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Kalendarium planowanych wydarzeń 
marzec - kwiecień 2018

01.03.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia 
01.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  położnych 

03.03.2018
X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum 
”Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń ro-
gówki” 

05.03.2018 Konferencja „Tajemnica Medyczna- Praktyczne 
Dylematy Ochrony Danych Pacjentów” 

08.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunko-
wego 

12.04.2018 Konferencja „Potrzeby chorych objętych specja-
listyczną opieką paliatywną” 

13.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  położnych 
13.03.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach 
15.03.2018 Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach 

15.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyj-
nego 

15.03.2018 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowa-
nie z raną przewlekłą” 

16-17.-03.2018 Konferencja Szkoleniowa dla położnych pn  „Po-
łożna w życiu kobiety – część III” 

16-17.03.2018
Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy 
„Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pra-
cujących – problemy orzecznicze i wyzwania” 

19.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnio-
nych w sterylizacji 

21.03. -22.03
2018  Posiedzenie NRPiP 

22.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  organizacji i zarządza-
nia w pielęgniarstwie 

23-24.03.2018  Konferencja „Położna w świecie nauki i prak-
tyki” 

24.03.2018
Konferencja naukowa Stowarzyszenia Eduka-
cji Diabetologicznej SED oraz Zespołu ds  pie-
lęgniarstwa diabetologicznego „Dobra opieka 
szansą na dłuższe życie z cukrzycą” 

26.03.2018 XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach 

27.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa onkolo-
gicznego 

27.03.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 
05.04.2018  Posiedzenie Komisji Kształcenia 

06.04.2018
VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt  „ 
Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych 
i przewlekłych” 

09.04.2018-
11.04.2018

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa „Zagadki Ratownictwa” 

10.04.2018  Posiedzenie Zespołu ds  położnych 

12.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunko-
wego 

13-14.04.2018 II Małopolska konferencja dla pielęgniarek „Wie-
lowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa” 

13-14.04.2018
II Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek i Położnych Neonatologicznych pt  „NEO-
NURSING-2018” 

17.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  organizacji i zarządza-
nia w pielęgniarstwie 

19.04.2018  Posiedzenie ORPiP w Katowicach 

23.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnio-
nych w sterylizacji 

24.04.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 
24.04.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

25.04 -27.04
2018

XVIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona 
kontroli zakażeń szpitalnych oraz nadzorowi nad 
lekoopornością drobnoustrojów 

25.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  opieki długoterminowej 

26.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa epide-
miologicznego 

26.04.2018  Pos iedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa opera-
cyjnego 
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„Wszystko przed nami!”

Joanna Gruca   
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Mija już drugi miesiąc roku 2018 i wielu z nas zapewne zdążyło już zrezygnować z części no-
worocznych postanowień, by móc skupić się na sprawach bieżących, które na ogół wymagają 
naszej pełnej uwagi. Nowy Rok zazwyczaj przynosi dużo zmian – często niezależnych od nas – 
i dotyczą one różnych sfer życia. Nie inaczej zaczął się rok 2018, a styczeń obfi tował w wydarzenia, 
które – być może – stanowią preludium do poprawy sytuacji pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Pierwszą doniosłą zmianą było powołanie nowego Ministra Zdrowia. Dr n. med. Konstanty 
Radziwiłł został zastąpiony na stanowisku przez prof. n. med. Łukasza Szumowskiego w dniu 
9 I 2018r. Jednym z pierwszych działań podjętych przez nowego Ministra, było zorganizowanie 
spotkania przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych z przedstawicielami Ministerstwa 
Zdrowia. Spotkanie odbyło się 17 I br. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie, a w rozmowach uczestniczyli: Minister Zdrowia prof. Łukasz 
Szumowski, Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, Pan Jakub Bartoszek, natomiast pielęgniarki 
i położne reprezentowali Prezes NRPiP Zofi a Małas wraz z Członkami Prezydium Naczelnej Rady 
oraz Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok i Członkowie Prezydium Związku.

Przez wzgląd na ograniczoną ilość czasu, strony skupiły się na przekazaniu najistotniejszych 
problemów nurtujących środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Przede wszystkim były 
to: drastyczny brak pielęgniarek/położnych w systemie opieki zdrowotnej – niepo-
kojące prognozy dotyczące przyszłości polskiego pielęgniarstwa i położnictwa; duże 
przeciążenie pracą obecnie zatrudnionych pielęgniarek i położnych, stanowiące re-
alne zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i pacjentów będących pod ich opie-
ką; konieczność polepszenia warunków pracy pielęgniarek i położnych przez wpisanie 
liczby i kwalifi kacji pielęgniarek i położnych do systemu świadczeń gwarantowanych 
oraz przez zagwarantowanie wynagrodzeń na poziomie co najmniej 1,5 średniej kra-
jowej; zahamowanie korzystnego wpływu tzw. „podwyżek 4x400 zł brutto brutto” 
przez wprowadzenie w „Ustawie z dn. 8 VI 2017r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych” zapisu o możliwości włączenia w/w dodatku do 
wynagrodzenia zasadniczego.

Ostatnim z poruszanych zagadnień była „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położ-
nictwa w Polsce” opracowana przez powołany przez Ministerstwo Zdrowia Zespół ds. opracowa-
nia strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół (powołany w roku 
minionym) zakończył prace 9 stycznia br., a ich zwieńczeniem był gotowy – pierwszy tego typu 
– dokument. Warto podkreślić, iż w pracach Zespołu uczestniczyło sporo osób, m. in. Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dr n. o zdr. Beata Cholewka – Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Prezes NRPiP Pani Zofi a Małas, 
Przewodnicząca OZZPiP Pani Krystyna Ptok oraz konsultanci krajowi, specjaliści w zakresie szkol-
nictwa wyższego i in., Strategia jest więc wynikiem licznych debat i konsultacji osób będących 
bezpośrednio związanych z tematem. Prace Zespołu zmierzały nie tylko do analizy istniejących 
problemów (m. in. zbyt mała ilość pielęgniarek/położnych; brak profesji współuczestniczących 
w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagających pracę pielęgniarek; brak ustalenia 
przez podmioty lecznicze mające kontrakt z NFZ minimalnych norm, niedostateczne określenie ról 
i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej; jakość kształcenia przed-
dyplomowego i podyplomowego i in.), ale też ku wypracowaniu realnych, kompleksowych roz-
wiązań, wytyczeniu szczegółowych celów i działań, które należy podjąć, aby rzeczone cele zosta-
ły osiągnięte podczas realizacji Strategii w perspektywie 5-letniej, 10-letniej i 15-letniej.

Jako cel główny Strategii określono: „Zapewnienie wysokiej jakości bezpieczeństwa i dostęp-
ności do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów i społeczeństwa”, natomiast cel pośredni to: „Zwięk-
szenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie 
emigracji zarobkowej oraz zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie 
i utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek/położnych nabywających uprawnienia emerytalne”. 
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Pozostaje nam mieć nadzieję, iż opracowanie strategii, jak i działania podejmowane przez NRPiP 
i OZZPiP oraz Ministerstwo Zdrowia są zapowiedzią pozytywnych zmian, jak i poprawy sytuacji 
i warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze 
„Strategią” – cały dokument mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach. Warto regularnie zaglądać na stronę, gdyż niemal każdego 
dnia pojawiają się nowe informacje i ogłoszenia, z którymi dobrze być na bieżąco.

Kolejne spotkanie, dotyczące Strategii odbyło się 26 stycznia w siedzibie OZZPiP i uczestni-
czyli w nim Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, Przewodnicząca OZZPiP Pani Krystyna 
Ptok wraz z Wiceprzewodniczącymi i Rzecznikiem Związku oraz Prezes NRPiP Zofi a Małas wraz 
z Wiceprezesem NRPiP. 

Podczas obrad podjęto decyzję o aktualizacji harmonogramu wdrożenia strategii oraz o jego 
skróceniu, na co wyrażona została zgoda przez Ministerstwo Zdrowia. Pan Minister przyznał, 
iż sytuacja polskiego pielęgniarstwa i położnictwa jest najbardziej palącym problemem w ochro-
nie zdrowia, a tylko natychmiastowe działania będące skutkiem współpracy między Minister-
stwem a przedstawicielami środowiska mogą przynieść rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Kolejne 
spotkania między stronami  powinny już przynieść konkretne rozwiązania legislacyjne.

W najbliższych miesiącach czeka nas kilka ważnych wydarzeń, w tym XXXVI Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbędzie się 26 marca br., natomiast na dzień 
15 marca, zaplanowane jest pierwsze w tym roku spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach.

W związku z faktem, iż zeszłoroczne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych okazało 
się ogromnym sukcesem (Ośrodek Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łaziskach Górnych do-
słownie pękał w szwach!), a 25 maja br. w życie wejdą regulacje o ochronie danych osobowych 
(tzw. RODO), decyzją Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, w kwietniu również 
zostanie zorganizowane szkolenie z tego zakresu – szczegółowe informacje nt. zapisów na szko-
lenie znajdą Państwo w marcu na stronie internetowej.

Z radością możemy przekazać Państwu, iż w tym roku po raz trzeci wręczone zostaną Statu-
etki „Diamentowy Czepek”. Statuetki przyznawane są Członkom Samorządu za  upowszechnianie 
zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie 
na rzecz integrowania środowiska zawodowego. Wniosek o przyznanie „Diamentowego Czepka” 
danej osobie może złożyć: kierownik podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, dyrektor ds. 
pielęgniarstwa, przewodniczący organów Okręgowej Izby, członkowie ORPiP w Katowicach lub 
Pełnomocnicy Okręgowej Rady (na wniosku muszą znajdować się podpisy dwóch spośród wy-
mienionych osób). Ostateczny termin składania wniosków przypada na dzień 15 kwietnia 2018 r. 
Statuetki zostaną wręczone podczas Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, który 
zaplanowany został na początek czerwca. Pełny regulamin oraz wniosek do pobrania zamieszczo-
ne są na stronie internetowej Izby.

Znajdą tam Państwo również informacje dot. konferencji i szkoleń, organizowanych kursów, 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego oraz aktualne oferty pracy itp. Odpowiedzi na 
wszelkie pytania udzielą Państwu również pracownicy Biura OIPiP w Katowicach – w poniedziałki, 
wtorki i środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki: od 7.30 – 18.00, a w piątki od 7.30 
– 13.00. Ponadto we wtorki (od 15.30 – 17.00) oraz w piątki (13.00 – 15.30) w Sekretariacie 
pełniony jest dyżur celem przyjmowania dokumentów.

Patrząc na minione dwa miesiące, zachodzące zmiany, które w większym lub mniejszym stop-
niu stają się udziałem naszym oraz osób z naszego otoczenia, trudno oprzeć się wrażeniu, że 
ostatnie dni to pasmo nieustających zmian. Sztuką jest umieć się do nich dostosować i zatrzy-
mać ich pozytywne efekty, a odrzucić to, co działa na naszą niekorzyść, szczególnie, że nie na 
wszystko mamy wpływ. Nie można się jednak zniechęcać czy poddawać, bo jeśli my sami nie 
podejmiemy walki o „lepsze jutro” – nikt tego za nas nie zrobi, o czym zapewne wiedzą wszystkie 
polskie pielęgniarki i położne. Od ponad 26 lat podejmowane są starania, by środowisko pielę-
gniarsko-położnicze zyskało nie tylko odpowiednie warunki pracy, ale też należny mu prestiż 
i uznanie, szczególnie że pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę spośród wszyst-
kich pracowników wykonujących zawody medyczne. Nie da się ukryć, że Samorząd Zawodowy 
Pielęgniarek i Położnych zdołał osiągnąć już bardzo wiele, ale równie dużo pozostało jeszcze do 
zrobienia, dlatego nie można się poddawać i nawet jeśli pewne zmiany nie będą korzystne, to 
należy uczynić wszystko, by porażkę przekuć w sukces. Bo kto ma tego dokonać, jak nie polskie 
pielęgniarki i położne?
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Krótkie podsumowanie działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w roku 2017
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest jednym z organów ka-

towickiej Okręgowej Izby, który swoją działalność pełni na mocy Ustawy z dn. 1 VII 
2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  oraz zgodnie z Regulaminem ORPiP 
w Katowicach, który przyjęty został na XXXIV Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach (18 III 2016r.). Wszystkie kompetencje i zadania samorządu 
wynikają z przepisów zawartych w w/w dokumentach. W niniejszym tekście znajdą 
Państwo informacje oraz podsumowanie dotyczące działalności Rady oraz Biura Izby 
w roku 2017.

W minionym roku ORPiP w Katowicach od-
była 23 posiedzenia, w tym 18 posiedzeń mia-
ło charakter niestacjonarny, co oznacza, że 
Członkowie Rady głosowali uchwały poprzez 
wypełnienie kart do głosowania przesłanych, 
jak i odsyłanych drogą elektroniczną. Ponadto, 
Prezydium Rady odbyło 10 posiedzeń, a łącz-
nie – w ciągu całego roku – podjętych zostało 
1115 uchwał decydujących o wszelkich dzia-
łaniach podejmowanych przez Okręgową Izbę.

W dniu 24 III 2017r. odbył się XXXV Okrę-
gowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (zwołany mocą Uchwały Nr 48/2017/VII 
z dn. 26 I 2017 ORPiP w Katowicach), na który 
- spośród zaproszonych 374 delegatów – przy-
były 274 osoby, co stanowiło 73% uprawnio-
nych do głosowania. Wobec powyższego Zjazd 
został uznany za prawomocnch.Podjętych zo-
stało 6 uchwał (w tym uchwała dot. budżetu 
OIPiP w Katowicach na rok 2017) oraz 3 apele 
do Ministra Zdrowia (m. in. w sprawie przedłu-
żającego się kryzysu w polskiej ochronie zdro-
wia).

Jednym z zadań Rady jest nadzór nad prawi-
dłowym wykonywaniem zawodów pielęgniarki 
i położnej. W związku z tym, Członkowie Sa-
morządu przewodniczyli i brali udział w pra-
cach komisji konkursowych mających na celu 
wyłonienie kandydatów na stanowiska kierow-
nicze w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami. Łącznie powołano 54 komi-
sje konkursowe, przy czym 7 z nich powołano 
do przeprowadzenia konkursów na stanowisko 
Pielęgniarki Przełożonej/Naczelnej, a 47 – do 
konkursów na stanowisko Pielęgniarki/Położnej 
Oddziałowej. Ponadto wytypowanych zostało 
5 przedstawicieli Rady do składów komisji 
konkursowych na stanowiska: Ordynatora Od-
działu (1 przedstawiciel), zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa (3 przedstawicieli) oraz Kierow-
nika SPZOZ (1 przedstawiciel).

Członkiem Samorządu Zawodowego Pie-
lęgniarek i Położnych jest każda pielęgniar-
ka i położna oraz każdy pielęgniarz i położny. 
Na chwilę obecną, katowicki samorząd liczy 
32 506 Członków (wg Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych ORPiP w Katowicach), spośród 
których zatrudnienie znajduje 22 036 osób 
(19 662 pielęgniarek, 2 374 położnych).

W 2017 roku 358 osób uzyskało Prawo Wy-
konywania Zawodu, 141 osób zostało wykre-
ślonych z Rejestru, 13 osób złożyło oświad-
czenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu, 
natomiast 107 osobom Prawo Wykonywania 
Zawodu zostało wygaszone. Spośród 41 osób 
skierowanych na przeszkolenie po przerwie 
w wykonywaniu zawodu, szkolenie ukończyło 
i pomyślnie zdało egzamin 31 osób. Porównu-
jąc powyższe dane z rokiem 2016, gdy liczba 
Członków OIPiP w Katowicach wynosiła 32 289, 
można zauważyć, iż wzrosła ona o 217 osób.

Z uwagi na fakt, iż obowiązkiem wszystkich 
pielęgniarek i położnych jest stałe aktualizo-
wanie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifi kacji, 
OIPiP w Katowicach - starając się wychodzić 
naprzeciw wszelkim potrzebom należących do 
niej Członków, prowadzi szeroko zakrojoną 
działalność szkoleniową i edukacyjną. Chodzi 
o to, by pielęgniarki i położne były jak najlepiej 
przygotowane do wykonywania swoich zawo-
dów, a im większa jest ich wiedza, tym więk-
sza jest pewność skutecznego działania nawet 
w najbardziej stresogennych warunkach. Pełna 
świadomość swoich uprawnień i obowiązków 
jest rzeczą bezcenną. Dlatego też, w ubiegłym 
roku przeprowadzone zostały 24 konferencje 
szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych z za-
kresu odpowiedzialności zawodowej. Porusza-
no na nich również zagadnienia takie jak zada-
nia samorządu, czy prowadzenie dokumentacji 
medycznej.

Poza tym, jak zapewne wszystkim wia-
domo, przy Okręgowej Radzie PiP działają 
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22 Zespoły problemowe (ich dokładny wykaz 
wraz z listą członków znajdą Państwo na stro-
nie internetowej Izby). Zadaniami Zespołów są 
m. in. realizacja uchwał Okręgowego Zjazdu, 
Okręgowej Rady i jej Prezydium czy wspiera-
nie merytoryczne pracy OIPiP w Katowicach). 
Z dumą możemy podkreślić, iż w minionym 
roku Zespoły zorganizowały 15 szkoleń i konfe-
rencji. O tym, iż pielęgniarki i położne należące 
do katowickiej Izby chcą się kształcić świad-
czy nie tylko tłumne uczestnictwo w konferen-
cjach/szkoleniach, ale też fakt, że w 2017 roku 
497 osób zaktualizowało swoje dane z uwagi 
na konieczność wpisu uzyskanej specjalizacji, 
natomiast 59 osobom wydane zostało nowe 
zaświadczenie prawa wykonywania zawodu na 
potrzeby uznania kwalifi kacji zawodowych.

W minionym roku OIPiP w Katowicach 
uruchomiła 6 specjalizacji w dziedzinie: pie-
lęgniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo 
ginekologiczno-położnicze, pielęgniarstwo 
anestezjologii i intensywnej terapii (ze środ-
ków własnych) oraz pielęgniarstwo aneste-
zjologii i intensywnej terapii, pielęgniarstwo 
onkologiczne, pielęgniarstwo operacyjne (ze 
środków publicznych), z których skorzysta 
w sumie 237 osób. Zrealizowanych zostało też 
19 edycji kursów kwalifi kacyjnych (uczestni-
czyło w nich 533 osoby), 72 edycje kursów 
specjalistycznych (1875 uczestników). Poza 
tym, 695 osób uczestniczyło w tzw. szkole-
niach „miękkich” dotyczących np. podstaw 
komunikacji personalnej czy mobbingu, nato-
miast 149 osób wzięło udział w 4 edycjach kur-
sów z zakresu przymusu bezpośredniego oraz 
obsługi i pielęgnacji portu naczyniowego.

Warto podkreślić, iż wielu Członków Samo-
rządu mogło wziąć udział w różnego rodzaju 
kursach, konferencjach i szkoleniach dzięki re-
fundacji kosztów kształcenia, o które ma pra-
wo ubiegać się każda osoba regularnie opła-
cająca składki (pełny regulamin refundacji 
znajdą Państwo na stronie internetowej Izby). 
W roku 2017 rozpatrzonych zostało 856 wnio-
sków o refundację, a ogólna ich kwota wynio-
sła 1 063 828,69 zł.

Ponadto OIPiP w Katowicach oferuje swoim 
Członkom różne formy pomocy materialnej – 
przede wszystkim w postaci leczenia sanato-
ryjnego, turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych 
oraz zapomóg.

Leczenie sanatoryjne prowadzone jest 
w dwóch ośrodkach: Sanatorium Uzdrowi-
skowym Iwonicz Zdrój (wydano 69 skierowań 
do ośrodka) oraz Sanatorium Uzdrowisko-
wym Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” 

w Kołobrzegu (wydano 42 skierowania), nato-
miast turnusy leczniczo-rehabilitacyjne odby-
wają się w Górnośląskim Centrum Rehabilita-
cji „REPTY” – z tej formy pomocy skorzystało 
7 osób. Koszty w/w skierowań wyniosły w su-
mie 147 837,00 zł.

Poza tym, w okresie sprawozdawczym, przy-
znano 242 zapomogi, w tym: 205 zapomóg 
z tytułu ciężkiej choroby, 11 zapomóg losowych 
oraz 26 zapomóg pośmiertnych. Przyznana po-
moc opiewała na łączną kwotę 229 800,00 zł. 
Wypłacono również 1 093 pożyczki socjalne, 
a także pożyczki studenckie – 4 transze na 
kwotę 8 040,00 zł.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłasza-
ne przez Członków katowickiego Samorządu 
zwiększony został nakład Biuletynu Informa-
cyjnego „Nasze Sprawy” – z 3250 egzemplarzy 
do 3750. W roku 2017 ukazało się 6 numerów 
Biuletynu, którego rolą jest nie tylko rozpo-
wszechnianie ważnych informacji, poszerzanie 
wiedzy, ale też  integracja środowiska pielę-
gniarek i położnych.

Integracja środowiska zawodowego jest 
jednym z nadrzędnych celów OIPiP w Katowi-
cach i aby go osiągnąć podejmowanych jest 
szereg różnego rodzaju działań i inicjatyw. 
Jedną z nich jest organizacja Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, który 
w roku minionym uroczyście obchodzony był 
2 czerwca w obiekcie Katowice Miasto Ogro-
dów Instytucja Kultury im. Krystyny Boche-
nek. Całe wydarzenie przebiegło w niezwykle 
podniosłej atmosferze i uświetnione zostało 
przez występ Zespołu FEEL.

Opisane wyżej zagadnienia stanowią tylko 
część działalności realizowanej przez ORPiP 
w Katowicach, jak i Biuro OIPiP w Katowicach. 
W skrócie wymienić jeszcze można organizację 
spotkań Pełnomocników (w roku 2017 miały 
miejsce 4 spotkania, natomiast z Funduszu In-
tegracyjnego wydatkowano kwotę 414 787,82 
zł), prowadzenie rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą, prowadzenie reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych, wizytacja 
praktyk pielęgniarskich, współpraca z organi-
zacjami i organami administracji państwowej 
i samorządowej oraz podejmowanie działań 
mających na celu nie tylko nadzór nad prawi-
dłowym kształceniem oraz wykonywaniem za-
wodu pielęgniarek i położnych, ale też poprawę 
ich warunków pracy oraz przyznanie tym za-
wodom należnego im prestiżu. I to właśnie są 
dążenia, których nigdy nie należy tracić z oczu.

Joanna Gruca  
Asystent Biura OIPiP w Katowicach



7

Pielęgniarki i położne 
nie muszą płacić podatku od udziału w szkoleniach 

i refundacji kosztów szkoleń

Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego 
i podnoszenia kwalifi kacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego 
obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ 
samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, po stronie uczestnika powstaje 
przychód w rozumieniu ustawy o podatku od osób fi zycznych, jeżeli uczestniczenie w tym 
kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?

Tak sprecyzowane pytanie zostało zadane 
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach 
(działającego w imieniu Ministra Finansów) 
w styczniu 2014 r. Należy zaznaczyć, iż prob-
lem nie dotyczy tylko środowiska pielęgniarek 
i położnych. Borykają się z nim także inne za-
wody zaufania publicznego mające obowiązek 
podnoszenia kwalifi kacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, 
iż udział w szkoleniach w ramach opłacanej składki 
członkowskiej stanowi dla członków samorządu 
pielęgniarek i położnych konkretne przysporze-
nie majątkowe, oznaczające osiągnięcie opodat-
kowanego przychodu, a Izba winna dla swoich 
członków sporządzić informacje roczne PIT-8C. 
Takie i formacje powinny zostać złożone zarów-
no do urzędu skarbowego, jak i przekazane po-
szczególnym pielęgniarkom i położnym celem 
opodatkowania ich w rozliczeniu rocznym.

Po wezwaniu do usunięciu naruszenia prawa, 
sprawą zajął się Wojewódzki Sąd dministracyjny 
w Gliwicach i w swym wyroku z 08 stycznia 2015 
r. stwierdził, iż w tym przypadku organy fi skalne 
nie mają racji. Mając na uwadze ekwiwalentność 
składki członkowskiej oraz statutowy obowiązek 
podnoszenia kwalifi kacji zawodowych nie 
możemy mówić o nieodpłatnym świadczeniu dla 
członka Izby.

Stanowisko WSA w Gliwicach nie może nas 
dziwić. Mili Państwo, inny wyrok Sądu  Admin-
istracyjnego w I instancji oznaczałby, że składki 
członkowskie, które wpłacacie na rzecz Izby 
stałyby się opodatkowane. Fiskus w swojej in-
terpretacji pominął całkowicie ustawowe zadanie 
samorządu, jakim jest ułatwienie pielęgniarkom 
i położnym zdobywania coraz wyższych kwalifi -
kacji zawodowych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach nie zakończył jednak sprawy. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach złożył 
skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach i sprawa 
trafi ła do rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warsza-
wie wyrokiem z dnia 30 mają 2017 roku sygn. 
akt. II FSK 1206/15 oddalił skargę kasacyjną, 
przyznając tym samym rację Państwa 
środowisku, że udział w szkoleniach fi nanso-

wanych ze składek pielęgniarek i położnych, nie 
jest nieodpłatnym świadczeniem i Izba nie ma 
obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie jest orzeczeniem ostatecznym 
i nie podlega zaskarżeniu. Mówiąc wprost, od 
wyroku takiego nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy, jest on ostatecznym potwierdze-
niem prawa i powinien być stosowany przez 
Urzędy Skarbowe wprost. Każde inne zachow-
anie organów fi skalnych stanowi rażące na-
ruszenie prawa.

Słyszeliśmy opinie organów fi skalnych, iż 
powyższy wyrok dotyczy samej Izby, a nie jej 
poszczególnych członków. Odsyłamy jednak 
do uzasadnienia powyższego wyroku i dla lep-
szej ilustracji posłużymy się cytatem z niego 
zaczerpniętym.

„Nie można jednak tracić z pola widze-
nia postrzegania samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych jako pewnego rodzaju 
zbiorowiska (korporacji), której najistotniejszym 
substratem są Członkowie tego samorządu. Nie 
organy (władze) samorządu i nie jego majątek 
lecz właśnie członkowie Izby stanowią o sensie 
i istocie funkcjonowania i istnienia samorządu 
zawodowego.”

Z powyższego cytatu wynika istotny wni-
osek: dla Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Izba Pielęgniarek i Położnych, to jej członkowie 
i każda inna ocena stanu prawnego, oddzielająca 
członków od Izby od samorządu jest narusze-
niem prawa poprzez kwestionowanie prawo-
mocnego wyroku najwyższej w Polsce instytucji 
kontroli administracyjnej działania organów fi s-
kalnych. Skoro zatem członkowie Izby, są naj-
istotniejszym substratem Izby, to interpretacja 
dotycząca Izby dotyczy również ich bezpośrednio. 
Prowadzi to do tego, że interpretację należy 
stosować w stosunku do każdego członka Izby 
indywidualnie. Zatem pielęgniarki i położne, 
które otrzymały PIT- 8C w poprzednich latach 
i rozliczyły podatek dochodowy z tego tytułu 
mają prawo do sporządzenia korekt zeznań roc-
znych i wystąpienia o zwrot nadpłaty z tytułu 
niesłusznie zapłaconego podatku od refun-
dowanych szkoleń. Żaden organ nie ma prawa 
kwestionować dokonania zwrotu, gdyż wynika 
ono z prawomocnego wyroku sądu.
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Pragniemy zwrócić także uwagę, iż często 
pielęgniarki i położne podnoszą swoje kwalifi -
kacje zawodowe korzystając ze szkoleń orga-
nizowanych przez inne podmioty zewnętrzne 
w stosunku do Izby, ponosząc ich koszt, który 
jest następnie refundowany przez samorząd za-
wodowy. Stoimy na stanowisku, że niezależnie, 
czy dochodzi do refundacji całkowitej, 
czy częściowej, stan prawny wpisuje się 
w ekwiwalentność składki i naszym zdaniem nie 
stanowi nieodpłatnego świadczenia.

Niepokojącym sygnałem jest powtórna oce-
na zaistniałego stanu prawnego przez niek-
tóre Urzędy oraz wykonywanie telefonów do 
podatników z żądaniem wycofania wniosków 
o nadpłatę,

Zwracamy uwagę, że Naczelnik Urzędu Skar-
bowego stosuje prawo i ma obowiązek stosować 
zasadę pisemności określoną w ustawie Ordy-
nacja Podatkowa . Wszelkie ustne, osobiste 
czy też telefoniczne naciski na członków Izby 

po złożeniu wniosków o stwierdzenie nadpłaty 
są niezgodne prawem. Sprawa odmowy musi 
zostać załatwiona pisemnie w postaci wydania 
decyzji o stwierdzeniu nadpłaty lub odmowy jej 
stwierdzenia.

Organy fi skalne pokusiły się już o wydawa-
nie decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty. 
Działania takie są bezprawne i należy od ta-
kich decyzji odwoływać się do Izby Krajowej 
Administracji Skarbowej. Nie można odmówić 
stwierdzenia nadpłaty, skoro wykonując wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
w interpretacji indywidualnej zn. IBPB II /1/415-
76 /14-1/KB z dnia 15.11.2017 r. z urzędu 
stwierdził prawidłowość zwolnienia z podatku 
dochodowego udziału w nieodpłatnych szkoleni-
ach członków Izby Pielęgniarek i Położnych.

  Mariusz Cieśla  Jan Pytel
Doradca Podatkowy  Doradca Podatkowy

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
serdecznie zapraszam na

XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,

w dniu 26 marca 2018 roku godz. 9.00
Hotel Forum Katowice,

Katowice ul. Bytkowska 1A

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek

i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów

organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
udział Delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy.

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie,
celem odebrania mandatu.

Rejestracja Delegatów od godz. 8.00

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
Anna Janik
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 11 grudnia 2017 roku.

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

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

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) Uchwały Nr 1078/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach z dnia 
11 grudnia 2017 roku w przedmiocie wypłace-
nia „Funduszu Integracyjnego”.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację 
o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 11 grudnia 

2017 roku stwierdzono oddanie 19 głosów „za” pod-
jęciem ww. Uchwały. 

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji
w dniu 19 grudnia 2017 roku

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(4A, 2P).

2.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (1 błąd 
w PWZ, 2 stare na nowe).

2.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(1A, 1P).

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1 Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie 
uznania odwołań od decyzji Komisji Kształce-
nia i przyznania refundacji.

3.2 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.3 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej 
w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.4 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa nr 112 (rezygnacja).

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
Pełnomocników ORPiP w Katowicach VII ka-
dencji.

3.6 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 
Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.7 Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzą-

cych Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i 
Położnych.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia na 
raty składek członkowskich.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 143/2016/VII ORPiP w Katowi-
cach z dnia 25 lutego 2017 roku wysokości 
wynagrodzeń dla opiekunów staży w ramach 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych.

3.11 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.12 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg losowych.

3.13 Podjęcie uchwały przedmiocie przyjęcia 
Prowizorium budżetowego na I kwartał 2018 
roku.

3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie korekty Bu-
dżetu na 2017 rok.

3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” 
w Tarnowskich Górach

3.16  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
Uchwały Nr 1024/2017/VII ORPiP w Katowi-
cach z dnia 16 listopada 2017r w przedmio-
cie upoważnienia Wiceprzewodniczącej ORPiP 
w Katowicach do podpisywania umów na prowa-
dzenie specjalizacji fi nansowanych ze środków 
publicznych uzyskanych w wyniku przetargu.

3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnie-
nia Pani dr n. med. Beaty Podleżyńskiej – Wi-
ceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach do podpisania 
umowy na przekazanie dotacji ze środków bu-
dżetowych na rok 2018.

3.18 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
16 listopada 2017 roku.

3.19 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2 Wnioski z posiedzenia.
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 28 grudnia 2017 roku.

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

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-

nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekt uchwały Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych: 

1) Uchwałę Nr 1115/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 grudnia 2017 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 1111/2017/VII ORPiP w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informa-
cję o sposobie głosowania.
W określonym terminie stwierdzono oddanie 

15 głosów „za” podjęciem ww. Uchwały.
WYCIĄG

z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach w dniu 15 stycznia 2018 roku.

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

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-

nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych: 
1) Uchwały Nr 1/2018/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 stycznia 2018 roku w przedmiocie zwołania 
XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-

nych w Katowicach.
2) Uchwały Nr 2/2018/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 stycznia 2018 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3. Kartę do głosowania zawierającą informa-
cję o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 15 stycznia 

2018 roku stwierdzono oddanie 15 głosów „za” pod-
jęciem ww. Uchwał.

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

w dniu 18 stycznia 2018 roku
1 Informacje ogólne:

1.1 Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych                             
w Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (6P).

2.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (3P – 
1brak miejsca, 1 stare na nowe, 1 zagubienie).

2.3 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do re-
jestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (1A,4P).

2.4 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (2A, 5P).

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie 
uznania odwołań od decyzji Komisji Kształce-
nia i przyznania refundacji.

3.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki/położnej na odbycie przeszko-
lenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzami-
nacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej (1A, 1P - zmiana miejsca przeszkole-
nia i zmiana składu Komisji).

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

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.5. Podjęcie1 uchwały w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
Pełnomocnictwa nr 39.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty pod obrady XXXVI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie prenumera-
ty czasopism na 2018 rok.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
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zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyraże-
nia zgody na organizację oraz dofi nansowanie 
konferencji „I śląska konferencja pielęgniar-
stwa ratunkowego” organizowanej przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyraże-
nia zgody na organizację oraz dofi nansowanie 
konferencji „Pielęgniarka anestezjologii i inten-
sywnej opieki” organizowanej przez Zespół ds. Sekretarz 

ORPiP w Katowicach
Maria Grabowska

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

4.2. Wnioski z posiedzenia.

Konkursy styczeń - luty 2018r

SP ZOZ MSWiA Katowice im. sier. Grzegorza Załogi
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego   Ewa Kaczmarek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej z częścią Urazową   Alina Wilczyńska 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Leczenia Nerwic   Izabela Szymończyk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii   Małgorzata Czernek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologii    Mariola Cieńciała 

Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu  Alina Diduch

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ  Anna Kurek 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego   Bernadeta Ciszewska 

Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego  Bernarda Paruszewska 

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii    Lidia Klimas 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego    Jolanta Cichoń

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   Elżbieta Kaziur

PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Sl. z siedzibą w Wodzisławiu Sl. 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej   Sabina Gajda 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych I    Maria Domagała

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wrodzonych Wad Serca 
oraz Intensywnej Opieki Kardiologicznej Dziecięcej   Barbara Jakubiałowicz

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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01.12.2017  Uroczyste spotkanie w GCR „REPTY” – uczestnictwo Sekretarz ORPiP w 
Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

01.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  lecznictwa szpitalnego przy NRPiP – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

01.12.2017  Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w 
Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

05.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

05.12.2017  Spotkanie „60 lat PTP w Jaworznie i na Śląsku” – uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

06.12.2017  Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach 

07.12.2017  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach 

07.12.2017  Posiedzenie Komisji Kształcenia 

08.12.2017  Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ MSWiA w Katowicach - uczestnictwo 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

08.12.2017
 Uroczyste otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Re-
habilitacyjno-Psychologicznego w Sosnowcu - uczestnictwo Sekretarz OR-
PiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

08.12.2017 – 
09.12.2017

I Ogólnopolski Kongres „Współpraca położnej z ginekologiem – partner-
stwo dla dobra naszych pacjentek” - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik 

11.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa diabetologicznego 

11.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

12.12.2017
Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – 
uczestnictwo Wiceprzewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Beaty Podle-
żyńskiej oraz Skarbnika ORPiP w Katowicach Pani Czesławy Brylak-Kozdraś 

12.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie 

13.12.2017-
14.12.2017

 Posiedzenie NRPiP - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

14.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunkowego 

14.12.2017  Spotkanie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

15.12.2017
 Konferencja organizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki paliatywnej „Rozmowa o chorobie tematem tabu” - 
uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

15.12.2017  Uroczystość wręczania odznaczeń OZZPiP - uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

16.12.2017

Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą po-
stawę pracowników ochrony zdrowia organizujących pomoc górnikom ran-
nym 16 12 1981r  podczas pacyfi kacji strajku w KWK Wujek - uczestnictwo 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

19.12.2017  Posiedzenie ORPiP w Katowicach 

19.12.2017  Posiedzenie Komisji Socjalnej 

27.12.2017 Spotkanie Zespołu ds  rozwoju zawodowego i badań naukowych w pielę-
gniarstwie 

Kalendarium wydarzeń grudzień 2017, styczeń - luty 2018
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Kalendarium wydarzeń styczeń-luty 2018

09.01.2018  Posiedzenie Zespołu ds  położnych 

11.01.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunkowego 

12.01.2018
Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds  Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik 

17.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

18.01.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach 

18-20.01.2018 XXII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów 
Hospicyjnych „Miłuj Bliźniego jak siebie samego” 

19.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa psychiatrycznego 

23.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa onkologicznego 

23.01.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

23.01.2018 Szkolenie „Diety przemysłowe jako wsparcie żywieniowe w chorobie” or-
ganizowane przez Zespół ds  pielęgniarstwa onkologicznego 

23.01.2018 Spotkanie Komisji Prawa i Legislacji NRPiP; uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

25.01.2018
Posiedzenie Rady Społecznej SPSK Nr 6 ŚUM w Katowicach GCZD im  Jana 
Pawła II; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik 

27.01.2018 Koncert Noworoczny inaugurujący obchody Jubileuszu 100-lecia Adwoka-
tury; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 

29.01.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

07.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek szkolnych 

08.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa epidemiologicznego 

08.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa ratunkowego 

08.02.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

09.02.2018 Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik 

13.02.2018 Spotkanie Zespołu ds  położnych 

13.02.2018

Spotkanie Kadry Zarządzającej w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach; 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Wice-
przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Beaty Podleżyńskiej oraz Sekre-
tarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej 

15.02.2018 Posiedze nie Zespołu ds  pielęgniarstwa operacyjnego 

21.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  opieki długoterminowej 

22.02.2018 Posiedzenie ORPiP w Katowicach 

22.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie 

26.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

27.02.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 
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Współpraca położnej z ginekologiem 
Partnerstwo dla dobra naszych pacjentek

Dla każdej kobiety zajście w ciążę to nie tylko ogromna radość, ale przede wszyst-
kim konieczność większej dbałości o swoje zdrowie – zarówno fi zyczne jak i psychicz-
ne, a także troski o życie swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. Również poród 
i okres połogu nie są czasem łatwym dla młodej mamy – szczególnie, gdy po raz pierw-
szy przyjdzie jej się odnaleźć w tej roli. O tym, jak przebiegać będzie ciąża, poród 
i połóg w dużej mierze decyduje opieka, jaką kobieta zostanie otoczona przez lekarza 
ginekologa i położną, którym powierzone zostaje życie i zdrowie przyszłej matki i jej 
dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby współpraca ta przebiegała w pełnej harmonii, 
a każde podjęte działanie było przez nich wzajemnie skonsultowane.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 
fi rma G-PHARMA Consutling Sp. z o.o. pod pa-
tronatem honorowym Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, a także 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach, oraz pod patronatem medialnym  Porta-
lu Edukacyjnego e-medycyna.pl zorganizowała 
I Ogólnopolski Kongres „Współpraca położ-
nej z ginekologiem – partnerstwo dla dobra 
naszych pacjentek”, który odbył się w dniach 
8 i 9 grudnia 2017 roku w Sali Audytoryjnej  
Mię dzynarodowego Centrum Kongresowego 
w Katowicach.

Kierownikiem Naukowym Kongresu zosta-
ła prof. dr hab. med. Pani Violetta Skrzypulec-
-Plinta (Katedra Zdrowia Kobiety ŚUM, Katowi-
ce), natomiast w pracach Komitetu Naukowego 
uczestniczyli prof. dr hab. med. Romuald Dębski 
(Klinika Ginekologii i Położnictwa CMKP, Warsza-
wa), prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski (III 
Katedra i Klinika Ginekologii UM, Lublin) oraz 
Pani mgr Anna Janik (Przewodnicząca ORPiP w 
Katowicach). Dzięki współpracy partnerów Kon-
gresu, jak i wielu wybitnych ekspertów z zakre-
su ginekologii i położnictwa, Kongres cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Z przyjemnością 
możemy Państwa poinformować, iż wzięło w nim 
udział niemal 400 położnych z całej Polski!

Kongres został podzielony na sześć Sesji, 
z których cztery pierwsze tj. „Przygotowanie do 
porodu”, „Poród”, „Przykłady z mojej praktyki” 
oraz „Połóg cz. I” odbyły się w dniu 8 grudnia, 
natomiast pozostałe: „Połóg cz. II” i „Położna 
kobietą” – 9 grudnia. W tym czasie, z uczest-
nikami Kongresu swoją wiedzą i doświadcze-
niem podzieliło się ponad 20 specjalistów! 
Nikogo jednak nie zrażał napięty program wyda-
rzenia – zarówno wykładowcy, jak i uczestnicy 
z zapałem przystąpili do wymiany poglą-
dów, co zaowocowało licznymi dyskusjami, jak 
i wzbogaceniem wiedzy z zakresu ginekologii, 
położnictwa, psychologii, prawa oraz współpra-
cy między lekarzami a położnymi. Nie unikano 
też tematów trudnych, tj. np. „Konfl ikt serolo-
giczny”, „Pacjentka transseksualna w gabine-
cie ginekologicznym” czy „Prowadzenie porodu 
i kobiet z różnymi stopniami niepełnosprawno-
ści”, które stają się coraz bardziej aktualne 
w dzisiejszym świecie.

Z prawdziwą dumą można powiedzieć, 
iż merytoryczny poziom Kongresu był bardzo wyso-
ki, o czym świadczy nie tylko wypełniona sala wy-
kładowa, ale też liczne podziękowania od położnych 
z całego kraju, które napłynęły do OIPiP w Katowi-
cach, a w których padły stwierdzenia tj. „owocnie 
spędzony czas”, „atmosfera niezależności, wolności 
i otwartości” czy „spektakularne wydarzenie”.

Warto również wspomnieć, iż zarówno organi-
zatorzy, jak i partnerzy Kongresu mieli możliwość 
zaprezentowania się na stoiskach rozmieszczo-
nych przed Salą Audytoryjną Centrum Kongre-
sowego, wśród których znajdowało się też sta-
nowisko OIPiP w Katowicach. Pracownicy Izby 
mieli możliwość odpowiedzenia na liczne zapyta-
nia uczestników Kongresu.

Jak się okazało, dużą ich część stanowiły 
adeptki położnictwa dopiero czekające na „wej-
ście do zawodu”. Ogromną dumą napawa fakt, 
iż młode osoby pragną zdobyć wiedzę poprzez 
udział w tego typu wydarzeniach, co świadczy 
o tym, jak poważnie podchodzą do swojej przy-
szłej pracy. Ponadto zadawane pytania oraz za-
interesowanie działalnością OIPiP w Katowicach 
pokazują,  że młodzi ludzie chcą czynnie uczest-
niczyć w życiu samorządu zawodowego pielę-
gniarek i położnych.

Bardzo miłe były również rozmowy w kulu-
arach, podczas których pracownicy Izby mogli 

 I Ogólnopolski Kongres - relacja
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usłyszeć wiele pochlebnych opinii nt. działalności 
OIPiP w Katowicach, prowadzenia strony interne-
towej czy wydawania Biuletynu Informacyjnego 
„Nasze Sprawy”. Co więcej, pozytywnie w tych 
tematach wypowiadały się osoby spoza katowic-
kiej Izby.

Można więc uznać, iż Kongres okazał się 
ogromnym sukcesem. Stanowił doskonałą oka-
zję nie tylko do wymiany poglądów i doświadczeń 
między jej uczestnikami, ale przede wszystkim do 

integracji Członków Samorządu, czyli położnych z 
całej Polski, jak również do jednoczenia kolejnych 
pokoleń, co jest niezwykle ważne – zwłaszcza je-
śli weźmie się pod uwagę coraz szybciej rosną-
cą liczbę brakujących pielęgniarek i położnych 
w polskiej ochronie zdrowia…’

Śmiało można powiedzieć, iż Kongres w pełni 
usatysfakcjonował  jego uczestników. Pozostaje 
mieć nadzieję, iż tego typu projekty będą po-
wstawały coraz częściej.

Joanna Gruca, 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

 I Ogólnopolski Kongres - relacja

Położna na medal 2017 r.

Marzena Langner-Pawliczek w 2018 r. 
została laureatką III miejsca w ogólnopol-

skim plebiscycie „Położna na medal 2017”, 
jednocześnie zostając najlepszą położną 
w województwie śląskim. Sukces Pani 
Marzeny możliwy był dzięki sympatii jaką cie-
szy się wśród pacjentek, które doceniają jej 
rolę i wsparcie podczas porodu oraz jej pracę 
jako położnej środowiskowej. Od 29 lat pra-
cuje jako położna na Oddziale Położniczo-Gi-
nekologicznym Szpitala w Knurowie

Podium zajęte w ogólnopolskim konkursie 
nie pozostało bez echa w naszym regionie. 
Pani Marzena otrzymała mnóstwo gratulacji 
od śląskich parlamentarzystów oraz samo-
rządowców, którzy podczas osobistych spo-
tkań przekazywali gratulacje i wyrazy uzna-
nia dla pracy położnej. 

 Temat jej pracy poruszany był również 
w ogólnopolskich programach „Pytanie na śniadanie” oraz „Dzień Dobry TVN”, 
w których to Pani Marzena wzięła udział w charakterze gościa.

9 marca 2018 r. podczas Uroczystej Gali w Warszawie Pani Marzena ofi cjalnie 
odbierze nagrodę za zajęcie III miejsca w Polsce oraz I miejsca w województwie 
śląskim.

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Pani Marzenie Langner-Pawliczek zdobywczyni III miejsca w ogólnopolskim plebiscycie 
„Położna na medal 2017”, jednocześnie zostając najlepszą położną w województwie 
śląskim w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jak i  swoim 
własnym, składam serdeczne gratulacje. Jest ono docenieniem rzetelnej pracy, wiedzy, em-
patii i szacunku jakim w codziennej pracy obdarza  Pacjentki i ich Rodziny. Niech będzie 
motywacją do dalszych działań i wzorem godnym  do naśladowania.

Życzę satysfakcji z wykonywania zawodu Położnej, radości w życiu osobistym
i zawodowym, wszelkiej pomyślności.

 Z wyrazami szacunku
Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Podsumowanie 
I Śląskiej Konferencji Opieki Długoterminowej 

Dnia 21.11.2017 r. odbyła się I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej, 
której organizatorami byli: Zespół ds. Opieki Długoterminowej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Śląski Związek Pracodaw-
ców Lewiatan. 

Patronatem Honorowym Konferencję ob-
jęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy 
Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki 
w Katowicach, Marszałek Województwa Ślą-
skiego, Wojewoda Śląski, Ministerstwo Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej, Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdro-
wia, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Ar-
cybiskup Metropolita Katowicki.

Konferencję zaszczyciło wielu znamienitych 
gości m. in.: mgr Zofi a Małas – Prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz dr n. 
med. Mariola Rybka – Konsultant Krajowy ds. 
Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełno-
sprawnych. 

Konferencję rozpoczęli organizatorzy: 
• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach: mgr Anna Janik – Prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, mgr Joanna 
Kurkiewicz – Przewodnicząca Zespołu 
ds. Opieki Długoterminowej;

• Śląski Związek Pracodawców Lewiatan: 
mgr Marek Zychla – Prezes, mgr Violetta 
Dytko – Viceprezes.

Podczas Konferencji poruszano bardzo wie-
le zagadnień, ważnych dla opieki długoter-
minowej w Polsce. Pani prof. dr hab. n. med. 
Violetta Skrzypulec – Plinta przedstawiła róż-
ne potrzeby współczesnego seniora, a prof. dr 
hab. Piotr Błędowski oraz dr n. med. Jarosław 

Derejczyk przedstawili zapotrzebowanie na 
opiekę nad osobami niesamodzielnymi w Pol-
sce w świetle najnowszych badań naukowych. 

Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Zofi a Małas pokazała, jakie zna-
czenie i jaką rolę pełnią pielęgniarki w opiece 
długoterminowej, z kolei Pani Prezes Polskiego 
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Towarzystwa Pielęgniarskiego Grażyna Wójcik 
przedstawiła modele koordynacji świadczeń 
w opiece długoterminowej.

Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa Prze-
wlekle Chorych i Niepełnosprawnych - Mariola 
Rybka zaprezentowała natomiast stan zabez-
pieczenia świadczeń opieki długoterminowej 
w Polsce w aspekcie wyceny świadczenia.

W trakcie Konferencji przeprowadzo-
no również panel dyskusyjny przy udzia-
le przedstawicieli Wojewody Śląskiego 
i Marszałka Województwa Śląskiego, dotyczą-
cy polityki senioralnej państwa i jej aspektów 
w światle starzejącego się w Polsce społeczeń-
stwa.

Dodatkowo w imieniu Świadczeniodawców 
mgr Sylwia Figura – Kluszczyńska, mgr Grażyna 
Malczyk, mgr Danuta Kryś, mgr Adam Soska 
zaprezentowali dobre praktyki w opiece długo-
terminowej.

Myślę, że Konferencja, której byliśmy 
współorganizatorami pokazała, jak ważną for-
mą opieki w Polsce jest opieka długoterminowa 
i jak ważne jest poszukiwanie coraz nowszych 
rozwiązań, żeby doskonalić ten rodzaj świad-
czeń medycznych.

Mgr Joanna Kurkiewicz
Przewodnicząca Zespołu 

ds. opieki długoterminowej
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Dobre praktyki w opiece długoterminowej  
Opieka domowa

„Nic się nie zdarza, jeśli wpierw nie jest marzeniem”.   Carl Sandburg

Działamy zgodnie z hasłem „Profesjonalnie i z sercem”

Jak to się zaczęło......
• 1999 rok – utworzenie zakładu i podpisanie 

pierwszej umowy ze Śląską Kasą Chorych,
• 2000 rok – rozpoczęcie działalności z zakre-

su świadczeń w miejscu nauczania i wycho-
wania – Medycyna Szkolna,

• 2001 rok -  podpisanie kolejnej umowy 
ze Śląską Kasą Chorych, na świadczenia 
z zakresu pielęgniarskiej opieki długoter-
minowej dla pacjentów obłożnie chorych 
w domu. Kontrakt został zawarty na 3 etaty 
pielęgniarskie.

Kolejne lata.....
• 2008  rok - reorganizacja zakładu – w pie-

lęgniarskiej opiece długoterminowej zatrud-
nionych jest już 20 pielęgniarek,

• 2011 rok – podpisanie kolejnych umów 
z NFZ z zakresu Poradni Medycyny Paliatyw-
nej oraz zespołu domowej opieki paliatyw-
nej i rehabilitacji domowej,

• 2014 rok – rozszerzenie działalności 
o świadczenia POZ. Ponadto uruchamiamy 
nowoczesne i w pełni wyposażone Centrum 
Rehabilitacji, które zajmuje całe piętro na-
szego zakładu.
Nasz powód do dumy.....
W 2013 roku z inicjatywy lekarzy i pielę-

gniarek przy Przychodni zostaje powołana  
Fundacja

Puls-Med Blisko Ciebie. Misją Fundacji 
jest niesienie pomocy chorym i ich rodzinom, 
wspieranie postaw wolontaryjnych w środowi-
sku lokalnym, a także realizacja szeregu zadań 
społecznych, edukacyjnych i profi laktycznych.

W 2016 roku Zarząd Fundacji rozpoczął 
starania zmierzające do wybudowania w Ryb-
niku Hospicjum Stacjonarnego. Zainicjowa-
liśmy kampanię informacyjną, dzięki której 
o naszej inicjatywie dowiedzieli się mieszkańcy 
regionu oraz władze samorządowe. Fundacja 
ściśle współpracuje z medycznym hospicjum 
domowym prowadzoną przez Przychodnię 
„Puls-Med” w Rybniku. Od marca 2016 roku 
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego.

Gdzie jesteśmy....
• 2017 rok – w zakładzie pracuje ponad 

90 osób:
• lekarze,
• pielęgniarki,
• fi zjoterapeuci,
• pracownicy administaracji.

Każdy dział medyczny ma swojego koordyna-
tora:
• pielęgniarki z odpowiednimi kwalifi kacjami 

zawodowymi,
• kierownicy medyczni – lekarze.

Pielęgniarska opieka długoterminowa do-
mowa to jeden z więszych działów w zakładzie. 
Świadczenia z tego zakresu realizujemy na te-
renie:
• Rybnika,
• powiatu wodzisławskiego,
• powiatu mikołowskiego.

Obecnie w pielęgniarskiej opiece długoter-
minowej domowej zatrudniamy 37 pielęgnia-
rek.

Pod opieką mamy 150 pacjentów, którzy 
wymagają  profesjonalnej opieki i pielęgnacji. 
Świadczenia są realizowane od poniedziałku 
do piątku, minimum 4 razy w tygodniu oraz 
w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PULS-MED

mgr Sylwia Figura Kluszczyńska
ul. Grunwaldzka 66

44-210 Rybnik
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w medycznie uzasadnionych przypadkach, 
w godzinach 8:00 – 20:00.

Z kim współpracujemy jako pielęgniarska 
opieka długoterminowa domowa?
Pacjenci do opieki kierowani są przez:
• zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,

• szpitale,
• pracowników socjalnych,
• rodziny.

Pacjenci, którzy już są objęci opieką, 
a w trakcie jej sprawowania trafi ają  do szpi-
tala, mają zagwaranotowaną dalszą opiekę 
po zakończeniu hospitalizacji. Zależy nam na 
dobrej współpracy ze wszystkimi wymieniony-
mi placówkami. Pielęgniarki utrzymują stały 

kontakt z lekarzami POZ oraz pielęgniarkami 
rodzinnymi. Często po zapoznaniu się z sy-
tuacją bytową pacjenta, nawiązujemy także 
współpracę z pracownikami ośrodka pomocy 
społecznej aby oprócz opieki pielęgniarskiej, 
zapewnić choremu również dodatkową pomoc.

 
Dziś możemy mówić o kompleksowych 

świadczeniach w domu pacjenta gdyż oferuje-
my i świadczymy usługi w  ramach kontraktu 
z NFZ w zakresie:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
• Poradni Medycyny Paliatywnej,

• Hospicjum Domowego,
• Rehabilitacji Domowej,
• Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Do-

mowej.

Dodatkowo świadczymy też usługi komer-
cyjne w Centrum Rehabilitacji. Zapewniamy 

najwyższe standardy rehabilitacji w Ryb-
niku między innymi poprzez indywidual-
ne podejście do pacjenta  oraz specjali-
styczny sprzęt wysokiej jakości. Aktywnie 
inwestujemy w nowe technologie, dzięki 
którym poziom oraz zakres oferowanych 
usług stale się podnosi.

W ubiegłym roku NZOZ „Puls-Med” 
rozpoczął realizację projektu współfi nan-
sowanego ze środków unijnych pt.

„Rhehabilitacja i kompleksowa   
opieka nad osobą niesamodzielną szansą 
na zdrowsze i  lepsze   życie w Rybniku 
i powiecie rybnickim”.

W projekcie uczestniczą  osoby, któ-
re w skali Barthel uzyskały od 20 do 95 
punktów. Każda z zakwalifi kowanych 

osób jest objęta przez 2 miesiące specjali-
styczną opieką i rehabilitacją.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują 
opiekę lekarską, pielęgniarską i opiekuńczą.

W ramach projektu przeprowaqdzona jest 
zgodnie z zaleceniem rehabilitacja kardiolo-
giczna, ogólnoustrojowa lub neurologiczna., 
konsultacje z psychologiem, szkolenia dla 
członków rodzin z zakresu I pomocy

mgr Sylwia Figura – Kluszczyńska
mgr Izabela Kubowicz
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Warsztatowa forma szkoleń 
w pielęgniarstwie operacyjnym

W Polsce program kształcenia nie obejmuje przygotowania do pracy na stanowisku 
pielęgniarki operacyjnej. Istnieją formy szkolenia w postaci kursów kwalifi kacyjnych 
i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, które przygotowują teore-
tycznie do wykonywania zawodu, wzbogacają i aktualizują wiedzę ale nie uczą wyko-
nywania czynności praktycznych. 

Niezmiernie istotny jest proces adaptacji i szkolenia nowo przyjętych pielęgniarek, 
który może rzutować na całe ich życie zawodowe. 

Przypomnijmy sobie nasze pierwsze kroki na 
bloku operacyjnym ,każda z nas ma inne wspo-
mnienia, jedne dobre, inne nieco mniej, a nie-
które z nas nawet traumatyczne. Uczymy się in-
strumentowania od starszych,.doświadczonych 
koleżanek. Dlatego konieczne są innowacyjne 
rozwiązania edukacyjne dla pielęgniarek i położ-
nych operacyjnych

Warsztaty to tylko jedna z form szkolenia, któ-
ra pozwoli lepiej przygotować się do pracy, wy-
pracować własne rozwiązania, nabyć sprawność 
i szybkość w trakcie instrumentowania, wzboga-
cić wiedzę oraz doskonalić umiejętności zawodo-
we. 

Warsztaty oferują rozmaite formy ćwiczeń po-
magające zapoznać się np. z nowym instrumen-
tarium, pakietami obłożeń operacyjnych, mate-
riałem medycznym.

Można samemu złożyć i rozłożyć specjalistycz-
ne instrumentarium do poszczególnych zabiegów 
oraz można zdobyć kwalifi kacje w zakresie wyko-
nywania czynności manualnych.

Zagadnienia powinny być prezentowane tak, 
aby można je było zastosować w codziennej pra-
cy przy stole operacyjnym. 

Zajęcia muszą być prowadzone i omawiane 
„krok po kroku”, uwzględniając wszystkie aspek-
ty merytoryczne i praktyczne.

Uczestnicy zgłaszają swoje problemy, zadają 
pytania w trakcie szkolenia, a mentorzy udziela-
ją wskazówek. Prowadzący – fachowcy praktycy, 
którzy gwarantują najwyższy poziom meryto-
ryczny warsztatów.

Zespół ds. Pielęgniarstwa operacyjnego oraz 
fi rma Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o Aka-
demii Profi laktyki Zakażeń w okresie marzec - li-
stopad 2017 przeprowadziła praktyczne warsz-
taty edukacyjne dla pielęgniarek i położnych 
operacyjnych śląskich szpitali. Cykl warsztatów 
składał się z IV modułów, każdy poświęcony był 
innej tematyce związanej z zastosowaniem wyro-
bów jednorazowych podczas operacji przeprowa-
dzanych w bloku operacyjnym

Nadrzędnym celem całego programu szkoleń 
był wzrost wiedzy na temat roli obłożeń pola ope-
racyjnego i odzieży operacyjnej w profi laktyce 
„Zakażenia Miejsca Operowanego.”

MODUŁ I: Wyroby medyczne jednora-
zowego użytku stosowane przy zabiegach 
operacyjnych jako ważny element profi lak-

tyki zakażeń miejsca operowanego
W trakcie tych warsztatów uczestnicy mie-

li okazję zapoznać się z aktualnymi danymi do-
tyczącymi częstości występowania zakażeń ran 
operacyjnych oraz czynników wpływających na 
ryzyko zakażenia miejsca operowanego takich 
jak np: stosowanie folii operacyjnych. Omówione 
zostały rozwiązania z zakresu bielizny operacyj-
nej i obłożeń wpływających na bezpieczeństwo 
zarówno personelu jak i pacjenta: wybór odpo-
wiednio dostosowanych zestawów obłożeń do 
rodzaju i długości zabiegu operacyjnego, zmia-
na jałowych rękawic przez zespół operujący po 
1,5 h trwania operacji, stosowanie specjalnie 
wzmacnianych fartuchów jałowych do długich 
zabiegów operacyjnych. Uczestnicy pracowali 
w grupach projektując bielizną operacyjną o wła-
ściwościach istotnych z punktu widzenia profi -
laktyki miejsca operowanego. Mieli okazję prze-
ćwiczyć prawidłowe stosowanie obłożeń i odzieży 
chirurgicznej (obkładanie miejsca operowanego 
na manekinie oraz zakładanie bielizny operacyj-
nej i jałowych rękawic pod okiem specjalistów). 
Warsztaty były również okazją do zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi rodzajów obłożeń 
i bielizny operacyjnej aktualnie stosowanej w Eu-
ropie i na świecie.

 Moduł II: Ekonomia i ergonomia w bloku 
operacyjnym – komponowanie indywidualnych 
zestawów operacyjnych do specjalistycznych pro-
cedur chirurgicznych zachęcił uczestników warsz-
tatów do dyskusji jak ważna w bloku operacyj-
nym jest ergonomia ,która zdecydowanie ułatwia 
pracę zespołom operacyjnym ,oraz ekonomiczne 
komponowanie obłożeń operacyjnych

Moduł III: Standard bezpieczeństwa zde-
fi niowany w normie PN EN 13795 – właści-
wości i parametry wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku.

Uczestnicy zapoznali się z defi nicją wyma-
gań dla obłożeń i odzieży operacyjnej zawartych 
w normie PN EN 13795. Wymagania użytkowe dla 
tychże artykułów zebrane są w tabelach, szcze-
gółowo określających parametry oceny jakościo-
wej obłożeń i odzieży operacyjnej. poznali w/w 
tabele, mogli również w praktyce zastosować te 
wymagania dobierając odpowiednie obłożenia 
i fartuchy do konkretnych zabiegów operacyj-
nych, biorąc pod uwagę np. miejsce operowane, 
długość trwania zabiegu operacyjnego, ilość pły-
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nów, którą musi absorbować dane obłożenie itp. 
Dowiedziano się także, jakie parametry zawierają 
karty techniczne wyrobów oraz jaką rolę mogą 
one odgrywać w ocenie jakościowej produktów.

Moduł IV: Jakość wyrobów medycznych 
w świetle obowiązujących wymagań praw-
nych poruszył bardzo aktualne kwestie związane 
z możliwością oceny jakości stosowanych wyro-
bów na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.  
Uczestnicy wspólnie wypracowali katalog obiek-
tywnych kryteriów oraz mieli możliwość przepro-
wadzenia oceny wybranych wyrobów.

W czasie trwania warsztatów mgr Danuta 
Siemiątkowska poruszyła również problemy, 
z jakimi spotykają się w pracy pielęgniarki i po-
łożne operacyjne Omówiono podawanie leków 
podczas zabiegu operacyjnego, sytuacje dele-
gowania pielęgniarek do pracy poza blokiem 
operacyjnym, pracę pielęgniarki operacyjnej za-

stępującej lekarza asystującego, zastępowanie 
pielęgniarki operacyjnej osobą bez kwalifi kacji, 
np. sanitariuszką czy pielęgniarką pracującą na 
oddziale. Przedstawiono zapisy prawne oraz opi-
nie konsultantów krajowych w dziedzinach pie-
lęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego 
w przedmiotowych sprawach. Omówiono również 
obliczanie obsady pielęgniarek i położnych w blo-
kach operacyjnych według angielskiej metody 
zawodowej.

Warsztaty spotkały się z bardzo dużym za-
interesowaniem i pozytywnym odbiorem przez 
uczestniczki. Skorzystało z nich wiele instru-
mentariuszek ze śląskich placówek ochrony 
zdrowia. Spotkania były przeprowadzone przez 
specjalistki ds. produktów dla sali operacyj-
nej fi rmy Lohmann & Rauscher Magdalenę 
Kowalską i Barbarę Duraj.

Podczas Każdego z modułów zostały wypełnia-
ne ankiety, w których bardzo wysoko została oce-
niona zarówno interaktywna forma prowadzenia 
zajęć, jak i poruszana tematyka.

Uczestniczki szkoleń wyraziły chęć udziału 
w kolejnych spotkaniach proponując tematykę, 
która je szczególnie interesuje. Wśród propozycji 
pojawiły się postulaty organizacji szkoleń z za-
kresu umiejętności „miękkich” tj. asertywność, 
komunikacja w sytuacjach konfl iktowych, 
profi laktyka wypalenia zawodowego oraz 
radzenie sobie ze stresem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnicz-
kom warsztatów za aktywny udział zapraszamy na 
warsztaty praktyczno - edukacyjne w 2018 roku.

mgr piel Danuta Siemiątkowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

mgr Barbara Duraj
Specjalista ds. produktów sali operacyjnej

15 luty – Dzień Pielęgniarki Operacyjnej

Drogie koleżanki! Drodzy koledzy!
Z okazji Waszego święta w imieniu  Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach, swoim własnym, jak i wszystkich pielęgnia-
rek i położnych z katowickiej Okręgowej Izby chciałabym złożyć Wam 
najserdeczniejsze życzenia. 

Przede wszystkim ogromu satysfakcji z wykonywanych obowiąz-
ków, nieustannej energii w dążeniu do poszerzania swojej wiedzy i ho-
ryzontów, niezachwianej wiary w słuszność swojej pracy oraz wszelkiej 
pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Oby kolejny rok był 
dla Was pasmem sukcesów!

Z wyrazami szacunku
Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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15 luty 
Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego 

W imieniu Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego i własnym w dniu naszego świę-
ta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – dużo zdrowia, zadowolenia i samych 
dobrych dni. Wielu ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracow-
ników za ogrom zadań, jakie wykonujecie, by każdy pacjent przebywający na bloku 
operacyjnym czuł się bezpiecznie. Praca w zespołach, jakie tworzycie dawała Wam 
poczucie bezpieczeństwa a operacje przebiegały zgodnie z ustalonymi procedurami.

Życzę czerpania radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia dumy z przy-
należności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych oraz wielu sukcesów za-
wodowych.

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech, radość i zapał do realizacji 
zamierzonych planów, pomyślności i spełnienia marzeń.

 Z poważaniem 
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

 Danuta Siemiątkowska

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 

i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życze-
nia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.

Życzę nam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyj-
nych. Niech zespoły operacyjne, których jesteśmy częścią, będą pełne, niech przy 
każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): in-
strumentująca i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, by umożliwić 
nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego. 

Z wyrazami szacunku
Joanna Borzęcka

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instrumentariuszek

a oto kilka słów od Zarządu EORNA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W imieniu zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjaty-

wy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej.
W roku 2018 hasłem tego dnia jest:

Profesjonalizm, Odpowiedzialność, Humanitarność
Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie  do refl eksji 

i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także 
w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo 
w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowa-
niem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego 
pacjenta.
Szczęśliwego Dnia  Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem

Prezes EORNA   Wiceprezes EORNA
  May Karam   Jana Wichsova
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Relacja z konferencjiRelacja z konferencji

X Ogólnopolska Konferencja 
Medycyny Ratunkowej ,,Kopernik 2017” 

W dniach 17-19 listopada 2017 roku w Łodzi odbyła się X Ogólnopolska Konferencja 
Medycyny Ratunkowej ,,Kopernik 2017” w której uczestniczył Zespół ds. Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w składzie:  
Beata Tomsza – Przewodnicząca zespołu, członkowie: Dorota Kostrzewa, Kornelia Bednarska, 
Izabela Siuda, Edyta Ostrowska, Aleksandra Molęda, Iwona Zygmuntowicz, Izabela Bryłka, 
Katarzyna Sadowska, Bogumiła Hanusek i Klaudia Bartosiak.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się 
siedem sesji o zróżnicowanej tematyce. Sesja 
pierwsza dotyczyła farmakologii w medycynie 
ratunkowej i obejmowała m.in. zakres walki 
z bólem u pacjenta w karetce, farmakoterapii 
krwawień z przewodu pokarmowego oraz dyle-
matów farmakologii klinicznej w ratownictwie 
medycznym. 

Sesja druga poświęcona była proble-
matyce nieodwracalnego zatrzymania 
krążenia poprzedzającego pobranie na-
rządów oraz dostępów naczyniowych w 
medycynie ratunkowej. W kolejnej sesji 
– urazowej, wystąpienia prelegentów 
dotyczyły: zaburzeń metabolicznych 
oraz diagnostyki obrażeń wielonarządo-
wych w warunkach SOR. W sesji hema-
tologicznej rozpatrywany był przypadek 
pacjenta z hemofi lią typu A z obraże-
niami wielonarządowymi w oparciu 
o algorytm postępowania. 

Kolejna tematyka dotyczyła przed-
szpitalnego postępowania z OZW, za-
burzeń rytmu serca oraz przezskórnej 
stymulacji i kardiowersji. Ciekawe pro-
blemy przedstawiła sesja psychologicz-
na, która dotyczyła m.in. pacjenta od-
miennego kulturowo, pacjenta agresywnego 
w ZRM i SOR oraz przekazywania trudnych 
informacji. Ostatnia sesja dnia dotyczyła pro-
blematyki odmrożeń – postępowania przed-
szpitalnego, farmakoterapii oraz leczenia chi-
rurgicznego.

Drugi dzień rozpoczął się od ciekawego 
wystąpienia osoby biorącej udział w zdarze-
niu masowym na obozie harcerskim w Suszku
oraz na podsumowaniu działań Szpitala w 
Chojnicach, który przyjął poszkodowanych w 
zdarzeniu. Druga sesja dotyczyła zagrożeń 
chemicznych w zdarzeniach masowych oraz 
leczenia zatruć tlenkiem węgla w komorze hi-
perbarycznej. Wiodącym tematem sesji neu-
rologicznej był udar, z punktu widzenia leka-
rza medycyny ratunkowej, który doświadczył 
udaru krwotocznego podczas wypoczynku 

i ciekawie przedstawił swoje doświadczenia 
z perspektywy pacjenta. Jak co roku jedna se-
sja prowadzona była przez młodych lekarzy, 
którzy starali się odpowiedzieć na następujące 
pytania: Czym może zaskoczyć pacjent urazo-
wy? Jakie jest zastosowanie Ketofolu w SOR? 
Czy USG dróg oddechowych ma zastosowanie 

w medycynie ratunkowej? Ostatnia sesja do-
tyczyła trag’u i zarządzania bezpieczeństwem 
w ZRM i SOR.

Konferencja, jak co roku, dostarczyła wie-
lu cennych informacji z zakresu problematyki 
medycznej związanej z postępowaniem u pa-
cjenta w stanie zagrożenia życia. Goście w ku-
luarach mogli wymieniać się doświadczeniami, 
co wpłynęło na bardzo dobrą atmosferę spo-
tkania. Ciekawe spojrzenia przedstawili goście 
z zagranicy, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami.

Zainteresowanym Koleżankom i Kolegom 
polecamy stronę konferencji: https://kmr-
kopernik.com/, gdzie można zapoznać się ze 
szczegółami. 

Bogumiła Hanusek
Członek Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego
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Udar mózgu
mgr piel Izabela Siuda 

Spec. pielęgniarstwa ratunkowego 
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

 mgr piel Joanna Sosnowska 
Spec. pielęgniarstwa ratunkowego 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Członkinie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego

Udary mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu o patofi zjologii 
naczyniowej. Stanowią trzecią co do częstości przyczynę zgonów (po chorobach układu krążenia, 
nowotworach) na świecie. Ocenia się, że z ich powodu umiera prawie 5 mln ludzi a kilka milio-
nów staje się inwalidami. Udary mózgu dotyczą głównie osób pomiędzy 60. a 70. rokiem życia.1  
Polska, na tle innych krajów, zajmuje wysokie miejsce w statystykach zapadalności na udary 
mózgu. W ciągu roku aż 60000 ludzi odczuwa skutki tego zdarzenia. 2

Spośród wielu pacjentów, którzy przeżyliu-
dar, połowa pozostaje w mniejszym lub więk-
szym stopniu niepełnosprawna (niedowłady, 
zaburzenia mowy, upośledzenie pamięci),
a niektórzy wymagają pełnej opieki osób dru-
gich.1

Wystąpienie ostrego incydentu mózgowo-
-naczyniowego jest zawsze stanem bezpośred-
niego zagrożenia życia bez względu na stopień 
nasilenia występujących objawów klinicznych. 
Udar mózgu niezależnie czy krwotoczny, czy 
też niedokrwienny to proces, który ma dyna-
miczny przebieg i stabilizacja stanu chorego 
następuje dopiero po 4–5 dobach od czasu wy-
stąpienia incydentu chorobowego.

Dlatego też postępowanie z chorym z uda-
rem mózgu wymaga wspólnego działania pa-
cjentów, ich rodzin oraz fachowego personelu 
medycznego. Jej efekty w znacznym stopniu 
zależą od szeroko rozumianej współpracy i cią-
głej wymiany informacji między członkami ze-
społu leczącego.

Niezwykle ważne jest także, aby zespół 
pielęgniarski posiadał odpowiedni zasób wie-
dzy na temat choroby i prezentował wyso-
ki poziom przygotowania praktycznego, co 
pozwoli prawidłowo ocenić stan choregow-
drożyć odpowiednie algorytmy w postępo-
waniu przedszpitalnym jak równieżzaplano-
waći wstępnierealizować opiekę pielęgniarską 
wczasie hospitalizacji pacjenta.3/4

Typowe objawy występujące w ostrym 
incydencie mózgowo-naczyniowym
 Asymetria twarzy

• obniżenie kącika ust
• opadanie powieki
• uczucie „drętwienia” w obrębie twarzy 
 Zaburzenia mowy 

• mowa niewyraźna lub bełkotliwa (38% 
chorych)

• problemy z rozumieniem mowy (15% cho-
rych)

• problemy ze znalezieniem odpowiedniego 
słowa 

 Zawroty głowy i zaburzenia równowagi
• zawroty głowy, towarzyszące im nudności, 

wymioty (17% chorych)
• zaburzenia równowagi, niemożność pioni-

zacji
• zaburzenia widzenia (18% chorych) 
 Zaburzenia siły mięśniowej oraz czucia koń-

czyn lub tułowia
• nagłe osłabienie siły mięśniowej oraz pora-

żenie kończyny lub połowy ciała (50–80% 
chorych)

• nagłe zaburzenia czucia w obrębie kończy-
ny lub połowy ciała (50% chorych)

• nagłe zaburzenia chodu, nagłe pogorsze-
nie sprawności ruchowej 

 Objawy „globalne”
• zaburzenia świadomości (znaczna sen-

ność, utrata przytomności, śpiączka) (15–
25% chorych)

• napady padaczkowe (w szczególności 
u osób niechorujących uprzednio na pa-
daczkę) 

• nagły silny ból głowy, któremu towarzyszą 
wymioty, nadwrażliwość na światło lub ha-
łas (25–50% chorych) .5

W udarze mózgu najlepszy efekt lecze-
nia uzyskuje się w pierwszych godzinach 
od momentu wystąpienia objawów. W 
sytuacji takiej konieczne jest wdrożenie 
następujących działań, mających na celu 
zwiększenie przeżycia chorego. 

Zaliczamy do nich:
• prawidłowe i wczesne rozpoznanie ob-

jawów sugerujących udar,  zgłaszanych 
przez samego chorego lub przez rodzinę / 
osoby znajdujące się w jego otoczeniu;
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• wezwanie pogotowia i następnie transport 
chorego do wcześniej powiadomionego od-
działu/pododdziału udarowego;

• ustalenie rodzaju udaru i jak najszybsze 
wdrożenie odpowiedniego protokołu lecze-
nia 7/10 

W monecie przeprowadzania wywiadu z pa-
cjentem/rodziną pacjenta/świadkami zdarzenia 
/ lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka ra-
tunkowa zobligowanajest do zebrania wywiadu 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na: czas wy-
stąpienia objawów, stosowane przez pacjenta 
leki, ustalenie, czy pacjent przebył uraz w nie-
dalekiej przeszłości, przebyte operacje chirur-
giczne - schorzenia współistniejące. 6/8

W prowadzonej dokumentacji medycznej 
chorego ratownik medyczny /pielęgniarka ra-
tunkowa/ lekarz,  powinienwpisać numer kon-
taktowy do rodziny chorego lub jego opiekuna, 
uprzedzić telefoniczne ośrodekudarowyo trans-
porcie choregoz podejrzeniem udaru mózgu. 

Zadania zespołu ratownictwa medycz-
nego obejmują: 

• ocenę i postępowanie zgodne ze znanymi 
zasadami „ABC”

• u chorych w śpiączce (punktacja w skali 
śpiączki Glasgow ≤ 8pkt)-zalecana intuba-
cja dotchawicza 

• w przypadkustwierdzenie hipoksemii 
< 92% zalecana podaż donosowa tlenu
(3–6 l/min)

• oznaczenie poziomu glukozy we krwi
• zmniejszenia nadciśnienia śródczaszkowe-

go- prostą metodą jest uniesienie głowy 
chorego o 30º

• pomiar ciśnienia krwi, monitorowanie akcji 
serca

• założenie wenfl onu do żyły z powolnym 
wlewem 0,9% roztworu soli fi zjologicznej; 
należy unikać stosowania płynów hipoto-
nicznych (nasilają obrzęk mózgu) oraz pre-
paratów glukozy (z wyjątkiem wyraźnych 
wskazań, jak hipoglikemia)

• w przypadku napadówpadaczkowych- le-
czenie przeciwdrgawkowe, zalecane doraź-
ne stosowane standardowych leków szyb-
kodziałających (dożylne benzodiazepiny) 

• badanie neurologiczne
Nie należy natomiast !!!

• obniżać ciśnienia tętniczego- chyba, że 
przekracza 220/120 mmHg, w przypadku 
przedłużającego się transportu, i na wyraź-
ne zlecenie lekarza, (zespół ratownictwa 
medycznego w Polsce nie dysponuje meto-
dami neuroobrazowania, wobec czego nie 
może z dużą dozą pewności określić doce-

lowych wartości ciśnienia tętniczego, które 
różnią się w udarze krwotocznym, niedo-
krwiennym i niedokrwiennym kwalifi kowa-
nym do leczenia trombolitycznego).

• podawać leków doustnych (chorzy z uda-
rem częstomają zaburzenia połykania). 
4/6/8/15

Wszyscy pacjenciz udarem mózgu powinni 
być hospitalizowani na specjalistycznych od-
działach udarowych lub jedynie w przypad-
ku niedostępności tego typu hospitalizacji na 
ogólnych oddziałach neurologicznych. Terapia 
i rehabilitacja na specjalistycznym oddzia-
le leczenia udaru mózgu pozostaje znacznie 
skuteczniejsza w porównaniu z leczeniem na 
oddziałach niewyspecjalizowanych, ponieważ 
wiąże się z redukcją śmiertelności (o 18–19%), 
zmniejszeniem trwałej niesprawności ograni-
czającej samodzielne funkcjonowanie pacjen-
tów oraz konieczności pobytu w domu długo-
trwałej opieki (o 3%).9

W postępowaniu szpitalnym szybka i kom-
pleksowa diagnostyka opiera się na wywiadzie, 
badaniu neurologicznym, internistycznym oraz 
przeprowadzeniu badań, do których należą: 
wykonane badanie neuroobrazowe (tomogra-
fi a komputerowa [TK] lub rezonans magne-
tyczny [MR, magnetic resonance]) — jeśli nie 
ma przeciwwskazań — z opcją „angio. Do za-
dań zespołu pielęgniarsko-ratowniczego nale-
ży m.in. założenie wkłucia dożylnego, badanie 
ciśnienia krwi, badanie EKG, pobranie krwi do 
badań ( morfologia, koagulogram,, elektrolity, 
poziom glikemii, kreatyninai aminotransfera-
zy), badanie saturacji O2 metodą pulsoksy-
metrii. Postępowanie diagnostyczne ma ustalić 
charakter udaru (krwotoczny, niedokrwienny), 
jego patomechanizm, zagrażające powikła-
nia. To pozwala zaplanować właściweleczenie. 
4/10/12/15

Opieka nad chorym z udarem mózgu ma 
charakter wielodyscyplinarny i obejmuje 
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przede wszystkimleczenie farmakologiczne,  
opiekę pielęgniarską i wczesnąrehabilitację. 
Leczenie farmakologiczne obejmujepodsta-
woweskładowe leczenia świeżego udaru. 
Leczenie ogólne, które ma na celu norma-
lizację podstawowych czynności fi zjologicz-
nych. Leczenie swoiste wewnątrznaczynio-
we (jeśli istnieją bezwzględne wskazania). 
Leczenie powikłańneurologicznych (wtórne 
krwawienie, obrzęki, drgawki) i powikłań ukła-
dowych (np. zachłystowe zapalenie płuc, infek-
cje, odleżyny, zakrzepica żył głębokich, zatoro-
wość płucna) 

W przebiegu udaru mózgu mogą wystąpić 
powikłania, które wydłużają okres hospitaliza-
cji, powodują wzrost kosztów leczenia, utrud-
niają rehabilitację i stanowią zagrożenie życia.
 Im cięższy jest stan kliniczny chorego, tym 
większe jest ryzyko powikłań. Ich profi laktykę 
należy rozpocząć natychmiast po przyjęciu pa-
cjenta do szpitala. 3/4/12

Opieka pielęgniarskapacjenta z udarem 
mózgu jest bardzo istotną częścią leczenia.
 Do zdań pielęgniareknależy:
• współudział w postępowaniu ratującym ży-

cie — zarówno w intensywnym nadzorze, jak 
i w leczeniu; 

• zapobieganie powikłaniom udaru; 
• uczestnictwo w rehabilitacji;
• edukacja pacjenta w zakresie samoobsługi, 

samokontroli i prozdrowotnego stylu życia;
• edukacja rodziny w zakresie opieki nad cho-

rym. 3/11
Nadzór pielęgniarski polega na systema-

tycznej kontroli podstawowych czynności ży-
ciowych jak: ciśnienie tętnicze krwi, równo-
waga wodno-elektrolitowa, poziom glukozy 
w surowicy krwi, temperatura, oddech.

• Ciśnienie tętnicze krwi. Zwykle u chorych 
po udarze występuje znaczny wzrost ci-
śnienia tętniczego krwi. Jest to wynik re-
akcji obronnej organizmu, która ma na 
celu utrzymanie krążenia krwi w obszarze 
pen umbry(obszar położony wokół ogni-
ska martwicy, w którym przez pewien czas 
neurony pozostają w stanie funkcjonalne-
go defi cytu).

• Gospodarka wodno-elektrolitowa. Jest to 
niezbędne u chorych po udarze ze względu 
na możliwość wystąpienia u nich odwod-
nienia. Prowadzi się bilans płynów oraz 
monitoruje zawartość  elektrolitów w su-
rowicy krwi. Dobowe wydalanie moczu 
powinno wynosić 1000-1500 ml. Należy 
pamiętać o dostarczeniu pacjentom dużej 

ilości płynów, zwłaszcza Tm z biegunką, 
wymiotami, podniesioną temperaturą ciała 
i nadmierną potliwością. Przy podawaniu 
dożylnym trzeba pamiętać, że zbyt szybka 
infuzja płynów może spowodować niewy-
dolność mięśnia sercowego i obrzęk puc, 
zwłaszcza gdy płyny podawane są przez 
całą dobę.

• Temperatura ciała. Gorączka na początku 
udaru jest złą cechą prognostyczną. Jest 
to objaw dysregulacji centralnego mecha-
nizmu kontroli temperatury ciała lub na-
stępstwo uwalniania cytokin. Pojawienie 
się wysokiej temperatury w późniejszym  
okresie choroby świadczy o infekcji.

• Zawartość glukozy w surowicy krwi. Niska 
zawartość glukozy prowadzi do wyczerpa-
nia zapasów energetycznych, zaś wyso-
ka powoduje uruchomienie beztlenowego 

mechanizmu oddychania, wzrost zawarto-
ści kwasu mlekowego oraz cytotoksyczny 
obrzęk mózgu. Poziom glukozy powinien  
być w związku z tym kontrolowany kilka 
razy w ciągu doby.11

Plan działania pielęgnacyjnego trzeba do-
stosować do stanu klinicznego pacjenta,. Naj-
ważniejszymi kryteriami oceny ciężkości stanu 
chorych z punktu widzenia pielęgniarskiego są: 

stan przytomności, kontakt werbalny, ak-
tywność motoryczna,  stopień niezależności 
w zakresie codziennych czynności, funkcje 
zwieraczy, zdolność połykania, skłonność do 
powstawania odleżyn. 3  Ma on na celu ogra-
niczenie powstawania nieprawidłowych stereo-
typów ruchowych, jak również przeciwdziała-
nie groźnym powikłaniom ogólnoustrojowym.

Zakres czynności pielęgniarki w początko-
wym okresie udaru obejmuje prawidłowe ułoże-
nie chorego, zapobiegające odleżynom i przy-
kurczom. W tym celu wykonywana jest zmiana 
pozycji ciała co 2–3 godziny i obracanie pacjen-
ta, z uwzględnieniem ułożenia na plecach, brzu-
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chu, „na chorym boku” i „na zdrowym boku”. 
Stosuje się również dodatkowe poduszki, wał-
ki, różnego rodzaju podkładki dla umożliwienia 
utrzymania odpowiednich pozycji.12

Bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia są 
powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów 
leżących. Odpowiednia rehabilitacja w dużym 
stopniu przeciwdziała tym powikłaniom. Pole-
ga ona między innymi na odwracaniu pacjen-
ta, stosowaniu pozycji drenażowych, zwłaszcza 
niedowładnych, porażonych kończyn, ćwiczeń 
naczyniowych, na zakazie iniekcji do kończyn 
dotkniętych niedowładem oraz stosowaniu 
pończoch ze stopniowanym uciskiem. Jeżeli 
istnieje możliwość, to jak najwcześniej należy 
pacjenta uruchamiać.

U chorych w ostrej fazie udaru mózgu czę-
sto dochodzi do niewydolności układu oddecho-
wego. Ponad połowa pacjentów ma problemy 
z połykaniem na skutek osłabienia mięśni gar-
dła i krtani. Wiąże się to z ryzykiem  zachły-
śnięcia, co prowadzi do zapalenia płuc. Należy 
zatem często odsysać wydzielinę z dróg odde-
chowych, a także zachować ostrożność przy 
karmieniu chorego. W profi laktyce powikłań 
płucnych pielęgniarka może stosować ćwicze-
nia oddechowe wykonywane kilka razy dzien-
nie, częstą zmianę pozycji oraz pozycje dre-
nażowe ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny 
oraz wentylację.13

U pacjentów w ciężkim stanie powinno się 
wykonywać bierną gimnastykę oddechową, 
jednak należy pamiętać, aby unikać wzmożo-
nej pracy tłoczni brzusznej, zwłaszcza u cho-
rych po krwotokach mózgowych, należy też 
unikać nadmiernej wentylacji u osób z epizo-
dami drgawkowymi. 14

Wczesna diagnostyka zaburzeń mowy i poły-
kania oraz odpowiednie dostosowanie sposobu 
odżywiania pacjenta (drogą doustną, dożylną, 
przez sondę żołądkową lub gastrostomię przez 
skórną) i utrzymanie prawidłowej równowagi 
kwasowo-zasadowej zapobiegają powikłaniom 
oskrzelowo-płucnym oraz umożliwiają prawi-
dłowe odżywianie, podawanie leków czy pro-
fi laktykę niedoboru niezbędnych składników 
pokarmowych .13

U pacjentów w ostrym okresie udaru ważne 
jest regularne opróżnianie pęcherza moczowego, 
a jeżeli zachodzi konieczność, założenia cewnika 
na stałe. Należy prowadzić ćwiczenia pęcherza 
moczowego, stosując zaciskanie cewnika kilka 
razy na dobę oraz ćwiczenia mięśni dna mied-
nicy i tłoczni brzusznej. Większość pacjentów 
odzyskuje kontrolę nad pęcherzem z chwilą roz-
poczęcia pionizacji i nauki chodzenia.12

Rola pielęgniarki w działaniach rehabilitacyj-
nych polega  na uruchamianiu chorego. Należy 
zacząć od przystosowania pacjenta do pozy-
cji siedzącej, początkowo w łóżku, następnie 
ze spuszczonymi nogami, później w fotelu lub 
na krześle; stopniowej pionizacji pacjenta, od 
kilku do kilkunastu minut w ciągu dnia. Nauce 
chodzenia — chory uczy się stawiać pierwsze 
kroki przy asekuracji drugiej osoby; stawanie 
najlepiej rozpocząć przy drabinkach lub porę-
czach. Każdego  chorego uczy się również cho-
dzić po schodach.1

Edukację chorego po udarze mózgu na-
leży dostosować do jego stanu ogólnego 
i neurologicznego — do stopnia nasilenia de-
fi cytów ruchowych oraz poznawczych. Zakres 
tej edukacji powinien odpowiadać poziomowi 
intelektualnemu pacjenta i jego opiekunów,
a także etapowi choroby. Zakres wiedzy prze-
kazywanej osobom z niewielkim ubytkiem 
neurologicznym może być szeroki, natomiast 
w przypadku chorych z dużym stopniem 
niepełnosprawności poudarowej trzeba edu-
kować przede wszystkim rodzinę, opiekunów 
oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Pacjent w ostrej fazie udaru powinien uzyskać 
podstawowe informacje o jego przyczynie, 
przebiegu i powikłaniach. W ramach opieki po-
szpitalnej najistotniejsza jest wiedza na temat 
kontroli czynników ryzyka, sposobów pielę-
gnacji i rehabilitacji chorego oraz zmiany stylu 
i warunków jego życia. 16

Udar mózgu jest stanem nagłym, wymaga-
jącym możliwie wczesnej i optymalnie swoistej 
terapii. O ostatecznej skuteczności postępowa-
nia terapeutycznego decyduje kilka elementów: 
wczesne rozpoznanie przedszpitalne, transport 
do szpitala, szybką i prawidłową diagnostykę 
w szpitalu, a także możliwie wczesne rozpoczę-
cie odpowiedniej terapii oraz rehabilitacji. Chory 
nieoczekiwanie traci możliwość samodzielnego 
realizowanie podstawowych potrzeb. Pacjenci 
w rożny sposób reagują na zaistniałą sytuację, 
dlatego każdy chory wymaga indywidualnego 
podejścia.. Rola pielęgniarki w tym zakresie 
jest kluczowa. Polega ona na wczesnej ocenie 
oraz na ciągłym monitorowaniu podstawowych 
czynności życiowych i klinicznych oraz na do-
starczeniu opieki pielęgniarskiej .Pielęgniar-
ka ze względu na bardzo szeroki zakres obo-
wiązków w kontakcie z pacjentem jest jednym 
z podstawowych czynników warunkujących 
poprawny przebieg usprawniania i opieki nad 
chorym.
Literatura u autorek
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Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

 

Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w: 

 

I ŚLĄSKIEJ KONFERENCJI PIELĘGNIARSTWA 
RATUNKOWEGO 

 

Wydarzenie to będzie miało miejsce 20 kwietnia 2018 roku w Szybie Bończyk,  
Mysłowice  ul. Ks. Norberta Bończyka 13    

Podczas Konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych 
prezentujących zagadnienia dotyczące m.in roli pielęgniarki w systemie ratownictwa 
medycznego. Konferencja zakończy się wręczeniem Certyfikatów. Zaplanowano  
również wystawę firm medycznych. 

Na zakończenie odbędzie się uroczyste podsumowanie Konferencji, kolacja i bankiet 
mający na celu integrację środowiska ratownictwa medycznego.  

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty uczestnictwa w konferencji, materiały 
konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji i bankiecie. 
Noclegi we własnym zakresie. 

Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek systemu, dyspozytorów 
medycznych, ratowników medycznych,  lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych 
systemem ratownictwa medycznego.  

Program i szczegóły Konferencji na stronie na stronie internetowej OIPiP. 

Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 
izba@izbapiel.katowice.pl       

 z dopiskiem   I Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego.  

 

Serdecznie zapraszamy 

Komitet Organizacyjny 

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego ORPIP  
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Żywność poprawiająca  kondycję naszego mózgu
Mgr piel  Iwona Woźniak

Spec. piel. onkologicznego, chirurgicznego
Przew. Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego ORPIP w Katowicach

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej 
PT Żywienia Pozajelitowego,
 Dojelitowego i Metabolizmu

Jedne z najstarszych zapisów dotyczących badania mózgu można znaleźć w Papiru-
sie Chirurgicznym pochodzącym z III tysiąclecia p.n.e.

W czasach prehistorycznych, mózg jako organ, cieszył się wielkim zainteresowa-
niem pod względem kulinarnym – jak uważają  niektórzy antropologowie, oraz pod 
względem religijnym.

Nigdy nie jest za późno, aby zainteresować 
się  neurofi zjologią odżywiania i przystąpić do 
poprawy fi zjologii naszego mózgu.

Przeprowadzenie wielu badań naukowych 
w różnych ośrodkach medycznych wykazało, 
że: dieta ma wielki wpływ na pracę mózgu. Od 
tego, co jemy, zależy, czy jesteśmy szczęśli-
wi zaspani, smutni, agresywni, dieta również 
może obniżyć poziom lęku, czy mieć wpływ na 
sprawność  intelektualną w późnym wieku.

U dorosłego człowieka mózg waży  ok. 1-2,5 
kg, ma ok. 1,4 litra pojemności i stanowi ok. 
2% masy całego ciała, pochłania 20% energii 
z pożywienia i 20% wdychanego tlenu (który 
jest niezbędny w procesach metabolizmu glu-
kozy - podstawowego „paliwa” neuronów).

W większej części doby mózg intensywnie 
pracuje nie zależnie od wieku, rodzaju wyko-
nywanej pracy zawodowej, obowiązków dnia 
codziennego.

Dlatego też  coraz częściej wzrasta zainte-
resowanie wspomaganiem żywieniowym mó-
zgu, poprzez liczne eksperymenty i badania 
naukowe.

Jakie popełniamy błędy dietetyczne np. oso-
by, które odczuwają smutek, zjadają o wiele 
więcej kalorycznych przekąsek niż ludzie w do-
brym nastroju. 

Do najpopularniejszych kupowanych prze-
kąsek należą fast foody (do najbardziej szko-
dliwych zaliczamy : frytki, nuggetsy, hambur-
ger, kebab, hot dog) i słodycze (rozregulowują 
pracę mózgu, zwiększają poziom hormonów 
szczęścia, ale tylko na chwilę).

Osoby, które w swojej diecie spożywają 
większe ilości batonów i chipsów są w grupie 
ryzyka zapadnięcia na depresję o 51 % wyż-
szym, niż u osób preferujących zdrową żyw-
ność np. lekkie sałatki, zdrowe mięso, ryby, 
wykazali uczeni z Uniwersytetu w Las Pal-
mas na wyspie Gran Canaria oraz z Uniwer-

sytetu Nawarry w Pampelunie, którzy przez 
sześć  lat monitorowali styl życia i dietę  gru-
py liczącej blisko dziewięć  tysięcy osób.
Neurony lubią menu bogate w świeże owo-
ce, warzywa, ryby i  roślinne oleje, zostało to 
okrzyknięte najzdrowszym sposobem żywienia 
i zyskało swoją nazwę - whole food, czyli „peł-
nowartościowego jadła”.

Najzdrowsze dla neuronów mózgowych są 
tłuszcze nienasycone omega-3, - 6 i -9. Biorą 
one udział w wytwarzaniu serotoniny i nora-
drenaliny, a dla funkcjonowania błon komórko-
wych istotna jest także odpowiednia proporcja 
poszczególnych kwasów nienasyconych wobec 
siebie. 

Produkty wspomagające pracę mózgu:
• owoce i warzywa : pomidory, szpinak, 

dynia, kabaczek, słodkie ziemniaki (ka-
rotenoidy), jabłka, suszone śliwki, mar-
chewka, kapusta włoska, jeżyny, żurawi-
na, czosnek, cebula, borówki, awokado, 
wiśnie i śliwki (antocyjany), brzoskwinie, 
truskawki, kiwi, cytrusy ,brokuły i rukola 
(antyoksydanty),acai,

• czerwone wino i sok z winogron (reswe-
ratrol),

• wołowina, wątróbka (cholina),
• oliwa z oliwek, 
• olej lniany,
• rodzynki, 
• mięso drobiowe.
W jaki sposób skutecznie chronić szare 

komórki:
• antyoksydanty - te związki chemiczne 

zwalczają podstępne chemikalia zwane 
wolnymi rodnikami. Najważniejszym za-
daniem antyoksydantów może być obro-
na mitochondriów,

• fl awonoidy -  wpływają na  zdolność kon-
centracji, 
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• katechiny - także mogą ochronić komórki 
przed stanem zapalnym i podnosić zdol-
ności percepcyjne,

• aby utrzymać mózg w dobrej kondycji 
najlepiej ograniczyć spożycie: tłuszczów 
zwierzęcych, sztucznie utwardzanych 
tłuszczów roślinnych ,nadmiaru cukru 
oraz alkoholu.

Jakie produkty w poszczególnych czę-
ściach świata uważane są za zapobiegają-
ce chorobą i wspomagające pracę mózgu, 
między innymi:

• wysoki poziom kurkuminy powszechnie 
jedzonej w Indiach łączy się z zadziwia-
jąco niskim wskaźnikiem zachorowań na 
Alzheimera,

• ludzie popijający zieloną herbatą  boga-
te źródło katechin – w testach pamię-
ciowych osiągają bardzo dobre wyniki. 
Założycielka Majid Fotuhi ,kliniki neurolo-
gicznej Neur Expand w stanie Maryland, 
potwierdza to w swoich długoletnich ob-
serwacjach, 

• dostarczając odpowiednią ilość witaminy 
C, tiaminy, boru, wpływa na długowiecz-
ność plemienia Hunzów (obszar dzisiej-
szego Pakistanu). Niedobór boru znacznie 
obniża sprawność umysłową,

• życie w stanie równowagi psychicznej, 
unikanie  nerwowości i konfl iktów, które 
są zwykle nieodłączną częścią naszej eg-
zystencji to zasada Eskimosów,

• zawarte w rybim oleju kwasy omega-3 
są odpowiedzialne za sukces ewolucyjny 
człowieka i stworzenie całej naszej cywili-
zacji twierdzi Michael Crawford z Instytu-
tu Chemii Mózgu i Żywienia  w Londynie, 

• Barbara Levine z Conell Medical Cen-
ter zaleca zażywanie preparatów z DHA 
przed egzaminami,

• Judith Wurtman, biolog i dietetyk z Massa-
chusetts Institute of Technology zaleca je-
dzenie  makaronu jako dużej dawki zdro-

wych węglowodanów, które sprawiają, 
że nasze szare komórki produkują więcej 
neuroprzekaźnika zwanego serotoniną, 

• ważnym składnikiem japońskiego posiłku 
jest ryż. Ryż brązowy jest bogaty w skład-
niki mineralne takie jak magnez, mangan 
wywierający pozytywny wpływ na układ 
nerwowy ,jest również źródłem witamin 
z grupy B, które wpływają pozytywnie na 
koncentrację, nastrój i redukują zmęcze-
nie, 

• dieta śródziemnomorska chroni mózg 
przed starzeniem i ma zbawienny wpływ 
na pamięć, objętość naszego mózgu 
i jego kondycję na starość – twierdzą  na-
ukowcy z Edynburga,

• opublikowane na łamach czasopisma „In-
ternational Dairy Journal” wyniki badań 
naukowych pokazują, że picie mleka ko-
rzystnie wpływa na możliwości naszego 
mózgu, osoby pijące dziennie co najmniej 
szklankę mleka, bez względu na wiek, 
stan zdrowia, osiągały lepsze wyniki 
w testach niż ci, którzy mleka nie piją,

• Jean Carper, autorka książki „Nasz wspa-
niały mózg”, zaleca oprócz urozmaiconej 
diety stosowanie gotowych kompletnych 
zestawów witamin i soli mineralnych, bez 
względu na wiek, może spowolnić procesy 
jego starzenia, poprawić pamięć, uspraw-
nić pracę mózgu, a nawet  podwyższyć 
iloraz inteligencji,

• mózg osoby z wysokim poziomem lute-
iny w organizmie zachowuje młodość na 
dłużej ,wynika z badania zamieszczonego 
w czasopiśmie „Frontiers in Aging Neuro-
science”. Luteina to składnik odżywczy, 
którego organizm nie potrafi  wyproduko-
wać sam, dlatego konieczne jest dostar-
czanie go wraz z dietą ( luteina - żółty 
barwnik występujący w zielonych warzy-
wach (np. jarmużu, szpinaku),owocach 
awokado i jajkach),

• miód powinien być uwzględniony w naszej 
diecie, aktywizowana jest praca szarych 
komórek, poprawia się pamięć, wydajniej 
pracuje nasz intelekt,

• badanie prowadzono w Ekwadorze przez 
prof. Lorę Lannotti, naukowców z Uni-
wersytetu Waszyngtońskiego w St. Lo-
uis oraz innych amerykańskich ośrodków 
naukowych wykazało że dzieci, które od 
momentu ukończenia sześć  miesięcy 
spożywały jedno jajko dziennie, w wieku 
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dziewięciu  miesięcy miały we krwi wię-
cej choliny i kwasu dokozaheksaenowego 
(DHA) - substancji wchodzących w skład 
struktury mózgu i umożliwiających jego 
prawidłowe funkcjonowanie,

• aby nasz mózg dobrze pracował koniecz-
ne jest regularne dostarczanie mu skład-
ników odżywczych i unikanie produktów 
żywnościowych ,które mogą prowadzić 
do wielu poważnych konsekwencji – m.in. 
związanych z działaniem mózgu: nadmia-
ru soli, węglowodanów prostych.

Warto również dla sprawności umysłowej 
stosować w codziennej diecie produkty ko-
rzystnie wpływające na pracę mózgu, posia-
dające witaminy z grupy A ,B, E, cynk, potas, 
magnez, żelazo, kwas tłuszczowy  linolowy 
(niezbędny budulec mózgu),kwas tłuszczowy 
alfa- linolowy, kwas foliowy (wpływa na pa-
mięć i koncentrację),kwasy omega – 3,cholinę, 
kwas dokozaheksaenowy (DHA),kwas eikoza-
pentaenowy (EPA), antyoksydanty,przeciwu-
tleniacze:

• pestki z dyni, słonecznika, sezamu,
• orzechy, migdały, sienie lniane (zawar-

tość lignanów, fi toestrogenów),
• produkty pełnoziarniste,
• kasza gryczana, otręby (węglowodany 

złożone, błonnik pokarmowy),
• jogurt naturalny (witamina B 12, niezbęd-

ny składnik do syntezy neuroprzekaźni-
ków),

• ryby morskie np. sardynki, śledzie, ma-
krela, łosoś, tuńczyk (źródło kwasu DHA 
i EPA, konieczny do zachowania dobrej 
kondycji ośrodkowego układu nerwowe-
go) oraz pstrąg,

• jajka (źródło lecytyny w skład wchodzi 
cholina poprawiająca zdolności koncen-

tracji, pamięci, refl eks, wydolność psy-
chofi zyczną),

• surowe owoce i warzywa (źródło antyok-
sydantów, chroniące mózg przed działa-
niem wolnych rodników uszkadzających 
komórki nerwowe),

• woda (wodę niegazowaną należy pic ma-
łymi porcjami, systematycznie w ciągu 
dnia, najlepiej stosując zasadę, że na 
każdy kilogram naszego ciała powinno 
przypadać około 30 mililitrów płynów).Od 
wody zależy prawidłowe funkcjonowanie 
mózgu i przewodzenie impulsów nerwo-
wych, które wpływają na szybkość i ja-
kość myślenia.

Warto zwrócić  uwagę, że dieta żyjących 
100 - latków cieszących się dobrą  pamięcią 
składa się między innymi:

• 5 porcji warzyw i owoców,
• trzy razy tygodniowo ryby,
• minimalne ilości soli w pożywieniu,
• zmniejszona ilość spożywanego cukru,
• produktów zbożowych,
• posiłków o mniejszej kaloryczności,
• swoich indywidualnych codziennych  

przyzwyczajeń żywieniowych np.: je-
dzenie czekolady, oliwy z oliwek, beko-
nu, owsianki, kaszki na mleku, sushi, 
pomarańczy, mango, owoców drzewa 
chlebowego, ryby, baraniny, irlandzkich 
ziemniaków, surowego mięsa mielonego, 
omletów, biszkoptowych babeczek, gula-
szu, płatków zbożowych z mlekiem, picie 
wina, 3 surowych jajek, kawy z mlekiem, 
mleka, jogurtu.

Różny składnik codziennej diety i udział 
w nim makroskładników będzie wpływał na 
pracę mózgu poprzez proces pobudzania 
lub hamowania zachodzący w korze mózgu.
Pamiętajmy również, że regularne spożywanie 
posiłków (brak regularności spożywania posił-
ków doprowadza do zmian zmniejszenia po-
budliwości kory mózgowej), ruch na świeżym 
powietrzu, muzyka, taniec, unikanie stresu, 
odpowiednia ilość snu (nieadekwatna ilość snu 
do wieku wywiera na mózg podobną reakcję, 
jak nadmierne spożycie alkoholu) wpływa nie 
tylko pozytywnie na nasze zdrowie ale również 
na  pracę naszego mózgu.

Literatura u autorki
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Profi laktyka próchnicy u dzieci i młodzieży 
Fluoryzacja w ramach NFZ

W dniach 7 i 8 lutego 2018 roku na wniosek Zespołu Pielęgniarek Medycyny 
Szkolnej zorganizowano kolejny cykl szkoleń na temat „Profi laktyka próchnicy u dzieci 
i młodzieży. Fluoryzacja w ramach NFZ”. Szkolenie poprowadziła doktorantka Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyplomowana higienistka stomatologiczna, 
mgr Dorota Grzyśka. W szkoleniu wzięło udział prawie 100 pielęgniarek, które 
po zakończeniu otrzymały certyfi kat udziału. 

W trakcie szkolenia omówiono problem 
próchnicy w Polsce i na świecie. Przedstawiono 
etiologię oraz epidemiologię choroby próchni-
cowej. Przedstwiono także założenia Świato-
wej Organizacji Zdrowia dotyczącej zmniej-
szenia odsetku próchnicy u dzieci w wieku 
6 lat we wszystkich krajach europejskich, 
w tym także w Polsce, na rok 2020. Założenie 
te zostały opublikowane przez Ministra Zdrowia 
w „Monitoringu stanu zdrowia jamy ustnej po-
pulacji polskiej 2016-2020”. Dodatkowo omó-
wiono etapy rozwoju jamy ustnej oraz zawiąz-
ków zębów mlecznych i stałych. Przedstawiono 
także tabelę ukazującą etapy wyrzynania się 

zębów mlecznych oraz wymiany zębowej. Po-
ruszono także aspekt dotyczący wpływu choro-
by próchnicowej na cały organizm ludzki.

W drugiej części szkolenia omówione zosta-
ły podstawy prawne dotyczące zawodu pielę-
gniarki szkolnej z zakresu edukacji i higieny 
jamy ustnej u dzieci i młodzieży szkolnej. 

Przedstawiono także podział profi lak-
tyki, dzieląc ją na 3 grupy:

1. Profi laktyka bierna masowa (fl uorkowa-
nie wody pitnej / produktów spożyw-
czych)

2. Profi laktyka aktywna indywidualna 
(endo/egzogenna)
a) domowa
b) profesjonalna

3. Profi laktyka aktywna grupowa (nadzoro-
wane szczotkowanie zębów preparatami 
fl uoru) 

W trzeciej części szkolenia omówiono szcze-
gółowo profi lkatykę aktywną grupową w świe-
tle obowiązujących przepisów NFZ. Przedsta-
wiono preparaty oraz stężenie fl uoru w nich 
występujących. Dodatkowo omówiono metody 
szczotkowania odpowiednio dobrane do róż-
nych grup wiekowych dzieci szkolnych. 

Na zakończenie przedstawiono programy 
profi lktyczne prowadzone w Polsce oraz rozpo-
częto panel dyskusyjny.

mgr Dorota Grzyśka

Szkolenie
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Diamentowe Czepki i Aureola  Świętości
Pielęgniarstwo Przyciągające Hanny  Chrzanowskiej

NIEZWYKŁOŚĆ I CODZIENNOŚĆ – to elementy, które występowały w zawodzie pie-
lęgniarki, od początku powstania tej bardzo potrzebnej profesji oraz procesów pro-
fesjonalnego pielęgnowania. Występują także dzisiaj, w trzecim tysiącleciu, w dobie 
powszechnej technicyzacji i nowoczesnych metod diagnozowania. Występują codzien-
nie, na każdym pielęgniarskim dyżurze, pełnionym ze szczególną starannością i rzetel-
nością, zgodnie z najnowszymi zaleceniami i procedurami. Z dumą należy stwierdzić, 
że właśnie w taki sposób przekazywane są zawodowe pałeczki, będące symbolem cią-
głości zawodu – z pokolenia na pokolenie. 

Dowodem na docenienie siebie nawzajem, 
w trudnej lecz pięknej codzienności zawodo-
wej, jest przyznawana przez członków ORPiP 
w Katowicach, Statuetka „DIAMENTOWY CZE-
PEK”. Osób wyróżnionych tą statuetką, z roku 
na rok, przybywa. Wyróżnionym należą się gra-
tulacje! Diamentowy czepek otrzymują osoby, 
które wzorowo wykonują swoje obowiązki za-
wodowe, na każdym stanowisku pracy, dzia-
łają na rzecz integrowania całego środowiska 
zawodowego oraz upowszechniają zasady ety-
ki zawodowej. Moim zdaniem, jest to postawa 
trwania w pięknych zawodowych tradycjach. 
Godnych naśladowania, ze wskazywaniem na 
zawodową historię. Współczesność łączy się 
z historią. 

AUREOLA ŚWIĘTOŚCI – to zaszczyt, to ho-
nor, to duma, to niezwykłość!!! Aureola cu-
downej świętości, godnej chwały Ołtarza i 
najwyższego szacunku, przyznana polskiej 
pielęgniarce HANNIE CHRZANOWSKIEJ – sta-
je się faktem! Już niedługo – w wyjątkowym 
roku 2018, Służebnica Boża Hanna Chrzanow-
ska zostanie ogłoszona całemu światu BŁO-
GOSŁAWIONĄ! Prawdziwa radość napełni ser-
ca polskich pielęgniarek i polskich położnych. 
Niezwykłość i uznana świętość dotknie nasze 
środowisko zawodowe. Jestem głęboko prze-
konana, że całe środowisko zawodowe, napeł-
nione zawodową dumą, będzie uczestniczy-
ło (osobiście albo duchowo), w tym jedynym 
w swoim rodzaju, wydarzeniu. Watykan uznał 
cnoty Hanny Chrzanowskiej, proces beatyfi -
kacyjny został zakończony! Ofi cjalnie ogło-
szono, że Beatyfi kacja Hanny Chrzanowskiej 
odbędzie się w Polsce, w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, w Krakowie – Łagiewnikach dnia 
28 kwietnia. W przeddzień kolejnej rocznicy 
śmierci. Komitet Organizacyjny Uroczystości 
Beatyfi kacji Hanny Chrzanowskiej już pracu-
je, w Krakowie, pod przewodnictwem biskupa 
Jana Zająca. Komitet składa się z wielu osób 
duchownych i świeckich, wśród których są tak-
że przedstawiciele naszego środowiska zawo-
dowego. 

Pamiętamy, że dnia 7 kwietnia 2016 roku, 
z ogromną radością i nadzieją na szybką be-

atyfi kację, całe środowisko zawodowe przyjęło 
wiadomość o ekshumacji oraz o złożeniu do-
czesnych szczątków Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej do krypty pod ołtarzem Matki 
Bożej, w Kościele św. Mikołaja w Krakowie. 
Czas minął szybko – teraz czekanie biegnie 
drogą niewiarygodnie piękną. Możemy odliczać 
dni dzielące nas od tego wydarzenia. 

Pielęgniarka polska - Służebnica Boża HAN-
NA CHRZANOWSKA była niezwykłą kobietą, 
która przyciągała do zawodu i do pomagania 
potrzebującym innych ludzi. Była pedagogiem, 
literatem, godnym naśladowania dyrektorem, 
dbającym najbardziej o prawidłowe postawy 
etyczne i moralne młodzieży. Była współredak-
torką pierwszej gazety zawodowej „Pielęgniar-
ka Polska” autorką wielu artykułów. Pisała 
między innymi: o zasadach etyki zawodowej, 
o organizacji szkół pielęgniarstwa w Polsce 
i organizowaniu szpitalnictwa dziecięcego. Była 
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współautorką pierwszego, wydanego w 1938 
roku podręcznika „Zabiegi Pielęgniarskie”. (Pa-
miętam, bo to był podręcznik szkolny, z któ-
rego ja się uczyłam). Czynnie uczestniczyła 
w pracach nad „USTAWĄ O ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI” - z 1935 roku. Dodatkowo, pisała 
wiersze. Przygotowała w 1958 roku tekst „Ra-
chunek sumienia pielęgniarki”. 

W bardzo wielkim skrócie, tak można 
ująć życiową i zawodową drogę tej NIEZWY-
KŁEJ POLSKIEJ PIELĘGNIARKI, wokół której 
już roztacza się Aureola Świętości. Życiorys 
Hanny wpisał się bezpośrednio w losy całe-
go narodu polskiego. Hanna urodziła się dnia 
7 października 1902 roku w Warszawie, w ro-
dzinie zasłużonej dla polskiej nauki, kultury 
i medycyny. Wzrastała w atmosferze szczerej 
dobroczynności, która działa się wokół niej. 
Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski był profesorem 
literatury polskiej. Matka Hanny, Wanda (ze 
Szlenkierów) pochodziła z rodziny zamożnych 
warszawskich przemysłowców. Matka Hanny 
obdarzona była charyzmatem czynienia dobra 
dla drugiego człowieka. Ciotka Hanny - Zofi a 
Szlenkierówna była fundatorką i dyrektorką 
szpitala dziecięcego w Warszawie. Gdy Han-
na miała dziesięć lat, cała rodzina zamieszkała 
w Krakowie. Ważny okres dojrzewania Hanny 
– dojrzewania do jej zawodowego i duchowego 
rozwoju, przypadł na czas historycznych, trud-
nych zmagań całego narodu polskiego. 

Hanna osobiście, bezpośrednio i bardzo bo-
leśnie, doznała skutków drugiej wojny świa-
towej oraz konsekwencji związanych z dzia-
łaniami agresorów. Najpierw hitlerowskiego, 
a później sowieckiego. Profesor Chrzanow-
ski, ojciec Hanny został aresztowany razem 
z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie zaraz na początku wojny. Zmarł 
w obozie koncentracyjnym. Jedyny brat Boh-
dan, został zmobilizowany na początku wojny. 
Zginął w Katyniu w 1940 roku. 

Dzisiaj, z perspektywy czasu oraz odkry-
wanych i poznawanych świadectw, można po-
wiedzieć, że niezwykle trudne doświadczenia, 
w które los wpisał ból, rozpacz, niepewność, 
zagrożenie życia, nie załamały Hanny, młodej 
kobiety, młodej pielęgniarki. Można powie-
dzieć, że te bolesne przeżycia wyzwoliły w niej 
nieskończone pokłady przepięknej, przyciąga-
jącej siły, trwałej wiary i bezinteresownej mi-
łości. Tego wszystkiego, co bardzo potrzebne 
jest człowiekowi do trwania wbrew nadziei, do 
podtrzymywania przy życiu, do opiekowania 
się innymi, słabnącymi ludźmi. 

W głębokiej osobistej zadumie, możemy za-
stanawiać się, kim jest i kim dzisiaj powinna 
być, ta niezwykła polska pielęgniarka, Hanna 
Chrzanowska. Czy swoją postawą, swoim pie-
lęgniarstwem przyciągającym, może inspiro-
wać współcześnie? Jak należy patrzeć na tą, 

która zostanie wyniesiona do chwały Ołtarza? 
Jak na osobę świętą, czy raczej, jak na naszą 
zawodową poprzedniczkę? Co oznacza „zostać 
świętą lub błogosławioną”? Czy jesteśmy przy-
gotowani do przyjęcia tej nowej świętej?

Zatroskana o pielęgniarstwo i pielęgniarki, 
Hanna Chrzanowska napisała „Rachunek Su-
mienia Pielęgniarki”. Czy wiemy dla kogo na-
pisała ten dokument? Czy tylko na pamiątkę 
swojej obecności w zawodzie? Czy może, tylko 
i wyłącznie, dla pielęgniarek bardzo trudne-
go okresu powojennego? Wiemy, też że znała 
bardzo dobrze wszystkie problemy i bolączki 
ówczesnych pielęgniarek. Wiemy, że rozpa-
trywała skargi w Komisji do Spraw Wykroczeń 
Zawodowych. Bardzo ważne dla Hanny było 
profesjonalne PIELĘGNOWANIE ludzi chorych 

i cierpiących. Sama powtarzała, nieskończenie 
wiele razy: „WBITO MI W GŁOWĘ, ŻE ODLEŻY-
NA - TO HAŃBA DLA PIELĘGNIARKI!” Ubolewa-
ła (jest to zapisane w pamiętnikach) nad po-
jawiającymi się nieraz niedociągnięciami, nad 
nierzetelnością niektórych pielęgniarek, nad 
obiektywnymi trudnościami, które wpływały na 
pracę pielęgniarek. [1]. 

Pielęgniarski czepek i aureola świętości. 
Skromność, pokorna postawa w życiu i w pracy 
dla drugiego człowieka, w trosce o jego dobro 
i równocześnie zaszczyt wielkości wyjątkowej. 
Działania ludzkiego bytu i chwała wieczności 
ukazana nam przez jedną osobę. Niemożliwe – 
staję się na naszych oczach możliwym. 

A jaka jest nasza zawodowa współczesność? 
Poznajemy i przyswajamy wcześniej opraco-
wane teorie pielęgniarstwa i pielęgnowania. 
Otrzymujemy upragniony dyplom. Kreślimy, 
świadomie i odpowiedzialnie, wdrażając cały 
zasób zdobytej wiedzy do swojego stylu pracy, 
własną ścieżkę kariery zawodowej. Rozwijamy 
się, tworzymy własny i niepowtarzalny zawo-
dowy wizerunek. Pod swoimi działaniami zo-
stawiamy podpisy. Pracujemy, dzień po dniu, 
z nadzieją, że nasza postawa zawodowa zo-
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stanie dostrzeżona, doceniona i należycie wy-
nagrodzona. Na każdym dyżurze pamiętamy 
do czego się zobowiązaliśmy, wybierając ten 
właśnie zawód – zawód z pasją. Pamiętamy 
słowa wyjątkowego pielęgniarskiego przyrze-
czenia, nawet wtedy, gdy przemęczenie staje 
się uciążliwe.

Nieraz zastanawiamy się: kto jest moim 
wzorem do naśladowania? Może właśnie Han-
na Chrzanowska… 

Zapisane przez Hannę. Chrzanowską, w ra-
chunku sumienia pytania, zachęcają do osobi-
stej, etycznej refl eksji. Treści nie stanowią, tyl-
ko i wyłącznie wartości historycznej, odległej. 
Moim zdaniem, zawierają wartości uniwersalne 
i ponadczasowe. Dlatego można odnieść wra-
żenie, że Autorka napisała ten zbiór wyjątko-
wych, usystematyzowanych pytań także dla 
nas, współczesnych przedstawicieli zawodu. To 
tak, jakby nam zadawała pytania, osobiście, 
teraz. 

Przykład: „Jeśli pracuję w atmosferze intryg, 
zawiści, lenistwa, plotek, nieodpowiedzialno-
ści, przekupstwa – to czy jej nie uległam, czy 
przeciwnie - starałam się ją oczyścić ? Czy nie 
rozjątrzałam zaognionych sporów, tylko prze-
ciwnie – starałam się o ich złagodzenie, o zgo-
dę ? Czy nie obrażałam się, nie byłam drażliwa, 
małostkowa, nie wybaczająca przykrości jakich 
doznałam?” /-/ H. Chrzanowska [2].

Ten szczególny dar – dar promiennego, 
przyciągającego pielęgnowania, skierowanego 
zawsze na drugiego człowieka i opartego na 
mocnych postawach etyczno – moralnych, po-
siadała Służebnica Boża Hanna Chrzanowska. 
Podczas organizowanych w Trzebini „rekolekcji 
dla chorych” (które były chwilami radości dla 
cierpiących) każdego dnia wskazywała swoją 
postawą i pracą, czym jest holistyczne pielę-
gnowanie i bezinteresowna miłość do każde-
go bliźniego. Wyjątkowe rekolekcje były miej-
scem spotkania chorych, którzy nie potrafi li 
samodzielnie się poruszać. Często żyli w ukry-
ciu, patrząc na świat „zza fi ranek okiennych”. 
Hanna Chrzanowska, w tamtym okresie przy-
ciągała wielu wolontariuszy. Wspólnie z nimi 
rozdawała ludziom cierpiącym (w podarunku) 
wszystko to, co było potrzebne i dostępne. 

Dawała osamotnionym i kalekim opiekę, krom-
kę chleba, dawała powietrze i zieleń, zapach 
trawy i deszczu, promienie słońca, swoje to-
warzystwo, pomocną dłoń, modlitewne trwanie 
i swój cichy, ale bardzo dobrze słyszalny głos. 
Wielkość w działaniu i wielkość w przyciąganiu… 

Cytaty ze wspomnień chorych ludzi: 
1- „Pojechałam – i co tam naprawdę zobaczy-
łam? Potworną nędzę i mękę ciała ludzkiego, 
jak również starość. I w tej masie chorych, 
w tej niedołężności każdego z nich, zoba-
czyłam siebie samą. Przeraziłam się, miałam 
ochotę uciec stamtąd, gdzie pieprz rośnie. 
Chciało mi się płakać, ale powstrzymywałam 
się siłą woli …” (E . Ł.) 

2 – „Od jedenastu lat nie widziałem deszczu…”
3 – „Na placu przed domem znajdował się 
koncentrat tego, co jest niewidoczne w zwy-
czajnym życiu przez cały rok, przez całe lata,
a często przez całe życie. Koncentrat cierpie-
nia: kalectwa, starości, biedy, odrzuconych 
istnień ludzkich. (-) … jeśli ktoś dotarł do tych 
ludzi, wydobył ich z zapomnienia (i mnie tak 
samo) – to dokonuje się tu coś niezwykłego, 
najpotężniejszego…” (I. K.).- [3] 

„Hanna Chrzanowska była, jest i na zawsze już 
pozostanie Bohaterem Miłości Boga i Bliźniego. 
Hanna Chrzanowska była, jest i na zawsze już 
pozostanie drogowskazem informującym nie 
tylko jak wykonywać zawód, który jest powoła-
niem, ale również jak żyć i pracować, aby dojść 
do świętości. Bogu niech będą dzięki za to, że 
tak bardzo nasze zawodowe grono wyróżnił, że 
dał polskim pielęgniarkom tak cudowny oso-
bowy i życiowy wzór do naśladowania. Bogu 
niech będą dzięki za Hannę Chrzanowską”. – 
cytat: (H. Paszko, T. Wadas) – [4]. 

Piękno, jak piękny kwiat – jest wieczne. Pięk-
ne, niezwykłe osobowe i zawodowe wzorce – to 
drogowskazy do których chcielibyśmy się przy-
tulić. Po ścieżkach ich pamięci chcemy space-
rować, aby przybliżyć się do NIEZWYKŁOŚCI . 

„… Sama zostawała przy chorym lub zosta-
wiała przy nim dobrego człowieka, po to, żeby 
po prostu był i swoją życzliwością ową egzy-
stencjalną pustkę wypełniał.(-) Czy są nam 
potrzebni nowi święci? Czy jest nam potrzebna 
beatyfi kacja Hanny Chrzanowskiej? Jest nam 
potrzebna jako znak sprzeciwu i znak nadziei, 
jako zachęta do działania dla jednych, a dla 
drugich jako wyrzut sumienia, jako drogo-
wskaz, który na poplątanych szlakach współ-
czesnego świata jednoznacznie wskazuje 
prawdziwą drogę do Boga i człowieka …” /-/ 
Ks. Kazimierz Kubik (z homilii wygłoszonej 
w Krakowie, dnia 29.04. 2001 roku) – [1]. 
Literatura u autorki

Hanna Paszko
 emerytowana pielęgniarka
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Prośba naszej K oleżanki, pielęgniarki 
epidemiologicznej Margot Łój, babci Zuzi

 
 

Witam serdecznie !
 Zuzia urodziła się 29 listopada 2017 roku przez cesarskie cięcie w 37 tygodniu ciąży.

Przy drugich badaniach prenatalnych wyszła, złożona wada serca (DORV, arte-
zja tętnicy płucnej, hipoplastyczna prawa komora), wyjaśniając: w sercu zamiast 
dwóch komór jest jedna. 4 grudnia 2017 roku Zuzia została przewieziona do Uni-
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu w celu wykonania 
pierwszego etapu zabiegu polegającego na zespoleniu tętnicy płucnej. Po zabiegu 
dziecko cały czas jest podłączone do respiratora, ponieważ gdy następuje odłącze-
nie to Zuzia po kilku godzinach sinieje, źle oddycha sama i następuje zakwaszenie 
organizmu. Tętnica płucna po zabiegu ma średnicę 4 mm (na razie jest dla niej za 
duża) przez co za dużo krwi trafi a do płuc, a mało pozostaje w obiegu. Aby Zuzia 
mogła sama zacząć oddychać musi jeszcze przybrać na wadze, żeby tętnica po 
zabiegu była odpowiednia.

Rodzice bardzo chcieliby jak najlepiej dla córki, pokazać jej dużo miłości i przede 
wszystkim mieć ją zdrową w domu. Bardzo prosimy o pomoc, Zuzia jest mieszkan-
ką Chorzowa. Maleńka 29 stycznia skończy 2 miesiące, cały czas na respiratorze 
w Krakowie Prokocimiu, już po 1 operacji (czekają ją jeszcze co najmniej 2-3 ope-
racje),  Jeszcze wiele bólu ją czeka. 

Rodzice codziennie tam jeżdżą. co jest bardzo kosztowne, wkrótce dojdą leki 
kardiologiczne których będzie potrzebować by żyć oraz rehabilitacja. 

Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc do tej pory okazaną. 

 Fundacja Pomóc Więcej
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

numer konta: 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Zuzanna Łój 

PayPal: pomocwiecej@interia.pl
BARDZO PROSIMY O PODANIE TYTUŁU/CELU

PRZY WPŁACIE PayPal – Zuzanna Łój

Dane do przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: RCBWPLPW

Kod IBAN: PL 14 1750 0012 0000 0000 2194 9302
tytuł wpłaty : Zuzanna Łój

Również możesz oddać swój 1 % podatku na numer KRS:0000389968
Cel szczegółowy: Zuzanna Łój

Dodatkowo jest prowadzona zbiórka link do strony podaję poniżej:
https://pomagam.pl/zuzannawaleczna
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Prośba o pomoc

Zwracam się o pomoc i wsparcie naszych wysiłków wobec Ani, mojej 3 i pół let-
niej córeczki. Jestem pielęgniarką, pracuję na bloku operacyjnym Kardiochirurgii w 
Katowicach. J estem mamą 6,5 letniej Zosi, 3,5 letniej Ani oraz 9 miesięcznej Ma-
rysi. Ania jest dzieckiem niepełnosprawnym - mimo rehabilitacji od 3-go miesiąca 
życia nie potrafi  kontrolować główki, nie potrafi  siedzieć, chodzić, mówić... Ania 
przebyła zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rozpoznane w 7 tygodniu życia. 
Stale szukamy przyczyny stanu Ani. Diagnostyka w ramach NFZ już się zakończyła. 
Obecnie czekamy na wynik prywatnego badania całego genomu Ani. Dziecko wy-
maga codziennej rehabilitacji i usprawniania we wszystkich sferach rozwoju, tur-
nusów rehabilitacyjnych i innych oraz sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych. 

Jest mi bardzo trudno dotrzeć do darczyńców, 1% podatku przecież nic nie kosz-
tuje, a dla nas jest ogromną pomocą. Mam nadzieję, że Pielęgniarki, które z natury 
mają dobre serce - podzielą się nim ze mną. KAŻDY MOŻE POMÓC. 

Mariola Mroncz-Komosa

1% podatku - wpisz w formularzu PIT  nr KRS 0000037904
w rubryce uzupełniającej - cel szczegółowy 
                                                                podaj 27592 Komosa Anna
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kondo l e n c j e

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego  bólu i smutku . . 
My sercem jesteśmy z Tobą

Wyrazy szczerego współczucia  
Koleżance Grażynie Czyżyckiej  z powodu śmierci Mamy    

składają koleżanki z Indywidualnej Praktyki  
Pielęgniarskiej z Medycyny Szkolnej w Katowicach.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
Koleżance Eli Domogała  składają  

Pielęgniarka  Przełożona 
oraz pielęgniarki i położne 

 z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Pielęgniarce oddziałowej Oddziału Neonatologicznego  
Małgorzacie Kiedos wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy  
składają Naczelna Pielęgniarka, współpracownicy  

Oddziału Neonatologicznego oraz pielęgniarki  
i położne Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. 

w Tarnowskich Górach.

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
             Taty  Koleżance Joannie Krej

Składają Pielęgniarka Naczelna z zespołem pielęgniarek
ZCO Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci Ojca dla Koleżanki Jolanty Kwas
składają Członkowie i Zarząd Zakładowej  

Organizacji Związkowej 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

„Nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich.”
Wyrazy szczerego współczucia dla  

Pielęgniarki Ewy Kondruś z powodu śmierci Taty  
składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka Oddziałowa oraz 
personel Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Katowicach

„Nie ma nic pewniejszego od śmierci  
i bardziej niepewnego od jej godziny...”

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Pielęgniarki Beaty Furgoł-Mandla  

z powodu śmierci Mamy składają 
 Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka Oddziałowa  

oraz personel Oddziału Chirurgii 
 SP ZOZ MSWiA w Katowicach

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga,gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos serdeczny,
Pokój Ci wieczny”.

Z ogromnym bólem i żalem żegnamy  
Pielęgniarkę Gabrielę Kierszykowską.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach  
jako ciepła, serdeczna i dobra koleżanka.  

Niełatwo znaleźć słowa pociechy,  
tylko czas może złagodzić ból. 

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

Wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia.
Personel  NZOZ  Medikol w Rybniku.

„Odeszłaś od nas, lecz w naszych ser-
cach, w naszej pamięci pozostaniesz” 

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy  
naszą Drogą Koleżankę, serdeczną i ciepłą Pielęgniarkę  

Gretę Składanowską.  
Wyrazy współczucia Rodzinie składa 

 Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego  
ORPIP w Katowicach

„Umarłych wieczność trwa dokąd pamięcią im się płaci.
Nie ma dnia ani godziny by ktoś pamięci swej nie stracił”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  
Koleżance Joannie Lipieta 

składają: pielęgniarka oddziałowa oraz pielęgniarki  
i Pełnomocny Przedstawiciel OIPP oddziału Kardiologii  

Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  
w Katowicach Ligocie



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

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

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

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

Bieżące 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


