obozie dalekie 
były od sterylności. Brakowało wody, brud, 
robactwo, wszy, szczury i sąsiedztwo ciężko 
chorych na czerwonkę, dur brzuszny i pla-
misty, tyfus, złośliwą pęcherzycę. Na 1200 
chorych dziennie przypadało kilka aspiryn. 
Wszystkie dzieci rodziły się żywe. Ich celem 
było żyć. Przeżyło obóz zaledwie trzydzieści 
kilka dzieci wywiezionych do Nakła w celu 
wynarodowienia. Ponad 1800 dzieci zosta-
ło utopionych przez Schwester Klarę i Pfani, 
ponad 1000 dzieci zmarło z zimna i głodu.  

Lubiłam i ceniłam swój zawód, ponieważ 
bardzo kochałam małe dzieci. Może właśnie 
dlatego miałam tak wielką ilość pacjentek, że 
nieraz musiałam pracować po trzy doby bez 
snu. Pracowałam z modlitwą na ustach i wła-
ściwie przez cały okres mej zawodowej pracy 
nie miałam żadnego przykrego wypadku. 

Niemiecki personel przychodził obserwować 
położną, przy której rodzące nigdy nie miały 
pęknięcia krocza ani nie było wypadków śmier-
telnych wśród noworodków. Mengele pytał, ile 
dzieci zmarło zaraz po porodzie. Usłyszał, że 
żadne. Nie dowierzał, bo w najlepszych kli-
nikach uniwersyteckich nie było takich przy-
padków. Pani Stanisława przed każdym poro-
dem modliła się, potem dziękowała Bogu na 
szczęśliwe rozwiązanie. Następnie był chrzest. 
Często proszono ją, by była chrzestną. Odma-
wiała. Mówiła, że może nie przeżyć, a kobiety 
młodsze mają szansę. 

 
Wspomnienia
„Jak się człowiek przebudzi, to zwykle uda-

je mu się trafić nogą tylko do jednego panto-
fla” - mówi Bronisław Leszczyński, lekarz, syn 
Stanisławy Leszczyńskiej, położnej. „Mamę jak 
wzywano w nocy, to często właśnie w jednym 
pantoflu wybiegała. I tak się też modliła do 
Matki Bożej: załóż, chociaż jeden pantofelek, 
ale przybądź z pomocą. Mama mówiła, że się 
nigdy nie zawiodła”. 

„Pewnego razu, gdy mama zachorowała, 
przyszły Żydówki i powiedziały, że w bożnicy 
odprawiane jest za nią nabożeństwo„ -  (syn 
Bronisław)

„...ludzie często o niej mówili, anioł dobroci. 
Mówiła, że jak brała dziecko na ręce, to mia-

ła wrażenie, że trzyma dzieciątko Jezus. I to 
Dzieciątko było z nią w Oświęcimiu i dlatego 
nic się jej nie mogło stać. Przed taką postawą 
nawet diabeł pierzcha„ - (syn Henryk)

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że 
świętość polega na wypełnianiu swoich obo-
wiązków. Mama to czyniła. Jej życie dowo-
dzi, że nie ma takich warunków, w których 
można zmusić kogoś do zabicia dziecka, na-
wet w obozie śmierci. Gdy mama spotkała 
się po latach w Warszawie z dziećmi, które 
przyjęła na świat w obozie, to powiedziała, 
że to był jeden z najszczęśliwszych dni w jej 
życiu – (syn Henryk)

„Pewnego razu Mengele ją obserwował i gdy 
miała chwilę przerwy powiedział <<Mutti 
(<<mateczko>>, wszyscy ją tak nazywali), 
widziałem, że się dużo napracowałaś, mu-
siałaś więc sporo zarobić. Musisz postawić 
piwo>>” wspomina pan Bronisław. „Mama 
znała się na żartach, powiedziała, że każe 
przynieść stół, nakryje go i pośle po piwo”. 

Raz na Wigilię pani Stanisława dosta-
ła paczkę z chlebem od rodziców. Pokroiła 
go i na kawałku tektury częstowała nim 
kobiety w baraku. To był opłatek, zakaza-
ny. Nagle w baraku zapanowała cisza, ręce 
i oczy znieruchomiały. Przyszedł Mengele. 
„Matka szukała jego wzroku, on spuścił oczy 
i powiedział, że przez mały moment wyda-
wało mu się, że jest człowiekiem” mówi pan 
Bronisław. – „I komu to mówił, więźniowi, 
Polce. Odszedł, nie było prześladowań. Lu-
dzie widzieli, że ona miała nad nim przewa-
gę”. 

Cieszyła się drugim człowiekiem –( syn Bro-
nisław)

Mama o nikim źle nie mówiła, nawet  
o nim (o Mengele) -  stwierdza syn Henryk. 

„Kochała swój zawód, bo kochała dzie-
ci„ - wspomina pan Bronisław. „To nie była 
łatwa decyzja, by zacząć się uczyć tego 
zawodu. Miałem trzy lata, siostra Sylwia 
rok. Mama zostawiła nas pod okiem za-
pracowanego ojca, dziadków i wyjechała 
na dwa lata. W czasie okupacji myślałem, 
że przy mamie bym się nie bał. To samo 
mówiły oświęcimianki, jej pacjentki. Mówiły 
też, że była aniołem. W niej była ogromna 
siła moralna. Była delikatna i mocna zara-
zem. Nigdy nie widziałem jej bezradnej.  
A co ona mogła mieć w Oświęcimiu: zna-
lezione nożyczki, brud, szczury, czerwonkę, 
tyfus? Mama oddawała swój chleb i lekar-
stwa chorym. Prostymi słowami potrafiła 
dotrzeć do człowieka. Po jej śmierci jedna 
kobieta opowiedziała mi, że mama przez 
dwie noce i dwa dni pomagała jej rodzić. 
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Ta kobieta wspominała, jak mama plotła jej 
warkocze, jak jej pomagała w bólu.”

Współcześnie
 � W czerwcu 1987 roku podczas wizyty  

w Łodzi papież Jan Paweł II wskazał  
Stanisławę Leszczyńską jako przykład 
chrześcijańskiego bohaterstwa. 

 � Do kościoła, do krypty gdzie spoczywa 
Stanisława Leszczyńska, pielgrzymują 
położne i matki, które za pośrednictwem 
zmarłej dziękują Bogu za szczęśliwy po-
ród i dar macierzyństwa. W każdy wtorek 
odbywa się nabożeństwo w tych inten-
cjach. 

 � Śląska Izba Lekarska w Katowicach jest 
również związana z osobą Stanisławy 
Leszczyńskiej poprzez syna Henryka, 
członka lekarskiego samorządu zawodo-
wego.

W dowód uznania 
 � W stulecie urodzin Stanisławy Leszczyń-

skiej (1996 r.) jej doczesne szczątki zo-
stały przeniesione z cmentarza do ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP, w którym 
została ochrzczona. 

 � Imię Stanisławy Leszczyńskiej od roku 
1983 nosiła Krakowska Szkoła Po-
łożnych, obecnie Krakowska Medycz-
na Szkoła Policealna im. Stanisławy  
Leszczyńskiej.

 � Jej wizerunek widnieje także na Kielichu 
Życia, złożonym na Jasnej Górze pod-
czas uroczystości  2 maja 1982 roku. Na 
podarowanym kielichu widnieją jeszcze 
3  sylwetki wielkich Polek: św. Jadwigi 
Śląskiej, św. Jadwigi Królowej Polski, bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej. 

 � W roku 1992 odjęto, pomyślnie zakoń-
czony proces beatyfikacji Stanisławy 
Leszczyńskiej..

 � Jej życie i działalność zostało upamięt-
nione w filmie „Położna z Auschwitz” 
(reż. Maria Stachurska)

Materiały źródłowe:

www.mdsm .p l / i n d ex . php ? l a nguage -
=PL&id=203

www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/oblicza/
leszcz.html

www.gigant.pl/html/index.asp?k=191&mo-
d=prd&p=qjpeghcpqrabknxhytra

https://pl.aleteia.org/2017/09/24/nie-wolno-
zabijac-dzieci-powstaje-film-o-poloznej-z-
auschwitz/2/

http://www.gaudium-vitae.eu/strona1.html
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-2710
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AGEIZM 
czy istnieje dyskryminacja ze względu 
na podeszły wiek w ochronie zdrowia ?

mgr piel. Anna Pisany-Syska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego i geriatrycznego

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętochłowicach
Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach

Doktorantka, Klinika Geriatrii Katedra Chorób Wewnętrznych Wydział Nauk o Zdrowiu 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zastanówmy się czym jest dyskryminacja? W najprostszy sposób można powiedzieć, 
że dyskryminacja to sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodze-
nie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny 
człowiek w podobnej sytuacji. Właśnie to wiek pacjenta, bywa niejednokrotnie przy-
czyną innego, nierównego traktowania. Poniżej zaprezentowany artykuł ma pomóc 
odpowiedzieć na pytanie czy w systemie opieki zdrowotnej istnieje dyskryminacja pa-
cjentów w wieku podeszłym. 

W ostatnich latach coraz więcej uwa-
gi poświęca się zagadnieniom związanym  
ze starzeniem się i wynikającą z niego staro-
ścią. Globalnie zaczyna się dopiero postrzegać 
problemy osób w wieku podeszłym. Prognozy 
demograficzne wskazują na to, iż w 
sposób lawinowy zwiększa się popu-
lacja osób w wieku powyżej 65 roku 
życia. Szacuje się, że obecnie w spo-
łeczeństwie polskim jest ich 13,8%, 
a w całej Unii Europejskiej – 17,5%. 
Zgodnie z prognozami grupa osób w 
wieku powyżej 65 roku życia w Polsce 
będzie w 2030 roku prawie dwukrot-
nie liczniejsza (23,8%). Na podstawie 
powyższych danych można stwier-
dzić, że w sposób nieuchronny zbliża 
się „demograficzna fala”, spowodowa-
na wejściem pokolenia powojennego 
w okres emerytalny. Oznacza to, że 
kurcząca się grupa ludzi pracujących 
będących w wieku produktywnym, dostarcza 
coraz mniej środków do budżetu państwa, któ-
re są niezbędne do funkcjonowania coraz więk-
szej liczby osób w wieku emerytalnym. Coraz 
częściej wzrost odsetka osób starszych w po-
pulacji odbierany jest jako problem społeczny. 
Można to zaobserwować we wzroście negatyw-
nych postaw wobec tych osób. W społeczeń-
stwie w którym panuje kult młodości, spycha 
się osoby w podeszłym wieku na margines, co 
sprzyja pojawieniu się dyskryminacji ze wzglę-
du na wiek.

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek 
nazywane jest AGEIZM-em. Po raz pierwszy 

pojęcie ageizmu wprowadzone zostało w 1969 
roku przez Roberta Butlera - amerykańskiego 
gerontologa, pierwszego dyrektora Narodo-
wego Instytutu ds. Starzenia. Dyskryminację  
z powodu wieku autor tłumaczył zanikiem więzi 

identyfikującej młodych i starych jako wspól-
notę istot ludzkich. Zdaniem Butlera uprzedze-
nia i dyskryminacja ze względu na wiek to pro-
ces systematycznego tworzenia stereotypów 
i gorszego traktowania ludzi z powodu tego, 
że są starzy. Ageizm został zdefiniowany jako 
zestaw przekonań, uprzedzeń i stereotypów 
mających swe podstawy w biologicznym zróż-
nicowaniu ludzi, które dotyczą kompetencji i 
potrzeb osób w zależności od ich biologicznego 
wieku. Ageizm zakłada, że osoba z danej grupy 
wiekowej nie jest w stanie wykonywać okre-
ślonych ról społecznych wg oczekiwań ogółu. 
Dyskryminacja ze względu na wiek obejmuje 
negatywne stereotypy, gdzie między innymi 

Źródło: https://goo.gl/images/p56nc1
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można wymienić, przekonanie iż osoba w po-
deszłym wieku to głównie zbiór chorób, otępie-
nie, brak użyteczności, niedołęstwo, izolacja. 
Takie myślenie prowadzi to do złego postrze-
gania osób starszych, którzy z uwagi na wiek 
i często towarzyszącą im wielochorobowość, 
nie są w stanie sprawnie funkcjonować w ob-
szarach fizycznym, psychicznym i społecznym. 
Dyskryminacja przejawia się także w sposobie 
komunikacji z tą grupą pacjentów poprzez au-
tomatyczne traktowanie ich jako osoby mają-
ce problemy z pamięcią lub ze słuchem, nie-
dowidzących albo traktowanie ich jak dzieci. 
Ageizm może przybierać formę indywidualną, 
instytucjonalną, świadomą i nieświadomą. W 
skrajnych sytuacjach możemy mieć co czynie-
nia ze zjawiskiem gerontofobii, czyli irracjonal-
ną obawą przed ludźmi starymi, zarówno przed 
kontaktem z nimi, jak i przed starzeniem się 
rozumianym jako proces przemijania. 

Podczas hospitalizacji pacjentów starszych, 
często pojawiają się pytania dotyczące leczenia 
osób w podeszłym wieku: jak długo je prowa-
dzić, czy leczyć bez względu na wiek pacjenta, 
czy w ogóle takiego pacjenta opłaca się leczyć? 

Zjawisko dyskryminacji osób starszych  
w tym wypadku, tłumaczone jest zazwyczaj 
tym, że osoby młode są warte leczenia, że będą 
dłużej odczuwać korzyści zdrowotne wynikają-
ce z zastosowanego leczenia, tym samym będą 
wydajniejsze w życiu osobistym i w związku z 
tym będą lepiej realizować się w życiu społecz-
nym. Osoba w podeszłym wieku, obarczona 
wielochorobowością wymaga długotrwałego, 
przewlekłego leczenia, w trakcie hospitalizacji 
oprócz farmakoterapii jest konieczne wdroże-
nie wysokospecjalistycznych i drogich proce-
dur, które generują dodatkowe koszty opieki 
nad pacjentem geriatrycznym. Pojawiają się 
także koszty związane z pielęgnacją, procesem 
rehabilitacji, a także z koniecznością umiesz-
czenia pacjenta w odpłatnych ośrodkach opieki 
długoterminowej (ZPO, ZOL, DPS). Tym sa-
mym w sektorze opieki zdrowotnej mogą coraz 
częściej pojawiać się zapytania dotyczące opła-
calności leczenia takiej osoby, a to generować 
może zachowania sprzyjające dyskryminacji 
pacjenta ze względu na jego wiek biologiczny. 

Kolejnymi obserwowanymi przejawami 
dyskryminacji ze względu na podeszły wiek 
to gorsza dostępność do agresywnych metod 
leczenia w przypadku chorób onkologicznych, 

bagatelizowanie diagnostyki stanu chorobowe-
go, brak możliwości wykonywania badań prze-
siewowych (np. badania mammograficzne do 
70 roku życia), ograniczany dostęp do ratow-
nictwa medycznego. 

W czasie kontaktu z pacjentami w pode-
szłym wieku mogą się pojawić reakcje ta-
kie jak: niedostrzeganie, lekceważenie, czyli 
uznanie iż wartości i potrzeby osób starszych 
są mniej ważne od potrzeb osób młodszych, 
ośmieszenie, nadopiekuńczość – wyręczanie 
osoby w wieku podeszłym z czynności, które 
jest w stanie wykonać samodzielnie, protek-
cjonalność – tendencja do traktowania osoby 
starszej jako niezdolnej do funkcjonowania bez 
wsparcia innej osoby bądź instytucji, zaniedba-
nie – ignorowanie ważnych potrzeb psychoso-
matycznych, społecznych i materialnych osób 
w wieku podeszłym, segregacja – odłączenie 
osób starszych od reszty społeczeństwa po-
przez umieszczanie ich w odrębnym obszarze, 
nadużycie cielesne, czyli fizyczna agresja w 
stosunku do osób starszych mogąca mieć for-
mę łagodną (popychanie, szturchanie) lub bru-
talną (ciężkie pobicie).

Zdecydowana część z tych zjawisk może 
występować w placówkach sektora opieki zdro-
wotnej, należy jednak pamiętać, że wszyscy 
niezależnie od wieku są równi w świetle prze-
pisów prawa oraz wszyscy powinni mieć rów-
ny dostęp do świadczeń medycznych. W tym 
momencie pojawia się pytanie czy rzeczywiście 
tak jest? 

Źródło: https://goo.gl/images/EYk1h6
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Seniorzy sami podkreślają, że czują się dys-
kryminowani przez system opieki zdrowotnej 
wskazują na słabą jakość opieki medycznej, na 

to iż spotykają się z utrudnieniami w dostę-
pie do pomocy medycznej. Skarżą się na niską 
jakość komunikacji z lekarzem, pielęgniarką 
podstawowej opieki zdrowotnej, ograniczenia 
w dostępie do badań - w tym również profi-
laktycznych. Przyczyną takiego stanu może 
być brak poruszania tego zagadnienia w toku 
edukacji personelu medycznego. Już na etapie 
kształcenia powinny być przeprowadzane zaję-
cia dydaktyczne, które będą sprzyjały elimina-
cji ageizmu. Konieczne jest także budowanie 
właściwych postaw społecznych od wczesnych 
lat dziecięcych. Z drugiej strony personel 
medyczny ocenia, że mnogość dolegliwości 
zgłaszanych przez pacjenta utrudnia kontakt  
z nim i zakłóca porozumienie. Lekarze często 
zgłaszają, iż mają limitowany czas możliwy do 
przeznaczenia dla jednego pacjenta, toteż pa-
cjent geriatryczny, korzystający z porady zabu-
rza rytm ich pracy. 

Należy podkreślić, że konstytucja Rzeczpo-
spolitej Polskiej gwarantuje równe traktowanie 
wszystkich obywateli niezależnie od ich statusu 
społeczno-ekonomicznego, płci i między inny-
mi wieku i nikt nie powinien być dyskrymino-
wany również podczas sprawowania opieki me-
dycznej nad pacjentem (art. 32 ustęp 1 i 2). 
Kolejnym dokumentem prawnym określającym 
najważniejsze prawa, wolności i zasady obywa-
teli państw należących do Unii Europejskiej jest 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.  
W Art. 21 §1 (Rozdział III) zakazuje ona wszel-
kiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społecz-
ne, cechy genetyczne, język, religię lub świa-
topogląd, opinie polityczne, a także inne cechy 

np. przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orien-
tację seksualną.

Ageizm jest dużym proble-
mem społecznym, który wyma-
ga jeszcze dużego nakładu pra-
cy. To nie tylko właściwa edukacja 
personelu medycznego, ale rów-
nież kształcenie, już od dziec-
ka poszanowania wobec osób  
w podeszłym wieku. Dlatego począ-
tek walki z ageizmem powinni roz-
począć rodzice dzieci, a następnie 
wszystkie osoby mające wpływ na 
wychowanie społeczne człowieka. 

Uważam, iż powinno się głośno mówić 
o dyskryminacji ze względu na wiek, by nie 
dopuścić do niej i potrafić ją eliminować  
w czasie opieki nad pacjentem geria-
trycznym. Starzenie się społeczeństwa 
niesie także ze sobą konieczność prze-
organizowania sytemu opieki zdrowot-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem 
opieki geriatrycznej dedykowanej tej 
właśnie grupie pacjentów. Obecnie 
osoby po 65. roku życia stanowią naj-
większa grupę pacjentów, którzy po-
jawiają się w podmiotach leczniczych, 
zarówno w szpitalach, opiece długoter-
minowej jak i poradniach podstawowej 
opieki zdrowotnej. W Polsce opieka ge-
riatryczna jest wciąż niewystarczająca  
i wymaga zarówno zwiększenia nakła-
dów finansowych jak i doposażenia in-
stytucjonalnego. 

Literatura:

• Twardowska-Rajewska J., 2005, Dyskrymi-
nacja ze względu na wiek w obszarze służby 
zdrowia, [w:]Stop dyskryminacji ze względu 
na wiek Akademia Rozwoju Filantropii, War-
szawa,48–52

• Walkowska W., Obszary społecznej dyskrymi-
nacji pokolenia 50 plus – na przykładzie badań 
[w:] Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Starość i 
starzenie się…, s. 184

• Zych A., 2001, Słownik gerontologii społecz-
nej, Warszawa, s. 60

Źródło: https://goo.gl/images/YF3dSY
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Wigilia pod znakiem motyla
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św.Kaliksta I w Tychach

mgr Mariola Śleziona
Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Motyl to symbol duszy, szczęścia, natchnienia, lekkości, piękna, przemiany ze-
wnętrznej i świadomości. Oznacza oświecenie, głębsze wejrzenie w naturę świata 
oraz przebudzenie się w miłości do świata. ... Niektórzy wierzą, że motyle są posłań-
cami od bliskich, którzy już odeszli. To doskonały symbol idei hospicyjnej wyrażającej 
ulotność życia ludzkiego, kruchość istnienia a jednocześnie piękno pomagania,  opieki 
nad cierpiącymi i wznoszenia się ponad ludzkie słabości. 

Coraz częściej o stacjonarnej opiece ho-
spicyjnej mówi się nie zakład czy oddział 
lecz  Dom Hospicyjny. Dom to termin sym-
bolizujący bezpieczeństwo, ciepło, spokój  
i towarzystwo bliskich osób. To właśnie sta-
ra się dać swoim podopiecznym personel 
zatrudniony w domach hospicyjnych. Prze-
bywający tam pacjenci są w bardzo trud-
nym momencie swojego życia. Choroba z 
jaką się zmagają, jej charakter, ograniczenia  
i następstwa, mają ogromny wpływ na od-
czuwalną jakość życia. Opieka paliatywna  
a  hospicyjna w szczególności, afirmuje ży-
cie we wszystkich jego przejawach. Życie z 
ciężką, nieuleczalną chorobą wpływa na po-
strzeganie świata, ludzi i siebie na tle tych 
traumatycznych zdarzeń. Bywa, że chorzy 
izolują się, poddają depresji lub rezygnują  
z jakiejkolwiek aktywności. Nie zawsze jest 
to efektem dolegliwości fizycznych, czasem 
braku zgody na to co ich spotkało, przeja-
wem buntu lub reakcją na brak wsparcia w 
chorobie osób bliskich. Od podejścia, opie-
ki, oddziaływania psychicznego na pacjentów  
i postawy personelu wobec swych podopiecz-
nych i ich rodzin zależy często, czy czas który 
im pozostał jest darem pozwalającym przeżyć 

te chwile w pełni, czy tylko okresem oczekiwa-
nia na nieuniknione. 

Personel pracujący w Domach Hospicyjnych, 
to ludzie o szczególnej wrażliwości, konstruk-
cji psychicznej, otwarci na drugiego człowieka, 
działający tak, by każda chwila szybko upływa-
jącego życia ich podopiecznych była wartościo-
wa, dobrze przeżyta i cenna. 

Życie w hospicyjnej rzeczywistości to nie 
tylko walka z objawami towarzyszącymi choro-
bie ale również aktywizowanie chorych do dzia-
łania, przeżywania ważnych chwil, kontaktu z 
bliskimi i otoczeniem, samorealizacji, spotkań, 
rozmów i przeżycia swego czasu w pełni. Ce-
lem takiego działania jest niedopuszczenie do 

poddania się, wycofania i rezygnacji chorych 
z czasu jaki im pozostał, oraz przekierowanie 
uwagi pacjentów z rozważań o swojej chorobie 
na twórcze działanie.

Szczególnym okresem w hospicyjnej rze-
czywistości są Święta Bożego Narodzenia.  
To czas wyjątkowy, magiczny, pełen ciepła, 
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bliskości, serdecznych słów i spotkań, reli-
gijnych przeżyć i atmosfery jedynej w swo-
im rodzaju. Zwykle jest to czas wyczekiwania  
i intensywnych przygotowań, radosnego prze-
żywania Bożego Narodzenia. Nie może zabrak-
nąć tego również w domu, który powołano by 
życiu osób w nim przebywających nadać lepszy 
i pełniejszy wymiar. 

Hospicja również przygotowują się do Świąt 
Bożego Narodzenia.  Już na początku grudnia 
w Domach Hospicyjnych zwykle pojawiają się 
Mikołaje i obdarowują symbolicznymi prezen-
tami pacjentów tam przebywających. Najczę-
ściej są to drobiazgi wykonane przez uczniów 
zaprzyjaźnionych szkół, wolontariuszy, rodziny 
chorych lub personel medyczny. Nikt nie może 
zostać pominięty lub niezauważony. Śmiech, 
radość, zabawa w takich miejscach jak ho-
spicja są szczególnie cenne i pożądane.  Dla 
niektórych pacjentów samotnych, pozbawio-
nych towarzystwa bliskich, mierzących się  
w pojedynkę ze śmiertelną chorobą, święta 
zorganizowane w hospicjum mogą być nie tyl-
ko ostatnimi w ich życiu 
ale również pierwszymi 
od wielu lat, spędzo-
nymi w otoczeniu osób 
życzliwych.

Pacjenci (których 
stan na to pozwala) 
uczestniczą w przygo-
towaniu ozdób świą-
tecznych, stroików, 
dekorowaniu pomieszczeń ozdobami świą-
tecznymi, ubieraniu choinki, przygotowywaniu 
wspólnego spotkania przy stole. Do organizacji 
Świąt Bożego Narodzenia często włączają się 
rodziny chorych lub wolontariusze. Niezwykle 
ważne jest by wykorzystać ten czas na inte-
grację, aktywizowanie chorych i odwrócenie 
choć na chwilę ich uwagi od spraw związa-
nych z chorobą. Badania dowodzą bowiem, 

że wpływ stanu emocjonalnego, podwyższony 
nastrój, brak czynników stresogennych, od-
czuwanie przyjemności, pozytywnie wpływa 
na doznanie dolegliwości bólowych i samo-
poczucie chorego. Wieczór Wigilijny jest rów-
nież okazją do przeżycia niezwykłych chwil.  
Przy wigilijnym stole spotykają się lekarze, 
pielęgniarki, personel pomocniczy, pacjen-
ci (dowozi się do stołu również chorych na 

wózkach), wolon-
tariusze, członko-
wie rodzin pacjentów  
i kapelan wspierają-
cy duchowo społecz-
ność hospicjum. Ko-
lacja wigilijna to czas 
wspólnego spotkania, 
modlitwy, rozmówi 
żartów, przeżycia ra-
zem tych chwil, wy-

miany ciepłych gestów i uśmiechów. Życzenia 
płynące tego wieczoru (dla niektórych chorych 
ostatnie), pełne są ciepła, troski, zrozumie-
nia i wsparcia. Świadomość niepowtarzalności  
i niezwykłości przeżywanych wówczas chwil 
wielu chorym pozwala odzyskać spokój, wy-
tchnienie w walce z chorobą lub poszukać 
wsparcia w wartościach duchowych i odnaleźć 
sens doświadczanego cierpienia. Wspólne ko-
lędowanie, rozmowy i uczestnictwo w Paster-
ce celebrowanej w hospicyjnej kaplicy przez 
kapelana, czynią ten wieczór wyjątkowym.  
Kiedy czas jest już wartością wymierną w pe-
wien osobisty sposób, a chorzy mają świa-
domość jego przemijania, to starania by wy-
pełnić go takimi niezwykłymi doznaniami jest 
niezwykle cenne. Personel hospicjum nie za-
pomina również o tych, których stan zdrowia 
nie pozwolił na uczestnictwo w tym wspólnym 
spotkaniu. To do ich łóżek idą pielęgniarki, le-
karze, wolontariusze, kapłan, by podzielić się 

Personel pracujący w Domach Ho-
spicyjnych, to ludzie o szczególnej 
wrażliwości, konstrukcji psychicznej, 
otwarci na drugiego człowieka, działa-
jący tak, by każda chwila szybko upły-
wającego życia ich podopiecznych była 
wartościowa, dobrze przeżyta i cenna. 
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opłatkiem, ciepłym słowem, uśmiechem, do-
tykiem dłoni. Ten czas w wyjątkowy sposób 
wydobywa z ludzi to co dobre, wartościowe  
i szlachetne. 

Często w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
w hospicjach pojawiają się niezwykli goście. 
Młodzież i dzieci  przychodzą by zaprezentować 

pacjentom, ich rodzinom i personelowi me-
dycznemu przygotowane specjalnie dla nich na 
tę okazję „Jasełka”, występy muzyczne, czy po 
prostu wspólnie pokolędować. To kolejna oka-
zja do przeżycia czegoś miłego, wzruszającego 
i pięknego. Tego typu spotkania wzbogacają 
w doświadczenia wszystkich. Chorzy i ich ro-
dziny przeżywają chwile wzruszenia, personel 
cieszy fakt rodzinnej, świątecznej atmosfery, 
która udziela się ich podopiecznym a młodzież 
ma okazję uwrażliwić się na potrzeby osób 
cierpiących, słabych i często opuszczonych w 
chorobie. Spojrzenie na Święta w Hospicjum z 
tej perspektywy jest budujące i dowodzi, że to 
miejsce to prawdziwy, choć może tymczasowy 
dom dla jego mieszkańców. Personel Domów 

Hospicyjnych dokłada wszelkich starań by po-
między zabiegami, podawaniem leków i zmianą  
opatrunków toczyło się normalne życie. Dbają 
o to, aby każdy pacjent do ostatnich dni uczest-

niczył w życiu hospicyjnej wspólnoty i czuł się 
ważny, zauważony i szanowany, bowiem życie 
ludzkie składa się z chwil i dlatego cenna jest 
każda chwila przeżyta bez bólu, strachu i cier-
pienia w otoczeniu bliskich i życzliwych osób. 

Istnieje jeszcze inna perspektywa po-
strzegania Świąt Bożego Narodzenia  
w hospicjum. To niezwykła misja jaką 
spełniają osoby tam pracujące. Zasta-
nawiać może skąd taki wybór specyfiki  
i miejsca pracy. Być może jest to kwe-
stia priorytetów,  potrzeb wyższych czy 
po prostu wychowania w szacunku do lu-
dzi (zwłaszcza tych słabych i chorych).  
Być może jest to sposób na doskonale-
nie siebie jako człowieka, potrzeba serca 
czy chęć zrobienia czegoś dla innych, ale 
na pewno jest to wyjątkowa działalność. 
Towarzyszenie osobom umierającym, 
wspieranie ich rodzin, radzenie sobie  
z traumatycznymi przeżyciami, stresem 
i obciążeniem psychicznym, to rzeczywi-
stość i codzienność personelu  pracującego  
w hospicjach. Zatem, kiedy pogasną świe-
ce i umilkną kolędy, wracają do opieki nad 
tymi, dla których ta noc może być trudna 
do przetrwania. 

Mówią, że ludzie umierający wybiera-
ją sobie tych, przy których chcą odejść. 
Jeśli to prawda, to czy może być większe 
wyróżnienie i przywilej niż być wybranym 
na towarzysza ostatnich, najcenniejszych 
chwil życia drugiego człowieka?......

„Kiedy już będę gotowy zamknąć 

za sobą ostatnie drzwi, zdmuchnąć 

świecę i podążyć w ciemność, daj mi 

nadzieję, że to co dostrzegam na ho-

ryzoncie to świt nowego poranka….”
autor nieznany
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„Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom”

W dniu 24.11.2018  roku w Domu Lekarz zorganizowano  Ogólnopolską konferencję 
naukowo-szkoleniową „Akademia Leczenia Odleżyn – Stop Odleżynom”. 

Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go ORPIP w Katowicach, pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i 
Położnych i patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej.

Relacja z  Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej

Uroczystego otwarcia konferencji i przywita-
nia uczestników dokonała mgr Iwona Woźniak 
przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

W opiece nad pacjentem istotne znaczenie 
ma  współpraca zespołu interdyscyplinarnego, 
w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, 
pielęgniarze, rehabilitanci, mikrobiolodzy, oraz 
dietetyk. 

Wspólna praca  umożliwia kompleksową 
opiekę nad chorym unieruchomionym i daje 
lepsze skutki, niż jednostkowa praca każdej z 
tych osób. Istotne znaczenie ma wczesna pre-
wencja i wspomaganie pacjenta, aby rozpoznać 
zagrożenie w możliwie najszybszym czasie. 
Postępowanie miejscowe powinno przebiegać 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia ran 
dostosowanych do charakterystyki i aktualne-
go stanu rany.

Należy zwrócić uwagę ,że  rozwój odleżyn 
jest nie tylko przejawem niedostatecznej opieki 
i zaniedbań opiekunów, może jednak również 
świadczyć o złym stanie klinicznym, zaawanso-
waniu choroby, i niekorzystnym rokowaniu. Za-
pobiegając odleżyną obniżamy koszty leczenia 
pacjenta, skracamy pobyt chorego w szpitalu.

Na konferencji została przedstawiona te-
matyka z zakresu prawidłowego żywienia pa-
cjentów z odleżynami, pielęgnacji pacjentów z 
odleżynami, zastosowania odpowiednich środ-
ków do pielęgnacji ran, edukacja pacjentów i 
ich rodzin. Uczestnicy wysłuchali następują-
cych referatów:

• „Pacjent z raną – problem czy wy-
zwanie ? Rola opatrunków specja-
listycznych w codziennej praktyce 
profilaktyki i leczenia odleżyn” –mgr 
Małgorzata Budynek (Medical Affairs Ma-
nager, ConvaTec Polska Sp z o.o.), omó-
wiła problem leczenia ran, które są pro-
blemem i wyzwaniem, rolę opatrunków w 
kontroli stanu mikrobiologicznego rany, 
czy technologia z jakiej wykonany jest 
opatrunek ma znaczenie- problem biofil-
mu. Rodzaje ran, prawidłowe opracowa-
nie ran w praktyce, jakie są najczęstsze 

problemy w gojeniu ran. Zwrócono uwa-
gę na stosowanie podczas leczenia zale-
ceń Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. 
Nadal do leczenia ran stosujemy różnego 
rodzaju skal i sposobów. Ze względu na 
coraz częstsze roszczenia prawne pla-
cówki medyczne powinny dostosować 
wewnętrzne standardy przeciwodleży-
nowe do możliwości danej placówki. W 
wyniku procesów sądowych jest spraw-
dzane czy postępowaliśmy prawidłowo w 
zapobieganiu i leczeniu odleżyny u pa-
cjenta, zgodnie ze standardem funkcjo-
nującym w oddziale. 
W leczeniu pacjenta zalecane jest : 
- leczyć zgodnie z aktualnymi praktykami 

opartymi na dowodach, 
- ściśle monitorować pod kątem zmian, 

które wymagają ponownej oceny stra-
tegii ran,

- kluczowe lokalne bariery dla procesu 
gojenia się ran,

- optymalny dobór opatrunku,
Przedstawiono listę różnego rodzaju opa-
trunków dostępnych wraz z nowościami 
do leczenia ran przewlekłych i ostrych z 
małą ilością wysięku bądź bez wysięku, 
ran głębokich z kieszeniami i nawisami 
skórnymi.
Również w leczeniu istotne znaczenie ma 
dobór preparatów do usuwania przylep-
ców, zastosowanie podciśnieniowej tera-
pii ran oraz zamknięty system do kontro-
lowanej zbiórki stolca.

• „Znaczenie wsparcia żywienio-
wego w leczeniu ran” – mgr Aneta  
Rzęsikowska (Oddział chirurgii ,Krapko-
wickie Centrum Zdrowia, Poradnia Ży-
wieniowa 

Nutrimed ),przedstawiła i omówiła pro-
blematykę :ran przewlekłych  - niegojące 
się, obniżona jakość życia, problem ma-
terialny, psychiczny, społeczny.
Podział ran przewlekłych, owrzodzeń żyl-
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nych owrzodzeń cukrzycowych, owrzo-
dzeń odleży nowych.
Wskazano na fazy gojenia ran, czynniki 
wpływające na powstawanie i upośledze-
nie gojenia się ran (niedożywienie, ucisk, 
niedokrwienie, leki zażywane, wiek, 
stres, choroby współistniejące, czynniki 
miejscowe (ciało obce, temperatura, ob-
fity wysięk, obecność tkanek martwych, 
biofilm bakteryjny, obrzęk śródtkankowy, 
powtarzające się urazy, technika opraco-
wania i zszycia tkanek, hemostaza, lokal-
ny ucisk, działanie sił ścinających tarcia).
W przypadku leczenia żywieniowego waż-
ne jest uzupełnienie niedoborów. Każ-
da rana dodatkowo potrzebuje wsparcia 
energetycznego, białkowego i substancji 
odżywczych. Przypomniano rodzaje nie-
dożywienia i ich objawy, zalecenia doty-
czące leczenia żywieniowego oraz wska-
zania i schematy stosowane w   leczeniu 
żywieniowym. Uwzględniono również 
drogi podawania żywienia i rolę poszcze-
gólnych  składników w gojeniu ran.

• „Nutrimed – żywienie dojelitowe w 
warunkach domowych” – mgr  Paweł 
Urbańczyk

(Poradnia Żywieniowa Nutrimed) w swo-
im referacie zwrócił  uwagę, że leczenie 
żywieniowe to nieodłączny element sku-
tecznego leczenia. 
Żywienie dojelitowe w warunkach domo-
wych to usługa refundowana, wymaga-
nia :
- założony sztuczny dostęp do  przewodu 

pokarmowego, 
- dokument potwierdzający założenie do-

stępu do przewodu pokarmowego, 
- prawidłowe wystawienie skierowanie do 

Poradni Żywieniowej, 
- ubezpieczenie zdrowotne,
- w przypadku pacjenta poniżej 18 roku 

życia- Szpitalna kwalifikacja do żywie-
nia dojelitowego w warunkach domo-
wych dietą przemysłową .

Zakres świadczeń usług lekarskich obej-
muje poradnictwo w miejscu zamieszka-
nia pacjenta, leczenie w domu pacjenta, 
badania kontrolne krwi. Każdy pacjent 
ma ustalony harmonogram wizyt lekar-
skich dostosowany do stanu pacjenta.
Przedstawiono rodzaje dostępów do 
przewodu pokarmowego (jego wybór 
zależy od choroby podstawowej, decyzji 
pacjenta, możliwości technicznych),ro-

dzaje zgłębników do przewodu pokar-
mowego i ich zastosowanie, powikłania 
i pielęgnację, sprawdzanie prawidłowego  
założenia.
Zasady opieki  z  PEG, gastrostomią ,je-
junostomią i obserwację w kierunku po-
wikłań.
Rodzaje stosowanych diet żywieniowych 
wskazania i przeciwwskazania.

•  „Odleżyny praktyka czyni mistrza” 
– mrg Sylwia Rogowska (NZOZ Licheń z 
Oddziałem Hospicjum im. św. Stanisła-
wa Papczyńskiego, Stary Licheń),przed-
stawiła udokumentowane szczegółowo 
zdjęciami przykłady z własnej praktyki 
pielęgniarskiej leczenia ran u pacjentów. 

Oprócz zastosowanego opatrunku rów-
nież bardzo ważny jest dobór odpowied-
niego środka  do dezynfekcji skóry, zale-
cane podawanie leku przeciw bólowego, 
stosowanie różnych metod do leczenia 
ran, edukacja pacjenta i jego rodziny na 
temat przebiegu i efektu leczenia ran.
Ważność problematyki leczenia ran nale-
ży rozpatrywać również w aspekcie hu-
manitarnym, obniżającym jakość życia. 
Omówiono zalety Wound Pad, właściwo-
ści dotyczące stosowania produktu, ob-
szary zastosowania, zalecenia stosowa-
nia opatrunków na rany. 

• „Elementarz odleżyn” – mgr Ewa  
Woytoń (Hospicjum Domowe Dolno-
śląskiego Centrum Onkologii , Wrocła-
w),zwróciła uwagę na patofizjologię 
odleżyn, prawidłowe badanie chorego, 
ocenę fizyczną, wsparcie żywieniowe, 
psychikę pacjenta.

Omówiono definicję rany przewlekłej, 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne po-
wstawania odleżyn, miejsca powstawa-
nia, profilaktykę i leczenie. Powinna być 
prowadzona obserwacja w kierunku wy-
stępowania choroby nowotworowej.
Zdecydowanie leczenie odleżyn u pacjen-
ta wymaga zastosowania interdyscypli-
narnego.
Podczas badania pacjenta oceniamy 
czynniki opóźniające proces gojenia, 
objawy subiektywne (ból i inne dole-
gliwości), sytuację rodzinną i finanso-
wą, sytuację społeczną, lokalizację rany 
(wymiary, brzegi rany), charakterystykę  
dna rany, głębokość łożyska rany, wystę-
powanie jam i zachyłków, wydzielinę i jej 
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charakter, zapach, fazę procesu gojenia.
Przedstawiono  zdjęcia pacjentów z róż-
nymi ranami,  ich etapy leczenia oraz 
efekty końcowe.   
Podstawą w leczeniu ran jest stosowanie 
systemu TIME.
Do cech idealnego opatrunku należy 
między innymi  utrzymanie odpowiedniej 
wilgotności i temperatury w ranie, za-
pewnienie możliwości  prawidłowej wy-
miany gazowej.
Kryteria doboru opatrunku to przede 
wszystkim postać rany, sposób gojenia 
rany, faza gojenia rany, obecność lub 
brak wysięku.
Pacjent i jego rodzina powinna być poin-
formowana o konieczności  prawidłowe-
go żywienia, zapotrzebowanie kaloryczne 
np. na białko jest zwiększone.
Leczenie ran trudno gojących powoduje 
u pacjenta: zaburzenia dobrostanu psy-
chicznego, niepokój, depresję, niską sa-
moocenę, złość, frustrację, poczucie na-
piętnowania, stygmatyzację, samotność, 
izolację społeczną, poczucie winy lub 
trudność w zaangażowaniu się w terapię, 
uczucie dyskomfortu lub brudu, zmienio-
ny lub niekorzystny obraz własnego cia-
ła, ograniczenie dobrostanu  społecznego 
ze względu na niezdolność do pracy.

• „Co? do czego i dlaczego? Jak działać 
skutecznie” – mgr Szczepan Mistarz
 (Medical Representative, Schulke Polska 
Sp. z o. o.),przedstawił opublikowane 
wyniki badań światowych dotyczących 
stosowanych środków i w jaki sposób 
unikać działań nie pożądanych podczas 
leczenia ran. Omówiono wskazania i wy-
tyczne w zastosowaniu substancji an-
tybakteryjnych między innymi w przy-
padku: krytycznie skolonizowanych ran, 
ran zagrożonych infekcją, oparzeń, ran 
kąsanych, kłutych i postrzałowych, ran 
skolonizowanych przez MDRO lub zaka-
żonych, profilaktykę SSI, oczyszczanie 
ran ostrych i przewlekłych, ryzyko eks-
pozycji OUN. Wskazano na skuteczność 
działania przeciwbakteryjnego produk-
tów firmowych na bakterie gram dodat-
nie, bakterie gram ujemne, drożdżaki, 
grzyby, pierwotniaki, spory bakteryjne, 
wirusy i inne różnego rodzaju bakterie. 
Wymieniono opatrunki rekomendowane 
w ranach z infekcją przez Polskie Towa-
rzystwo Leczenia Ran.

Profesjonalna opieka i leczenie ran jest 
uzależnione również od naszej wiedzy 
i przestrzegania  stosowania strategii 
TIME .

• „Damy rade – wsparcie opieku-
nów nieformalnych. Rola rodziny 
w praktyce przeciwodleżynowej” – 
mgr Irena Sikora – Mysłek (Doktorant-
ka Uniwersytetu Opolskiego, specjalista 
pielęgniarstwa rodzinnego Z-ca Dyrek-
tora Medycznego Pielęgniarstwa ,Opie-
ki Długoterminowa HOSPMED Sp.zo.o., 
Częstochowa), omówiła problem niesa-
modzielności, który dotyka duża grupę 
osób starszych a rodzina jest ich podsta-
wowym wsparciem. Konieczna współ-
praca lekarz, pielęgniarka, pacjent i ro-
dzina.

Przekazanie niezbędnych informacji do-
tyczących podstawowej wiedzy np. co 
jest niezbędnym  wskazaniem w zapo-
bieganiu odleżynom (odpowiedni mate-
rac przeciwodleżynowy  i łóżko, zmiana 
pozycji ciała, odpowiednio stosowane 
żywienie pacjenta), daje lepsze efekty w 
leczeniu. Każda pomoc jest zastosowana  
indywidualnie dla pacjenta.
Projekt „Damy radę” dostarcza różnorod-
nych  narzędzi edukacyjnych między in-
nymi poprzez poradnik, porady, warszta-
ty, facebook, filmy, porady specjalistów.
Wszystkie formy wsparcia łączy hasło: 
Jak opiekować się osobą przewlekle cho-
rą w domu.
Są prowadzone bezpłatne warsztaty dla 
rodziny i opiekunów nieformalnych. 
Są dostępne bezpłatne niezbędniki do-
tyczące opieki i pielęgnacji nad osobą 
przewlekle chorą warunkach domowych 
z wykazem instytucji, w których można 
uzyskać pomoc, zagadnienia prawne i re-
fundacje .

Dziękuję za udział w konferencji wszystkim 
prelegentom, firmą medycznym oraz za pomoc 
w dniu konferencji w sprawach organizacyj-
nych Agacie Machnacz i Anecie Kamińskiej.

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Onkologicznego ORPIP w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onko-
logicznego, chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Pol-
skiego Towarzystwa Żywienia Pozajeli-

towego, Dojelitowego i Metabolizmu
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kondo l e n c j e

Łącząc się w smutku i żalu  
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie Ojca  
naszej Koleżance Halinie Pela  składają  

Pielęgniarki i Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Naczyń, Angiologii i Flebologii SUM  

Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki Naczelnej
Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. L.Gieca w Katowicach Ochojcu
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty  

Koleżance Elżbiecie Zaik składają  
Pielęgniarki i Położne Przychodni Nr 3  

SPZLA w Katowicach „Moja Przychodnia”

Pani Gabrieli Zielińskiej  wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Brata składają  

koleżanki  Pielęgniarki, Przełożona  
oraz Dyrekcja Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Naszej Koleżance Joannie Słonka wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składa Przełożona Pielęgniarek wraz  
z wszystkimi Pielęgniarkami  Kliniki
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia 

 Środowiskowego w Sosnowcu 

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

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 
Koleżance Barbarze Gorajskiej -Kalecie  
składają koleżanki i koledzy z Rejonowego  

Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Łącząc się w smutku i żalu 
 wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie Brata 
naszej Koleżance Elizie Miszkurka

Pielęgniarki i lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej,  
Naczyń, Angiologii i Flebologii SUM

Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki Naczelnej
Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. L.Gieca w Katowicach Ochojcu

Łącząc się w smutku i żalu  
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie Ojca  
naszej Koleżance Elżbiecie Pisarskiej składają 

Pielęgniarki i Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej,  
Naczyń, Angiologii i Flebologii SUM

Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki Naczelnej
Górnośląskiego Centrum Medyczne-

go im. L.Gieca w Katowicach Ochojcu

Wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci   Taty
Koleżance Marysi Kacak

składają
Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne   

Centrum Zdrowia w Mikołowie

Śmierć przychodzi cicho.  
Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,  
jest zawsze gościem nie na czas….

Pielęgniarce Pani Renacie Hycz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają Naczelna Pielęgniarka  
oraz pielęgniarki i położne 

MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Ojca Koleżance Henryce Owczorz 

 składają koleżanki z Przychodni Brackiej Knurów

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

Dziękując  za wieloletnią współpracę, 
 serce i poświęcenie,

z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę - serdeczną  
i wyjątkowo ciepłą Krystynę Twardzik  

Pielęgniarkę  Koordynująco-Nadzorującą  
Przychodni  Brackiej Makoszowy

 a wcześniej Naczelną Pielęgniarkę Górniczego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego  

w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka”. 
Wyrazy głębokiego  współczu-

cia składają Rodzinie Krysi
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Koordynująco 

- Nadzorujące,  pielęgniarki, położne  
oraz inni współpracownicy z Fundacji „Unia Bracka”



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 12

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

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2018 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

 4.01.2018 29.03.2018   7.06.2018 16.08.2018 18.10.2018 

18.01.2018   5.04.2018  21.06.2018 30.08.2018 8.11.2018  

1.02.2018  19.04.2018   5.07.2018   6.09.2018  22.11.2018 

15.02.2018  10.5.2018 19.07.2018 20.09.2018   6.12.2018 

1.03.2018  24.05.2018   2.08.2018   4.10.2018  20.12.2018  

15.03.2018  

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
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:

9.01.2018 20.03.2018 5.06.2018 28.08.2018 6.11.2018

23.01.2018 10.04.2018 19.06.208 11.09.2018 20.11.2018

06.02.2018 24.04.2018 3.07.2018 25.09.2018 04.12.2018

20.02.2018 8.05.2018 17.07.2018 9.10.2018

6.03.2018 22.05.208 08.08.2018 23.10.2018

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


