
ISSN 1232-5384        Nr 4 [284] 2019

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

NASZE   SPRAWY

Obowiązek pielęgniarki i położnej  
do noszenia identyfikatora

„Nowe”, nie znaczy „lepsze”



2

SPIS TREŚCI
Kalendarium 2, 7
„nowe”, nie znaczy „lepsze” 3
prawo pacjenta do uzysKania informacji  
od pielęgniarki i położnej 8
obowiązek pielęgniarki i położnej  
do noszenia identyfiKatora 10
refleksje nieco gorzkie… 11
bezpłaTne specjalizacje  
dla członków oipip w kaTowicach  14
wpływ relacji w zespole TerapeuTycznym  
na jakość świadczonych usług  
medycznych 16
wyjąTkowe  wyróżnienie  dla  położnej 20
komunikacja z pacjenTem onkologicznym  
w fazie terminalnej 23
socjologiczne aspekTy wczesnego  
macierzyńsTwa 25
zdrowie i wypoczynek, czyli kilka słów  
o sanaToriach 28
„upadki – wielki problem geriaTryczny” 31
meTody oceny- czynniki  
wpływające na jakość życia chorych  
leczonych  dializą oTrzewnową 34
kondolencje  38

Wydawca:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
40-027 Katowice, ul. Francuska 16

tel.: 32 209 04 15÷17, faks 32 209 19 26

Kolegium Redakcyjne Biuletynu „Nasze Sprawy”

Redaktor: Małgorzata Maślanka

Zespół Redakcyjny: Anna Janik, Beata Podleżyńska, 
Anna Stachulska, Paulina Reinhard, Piotr Gurowiec
Realizacja poligraficzna:
ZPW PLIK, 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

Nakład: 3750 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania  

i skracania materiałów. Nie zamówionych materiałów 

nie zwraca. Redakcja nie zawsze podziela poglądy 

prezentowane w publikowanych materiałach. Autorzy 

proszeni są o podawanie Redakcji wykazu wykorzy-

stanych bibliografii. Autorzy proszeni są o podanie 

następujących danych: kontakt, nazwa zawodu, wy-

kształcenie, pełniona funkcja w zakładzie pracy, na-

zwa zakładu pracy. 

Zdjęcie na okładce: Zespół Pielęgniarski Poradni  

Centrum Medyczne MAVIT Katowice

Data wydania: sierpień 2019 roku

NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych wydarzeń  
wrzesień - październik 2019

05.09.2019 Spotkanie Komisji Kształcenia

05.09.2019 Spotkanie Pełnomocników ORPiP  
w Katowicach

07.09.2019
VIII Konferencja i Warsztaty dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo, 
Uniwersytet SWPS w Katowicach

9.09.2019  Spotkanie Zespołu ds. mobbingu

16.09.2019
Spotkanie  Kadry Zarządzającej  
w Ośrodku Informacyjno – 
Edukacyjnym w Łaziskach Górnych

10.09.2019

Cykl szkoleń organizowany przez Ze-
spół ds. położnych „Kontrowersje wokół 
szczepień" oraz „Dekontaminacja śro-
dowiska leczenia i opieki, najczęstsze 
problemy i wątpliwości w obszarze 
zapobiegania zakażeniom"- Ośrodek 
Informacyjno - Edukacyjny  w Łaziskach 
Górnych

11.09.2019 Spotkanie Zespołu ds. opieki 
długoterminowej

12.09.2019 Spotkanie Zespołu  ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego

21.09.2019
Uroczysta Gala 30- lecia Odrodzenia 
Samorządu Lekarskiego, NOSPR 
Katowice

24.09.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego

25.09.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego

27.09.2019

Konferencja „Żyć i pracować, czyli jak 
zachować równowagę w życiu  
i w pracy” organizowana przez Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach we 
współpracy z OIPIP w Katowicach

27.09.2019
 Konferencja „Żywienie enteralne 
i parenteralne”  organizowana 
przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego

30.09.2019  Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych 
w sterylizacji

1.10.2019 Zespół ds. opieki długoterminowej

3.10.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia

4.10.2019
Konferencja „NOMED 2019” 
organizowana przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa onkologicznego

7.10.2019
Szkolenie połączone z warsztatami 
praktycznymi dotyczącymi żywienia 
dojelitowego, organizowane  przez 
firmę Nutrimed  w Katowicach

08.10.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych

11.10.2019
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego - Konferencja „ Okiem na  
prawo w pracy pielęgniarki i położnej 
operacyjnej”

24.10.2019
 Posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

28.10.20190 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

29.10.2019  Posiedzenie Komisji Socjalnej
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„Nowe”, nie znaczy „lepsze”

Wakacyjne miesiące powoli dobiegają końca, a większość z nas pewnie zdążyła już zapomnieć 
o tegorocznym urlopie. Są jednak osoby, które wypoczynek zaplanowały na koniec sierpnia/
września  i wydaje się, że pomysł ten był strzałem w dziesiątkę, bo po dość chłodnym lipcu, po-
wraca do nas fala upałów.

Jednym z gorących tematów jest propozycja Ministerstwa Zdrowia dotycząca wprowadze-
nia nowego stopnia edukacji średniego szczebla, a mianowicie – „technik pielęgniarstwa”, któ-
ra miałaby rozwiązać problem coraz mniejszej ilości pielęgniarek na rynku usług medycznych.  
W odczuciu Ministerstwa wprowadzenie edukacji z zakresu pielęgniarstwa w szkolnictwie śred-
nim miałoby zwiększyć liczbę młodych osób wchodzących do zawodu. Zakres ich kompetencji 
miałby być ograniczony, ale dostosowany do wymogów zawodu, co niestety nie jest możliwe 
jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pielęgniarstwo i położnictwo to dwa odrębne, samodzielne 
zawody medyczne. Osoby, które je wykonują są uprawnione do podejmowania różnego rodzaju 
decyzji, od których zależy zdrowie, a nierzadko też życie pacjentów. Nie da się podzielić, czy 
też zmniejszyć tych uprawnień na rzecz „technika pielęgniarstwa” bez narażenia dobra pacjen-
tów. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż przyczyną braku kadry pielęgniarskiej 
na rynku pracy nie jest system kształcenia, ale przede wszystkim brak atrakcyjności zawodu 
w oczach młodych ludzi oraz płaca nieadekwatna do wykonywanych obowiązków. Należy więc 
skupić się na poprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych, a nie na zmianach w systemie 
edukacji dostosowanym do potrzeb tych zawodów.  

Natomiast jeżeli chodzi o odciążenie pielęgniarek w ich obowiązkach, to trafną decyzją wydaje 
się być wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej opiekunów medycznych, jednakże koniecz-
ne jest zwiększenie im możliwości zatrudnienia, przede wszystkim w lecznictwie stacjonarnym. 

W zakończeniu swojego stanowiska NRPiP podkreśliła iż wprowadzenie technika pielęgniar-
stwa skutkować będzie obniżonym poziomem kształcenia, jak i  świadczeń zdrowotnych. Treść 
stanowiska NRPiP w sprawie „technika pielęgniarstwa” znaleźć mogą Państwo na naszej stronie 
internetowej, podobnie jak Stanowisko nr 28 Prezydium NRPiP z dnia 9 VII 2019r. w spr. zmian 
legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzanych przez Mini-
stra Zdrowia.

Mówiąc w dużym skrócie, przepisy te proponują, by na oddziałach szpitalnych ratownicy me-
dyczni mogli „zastępować” pielęgniarki. Odnosi się wrażenie, że oba zawody mają być traktowa-
ne zamiennie, co stanowi naruszenie interesu publicznego i naraża dobro pacjentów. Uprawnie-
nia ratowników medycznych, których zadaniem jest głównie pomoc choremu w sytuacji nagłego 
zagrożenia życia i/lub zdrowia, znacznie odbiegają od zadań i obowiązków pielęgniarek, nie ma 
więc możliwości, by osoby wykonujące te zawody, wzajemnie się zastępowały, o czym wszyscy 
doskonale wiemy. Pozostaje mieć nadzieję, że przepisy te zostaną zmienione zanim na dobre 
wejdą w życie. Ważne jest to, by środowisko pielęgniarsko-położnicze, przemawiając jednym 
głosem wyrażonym przez jego reprezentantów, stało na straży samodzielności i nienaruszalności 
swoich zawodów. Aby było to możliwe, co 4 lata przeprowadzane są wybory nowej kadencji sa-
morządu pielęgniarek i położnych. 

W związku z faktem, iż końca dobiega VII kadencja samorządu i zbliżają się wybory Delega-
tów VIII Kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zwracamy się do 
wszystkich Państwa z prośbą o aktualizację swoich danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych 
prowadzonym przez OIPiP w Katowicach. Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, 
każda pielęgniarka i położna ma 2 tygodnie na aktualizację swoich danych, od momentu, w któ-
rym uległy one zmianie. Jest to czynność niezbędna, gdyż nieaktualne dane mogą spowodować 
brak możliwości wzięcia udziału w wyborach Delegatów. Udział w wyborach to realna możliwość 
wpływu na losy samorządu, warto więc z niej skorzystać, szczególnie że ma on do odegrania 
dużą rolę w walce o pozytywne oblicze współczesnej ochrony zdrowia, która w chwili obecnej 
znajduje się w trudnym położeniu, zwłaszcza wobec zagrożenia, jakie niesie ze sobą brak do-
statecznej liczby personelu medycznego, o czym w ostatnim czasie boleśnie przekonaliśmy się  
m. in. przez zamknięcie dziecięcego oddziału onkologii i hematologii w Zespole Szpitali Miejskich 
w Chorzowie (dawne Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii). Wykwalifikowana kadra me-
dyczna jest potrzebna społeczeństwu nie tylko po to, by je leczyć, ale też, by prowadzić edukację 
w zakresie promocji zdrowia. 
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O tym, że jest to rzecz bardzo istotna, świadczyć może raport „Opinie młodych matek nt. 
laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” sporządzony pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Położniczego i NRPiP.  

Wynika z niego, iż młode matki, mające problem z karmieniem piersią, najczęściej potrzebują 
porady w zakresie technik karmienia. Otrzymują ją podczas wizyt patronażowych położnych, 
które – w ich ocenie – są im bardzo pomocne. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z pozytywnymi 
ocenami świadczeń udzielanych przez położne podczas wizyt patronażowych. Dla wielu kobiet 
będących w połogu ogromnym wsparciem jest fakt, iż jest osoba, do której mogą zadzwonić  
i zwrócić się o poradę oraz która odwiedzi je w domu i odpowie na wszystkie pytania w oparciu 
o swoją wiedzę i doświadczenie.

O tym, jak wielką wartością jest wiedza, nie trzeba nikomu przypominać, jak również o tym, 
że ustawowym obowiązkiem pielęgniarek i położnych jest aktualizacja nabytej wiedzy zgodnie  
z osiągnięciami współczesnej medycyny. Można to zrobić m. in. poprzez uczestnictwo w konfe-
rencjach organizowanych przez OIPiP w Katowicach, jak również inne podmioty.

16 IX br. w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łaziskach Górnych odbędzie się bez-
płatne szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu: „Przymus bezpośredni”. Swoje zgłosze-
nie można przesłać na adres e-mailowy Izby do 2 IX br. (liczba miejsc ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń).

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za-
prasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatną konferencję pt. „Żyć i pracować,  czyli jak 
zachować równowagę w życiu i w pracy”, która odbędzie się 27 IX 2019r. w Bibliotece Śląskiej. 
Poruszone zostaną tematy m. in. tj. wypalenie zawodowe, równowaga w życiu i w pracy, higiena 
psychiczna w relacji z pacjentem, rodziną i personelem itp.

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego przy ORPiP w Katowicach wraz z PTP przy Zarządzie 
Oddziału w Katowicach 4 X br. serdecznie zapraszają na XII Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
„NOMED 2019”. Miejscem spotkania będzie OIPiP w Katowicach, a różnorodność zaprezento-
wanych tematów (m. in. „Barwniki spożywcze i ich wpływ na organizm człowieka”, „Wybrane 
choroby tropikalne – diagnostyka i leczenie”, „Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu” itp.) 
sprawi, iż na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Z kolei 7 X br. w OIPiP w Katowicach będzie miała miejsce konferencja nt. żywienia dojeli-
towego zorganizowana przez firmę NUTRICIA. Prelegenci wygłoszą wykłady dot. oceny stanu 
odżywienia pacjenta, żywienia medycznego i żywienia dojelitowego w warunkach domowych czy 
opieki pielęgniarskiej nad pacjentem żywionym dojelitowo oraz zasad pielęgnacji różnych rodza-
jów zgłębników żywieniowych. Po części teoretycznej odbędą się warsztaty praktyczne. Warto 
już teraz zgłosić swój udział, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. 

W systemie SMK zamieszczone zostały kursy kwalifikacyjne, na które wciąż są jeszcze wolne 
miejsca. Są to kursy: „Edukator w cukrzycy”, „EKG”, „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie 
ciąży i podczas porodu”, „Wywiad i badanie fizykalne”, „Opieka pielęgniarska nad chorymi do-
rosłymi w leczeniu systemów nowotworowych”, „Leczenie ran dla pielęgniarek”, „Leczenie ran 
dla położnych”, „RKO Noworodka”. Wzięcie udziału w wymienionych kursach warunkowane jest 
dokonaniem zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w dość niefortunny sposób mogliśmy się przekonać, 
iż „nowe” nie zawsze znaczy „lepsze”. Nie warto na siłę zmieniać czegoś, co metodą prób i błę-
dów zostało już dopracowane i przynosi wszystkim wymierne korzyści. Rozwiązanie problemu 
jakim są braki kadry pielęgniarsko-położniczej nie może odbywać się kosztem dobra pacjentów, 
a niewątpliwie tak się stanie, jeśli miejsce będą miały dalsze próby ingerencji w samodzielność 
i integralność zawodów jakimi są pielęgniarstwo i położnictwo. Ogromnie ważne jest, aby całe 
środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych przemawiało jednym głosem i stanowczo potę-
piało tego typu pomysły. Tylko w ten sposób będzie można skupić się na najważniejszych celach: 
poprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych, uzyskanie należytego wynagrodzenia za ich 
pracę, podniesienie atrakcyjności zawodów w oczach młodych ludzi oraz przyciągnięcie jak naj-
większej liczby nowych adeptów pielęgniarstwa i położnictwa. 

Anna Janik
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katwicach
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WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w dniu 26 czerwca 2019 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 
Pielęgniarek 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 17 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (16P, 1A).

2.2. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (6P).

2.3. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (7P).

2.4. Podjęcie 15 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (13P,2A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
indywidualnej praktyki położnej wyłącznie w 
zakładzie leczniczym.

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

Kształcenia.
3.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania 

pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu.

3.3. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenie 
pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia 
składu Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnio-
nych w sterylizacji.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty dot. udzielenia pomocy socjalnej w 
postaci świadczeń rehabilitacyjnych (Neuro 

Care Clinic).
3.7. Podjęcie uchwały przedmiocie utrzymania 

wysokości jednorazowej gratyfikacji emery-
talnej w związku z przejściem na emeryturę. 

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji 
publikacji pt.: „Przepisy prawne” w wersji pa-
pierowej.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów montażu podokienników.

3.10.  Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na turnus leczniczo-rehabilitacyjny do 
Neuro-Care w Siemianowicach Śląskich.

3.11.  Podjęcie uchwały w przedmiocie skiero-
wania na turnus leczniczo-rehabilitacyjny  
w Reptach.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pomocy w postaci skierowania na leczenie 
sanatoryjne.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek na raty.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3.15. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.16. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.17.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na wydanie kalendarzy Położna 2020.

3.18.  Podjęcie uchwały przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

3.19.  Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji organizowanej przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa onkologicznego.

3.20.  Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie warsztatów wyjazdowych organizowa-
nych przez Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji.

3.21.  Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
komisji lekarskiej do oceny niezdolności do 
wykonywania zawodu pielęgniarki.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
21 lutego 2019 roku oraz niestacjonarnych 
posiedzeń w dniach: 28 marca 2019 roku,  
8 kwietnia 2019 roku i 13 maja 2019 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

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

WYCIĄG 
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 10 lipca 2019 roku.
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie 
z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

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

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 
1) od Nr 465 do Nr 511/2019/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
10 lipca 2019 roku w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  
i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 10 lipca 2019 
roku stwierdzono oddanie 19 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał. 
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

Porządek posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w dniu 25 lipca 2019 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych.

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

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

2.1. Podjęcie 105 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach (72P, 33A).

2.2. Podjęcie 11 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (10P, 
1A).

2.3. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(3P).

2.4. Podjęcie 11 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (10P, 1A).

2.5. Podjęcie 2 uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

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

Kształcenia.
3.2. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowania 

pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż  
5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-

dzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu.

3.3. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pomocy w postaci skierowania na leczenie 
sanatoryjne.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na turnus leczniczo-rehabilitacyjny do Neu-
ro-Care w Siemianowicach Śląskich.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3.9. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.10. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych.

3.11. Podjęcie uchwały przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej.

3.12. Podjecie uchwały w przedmiocie zakupu 
przypinek do mundurków pielęgniarek i po-
łożnych.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP  
w Katowicach w dniu 11 kwietnia 2019 roku  
i 23 maja 2019 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1.  Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2.  Wnioski z posiedzenia.
4.3.  Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 8 sierpnia 2019 roku

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

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

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

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 

1) od Nr 664 do Nr 680/2019/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 8 sierpnia 2019 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) nr 681/2019/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 8 sierpnia 
2019 roku w przedmiocie wydania publikacji 
pt.: „Przepisy prawne”.

3) nr 682/2019/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 8 sierpnia 
2019 roku w przedmiocie refundacji kosztów 
kształcenia.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. do dniu 8 sierpnia 2019 
roku stwierdzono oddanie 14 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.
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3.07.2019

Szkolenie kadry pielęgniarskiej z zakresu odpowiedzialności zawodo-
wej, etyki pielęgniarskiej oraz innych zagadnień związanych z wykony-
waniem zawodu – SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku – udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Pani Marii Grabowskiej 
– Sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
Pani Kingi Rudnik - Adwokat

24.07.2019

Uroczystość 90- lecia wkopania kamienia węgielnego pod budowę Pre-
wentorium dla dzieci chorych na gruźlicę w Rabsztynie – Małopolski 
Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu - 
udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach

25.07.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach

26.07.2019

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Ka-
towicach (WRDS), Urząd Marszałkowski w Katowicach - udział Pani 
Anny Janik – Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

08.08.2019

Uroczyste przekazanie przez spółkę WĘGLOKOKS KRAJ nowoczesne-
go sprzętu cystoskopu i hiteroskopu oraz narzędzi endoskopowych na 
Blok Operacyjny Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii 
Płodu - udział Pani Anny Janik -Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach

15.08.2019
Uroczyste Obchody Dnia Wojska Polskiego - udział Pani Anny Janik 
-Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach

22.08.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach

Kalendarium minionych wydarzeń lipiec - sierpień 2019

izba@izbapiel.katowice.pl
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Prawo pacjenta do uzyskania informacji  
od pielęgniarki i położnej

adwokat Kinga Rudnik

Zakres prawa pacjenta do udzielenia mu informacji został uregulowany bardzo szeroko 
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Treść tego pra-
wa implikuje obowiązek określonego zachowania pielęgniarki i położ-
nej względem pacjenta. Pielęgniarka i położna nie mogą odmówić pacjentowi 
udzielenia informacji, jeśli pacjent pyta o wykonywanie wobec niego czynności za-
wodowych przez pielęgniarkę. W takim przypadku istnieje po stronie pielęgniarki 
i położnej bezwzględny obowiązek udzielenia pacjentowi jak najpełniejszej informacji.

To co zasługuje na uwagę w tym zakresie, 
to wskazanie ustawodawcy, iż prawo pacjen-
ta do informacji obowiązuje w każdym wieku 
pacjenta, nawet małoletnich, którzy nie mają 
prawa do wyrażania zgody lub sprzeciwu. Infor-
macja udzielana pa-
cjentowi ma być przy-
stępna oraz zgodna 
z posiadanymi przez 
pielęgniarkę i położną 
uprawnieniami.

W sytuacjach 
wskazanych przez 
ustawodawcę prawo 
do informacji ma rów-
nież przedstawiciel 
ustawowy i wyjątko-
wo opiekun faktyczny.¹

Pielęgniarka i położna mają prawo odmo-
wy udzielenia pacjentowi informacji tylko  
w przypadku, gdy nie dotyczy to czynności zawo-
dowych przez nie wykonywanych (np. czynności 
lekarza) oraz przekracza zakres jej kompetencji 
i uprawnień. W takim przypadku pielęgniarka 
i położna powinna jednak wskazać osobę, która 
może udzielić informacji, o które pyta pacjent.   

Bezpodstawna odmowa przez pielęgniarkę 
i położną udzielenia pacjentowi przystępnej 
informacji zgodnej z zakresem posiadanych  
uprawnień stanowi przewinienie zawodowe  
i może spowodować wszczęcie przez Okręgo-
wego Rzecznika postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej. 

Ustanowienie przez pacjenta osoby upo-
ważnionej, która może być informowana  
o jego stanie zdrowia, nie wymaga zachowa-
nia formy pisemnej, choć niewątpliwie wpisa-
nie do dokumentacji medycznej osoby upo-
ważnionej może zapobiec łamaniu tego prawa 

– zob. uwagi do art. 26 u.p.p. Jednocześnie 
wskazanie przez pacjenta osoby, która będzie 
mogła pozyskiwać informacje na jego temat, 
jest prawem, a nie obowiązkiem. Jeżeli pacjent 
lub ustawowy przedstawiciel nie wyrazi zgody 

na udzielenie informa-
cji innej osobie, lekarz 
nie może nikomu prze-
kazywać jakichkolwiek 
informacji dotyczą-
cych pacjenta. Nie ma 
przy tym znaczenia, że 
osoba, która chce po-
zyskiwać informacje  
o pacjencie, a nie zo-
stała do tego upo-
ważniona, jest osobą 
bliską 298. Osoba upo-

ważniona przez pacjenta ma prawo do wszel-
kich informacji związanych z procesem udzie-
lania świadczeń zdrowotnych. Pacjent może 
jednak poprzez wyraźne oświadczenie wyra-
zić wolę, by zakres ten został ograniczony np.  
w zakresie rokowania.²

Obowiązek pielęgniarki lub położnej w za-
kresie informowania odnosi się zarówno do 
czynności pielęgniarskich (położniczych) wy-
konywanych samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego, jak i na podstawie zlecenia lekarskiego 
(art. 9 ust. 8 u.p.p. w zw. z art. 6 u.z.p.p.). 
Jednocześnie należy tu podkreślić, że z dniem 
1 stycznia 2016 r. nastąpi rozszerzenie kom-
petencji zawodowych pielęgniarek i położnych  
w zakresie samodzielnej ordynacji leków, środ-
ków spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 
15a ust. 1 u.z.p.p.), w tym podejmowania de-
cyzji o kontynuacji leczenia wcześniej zlecone-
go przez lekarza (art. 15 i 15a ust. 2 u.z.p.p.) i 
samodzielnego kierowania pacjenta na badanie  

Pielęgniarka i położna mają prawo odmowy 
udzielenia pacjentowi informacji tylko w przy-
padku, gdy nie dotyczy to czynności zawodo-
wych przez nie wykonywanych (np. czynności 
lekarza) oraz przekracza zakres jej kompetencji 
i uprawnień. W takim przypadku pielęgniarka 
i położna powinna jednak wskazać osobę, 
która może udzielić informacji, o które pyta 
pacjent.   
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diagnostyczne (art. 15a ust. 6 u.z.p.p.), co 
wymaga uprzedniego osobistego zbadania pa-
cjenta i zdiagnozowania jego stanu zdrowia. 

Samodzielne wykonywanie wymienionych 
czynności zawodowych łączy się z obowiąz-
kiem przekazania pacjentowi koniecznych in-
formacji w zakresie proponowanych działań 
medycznych. W związku z powyższym obecna 
regulacja co do zakresu informacji przekazy-
wanych przez pielęgniarkę i położną jest zbyt 
wąsko ujęta, ponieważ zakres ich czynności 
zawodowych wykracza poza zakres pielęgnacji 
i zabiegi pielęgniarskie. Pielęgniarka, położna 
jest także zobowiązana do zgłoszenia Prezeso-
wi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowa-
dzenie produktu leczniczego do obrotu dzia-
łania niepożądanego produktu leczniczego, 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne (art. 16 pkt 3 u.z.p.p.). 
Zakres udzielanych przez pielęgniarkę i położ-
ną świadczeń zdrowotnych został omówiony  
w komentarzu do art. 3 ust. 1. Ponadto w świe-
tle art. 16 pkt 1 u.z.p.p. pielęgniarka i położna 
są obowiązane informować o prawach pacjen-
ta zgodnie z przepisami ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.³

Art.  9.  [Zakres prawa do informacji]

1.  Pacjent ma prawo do informacji o swoim 
stanie zdrowia.

2.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 
16 lat, lub jego przedstawiciel ustawo-
wy mają prawo do uzyskania od osoby 
wykonującej zawód medyczny przystęp-
nej informacji o stanie zdrowia pacjen-
ta, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo za-
niechania, wynikach leczenia oraz roko-
waniu, w zakresie udzielanych przez tę 
osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgod-
nie z posiadanymi przez nią uprawnienia-
mi.

3.  Pacjent lub jego ustawowy przedsta-
wiciel mają prawo do wyrażenia zgody 
na udzielenie informacji wymienionych  
w ust. 2 innym osobom.

4.  Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wy-
konująca zawód medyczny nie udzielała 
mu informacji, o której mowa w ust. 2.

5.  Po uzyskaniu informacji, o której mowa 
w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić 
osobie wykonującej zawód medyczny 
swoje zdanie w tym zakresie.

6.  W przypadku określonym w art. 31 ust.  
4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 537, 577 i 730), pa-
cjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił 
mu informacji, o której mowa w ust. 2,  
w pełnym zakresie.

7.  Pacjent małoletni, który nie ukończył  
16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby 
wykonującej zawód medyczny informa-
cji, o której mowa w ust. 2, w zakresie  
i formie potrzebnej do prawidłowego 
przebiegu procesu diagnostycznego lub 
terapeutycznego.

8.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 
16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel 
mają prawo do uzyskania od pielęgniar-
ki, położnej przystępnej informacji o jego 
pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

Art.  12.  [Prawo do informacji o rodzaju  
i zakresie udzielanych świadczeń zdro-
wotnych]

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju 
i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych, (…).

Również Kodeks etyki zawodowej pielę-
gniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 
wskazuje na taki obowiązek pielęgniarki i po-
łożnej w pkt 1 ust 1 lit. c) Części Szczegółowej:  

Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodo-
wą zobowiązana jest do:

(…)

c) udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozu-
miałej informacji dotyczącej procesu pielęgno-
wania.

¹´²´³ - Karkowska Dorota, Ustawa o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ko-
mentarz, wyd. III, Opublikowano: LEX 2016

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-

cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127 
t.j. z dnia 2019.06.17)

2.  ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 
ze zm.).
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Obowiązek pielęgniarki i położnej  
do noszenia identyfikatora

adwokat Kinga Rudnik

W aktualnym stanie prawnym, ustawodawca mimo szerokiego zakresu ochrony 
danych osobowych, wskazuje także na sytuacje, kiedy nie można zasłaniać się tzw. 
”przepisami RODO”. Sytuacja taka odnosi się  m.in. do pielęgniarek i położnych za-
trudnionych (umowa o pracę) w szpitalu oraz pozostających w stosunku cywilnopraw-
nym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital – w zakresie 
obowiązku noszenia identyfikatora.

W takim przypadku na pielęgniarce i po-
łożnej ciąży bezwzględny obowiązek noszenia 
identyfikatora w miejscu widocznym dla in-
nych osób, np. pacjentów. Na samym identy-
fikatorze ustawa nakazuje umieścić takie dane 
jak imię, nazwisko oraz funkcję. Obowiązek 
ten wynika z ustawy o działalności leczniczej 
 – a konkretnie z art. 36 ust. 1 tej ustawy.

Art.  36.  [Identyfikacja osób zatrudnionych 
w szpitalu]

Osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozosta-
jące w stosunku cywilnoprawnym z podmio-
tem leczniczym, którego zakładem leczniczym 
jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym 
miejscu identyfikator zawierający imię i nazwi-
sko oraz funkcję tej osoby.

Z dyspozycji zawartej w art. 36 ust. 1 wyni-
ka obowiązek stosowania nowej formy komuni-
kacji między personelem szpitala a pacjentami 
i osobami trzecimi. Wprowadzony obowiązek 
posługiwania się identyfikatorem dotyczy tylko 
szpitali i obejmuje tylko osoby w tym szpita-
lu zatrudnione lub pozostające w odniesieniu 
do niego w stosunku cywilnoprawnym. Iden-
tyfikator musi być noszony w widocznym dla 
osób go odczytujących miejscu i zawierać dane  
w postaci imienia i nazwiska oraz funkcji oso-
by, która się nim posługuje. Obowiązek posłu-
giwania się identyfikatorem jest w szpitalu po-

wszechny, tj. dotyczy wszystkich, a nie tylko 
personelu medycznego. Funkcja w rozumieniu 
ustawy to dyrektor, ordynator, naczelna pielę-
gniarka, ale także każdy lekarz i pielęgniarka 
lub np. salowa. (...)  Warty odnotowania jest 
wyrok NSA z 5.04.2013 r., I OSK 193/13, LEX 
nr 1336341: „Sam obowiązek noszenia przez 
personel medyczny identyfikatorów (m.in.  
z imieniem i nazwiskiem) w siedzibie jednostki 
udzielającej świadczeń medycznych, który wy-
nika z art. 36 ust. 1 ustawy z 2011 r. o działal-
ności leczniczej nie oznacza, iż z tej przyczy-
ny wyłączona jest ochrona danych osobowych 
tych osób”.¹

Naruszenie przez pielęgniarkę i położną po-
wyższego obowiązku może stanowić przewinie-
nie zawodowe w rozumieniu ustawy o samo-
rządzie pielęgniarki i położnej oraz powoduje 
ryzyko wszczęcia przez Okręgowego Rzecznika 
postępowania w przedmiocie odpowiedzialno-
ści zawodowej. 
¹ - Dercz Maciej, Rek Tomasz, Ustawa o działalności 

leczniczej. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: 
WKP 2019

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej ( Dz.U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.23).
2. ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pie-

lęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 
ze zm.).

"Okiem na prawo w pracy  
pielęgniarki i położnej operacyjnej".
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Refleksje nieco gorzkie…
Joanna Gruca, 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Pamiętacie Państwo to uczucie, które towarzyszyło Wam, gdy  po ukończeniu studiów, 
mieli Państwo podjąć pracę w wymarzonym zawodzie? Tą mieszaninę ekscytacji i niepew-
ności, przeplecionych całą gamą innych, skrajnych uczuć? Oraz satysfakcję, że po tylu la-
tach nauki, wreszcie można będzie nabytą wiedzę zastosować w praktyce, a przy okazji 
zrobić coś dla innych? Myślę, że każdy z nas ma w pamięci te chwile, a dla osób urodzonych 
w latach 1997-1999, są to rzeczy jak najbardziej aktualne.

Cechą ludzi młodych, stojących dopiero  
u progu swojej kariery zawodowej, jest ogromny 
entuzjazm i chęć, by robić wszystko na „110%” 
oraz zaprezentować się z jak najlepszej strony.  
I o ile trafią one na przełożonych doceniających 
ich starania, jak i na kolegów i koleżanki po fa-
chu, którzy będą ich wspierać swoją wiedzą, to 
„rozwinięcie skrzydeł” będzie dla nich tylko kwe-
stią czasu. Gorzej, gdy ktoś im te skrzydła noto-
rycznie podcina…

Niestety, czasami zdarza się, że do Biura 
OIPiP w Katowicach przychodzą bardzo młode 
pielęgniarki oraz położne  (które dopiero podję-
ły swoją pierwszą pracę) i przy załatwianiu róż-
nego rodzaju spraw, mimochodem wspominają,  
iż współpraca ze starszym personelem medycz-
nym, nie do końca układa się tak, jak powinna. 
Osoby te – mówiąc kolokwialnie – pociągnięte za 
język, opisały kilka sytuacji, w których poczuły 
się niezbyt komfortowo, a w których uczestniczy-
ły ich koleżanki/koledzy po fachu. Przypadków 
tych, na szczęście nie było wiele, ale jednak były. 
Dlatego problem ten jest poruszony na łamach 
„Naszych Spraw”.

Pokolenie X, Milenialsi i cała reszta
Od długiego czasu badacze społeczni wska-

zują na istnienie problemu, jakim jest brak ko-
munikacji między poszczególnymi pokoleniami. 
Twierdzą, iż czasy, w których przyszło im dora-
stać, są tak skrajnie różne, że wyraźnie widać to 
w ich podejściu do życia i wyznawanych warto-
ściach, co stanowi główny powód nieumiejętności 
współpracy między przedstawicielami rzeczonych 
generacji.

Pokolenie X, to ludzie urodzeni w latach 
1961-1983, którzy w dużej mierze odrzucili kon-
sumpcyjny styl życia i uczestnictwo w „wyścigu 
szczurów”, a ich wyznacznikami życiowymi nie są 
wykształcenie, wiara itp.

Milenialsi (Pokolenie Y) przyszli na świat w 
latach 80. i 90. XX wieku. Są to ludzie, którzy 
„oswoili” nowe technologie, a ich atrybutami są 
media cyfrowe. Osoby te otwarte są na nowe wy-
zwania, a świat jest dla nich „globalną wioską”.

Z kolei Pokolenie Z to osoby urodzone  
w Polsce po 2000r., które dopiero wkraczają na 
rynek pracy. Dla nich świat cyfrowy to codzien-
ność i cechuje ich silne poczucie niezależności. 

Czytając powyższy opis, łatwo zauważyć jak 
różne są pokolenia, których przedstawiciele 

nierzadko pracują w tych samych podmiotach. 
Widać to na przykładzie środowiska pielęgniar-
sko-położniczego, w którym przeważają przed-
stawiciele pokolenia X. I choć osoby te powinny 
stać się autorytetem dla młodszych koleżanek  
i kolegów po fachu, trudne warunki, w jakich 
przez większość czasu przyszło im pracować, jak 
i niskie wynagrodzenie, niewspółmierne do wy-
konywanych obowiązków sprawiły, iż ludzie ci 
odczuwają powszechne zniechęcenie i często za-
padają na syndrom wypalenia zawodowego, co 
czasem znacząco odbija się na ich stosunku do 
młodszych koleżanek i pacjentów.

„I na co ci te wszystkie tytuły i dyplomy?”
Powyższe pytanie zostało skierowane do pew-

nej pielęgniarki, która po ukończeniu studiów 
magisterskich, chcąc nadal się kształcić, rozpo-
częła studia podyplomowe. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej: „Pielęgniarka i położna 
mają obowiązek stałego aktualizowania swojej 
wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo 
do doskonalenia zawodowego w różnych rodza-
jach kształcenia podyplomowego”. Oznacza to, żę 
ukończenie szkoły medycznej, czy też studiów, 
nie zwalnia pielęgniarek i położnych z obowiązku 
dalszej edukacji. Często zdarza się, że biorąc pod 
uwagę to, jak szybko rozwija się współczesna 
medycyna, wiedza nabyta 5 lat temu, może się 
dzisiaj okazać nieaktualna.

Natomiast abstrahując od ustawowego obo-
wiązku kształcenia, dążenie do rozwoju zawsze 
jest rzeczą chwalebną i jeśli ktoś ma aspiracje, by 
nadal się rozwijać, nie należy tego krytykować, 
szczególnie gdy dotyczy to osób młodych.

Warto też podkreślić, iż zdobyte wykształce-
nie, jak i doświadczenie zawodowe, są najlepszą 
„bronią” przed wszelkimi niespodziewanymi sytu-
acjami, które mogą się wydarzyć podczas wyko-
nywania swojej pracy, zwłaszcza że w przypadku 
pielęgniarek i położnych stawką jest ludzkie życie 
i zdrowie.

„Dostaniecie taką szkołę, że wam się 
odechce”

Czy takie słowa brzmią zachęcająco? Raczej 
nie. I raczej nie znajdzie się osoba, która chcia-
łaby je usłyszeć w pierwszym dniu swojej no-
wej pracy, zwłaszcza jeśli jest to pierwsza praca  
w ogóle. Tymczasem w jednym ze szpitali przeło-
żona pielęgniarek w ten właśnie sposób przywitała  
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młode koleżanki po fachu, które po ukończeniu 
studiów rozpoczęły pracę w swoim zawodzie. 
Czemu to miało służyć, trudno powiedzieć, trud-
no też doszukać się w tych słowach jakiejś pozy-
tywnej motywacji, czy zachęty. Jeśli miał to być 
żart – to na pewno się nie udał.

Biorąc pod uwagę fakt, jak mało pielęgnia-
rek i położnych każdego roku „wchodzi” do za-
wodu, należy robić wszystko, by przyciągnąć 
młodzież oraz by zatrzymać ją w kraju, czemu 
na pewno nie przysłużą się tego typu komenta-
rze. Rzecz jasna, każda pielęgniarka i położna  
w swojej pierwszej pracy powinna przejść swoisty 
„chrzest bojowy”, który przygotuje ją na wszelką 
ewentualność oraz wzmocni jej wiarę we własne 
umiejętności, jak i upewni ją, że poradzi sobie 
w każdej sytuacji, ale nie może się to odbywać 
przez zastraszanie czy poniżanie. Ogromną rolę 
do odegrania mają tu starsze koleżanki i kole-
dzy po fachu, którzy wprowadzają nowe osoby w 
pracę w zawodzie. Od ich podejścia i nastawienia 
zależeć będzie wyobrażenie młodych pielęgniarek 
i położnych o ich pracy za 10,20 czy 30 lat.

„I czego tak latasz po tym oddziale? Nu-
dzi ci się?”

Nie jest żadną tajemnicą, że ktoś, kto rozpo-
czyna nową pracę, chce zaprezentować się w niej 
od jak najlepszej strony – zarówno przed przeło-
żonymi, jak i przed koleżankami i kolegami. „No-
wicjuszy” cechuje na ogół duży entuzjazm, za-
pał i chęć do działania. Nieco żartobliwie można 
powiedzieć, że te osoby nie zdążyły jeszcze zra-
zić się otaczającymi ich realiami. Zapewne jest 
w tym stwierdzeniu sporo prawdy, ale na pewno 
wiele jest osób, które w/w cechy mają wpisane w 
charakter, dlatego zawsze będą emanować pozy-
tywną energią i chęcią działania.

Często zdarza się, że środowisko pielęgniar-
sko-położnicze krytykowane jest za niedbałe 
podejście do swoich obowiązków względem pa-
cjentów, brak empatii i wykonywanie każdej 
czynności po najmniejszej linii oporu. Faktem 
jest to, iż tego typu negatywne zachowania  to 
przypadki jednostkowe, które jednak rzutują na 
całe środowisko. Osoby prezentujące tego typu 
podejście do pracy na ogół krytykują tych, któ-
rym wciąż „się chce”.

Należy podkreślić, że zawody tj. pielęgniarka 
czy położna są to zawody specyficzne, w których 
cały czas ma się do czynienia z drugim człowie-
kiem, który nie tylko wymaga pomocy, ale często 
jest całkowicie bezbronny, zarówno wobec cho-
roby, jak i otaczającego go świata. Rolą pielę-
gniarki/położnej jest niesienie im tej pomocy, jak 
i ulgi w bólu. Należy robić to w sposób w pełni 
profesjonalny, ale nie można przy tym zapominać  
o współczuciu i zwykłej ludzkiej życzliwości. Dla-
tego też, gdy młoda pielęgniarka czy położna wy-
kazują chęć do działania, jest to godne pochwa-
ły, a nie potępienia. Trzeba robić wszystko, aby 
ten młodzieńczy entuzjazm towarzyszył zarówno 

nam, jak i osobom z naszego otoczenia, przez 
całe życie, nawet gdy nie sprzyjają temu warunki 
– warunki, na które pacjenci nie mają wpływu.

„Ten jak-mu-tam… kaleka spod jedynki”
Szacunek. Jedno słowo, jedna wartość, któ-

rej tak trudno przestrzegać, zwłaszcza w świe-
tle tego, co ostatnio dzieje się w naszym kraju. 
Można mieć nadzieję, że wiele osób zapomniało, 
iż niezależnie od czyichś poglądów, wyznania, 
orientacji seksualnej czy wykształcenia, KAŻ-
DY zasługuje na szacunek przez sam fakt bycia 
istotą ludzką. Muszą o tym pamiętać zwłaszcza 
przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, 
którzy podczas wykonywania swoich obowiąz-
ków, są niejako „na widoku” całego społeczeń-
stwa. Oczywistym jest więc , że do tego grona 
zalicza się zawody medyczne – w tym pielęgniar-
stwo i położnictwo.

Biorąc pod uwagę fakt, iż pielęgniarki i położ-
na stanowią najliczniejszą grupę spośród wszyst-
kich zawodów medycznych oraz to, że to właśnie 
pielęgniarki i położne spędzają z pacjentem naj-
więcej czasu w całym procesie leczenia, nikogo 
nie będzie dziwić, że to właśnie ich zachowanie 
– zarówno pozytywne, lecz zwłaszcza negatyw-
ne – w pierwszej kolejności zostanie zauważone i 
skomentowane przez pacjentów, a jak już wcze-
śniej zostało powiedziane – zachowanie jednostki 
potrafi skutecznie popsuć opinię całej grupie.

Dlatego tez obowiązkiem każdej pielęgniarki 
i położnej jest wykonywanie swoich powinności 
względem pacjentów z pełnym profesjonalizmem 
oraz z poszanowaniem godności ludzkiej. W mo-
mencie rozpoczęcia pracy własne poglądy, pry-
watne animozje czy uprzedzenia, przestają być 
ważne. Liczy się przede wszystkim dobro pacjen-
ta. I takiej postawy należy uczyć młodsze kole-
żanki po fachu. Nie ma tu miejsca na błędy, pół-
środki i tłumaczenia, że nikt nie słyszał naszego 
komentarza i przecież nikomu nic się nie stało. 
Szacunek do pacjentów i do siebie nawzajem to 
jeden z fundamentów pracy pielęgniarek i położ-
nych.

„Nie będzie mi tu jakaś młoda rządzić”
Czy wiek zawsze jest wyznacznikiem wiedzy 

i doświadczenia? Niekoniecznie. Dowodzi tego 
choćby historia z 2004 roku, gdy świat obiegła 
informacja, że na Uniwersytecie Pendżabskim 
studia medyczne rozpoczął 12-letni Akrit Jaswal 
– uznany za geniusza, który obecnie jest jednym 
z najmłodszych chirurgów na świecie. Oczywi-
ście, jest to historia pod każdym względem wy-
jątkowa, ale patrząc w przeszłość, można zauwa-
żyć, że jeszcze pół wieku temu pielęgniarkami  
i położnymi zostawały dziewczęta w wieku 15-18 
lat. W chwili obecnej – biorąc pod uwagę zmiany 
w polskim systemie edukacji – wiek „wejścia do 
zawodu” został znacznie przesunięty, jednak nie-
rzadko zdarza się, iż w jednym podmiocie pracu-
ją pielęgniarki/położne, między którymi jest 20,  
a nawet 30 lat różnicy.
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Ogólnie przyjętą zasadą jest to, że młodszy 
powinien słuchać starszego, jednakże doszliśmy 
do czasów, w których ludzie młodzi są lepiej wy-
kształceni i bardziej doświadczeni w wielu dzie-
dzinach, niż ich starsi koledzy i koleżanki. Jest 
to spowodowane chociażby przez wyżej wspo-
mniane zmiany w systemie edukacji, co wybitnie 
widać na przykładzie grupy zawodowej jaką są 
pielęgniarki i położne.

W chwili obecnej, aby uzyskać tytuł pielęgniar-
ki/położnej należy ukończyć studia licencjackie 
z tego zakresu. Wcześniej było to możliwe po 
ukończeniu liceum medycznego. Wiele spośród 
osób, które takie liceum ukończyło, traktując po-
ważnie ustawowy obowiązek aktualizowania i po-
szerzania swojej wiedzy, kontynuowało edukację, 
czy to na studiach, czy to na kursach lub specja-
lizacjach.

Są jednak osoby, które uznały, iż nabyta 
wiedza jest dla nich w zupełności wystarczają-
cą, a dalsza nauka nie jest im potrzebna. Nie-
stety, najczęściej to właśnie te osoby nie mogą 
się pogodzić z faktem, że młodsze koleżanki są 
lepiej wykształcone. Sytuacji nie ułatwia to, że 
te osoby często znajdują się na kierowniczych 
stanowiskach.  W praktyce rodzi to niepotrzebne 
konflikty, co skutkuje obniżonym morale całego 
zespołu.

Prawda jest taka, że każda pielęgniarka/po-
łożna może realizować obowiązek kształcenia na 
wiele różnych sposobów. Jeśli ktoś nie czuje się 
stworzony do podjęcia studiów, może poszerzać 
swoją wiedzę poprzez udział w kursach, specja-
lizacjach czy konferencjach itp. Potrzeba tylko 
chęci i odrobiny zacięcia. 

Jeśli natomiast osoba młodsza ma od nas 
większa wiedzę czy doświadczenia, to należy po 
prostu uznać ten fakt.

„I po co idziesz do tych Izby? Oni tam nic 
nie robią”

Zdanie to najczęściej rozbrzmiewa w ustach 
osób, które nie były w siedzibie OIPiP w Katowi-
cach od czasu, gdy odebrały Prawo Wykonywania 
Zawodu. Najgorsze jest to, że tego typu opinie 
przekazywane są młodym pielęgniarkom i położ-
nym, które nie mają jeszcze zbyt rozległej wiedzy 
nt. funkcjonowania Izby, a po takim komentarzu 
na pewno nie będą czuły potrzeby, by tą sytuację 
zmienić. Dlatego też w ramach przypomnienia, 
padnie na ten temat kilka słów.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach jest jednostką organizacyjną samorzą-
du zawodowego posiadającą osobowość prawna. 
Należy do niej ponad 30 tysięcy pielęgniarek  
i położnych. Oznacza to, że KAŻDA pielęgniarka 
i położna jest Członkiem Samorządu i ten Samo-
rząd tworzy w sposób czynny lub bierny. Zada-
nia OIPiP w Katowicach to m. in.: sprawowanie 
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, 
upowszechnianie zasad etyki zawodowej, inte-
growanie środowiska zawodowego, obrona god-

ności zawodowej, promocja zdrowia itp.
Realizacja tych zadań odbywa się m. In. Po-

przez stwierdzanie i przyznawanie Prawa Wyko-
nywania Zawodu, prowadzenia kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych, orzekanie 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej, orga-
nizowanie i prowadzenie instytucji samopomoco-
wych i innych form pomocy materialnej dla pie-
lęgniarek i położnych, prowadzenie działalności 
wydawniczej itp. 

Można powiedzieć, iż od „strony technicz-
nej” realizacja zadań OIPiP w Katowicach koor-
dynowana jest w jej siedzibie, czyli Biurze OIPiP  
w Katowicach przy ul. Francuskiej 16. Informa-
cje o wszelkich działaniach zamieszczane są na 
bieżąco na stronie internetowej, a w razie pytań, 
można skontaktować się telefonicznie z Pracow-
nikami Biura, którzy zawsze dokładają wszel-
kich starań by pomóc pielęgniarkom i położnym  
w każdy możliwy sposób.

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go”

Zawsze, gdy mowa jest o większej grupie lu-
dzi – czy to pielęgniarkach i położnych, czy stu-
dentach, kibicach piłkarskich itp., normą jest to, 
że często postrzega się ją przez pryzmat wyróż-
niającej się jednostki. Niestety, faktem jest, że 
dobro pamięta się długo, a zło jeszcze dłużej, 
dlatego każdy przejaw negatywnego zachowania 
jednego z przedstawicieli danego środowiska zo-
staje niemal natychmiast uwypuklony i rozpro-
pagowany. Nie inaczej jest w przypadku pielę-
gniarek i położnych, zwłaszcza wobec trudnego 
położenia w jakim znajduje się ochrona zdrowia 
w naszym kraju i wobec faktu, że pielęgniarek i 
położnych jest na rynku pracy coraz mniej. Dla-
tego też może dochodzić do sytuacji, w którym 
w pełni wykwalifikowane profesjonalistki, jaki-
mi bez wątpienia są polskie pielęgniarki i położ-
ne, postrzegane będą jako osoby rozkrzyczane, 
uparte i z którymi nie da się nawiązać dialogu, 
szczególnie, że w dzisiejszych czasach dialog ten 
jest tak bardzo potrzebny.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych, jak 
i ich wynagrodzenie nie są najlepsze i aby coś 
zmienić, środowisko pielęgniarsko-położnicze 
musi przemawiać jednym głosem i nie może być 
podzielone od wewnątrz, co na pewno będzie 
miało miejsce, jeśli będzie dochodzić do opisa-
nych powyżej zachowań. 

Na całe szczęście, sytuacje te są sytuacjami 
jednostkowymi, niemniej niepokojący jest fakt, 
że w ogóle do nich doszło. Dlatego należy bez-
względnie reagować na wszelkie przejawy łama-
nia kodeksu etyki zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych, bo brak reakcji oznacza przyzwolenie 
i akceptację niewłaściwych zachowań, które na 
dłuższą metę mogą nieść ze sobą poważne kon-
sekwencje. A na to środowisko zawodowe pielę-
gniarek i położnych nie może sobie pozwolić.
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Bezpłatne specjalizacje  
dla członków OIPIP w Katowicach 

Hanna Dobrowolska 
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach 
Doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje 
otwarcie specjalizacji finansowanych ze środków własnych w dziedzinach:

 ¾ Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

 ¾ Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SEPCJALIZACJI:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 – ciu 

latach,
3. Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,,
4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 

5 – ciu latach
5. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego (liczba miejsc – do 40)

PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO – listopad 2019 roku

PROCES  REKRUTACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SYSTEMIE  
MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA – SMK

Osoby zainteresowane udziałem w kształceniu zobowiązane będą do założenia konta 
w systemie SMK ( instrukcja dostępna na stronie internetowej Izby).

Logowanie na konkretną dziedzinę specjalizacji w systemie SMK możliwe będzie dopie-
ro po zamieszczeniu przez Izbę specjalizacji w planach kształcenia z podaniem konkret-

nego terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia ( około września 2019 roku).
 

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO:
1. Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek „
2. -  "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego "autor Elżbieta Walewska, Wydawnictwo Le-

karskie PZWL
3. Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek”
4.  - Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Talarska D., Zozuliń-

ska - Ziółkiewicz D. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
5.  -  Pielęgniarstwo internistyczne. Jurkowska G., Łagoda K. (red.) Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2011

WAŻNE !!!
Przypominamy, że w przypadku skorzystania z w/w specjalizacji u innego organizatora kształ-

cenia: 
1) Częściowa refundacja kosztów kształcenia podyplomowego ukończonego 

 u innego organizatora:

 ¾ Przysługuje 1 raz w roku

 ¾ Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu ( specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs specjali-
styczny lub kurs dokształcający)

 ¾ Pod warunkiem, że do dnia rozpoczęcia kształcenia OIPiP w Katowicach nie organizowała 
danego kursu/specjalizacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALIZACJI ZAMIESZCZANE BĘDĄ  
NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY.
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Zapraszamy do udziału w III edycji  
Akademii Zarządzania

W związku z licznymi pytaniami w sprawie kolejnej edycji Akademii zarządzania zaprasza-
my osoby zainteresowane udziałem w III edycji, która planowana jest od września 2019 roku.  
W ramach prowadzonych zajęć omawiane są następujące tematy:

1. Komunikacja w placówkach opieki zdrowotnej
2. Negocjacje
3. Zarządzanie
4. Systemy kontroli zakażeń szpitalnych
5. Zarządzanie jakością – akredytacja w aspekcie kontroli zakażeń
6. Strategie marketingowe
7. Podstawy skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia
8. Prezentacja i wystąpienia publiczne
9. Podstawy żywienia klinicznego i terapii żywieniowej
10. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo farmakoterapii i dystrybucji leków
11. Modele biznesowe
12. Informacja zdrowotna
13. Przepisy prawne w zakresie systemu ochrony zdrowia
14. Zarządzanie w pielęgniarstwie – rola kierowniczej kadry pielęgniarskiej
15. Fundusze unijne w ochronie zdrowia
16. Transkulturowość

Spotkania odbywają się w siedzibie Izby przy ulicy Francuskiej 16 w soboty ( 2 razy w miesiącu)   
w godzinach 9.00 – 15.00. Szkolenie trwa około 6 miesięcy i kończy się uzyskaniem Certyfikatu.

Zapraszamy kierowniczą kadrę pielęgniarską i położniczą oraz wszystkie pielęgniarki i położne zaintere-
sowane poszerzeniem wiedzy z w/w tematów do udziału w Akademii. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ ( załącznik) na adres  izba@izba-
piel.katowice.pl najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu spotkań zostaną przesłane uczestnikom drogą elek-
troniczną.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 
„AKADEMIA ZARZĄDZANIA – III EDYCJA”

 (Proszę wypełniać drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko 

2. Pesel

3. Tytuł zawodowy

4. Nr zaświadczenia PWZ

5. Telefon

6. Adres E-mail:

7. Miejsce pracy (nazwa, ulica, kod, miasto)

WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ najpóź-
niej do dnia 30 sierpnia 2019 roku, NA ADRES E-MAIL: izba@izbapiel.katowice.pl

Przesłanie drogą elektroniczną na adres E-mail: izba@izbapiel.katowice.pl uzupełnionej „karty zgłosze-
nia udziału w szkoleniu” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, danych osobowych 
zawartych w karcie zgłoszenia  w celu udziału w szkoleniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  
z siedzibą przy ul. Francuskiej 16, 40-027 Katowice, tel.32-209-04-15
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt iod@izbapiel.katowice.pl, tel: 32-209 04 15 wew.31

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w szkoleniu, Pani/Pana dane osobowe przetwa-
rzane będą w celu niezbędnym do zakwalifikowania się na szkolenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres stosowny do obowiązujących przepisów prawnych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-

twarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momen-
cie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO
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Wpływ relacji w zespole terapeutycznym  
na jakość świadczonych usług medycznych

Dr n. o zdr. Mariola Śleziona
Uczelnia PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza wymaga holistycznego podejścia do problemów pro-
filaktyki, leczenia, rehabilitacji i edukacji osób objętych opieką zdrowotną. Niesie to za 
sobą konieczność współdziałania specjalistów wielu dziedzin. Tylko wieloosobowy zespół 
terapeutyczny, wspierający się i uzupełniający w swych kompetencjach, może być gwa-
rantem właściwie zaplanowanej i przeprowadzonej strategii leczniczo – pielęgnacyjnej.

Czym zatem jest zespół terapeutyczny? 
Jest to zespół ludzi, których łączy wspólny cel, 
działanie, odpowiedzialność za zdrowie i ży-
cie chorego. W ramach pracy zespołu ustalany 
jest zakres interwencji, indywidualna odpowie-
dzialność za określone działania wynikająca 
z uprawnieni kompetencji. Niezwykle istotny 
w pracy zespołu jest również płynny przepływ 
informacji, porozumienie i poprawnie zbudo-
wane relacje interpersonalne. W skład zespołu 
terapeutycznego wchodzą: lekarze, pielęgniar-
ki, dietetyk, rehabilitant, psycholog, pracownik 
socjalny, duchowny czasem wolontariusze lub 
opiekunowie medyczni [1].

Interdyscyplinarne podejście do chorego za-
pewnia wszechstronne działanie wykraczające 
znacznie poza problemy kliniczne. Czasami pa-
cjent wymaga pomocy psychologa gdyż choro-
ba wiodąca wpłynęła znacząco na jego psychikę, 
przeszedł załamanie nerwowe, próbę samobój-
czą lub nie radzi sobie ze stresem, który stanowi 
źródło jego problemów zdrowotnych. Bywa, że 
potrzebna jest pomoc pracownika socjalnego, 
ponieważ warunki bytowe, socjalne lub osobi-
ste chorego uniemożliwiają mu powrót do domu 
 i prawidłową rekonwalescencję. Często też ze-
spół terapeutyczny powierza ważne zadanie  re-
habilitantowi, szczególnie w przypadku chorych 
geriatrycznych, po udarach, poszkodowanych w 
wypadkach, czy po amputacjach kończyn. Sferą 
potrzeb duchowych zajmuje się kapłan, a diete-
tyk niejednokrotnie ustala odpowiednią, indywi-
dualną dietę dla chorego. Te złożone działania 
podejmowane są w celu jak najlepszej, pełnej 
opieki nad pacjentem. By zrealizować tak sze-
roko pojętą opiekę nad chorym potrzebna jest 
właściwa współpraca i poprawne relacje inter-
personalne w zespole.

Pielęgniarki i pielęgniarze spędzają w pracy 
znaczną część swojego życia (około 1/3, czasem 
więcej). Warto zatem zadbać o to, by do pracy 
przychodzić z ochotą, w dobrym nastroju i wy-
chodzić równie zadowolonym z minionego dy-
żuru i własnych działań. Zbudowanie dobrego, 
profesjonalnego i lubiącego sią zespołu nie jest 
rzeczą łatwą. Często do pracy na danym oddzia-

le kierowane są osoby przypadkowe w różnym 
wieku, poziomie wykształcenia, poglądach, wy-
znawanych wartościach, temperamentach i aspi-
racjach. Aby powstał profesjonalny, szanujący  
i lubiący się zespół potrzebne są zaangażowanie  
i starania ze strony zarządzających, liderów ale 
również poszczególnych członków zespołu.

Umiejętność poprawnej komunikacji
Podstawą dobrze zbudowanych relacji mię-

dzyludzkich jest umiejętność poprawnego ko-
munikowania się. Pąchalska [2] określa termin 
„komunikowanie się” jako porozumiewanie się, 
czyli wymianę informacji między nadawcą i od-
biorcą. Według autorki w procesie komunikowa-
nia się można wyróżnić sytuację, bodźce środo-
wiskowe, mózgowe mechanizmy przetwarzania 
informacji oraz wypowiedzi. Natomiast zdaniem 
Nęckiego [3] komunikowanie interpersonalne to 
podejmowana w określonym kontekście wymia-
na komunikatów werbalnych, wokalnych i nie-
werbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnię-
cia lepszego poziomu współdziałania. Wymiana 
symboli wymaga znajomości wspólnego kodu, 
znanego wszystkim uczestnikom sytuacji komu-
nikacyjnej. Odnosząc te definicje do pracy ze-
społu terapeutycznego należy zwrócić uwagę na 
proste, czytelne, jasne komunikaty, które mogą 
być niezwykle istotne w podejmowaniu szybkich 
decyzji podczas pracy w utrudnionych warun-
kach (agresywny pacjent, sytuacja zagrażają-
ca życiu, wypadek komunikacyjny, reanimacja 
itp.). Równie ważne są przekazy niewerbalne 
(mimika twarzy, postawa, gesty) lub wcześniej 
ustalone kodowane informacje (hasła przypisa-
ne do sytuacji zagrożenia, wzywania o pomoc, 
czy wycofania się) za pomocą, których członko-
wie zespołu przekazują sobie tylko zrozumiałe 
komunikaty. Tak poprawnie zbudowana linia ko-
munikacyjna pozwala na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa, oszczędność czasu w podej-
mowanych czynnościach, poczucie współdziała-
nia w grupie i profesjonalność podejmowanych 
interwencji. Dobra komunikacja wymaga zaufa-
nia, szacunku, znajomości zasad komunikacyj-
nych i zdolności umiejętnego słuchania.
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Tworzenie  zespołu
Problemem często zgłaszanym przez per-

sonel pielęgniarski jest wchodzenie do zespołu 
osób nowych. Zastrzeżenia płyną z obu stron. 
Bywa, że adepci zawodu pielęgniarskiego skar-
żą się na chłodne przyjęcie w zespole, pewną 
hermetyczność grupy, krytykanctwo, ciągłą 
ocenę umiejętności, testowanie młodych człon-
ków zespołu i brak chęci współpracy i uczenia 
nowych pracowników. Bardziej doświadczone 
pielęgniarki czasem kontrargumentują zarzu-
ty młodych wytykając im niedojrzałość, brak 
umiejętności, inicjatywy, słabe zaangażowanie, 
brak odpowiedzialności czy młodzieńczą aro-
gancję. Tak rozpoczęta współpraca nie wróży 
nic dobrego. Z pewnością odbije się to na jako-
ści opieki nad chorym, morale grupy i atmosfe-
rze w pracy. Tego typu napięcia bardzo szybko 
są rozpoznawane przez pacjentów i pozosta-
łych członków zespołu terapeutycznego. W ten 
sposób tworzą się środowiska wrogie, trudne, 
do których niechętnie przychodzi się do pracy. 
Często można spotkać się z opinią, że dany od-
dział jest ciężki ale pracuje tam świetny zespół  
i sprzyja to wybieraniu właśnie tego oddziału na 
miejsce pracy. Bywa też, że na innym oddziale 
jest permanentny brak personelu, częsta rota-
cja lub brak chętnych do pracy, ponieważ zespół 
tam pracujący zyskał miano kłótliwego, konflik-
towego, nieżyczliwego. 

A przecież wystarczy odpowiednia perspek-
tywa spojrzenia na ten problem, modyfikacja 
zachowań i analiza sytuacji, by wyciągnąć war-
tościowe wnioski. Osoby wchodzące do zawodu 
powinny zadbać o to by zostać dobrze odebra-
nym od początku. Na pewno będzie temu sprzyjał 
uśmiech, miłe powitanie, kilka słów o sobie, wy-
rażenie nadziei na dobrą współpracę, chęci ucze-
nia się od bardziej doświadczonych koleżanek 
 i kolegów oraz poproszenie o zapoznanie z 
panującymi w zespole zasadami. Zapewne do-
brze zostanie odebrana inicjatywa, radzenie się  
w trudnych kwestiach, chwalenie profesjona-
lizmu starszej koleżanki i prośba by pomogła 
opanować daną czynność równie dobrze. Wy-
kazanie chęci doskonalenia umiejętności, sa-
modzielności w działaniu i odpowiedzialności 
za podejmowane czynności, na pewno zostanie 
dostrzeżone przez starsze koleżanki. Wysoko 
oceniona będzie również przez członków zespo-
łu kultura osobista i identyfikowanie się z gru-
pą, działanie na jej rzecz i postrzeganie siebie 
jako elementu pewnej całości. Ogromną warto-
ścią jest doświadczenie starszych koleżanek w 
pielęgnacji pacjentów, wykonywaniu zabiegów 
ale również nawiązywaniu kontaktów z chorym 
i jego rodziną, rozpoznawaniu potrzeb chorego 
(nawet tych nie zgłaszanych), współpracy z ze-
społem, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, 
czy sposobach relaksowania się po ciężkim dy-

żurze. Bardziej doświadczone pielęgniarki mogą 
stanowić cenne źródło wiedzy jakiej nie dostar-
czą podręczniki czy wykłady na studiach. Sta-
nowią bowiem połączenie wiedzy i praktyki w 
bezpośredniej pracy z chorym, jego rodzinom 
i członkami zespołu terapeutycznego. Takie po-
dejście nowych członków zespołu do bardziej 
doświadczonych pracowników może stanowić 
podwaliny poprawnych relacji i owocnej współ-
pracy.

Trzeba jednak wysiłków i z drugiej strony by 
zespół stał się spójny, profesjonalny i zgrany. 
Dobrze byłoby gdyby osoby z większym do-
świadczeniem, spojrzały na adeptów pielęgniar-
stwa z dużym marginesem tolerancji i życz-
liwości, przypominając sobie swoje początki  
w zawodzie i towarzyszące temu emocje. Wska-
zane jest aby przyjęli postawę mentorów, 
wprowadzających, opiekunów. Jest to działanie  
w ogólnie dobrze pojętym interesie, bowiem im 
szybciej młode osoby zapoznają się ze specyfiką 
oddziału, nabiorą pewności w działaniu i umoc-
nią swoje umiejętności, tym szybciej będą za-
ufanymi, operatywnymi i profesjonalnymi part-
nerami w działaniu na dyżurach. Takie podejście 
to doskonała okazja do wprowadzenia i „wycho-
wania” dobrej, doświadczonej pielęgniarki, któ-
ra pamiętając o ciepłym przyjęciu i zaangażo-
waniu w jej pierwszy okres w pracy, doceni to 
 i będzie również zabiegała o dobrą atmosferę 
w zespole. 

Kolejnym elementem tworzenia dobrego ze-
społu terapeutycznego jest umiejętne i oparte 
na wzajemnym szacunku komunikowanie się  
z pozostałymi członkami zespołu. Obecnie zde-
cydowana większość lekarzy ma świadomość 
tego, jak daleką drogę przeszło  pielęgniarstwo 
od tradycyjnego (traktowanego jako uzupełnie-
nie pracy lekarza opartego głównie na wyko-
nywaniu zleceń lekarskich), do współczesnego 
zindywidualizowanego, ukierunkowanego na 
holistyczne podejście do pacjenta. Pielęgniar-
stwo, które zyskało swoją tożsamość, stało się 
autonomicznym zawodem, na podwalinach wy-
kształcenia akademickiego, z możliwością roz-
woju naukowego, zawodowego i osobistego. 
Pielęgniarstwo, które daje możliwość specjali-
zacji w wielu dziedzinach, ale również podnosi 
uprawnienia i kompetencje (np. przedłużanie 
recept, wykonywanie badań fizykalnych, sa-
modzielnie prowadzone strategie pielęgnacyjne 
itp.). Lekarze posiadający świadomość odręb-
ności i rozszerzających się kompetencji wyni-
kających z zawodu pielęgniarskiego, postrze-
gają pielęgniarki i pielęgniarzy jako partnerów  
w działaniu i dyskusji odnośnie strategii lecz-
niczo – pielęgnacyjnych. Do pracy pielęgniarek 
odnoszą się z szacunkiem i uznaniem, a niektó-
rzy młodzi lekarze chętnie korzystają z doświad-
czenia i podpowiedzi wieloletnich pracowników. 
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Taka postawa buduje i umacnia poprawne re-
lacje w zespole. Należy jednak pamiętać, że 
trzeba wykazać się  umiejętnościami, wiedzą  
i inicjatywą w swoim zakresie, by być postrze-
ganym i traktowanym jak partner w działaniu.

Ważne jest również by wszyscy znali za-
kres swoich obowiązków i nie cedowali ich na 
innych członków zespołu, oraz stosowali się do 
zasad, kodeksów i regulaminów (np. nie wyda-
wanie zleceń przez telefon, obecność lekarza 
podczas próby biologicznej przy toczeniu krwi 
itp.). Starania o dobrą atmosferę w zespole mu-
szą wychodzić od każdego z jej członków, a jest 
to możliwe przy wdrożeniu powyższych uwag. 
Czasami konieczne jest wykazanie się asertyw-
nością, znajomością przepisów, kompetencji, 
uprawnień, bo tylko w ten sposób można ochro-
nić siebie, przed nadużyciem, przekroczeniem 
uprawnień lub nadmiernym, nieuzasadnionym 
obciążaniem obowiązkami, przez innych człon-
ków zespołu.

Rola lidera w grupie
Niezwykle ważne w formowaniu dobrze 

funkcjonującego zespołu jest wybór osoby za-
rządzającej. Rola lidera w grupie powinna być 
powierzona osobie, która nie tylko posiada od-
powiednie wyksztalcenie, uprawnienia czy aspi-
racje ale również zespół cech, które zapewnią 
profesjonalne zarządzanie, dbałość o morale ze-
społu i dobrą atmosferę w czasie pracy.

Przywództwo definiowane przez R. W. Grif-
fina [4] jest jako proces lub właściwość.  „Pro-
ces to wykorzystywanie niepolegającego na 
przymusie wpływu do kształtowania celów 
grupy albo organizacji, motywowania za-
chowań sprzyjających osiąganiu tych celów 
 i łatwiejszego definiowania kultury grupy lub or-
ganizacji. Przywództwo rozumiane jako właści-
wość jest zestawem cech przypisywanych oso-
bom spostrzeganym jako przywódcy”. Cechy, 
którymi powinien wykazywać się lider w grupie 
to nie tylko wiedza o przedmiocie zarządzania, 
umiejętności, profesjonalizm ale również zapał, 
dążenie do przewodzenia, uczciwość, prawość 
wysoka inteligencja społeczna, kultura osobista 
i życzliwość dla podwładnych [5]. 

Od lidera zespołu oczekuje się postawy 
otwartej, życzliwej, zdecydowania i konsekwen-
cji w podejmowaniu decyzji. Umiejętność budo-
wania zaufania i szacunku to również pożądana 
cecha lidera. Osoby pełniące funkcje Pielęgnia-
rek Naczelnych, koordynujących czy oddzia-
łowych, muszą organizować pracę personelu 
zgodnie z przyjętymi założeniami, dyrektywami 
i procedurami, jednak nie powinny zapominać, 
że za numerkiem w grafiku kryje się konkretna 
osoba z odrębną historią, problemami i cechami 

osobowymi. Czasami indywidualne rozpatrzenie 
prośby czy problemu danego pracownika, wyj-
ście naprzeciw jego oczekiwaniom i pokazanie, 
że jego sprawy też są ważne, w żaden sposób 
nie ujmuje autorytetu czy szacunku dla lidera, 
a wręcz przeciwnie sprawia, że odczytywany 
jest on jako osoba zaangażowana i życzliwa. 
Łatwiej wówczas prosić zespół o działania nad-
zwyczajne (np. dodatkowe dyżury, przesuniecie 
urlopu itp.), ponieważ otwartemu na problemy 
innych liderowi trudno się odmawia, mając na 
względzie jak zachowuje się wobec członków 
swojego  zespołu. Bardzo istotną cechą w za-
rządzaniu grupą jest również sprawiedliwość, 
brak stronniczości i obiektywizm. Członkowie 
zespołu zwykle oczekują równego traktowania, 
podziału obowiązków, nagradzania. Mając to na 
uwadze liderzy powinni dołożyć wszelkich sta-
rań,  by nie dopuszczać do sytuacji, w których 
w zespole dają się słyszeć  głosy niezadowole-
nia z nierównego podziału obowiązków, fawory-
zowania określonych osób czy uzewnętrzniania 
osobistych sympatii i antypatii. Wszelkie zalążki 
konfliktów powinny być wyjaśniane na bieżąco  
i doprowadzane do konfrontacji, przedstawienia 
poglądów na dany problem i łagodzone, gdyż 
nabrzmiałe mogą doprowadzić do animozji, 
rozłamów w grupie i dezorganizacji działania. 
Dobry lider otwarty jest również na zgłaszane 
uwagi, pomysły i inicjatywy. Tylko takie sta-
nowisko będzie zachętą dla pracowników, by  
w sytuacji trudnej zgłosili się do lidera po pora-
dę lub pomoc, jak również rodzące się pomysły i 
inicjatywy będą konsultowane bez obawy o wy-
śmianie czy zlekceważenie. 

Działania promujące, nagradzające, 
integrujące

 Dobrze prowadzony i zarządzany ze-
spół to taki, który stale się rozwija, udoskonala 
współpracę, podnosi kwalifikacje i dokłada sta-
rań by wyróżniać się na tle innych zespołów w 
danej placówce (zdrowa, motywująca rywali-
zacja). By tak się stało warto rozważyć wpro-
wadzenie systemu promowania i nagradzania 
podejmowanych działań. Promowanie może 
obejmować zachęcanie do podnoszenia kwalifi-
kacji (studia, specjalizacje, kursy itp.). Jednak 
jak życie uczy, za podejmowane starania zwy-
kle oczekuje się jakiejś nagrody, gratyfikacji. 
Oczywiście najczęściej wymieniana jest tu gra-
tyfikacja finansowa (co zdaje się być obecnie 
najsilniejszym motywatorem), jednak można 
rozważyć zmianę stanowiska, powierzenie spe-
cjalnych obowiązków, typowanie do organizacji 
pielęgniarskich, typowanie do np. ”diamentowe-
go czepka” za szczególne osiągnięcia zawodowe, 
wyróżnienie na tle grupy, czy wyrażenie uznania 
w formie osobistej lub listu gratulacyjnego od 



19

zwierzchnictwa. Ważne jest by podjęte starania 
i inicjatywy zostały dostrzeżone, gdyż stanowi 
to naturalny motywator do dalszego rozwoju. 
Korzystne dla morale grupy jest również pro-
mowanie przez lidera członków swojego zespołu 
(wyznaczanie do premii motywacyjnych, zachę-
canie do uczestnictwa w organizowaniu wyda-
rzeń istotnych dla danej placówki, typowanie do 
wyróżnień, nagród itp.) tak by zespół stał się 
widoczny na tle innych grup, a lider postrzegany 
był jako osoba promująca, wspierająca, dbająca 
o swoich współpracowników.

Niezwykle istotna w pracy zespołu terapeu-
tycznego jest właściwa, cykliczna i pogłębiana 
integracja grupy. Im więcej czasu pracownicy 
spędzają ze sobą poza szpitalem, kliniką czy 
przychodnią, tym bardziej się poznają i inte-
grują. Dużą rolę odegrać tu mogą liderzy grup 
organizując wyjazdy w obrębie całej placówki 
(np. grzybobranie, spływ Dunajcem, majów-
kę, jagodobranie, kulig itp.). Integracja może 
odbywać się również w bardziej kameralnych 
grupach ograniczających się do jednego od-
działu - wycieczki w góry, rowerowe, wspólne 
ogniska, bale karnawałowe, zabawy okoliczno-
ściowe (Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet itp.) 
lub okoliczności warte świętowania wybrane 
przez członków zespołu. Wartością dodaną są 
wówczas tworzące się bliskie relacje osobiste 
(przyjaźnie), które nie tylko wzbogacają życie 
prywatne pracowników ale znacząco rzutują na 
jakość ich pracy. 

Pielęgniarstwo to piękny, ale szalenie trudny 
i wymagający zawód. Wymagający umiejętno-
ści, wiedzy, kompetencji i zaangażowania. Trud-
ny, ponieważ praca z człowiekiem w ekstremal-
nych warunkach (jakimi jest choroba, izolacja 
od rodziny i obawa o własne życie) należy do 
niezwykle wyczerpujących fizycznie, psychicz-
nie i emocjonalne. Każdy ciężar niesiony w kilka 
osób wydaje się być lżejszy – to motto działania 
w zespole, które powinno przyświecać wszyst-
kim mającym wpływ, na tworzenie się zgranej, 
profesjonalnej grupy. Zarządzającym powinno 
zatem zależeć, by tworzyć takie świetnie funk-
cjonujące grupy osobowe, bo tylko wtedy mają 
gwarancję świadczenia usług medycznych na 
najwyższym poziomie. Znając rozkład miej-
sca pracy, położenie sprzętu, specyfikę zabie-
gów typową dla danego oddziału i predyspozy-
cje nadzwyczajne określonych członków grupy, 
można błyskawicznie zaplanować strategię 
działania wobec problemów zdrowotnych cho-
rego, w sposób profesjonalny i jak najbardziej 
korzystny dla pacjenta. Minimalizuje to poziom 
stresu, podnosi zaufanie do współpracowników 
i umacnia przeświadczenie o własnych umiejęt-
nościach i możliwościach.

Sytuacja komplikuje się kiedy zachodzi po-

trzeba rotacji danego członka zespołu na inny 
oddział, w nowe (często nieznane) środowisko, 
do pracy przy zupełnie nieznanych pacjentach. 
To bardzo stresująca sytuacja, na którą czę-
sto skarży się personel pielęgniarski. Jest to 
dla większości tak duże obciążenie psychiczne 
i emocjonalne, że skutkuje bezsennością, nad-
mierną pobudliwością, objawami somatyczny-
mi, niechęcia do pracy i poczuciem zagrożenia 
własnego bezpieczeństwa. Z tego też powodu, 
pielęgniarki aby uniknąć tak silnie stresującej  
i niedogodnej sytuacji, uciekają się do wykorzy-
stywania tzw. „urlopu na żądanie” lub korzystają 
ze zwolnienia lekarskiego. Problem nie zostaje 
rozwiązany, wyznacza się inną osobę do rota-
cji i sytuacja się powtarza. Rodzi to frustracje, 
zniechęcenie, wzmaga stres w pracy a z czasem 
(przy częstym rotowaniu zespołu) może prowa-
dzić do wypalenia zawodowego. Jak wspomnia-
no wcześniej, budowanie zespołu to trudna, 
żmudna i czasochłonna praca. Trudno się zatem 
dziwić, że pielęgniarki niechętnie podejmują 
pracę w nowym układzie osobowym, na nowym 
terenie, w nieznanym środowisku, wybiórczo, 
przypadkowo z nakazu. Nie ma czasu na wpro-
wadzenie, poznanie i budowanie relacji. Osoba 
„do pomocy” z innego oddziału powinna się do-
skonale i błyskawicznie wstrzelić w obowiązki 
brakującego członka zespołu, co nie jest rzeczą 
łatwą i stanowi źródło stresu i niezadowolenia. 
Przyjęcie takiej postawy wobec zaistniałej sytu-
acji z pewnością wpłynie niekorzystnie na opie-
kę nad pacjentem. Może mieć wpływ na jakość 
świadczonych usług medycznych, porozumienie 
w grupie a przez to na poczucie bezpieczeństwa 
chorego.

Nie ma bowiem dobrego pracownika z osoby, 
która idzie do pracy z obawą, niechęcią, w na-
dziei na „przetrwanie” do końca dyżuru. 

Każdy człowiek ma inną konstrukcje psychicz-
ną, inne predyspozycje i zdolności adaptacyjne. 
Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiedniej 
atmosfery w pracy. Procedur, zabiegów, wypeł-
niania dokumentów można się nauczyć ale at-
mosfera w zespole jest wypadkową charakterów 
poszczególnych członków, zarządzania, starań  
o dobrą komunikację, integrację i porozumienie. 

Pacjenci obserwują pracę personelu, ich wza-
jemne relacje, nastawienie, nastroje i profesjo-
nalizm. Ma to wpływ na opinię o oddziale, szpi-
talu, personelu ale przede wszystkim wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa chorego, jego nasta-
wienie do podejmowanych działań, współpracę 
i poczucie dobrze sprawowanej opieki. Praca  
z tak delikatną materią jaką jest człowiek, wy-
maga od zespołu terapeutycznego umiejętności, 
pasji, zaangażowania i dobrej atmosfery, która 
sprzyja powrotowi do zdrowia, opinii o placówce 
i budowaniu prestiżu zawodu pielęgniarskiego.

Piśmiennictwo u autorki
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Wyjątkowe  wyróżnienie  dla  Położnej

Hanna Paszko
członek Komisji Etyki przy NRPiP

„1. OPIEKUŃCZE dłonie są bramą gotową stanąć otworem o wschodzie słońca”.
„2. PRZYJACIELSKIE dłonie są najpewniejszym schronieniem człowieka „ 

        / Roman Mleczko / [ 1 ]. 

"Profesjonalizm, w którym dominuje etyka troski i dbałość o dobro drugiego człowieka. 

Pasja tworzenia, zawodowa rzetelność. 

Skuteczność w działaniu, zdolność pozyskiwania osób do nowych zadań i projektów.

Wyjątkowy szacunek do drugiego człowieka, do wykonywanego zawodu oraz do tajemnicy zawo-
dowej pozyskiwanej w czasie pracy. 

Szczególna opiekuńczość i serdeczna przyjaźń. Otwartość i uprzejmość." 

Takie i tym podobne, piękne i przyno-
szące nadzieję określenia można było usły-
szeć w Bytomiu, w dniu bardzo gorącego 
lata – czyli dnia 1 lipca 2019 roku. Laudacja 
nadzwyczajna, godna zawodu pielęgniarki, 
położnej pełnego profesjonalizmu i empatii  
a dotyczyła tylko jednej osoby – naszej zawo-
dowej Koleżanki.

Miłe, pełne szacunku i powagi słowa od-
bierała Położna i Pedagog Zdrowia DOROTA  
SIEBIATA - TOMCZYK. Pracująca od 38 lat  
w bytomskiej Klinice Ginekologii i Położnic-
twa. Byłam na tej uroczystości, w gronie licz-
nie zgromadzonych pielęgniarek i położnych. 
A tym co widziałam i usłyszałam, dzielę się  
z Czytelnikami biuletynu Nasze Sprawy. 

W tym gorącym dniu Dorota Siebiata  
– Tomczyk odbierała wyróżnienie przyznawa-
ne wyjątkowym mieszkankom Bytomia, przez 
Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. 
Była to „STATUETKA" oraz tytułu „BYTOMIAN-
KA LATA 2019".

Z nieukrywanym wzruszeniem patrzyłam 
jak na uroczystość, dedykowaną bytomskiej 
położnej przybywali przedstawiciele władz 
różnych szczebli. Nie wymienię wszystkich Go-
ści z imienia i nazwiska, bo lista była bardzo 
długa. Wspomnę tylko, że byli obecni przed-
stawiciele władz wojewódzkich, władz miasta, 
szpitala i kliniki, samorządów zawodowych, 
organizacji pozarządowych, członkowie UTW 
oraz wdzięczni przedstawicieli rodziców i no-
worodków, którymi Wyróżniona się opiekowa-
ła i nadal opiekuje. 

Laudację dla „Bytomianki Lata 2019" uj-
mującą całość osiągnięć zawodowych i poza-
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zawodowych Wyróżnionej wygłosił obecny na 
uroczystości Senator RP Andrzej Misiołek. Ze-
brani dowiedzieli się między innymi, że Dorota 
Siebiata – Tomczyk to położna, która przejęła 
zawodową pałeczkę od swojej mamy – położ-
nej, że w roku 1995 zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie na najlepszą położną pracującą  
w Bytomskiej Klinice. Usłyszeli także o tym 
że, pracując, nieustannie podnosiła i nadal 
podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną w Mysłowicach na kie-
runku Pedagogika Zdrowia. Ukończyła Stu-
dia Podyplomowe we Wrocławiu na kierunku 
Zarządzanie Kryzysowe, że jest absolwentką 
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycz-
nego w Kielcach. A dzięki zdobytej wiedzy  
i nieustannej własnej analizie nowości me-
dycznych, wprowadza do standardowych pro-
cedur klinicznych rozwiązania, których celem 
jest stała poprawa komfortu hospitalizowa-
nych pacjentek. 

Wyróżniona od kilkunastu lat marzyła  
o tym, aby w Bytomiu stworzyć profesjonalną 
szkołę rodzenia przy Klinice, do której z zain-
teresowaniem przychodziliby przyszli rodzice. 
To jej wielkie marzenie się spełniło. Dzięki bar-
dzo skutecznemu wsparciu Dyrekcji Szpitala  
Nr 2 w Bytomi, dzięki osobistemu zaangażowaniu  
i poparciu projektu przez panią Profesor  
Anitę Olejek, powstała szkoła rodzenia.  
W roku 2007, położna Dorota była wśród osób 
otwierających Bytomską Szkołę Świadomego 
Rodzicielstwa, która powstała przy bytomskiej 
Klinice. Została jej koordynatorem. Szkoła 
działa, przygotowuje przyszłych rodziców do 
pełni świadomych ról. 

Słowa wyjątkowej serdeczności, w któ-
rych dominował szacunek do osoby i profesji 

wykonywanej przez Wyróżnioną, wygłosiła 
pani Profesor Anita Olejek, Kierownik bytom-
skiej Kliniki. Pani Profesor, w wypowiadanych 
przez siebie słowach, pochwaliła nie tylko 
Laureatkę. Zaakcentowała wyraźnie bardzo 
dużą rolę, którą ma do spełnienia w zakresie 
swoich zadań i kompetencji współczesna po-
łożna. A położna – pedagog zdrowia, to swo-
isty pomost łączący pracę ludzi wszystkich 
profesji. To duża wartość dodana, dla dobra 
pacjentek i ich nowonarodzonych dzieci. 

Uważam, że była to bardzo wysoka oce-
na profesjonalizmu pracujących w Klinice Gi-

nekologii i Położnictwa wszystkich położnych  
i wszystkich pielęgniarek. Jestem przekonana, 
że w kolejnych latach podobne wyróżnienia 
będą trafiały do rąk kolejnych Koleżanek, że 
wyróżnienie Koleżanki Doroty jest dobrym po-
czątkiem. 

Wśród wielu wypowiedzi, moim zdaniem, 
na uwagę zasługiwały jeszcze słowa, które 
wypowiedziała (w imieniu grupy pacjentek 

onkologicznych) bardzo wzruszona Pani. Po-
wiedziała o tym czego sama doświadczyła.  
O tym, jak niezwykle ważną sprawą jest obec-
ność (położnej, pielęgniarki), kiedy pacjent 
jest ogarnięty chorobowym niepokojem. Po-
wiedziała też wprost do Laureatki - „w tych 
trudnych chwilach, pani była przy mnie, pani 
trzymała mnie za rękę"… Uważam, że taka 
wypowiedź – to piękna nagroda za dyżurową 
codzienność ! 

Na prezentowanym podczas uroczystości 
krótkim filmiku, zebrani mogli zobaczyć miej-
sce pracy Laureatki oraz wnętrza pomieszczeń 
Kliniki. Było to pewnego rodzaju dopełnienie 
usłyszanych wcześniej słów o tym, że wspar-
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cie psychologiczne dla pacjentek w bytomskiej 
Klinice jest ogromnie ważne. Wszystkich tych 
pacjentek – które czekają na narodziny dziec-
ka, tych „ po stracie dziecka „ oraz tych ocze-
kujących i przeżywających zabiegi, z których 
najtrudniejszymi są zabiegi onkologiczne.

Położna i pedagog zdrowia Dorota Siebiata 
– Tomczyk, dzięki swojej poszerzonej wiedzy  
i wyjątkowej umiejętności pozyskiwania innych 
osób do współpracy, każdego dnia realizuje 
swoje zadania, między innymi poprzez wpro-
wadzanie psychologii behawioralno – poznaw-
czej nakierowanej na wsparcie kobiet chorych 
onkologicznie. W tym celu współpracuje sta-
le z bytomskimi artystami, różnych dziedzin: 
malarstwa, tańca, słowa pisanego. Jest współ-
autorką kolejnych projektów, między innymi 
projektu „Ochrona zdrowia psychicznego cię-
żarnej i jej dziecka „oraz projektu „ Program 
zdrowia matki i dziecka". Jeden i drugi projekt 

jest realizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Poza tym, od kilku 
lat współorganizuje majowe konferencje pt: 
„Inteligentna i emocjonalna służba zdrowia" 
oraz kolejne „Dni Wcześniaka". Obie te proz-
drowotne imprezy dostępne dla mieszkańców 
miasta cieszącą się dużym zainteresowaniem. 

A co poza pracą zawodową ? Poza pracą za-
wodową i pracą społeczną w organizacjach po-
zarządowych, wyróżniona bytomska „KOBIE-
TA LATA 2019 r." (nasza zawodowa Koleżanka) 
od kilku lat, śpiewa w chórze parafialnym „De 
profundis". Uwielbia psy, podróże, spotkania  
z przyjaciółmi. 

Po wysłuchaniu bardzo wielu wypowie-
dzi i przyjęciu dużej ilości kwiatów oraz 
serdecznych życzeń na nadchodzące lata, 
dziękując za wyróżnienie i miłe słowa. Lau-
reatka powiedziała że, „ten zawód – zawód 
położnej wybrała świadomie". Wspomniała 
swoją nieżyjącą już mamę, która „była po-
łożną w innym okresie czasu" - kiedy obo-
wiązywały nakazy pracy. Wspomniała, że 
pamięta" jak mama była wzywana do po-
rodów w domu, o różnej porze dnia i nocy”.  
W ten sposób chcąc nie chcąc, temat zawodu  
i porodów „dotykały" wprost czasu dojrzewania  
i dorastania Wyróżnionej. 

W części artystycznej, dedykowanej Lau-
reatce, wystąpił ze swoim muzycznym pro-
gramem Tomasz Kołakowski. A na koniec uro-
czystości było spotkanie z Laureatką, w czasie 
którego nie brakowało gratulacji i prywatnych 
uścisków, od przyjaciół, koleżanek i kolegów. 

Życzmy sobie, aby takie i tym podobne 
wyróżnienia, ukazujące profesjonalizm i etykę 
troski w codziennej pracy, trafiały coraz czę-
ściej do rąk Koleżanek z całej korporacji zawo-
dowej pielęgniarek i położnych. Życzmy sobie, 
aby społeczeństwo poszczególnych środowisk 
lokalnych dowiadywało się o tym, jaką wyjąt-
kową wartość niosą w sobie profesjonalne, 
dobrze wyedukowane położne i pielęgniarki. 

LITERATURA : 
1. Roman Mleczko, Serdeczność Twoich dłoni, Edy-

cja Świętego Pawła, Częstochowa 2000 r.
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Komunikacja z pacjentem onkologicznym  
w fazie terminalnej

dr n. o zdr. Magdalena Gruszczyńska 
Zakład Psychologii

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Towarzyszenie osobie umierającej jest jednym z naj-
trudniejszych zadań, z którym musi zmierzyć się per-
sonel medyczny. Stając w obliczu śmierci często uru-
chamiają się w nas nasze własne lęki i obawy związane  
z bólem, cierpieniem ale także strach przed nieznanym. 
Bardzo często pracując z osobami chorymi terminalnie 
czujemy bezsilność. Czujemy brak kompetencji, oba-
wiamy się powiedzieć za dużo i niestety zazwyczaj nie 
mówimy nic.

Jak komunikować się z pacjentami, by to-
warzyszenie im w tej ostatniej drodze życia 
mogło być pełne nadziei i spokoju?

Należy pamiętać, że to na personelu me-
dycznym spoczywa odpowiedzialność za pra-
widłową komunikację, a co za tym idzie utrzy-
manie relacji między sobą a pacjentem. Ważne 
jest, aby postawa osoby pomagającej charak-
teryzowała się następującymi cechami (Moty-
ka, 2011):

 ¾ Akceptacja wyrażająca się przyjmowa-
niem człowieka takim, jaki jest. Akcep-
towanie jego emocji, zachowań, cech 
osobowości; 

 ¾ Empatia przejawiająca się zdolnością do 
wczuwania się w emocjonalną sytuację 
pacjenta. Dzięki zrozumieniu problemów 
pacjenta, jego przeżyć można wzbudzić 
w nim poczucie bezpieczeństwa, zyskać 
zaufanie i dać emocjonalne oparcie, 
tak bardzo potrzebne 
w konfrontacji ze zbli-
żającą się śmiercią. 
Postawa taka daje też 
możliwość otwarcia się 
pacjenta i bezpieczne-
go odreagowania skry-
wanych emocji; 

 ¾ Autentyczność – często 
określana jako goto-
wość do bycia sobą. 

W zrozumieniu zachowań pacjenta pomoc-
na może być wiedza na temat tego, czego oba-
wiają się osoby chore w fazie terminalnej.

Chorym często towarzyszy lęk przed bó-
lem i cierpieniem, lęk przed nieznanym oraz 
obawa, jakie konsekwencje dla bliskich będzie 
miała ich śmierć. Pacjenci niejednokrotnie od-
czuwają złość z powodu przerwania realizacji 
zadań życiowych oraz bezradność w związku z 
poczuciem utraty kontroli nad własnym ciałem, 
życiem.

E. Kubler-Ross, przez wiele lat pracując  
z pacjentami umierającymi, zauważyła,  
iż chorzy przechodzą przez kilka faz zanim po-
godzą się ze zbliżającą się śmiercią (Kubler-
-Ross,1979). Należy pamiętać o tym, że fazy 
te nie muszą następować w wymienionej ko-
lejności oraz, że czas ich trwania jest indywi-
dualny.  

Co jest charakterystyczne dla poszczegól-
nych faz i na co należy zwrócić uwagę?
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Zaprzeczanie i izolacja: osoba chora nie 
akceptuje swojego stanu/diagnozy.

Co możesz zrobić: bądź blisko, ale nie na-
rzucaj swojej obecności; szanuj prawo do 
przeżywania emocji w samotności, ale nie od-
chodź na zawsze; nie obrażaj się, gdy pacjent 
nie chce Cię słuchać, rozmawiać, neguje dia-
gnozę; nie każ wziąć się w garść; nie mów, że 
wiesz, jak chory się czuje (może nie zrozumieć 
Twoich intencji), raczej pytaj o samopoczucie.

Agresja: pacjent może być pełen buntu, 
drażliwości, pretensji do rodziny i persone-
lu medycznego; bez powodu może wybuchać 
gniewem. Pacjenta często przepełnia lęk, który 
może wyrażać właśnie poprzez złość, dlatego 
ważne jest zrozumienie agresywnego zacho-
wania chorego jako przejawu buntu wobec 
swego stanu, a nie jako agresji przeciwko per-
sonelowi.

Co możesz zrobić: nie oceniaj, postaraj się 
zrozumieć, nie odpowiadaj gniewem na gniew, 
poświęć czas, wysłuchaj, nie próbuj wyprowa-
dzać z błędu, nie wchodź w dyskusję tylko słu-
chaj.

Targowanie się: pacjent stara się odro-
czyć śmierć, obiecuje „coś” w zamian za wy-
zdrowienie. Może targować się z lekarzami, 
losem, Bogiem…

Co możesz zrobić: nie odbieraj nadziei, nie 
wyśmiewaj, wspieraj, towarzysz, słuchaj.

Depresja: pacjenta przepeł-
nia coraz większy lęk, rozpacz, 
ból, może czuć się bezużyteczny. 
Będzie przejawiało się to smut-
kiem, izolacją, rozpaczą. Tej fa-
zie może towarzyszyć poczucie 
ogromnej straty, np. z powodu 
deformacji ciała. Chorego może 
dręczyć poczucie winy, może 
rozumieć chorobę jako karę za 
popełnione błędy. Na tym etapie 
pacjenci są już zmęczeni choro-
bą.  

Co możesz zrobić: bądź bli-
sko, słuchaj lub po prostu to-
warzysz, jeżeli chory woli to 

zostaw go, czasem ludzie wolą sami być  
z własnym smutkiem (troszcz się z odda-
li), nie pocieszaj na siłę, nie neguj tego, co 
czuje (czasem nam jest trudniej znieść ten 
stan niż pacjentowi i wtedy na siłę chcemy 
go rozweselać), w miarę możliwości angażuj  
w codzienne czynności, pozwól samemu decy-
dować, nie mów co będzie lepsze dla pacjenta, 
pytaj jak możesz pomóc.

Akceptacja: chory jest pogodzony z dia-
gnozą, akceptuje ją. 

Co możesz zrobić: zapewnij spokój, wyci-
szenie ale nie izoluj chorego; jeżeli tego po-
trzebuje daj możliwość kontaktu z księdzem, 
znajomymi….

Podążaj za tym co mówi pacjent-nie mu-
sisz zagadywać rzeczywistości. Nie wyobrażaj 
sobie tego, co czuje pacjent, nie domyślaj się 
czego potrzebuje- po prostu zapytaj go o to.

Literatura:
Motyka M. Komunikacja terapeutyczna  

w opiece ogólnomedycznej. Wyd. Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Kraków 2011. 

Kubler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umiera-
niu. Media Rodzina, Poznań 1979.
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Socjologiczne aspekty 
wczesnego macierzyństwa

Barbara Kotlarz 
mgr pielęgniarstwa, lic. położnictwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinne-

go dla położnych, Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych SUM w Katowicach 
Julia Kotlarz-Gregorczuk

lic. psychologii

Model życia akceptowany przez współczesne społeczeństwo, na dalszy plan odsuwa 
planowanie rodziny, dając pierwszeństwo uzyskaniu wykształcenia i podjęciu pracy 
zawodowej, a dzięki temu możliwość osiągnięcia stabilizacji oraz niezależności finan-
sowej. W tym kontekście rozpatrywane wczesne macierzyństwo oceniane jest jako 
niekorzystne [1]. 

Wśród państw, w których obserwuje się 
najwięcej ciąż u nieletnich znajdują się Sta-
ny Zjednoczone Ameryki Północnej z liczbą 97 
ciąż na 1000 porodów oraz w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie na każde 1000 porodów 46 to matki 
niepełnoletnie. W Europie liczba ta plasuje się 
na poziomie 3,4 %. Po 10 nastolatek (na 1000 
porodów) obserwuje się w Japonii i Holandii,  
a w Szwajcarii w latach  1983–1991 zanotowa-
no 0,53% ciąż u nieletnich. Wzrastającą liczbę 
ciąż u młodocianych dziewcząt zaobserwowano 
w byłych państwach bloku wschodniego [1].

W Polsce począwszy od roku 2000 obserwu-
je się stopniowy spadek liczby urodzeń wśród 
matek niepełnoletnich, jednak dodatkowy nie-
pokój powinien budzić fakt, że niektóre z tych 
ciąż są kolejnymi ciążami dla tych młodych 
dziewcząt. W 2006 roku 3 siedemnastolatki 
urodziły 3. dziecko, rok później 7 dziewcząt 

poniżej 16 r.ż. przebyło już po dwa porody, 
w 2011 roku dwie osiemnastolatki spodzie-
wały się swojego 4. potomka, a w 2015 roku  
16 osiemnastoletnich dziewcząt urodziło po raz 
3, a dla jednej dziewczynki poniżej 15 roku ży-
cia był to już 2. poród. W 2017 roku drugie  
z kolei dziecko urodziły 3 matki w najmłodszej 
grupie, 3 dziecko urodziło 58 dziewiętnasto-
latek i 16 osiemnastolatek, natomiast po raz 
czwarty matkami została 1 dziewiętnastolatka 
i 2 osiemnastolatki.  I chociaż liczba młodych 
matek nieco się zmniejsza, jednak sytuacja 
nadal nie jest zadawalająca, gdyż problem nie-
planowanego poczęcia może dotyczyć więk-
szej liczby nastolatek – powyższe dane opiera-
ją się tylko na liczbie żywo urodzonych dzieci, 
nie uwzględniając poronień i ciąż czy porodów 
martwych [2, 3].  

              Wiek 
Rok

15 lat i mniej 16 lat 17 lat 
Łącznie w 

wieku < 18 r.ż.
1998 375 1365 4091 5831
1999 415 1427 4011 5853
2000 379 1425 4003 5807
2006 302 955 2824 4081
2007 316 1121 3096 4533
2008 407 886 3365 4996
2009 286 1224 3139 4847
2010 401 1307 2883 4478
2011 350 1245 2568 3846
2012 311 967 2469 3756
2013 342 945 2271 3443
2014 305 838 2099 3243
2015 280 747 1813 2840
2016 253 769 1696 2718
2017 212 614 1492 2318

Tabela 1 Liczba urodzeń żywych wśród nastolatek w Polsce [1, 2, 3]
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Do przyczyn wczesnego macierzyństwa zalicza 
się czynniki:

• społeczno-ekonomiczne (m. in. złe wa-
runki socjalno-bytowe, niepełna struktura 
rodziny, szczególnie brak ojca, nadmierny 
reżim wychowawczy lub brak nadzoru ro-
dzicielskiego, pobyt w domach dziecka);

• związane z tzw. „rozrywkowym” stylem 
życia (nadużywanie alkoholu, stosowanie 
narkotyków);

• kryminalne (gwałt, kazirodztwo);
• religijne i kulturowe (np. Islam, kultura 

romska) [4, 5]. 
Wśród głównych przyczyn upatruje się 

przede wszystkim nieprawidłowości w kon-
takatch emocjonalnych z rodzicami, kryzys  
w rodzinie czy samotność, a cechą charak-
terystyczną niepełnoletnich w ciąży są złe 
warunki ekonomiczne, w których dorastają. 
Podjęcie współżycia jest z jednej strony wy-
razem przekroczenia granicy dzieciństwa, a 
z drugiej usilną próbą zaspokojenia potrzeby 
miłości i akceptacji [1]. Z drugiej strony do-
bre realcje z rodzicami nie gwarantują „och-
rony” przed przedwczesnym macierzyństwem, 
gdyż w opinii badanych poznańskich nastolatek 
(Królikowska i inni, 2012) wynika, że zdecy-
dowana większość rodziców (prawie ¾) nie 
poisadała wiedzy o podjeciu kontaktów seksu-
alnych ich córek, a wśród grupy posiadającej 
taką wiedzę, w nieznacznym odsetku była ak-
cettacja dla aktywności seksualnej ich dziecka 
[12]. Próba szybkiego usamodzielnienia się  
w połączeniu z brakiem przewidywania skut-
ków własnego działania, będącego często wy-
nikiem niskiego poziomu wiedzy o prokreacji, 
małego doświadczenia życiowego i psychicznej 
niedojrzałości, często skutkują nieplanowaną 
ciążą. Złudne poczucie niezależności może da-
wać również fakt, że zgodnie z art. 10 ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, 
małżeństwo pozwala na uzyskanie prawa do 
pełnoletniości, którego nie można juz stracić 
nawet w wyniku ustania małżeństwa  [6, 7].

Bez względu na fakt zawarcia małżeństwa 
lub nie, nieplanowana ciąża często pozostaje 
problemem tylko ciężarnej nastolatki, gdyż oj-
ciec dziecka nie jest w stanie lub nie potrafi 
wypełnić obowiązków rodzicielskich i zapewnić 
bytu nowo powstałej rodzinie. Dziecko staje 
się dla młodych rodziców istotną przeszkodą  
w korzystaniu ze swobody życia i realizacji wła-
snych planów życiowych [1]. Fakt nagle prze-
rwanego własnego dzieciństwa jest odbiera-
ny przez dziewczynę jako forma ograniczenia 
możliwości samorealizacji, a z psychologiczne-
go punktu widzenia ograniczenia te odbierane 
są często jako traumatyczne. 

Okres ciąży u nieletniej biologicznie obej-
muje okres dojrzewania i wzrostu przyszłej 

młodej matki. Niedojrzałość młodego organi-
zmu do pełnienia funkcji rozrodczych, niepra-
widłowe nawyki żywieniowe i niekorzystanie z 
opieki medycznej powodują, że w prowadze-
niu ciąży u młodocianych należy uwzględnić 
element ryzyka położniczego. Część autorów  
skłania się bezpośrednio ku zakwalifikowaniu 
ciąży u nastolatek do ciąży wysokiego ryzyka, 
podkreślając, że narażone są one częściej na 
występowanie powikłań [8]. Macierzyństwo  
w wieku nastoletnim łączy się z dużym ryzy-
kiem komplikacji zdrowotnych, ze względu na 
niezakończony jeszcze proces biologicznego 
rozwoju organizmu [9]. Ocenia się, że w Polsce 
mniej niż 10% ciężarnych nastolatek ma do-
stęp do profesjonalnej opieki przedporodowej. 
Najczęściej występujące problemy związane z 
ciążą i porodem u nastolatek to: nadciśnienie 
tętnicze, niedokrwistość, nieprawidłowo usado-
wione łożysko, nieprawidłowe położenia płodu 
oraz zakażenia dróg moczowych W tej grupie 
cieżarnych spotyka się też duży odsetek uro-
dzeń dzieci z małą masą urodzeniową. Porody 
przedwczesne, czy inne problemy zdrowotne 
generują kolejne problemy natury społeczno-
-medycznej, a te z kolei wpływają na zaburze-
nia w funkcjonowaniu nowej rodziny   [10]. 

Kolejną kwestią młodej matki i jej dziecka 
jest uzależnienie od opieki rodzicielskiej oraz 
brak niezależności finansowej. Dziewczyna, 
obawiając się konsekwencji ze strony opieku-
nów, często ukrywa swój stan, pozbawiając  
w ten sposób siebie i swoje dziecko rownież 
opieki medycznej. Sytuacja ta nie sprzyja prawi-
dłowemu rozwojowi ciąży i nawiązaniu z dziec-
kiem więzi emocjonalnej  [1]. Z danych wynika, 
że prawie ¼ młodych matek nie uczęszcza do 
żadnej szkoły, co nie rokuje na przyszłość po-
prawy sytuacji materialno-bytowej młodej mat-
ki, nawet gdy jej dziecko już podrośnie [12]. 
Brak obecności w grupie rówieśniczej, spow-
odowanej koniecznością opieki nad dzieckiem, 
a przy tym doświadczanie emocji i kryzysów 
typowych dla tego okresu życia (szukanie toż-
samości, akceptacji, wybór drogi życiowej) oraz 
pozostawanie często pod  pręgierzem opinii 
społecznej sprawia, że problem nastoletniego 
macierzyństwa jest problemem wielowątko-
wym i dotykającym młodej matki, jej rodziny, 
a w konsekwencji całego społeczeństwa [14].

Ciąże wśród nieletnich stanowią w Polsce 
nadal duże wyzwanie. Brak jest efektywnej 
edukacji prokreacyjnej oraz dostępu do taniej, 
skutecznej, ale przede wszystkim akceptowa-
nej formy antykoncepcji. W przypadku ciąży 
potrzebne są działania w zakresie wspierania 
młodych matek, które umożliwiłyby im pogo-
dzenie własnej nauki z obowiązkami rodziciel-
skimi [11].

Piśmiennictwo u autorek
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Zdrowie i wypoczynek, 
czyli kilka słów o sanatoriach

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

W XXI wieku doszliśmy już do momentu, w którym depresja uznawana jest za chorobę cy-
wilizacyjną, coraz powszechniejszy staje się syndrom wypalenia zawodowego, a nieustanne dą-
żenie do poprawy bytu materialnego owocuje coraz większym poczuciem osamotnienia i izolacji 
jednostki. Co jakiś czas możemy usłyszeć o nowym trendzie czy nowej filozofii, której prakty-
kowanie ma pomóc człowiekowi osiągnąć szczęście i harmonię. Niestety, żadna cudowna recep-
tura nie pomoże, jeśli zaniedbamy nasze zdrowie fizyczne, a – niestety – staje się to domeną 
naszych czasów. W codziennej gonitwie i natłoku obowiązków nie potrafimy znaleźć chwili, by 
zjeść porządny posiłek, nie mówić o zrobieniu badań profilaktycznych, czy innych działaniach na 
rzecz naszego zdrowia. Nie pozostaje to bez wpływu na naszą kondycję i nim się spostrzeżemy, 
zaczynają nas nękać poważne schorzenia wymagające kompleksowego leczenia.

W przypadku pielęgniarek i położnych mało 
sprzyjające są też warunki ich pracy – zarów-
no pod względem obciążenia fizycznego, jak  
i emocjonalnego. I choć sytuacja powoli ulega 
zmianie, nie da się ukryć, że pielęgniarki i po-
łożne często borykają się z szeregiem proble-
mów zdrowotnych. Zdarza się, iż jedyną szan-
są na poprawę stanu zdrowia staje się pobyt 
w uzdrowisku lub sanatorium, jednakże ocze-
kiwanie na refundację z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia trwa czasem dość długo. Dlatego 
też Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach od lat udziela swoim Członkom 
pomocy materialnej w formie całkowitej lub 
częściowej refundacji leczenia sanatoryjnego 
lub turnusu rehabilitacyjnego. Z tej formy po-
mocy raz na 5 lat (a w przypadku choroby on-
kologicznej – raz na 3 lata) może skorzystać 
KAŻDY Członek OIPiP w Katowicach, który 
regularnie opłaca składki. Refundacja wynosi 
100% kosztów leczenia dla osób borykających 
się ze schorzeniem onkologicznym oraz 50% 
dla osób z chorobami innego typu.
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Z inicjatywy Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
Pani Anny Janik, ORPiP w Katowicach zdecy-
dowała o nawiązaniu współpracy w tym za-
kresie z dwoma ośrodkami. Pierwszy z nich 
to Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO w 
Kołobrzegu, które podczas 14-dniowego tur-
nusu oferuje pobyt w 2-osobowych, w pełni 
wyposażonych pokojach z dostępem do bez-
płatnego WiFi, 3 posiłki dziennie oraz pakiet 
zabiegowy (3 zabiegi dziennie; łącznie 30 za-
biegów).

Drugi ośrodek – Uzdrowisko IWONICZ S.A. 
– placówka „Pod Jodłą” w Iwoniczu-Zdroju 
ma w swojej ofercie: pokoje 2- lub 3-oso-
bowe, bezpłatne WiFi, 3 posiłki dziennie, 3 
zabiegi lecznicze dziennie, kurację pitną w 
Pijalni Wód Mineralnych, 4 zabiegi halo te-
rapii w Jaskini Solnej, 4 seanse aromaterapii  
z muzykoterapią oraz zwiedzanie Iwonicza-
-Zdroju z przewodnikiem.

OIPiP w Katowicach w ciągu roku organi-
zuje 4-6 turnusów w każdym z ośrodków (w 
zalezności od ilości chętnych), których termi-
ny znajdują się na stronie internetowej Izby.

Niestety, czasem dochodzą nas bardzo 
smutne informacje o pielęgniarkach i położ-
nych, których stan zdrowia uległ znacznemu 
pogorszeniu (włącznie z brakiem możliwości 
samodzielnego poruszania się) wskutek wy-
padku lub ciężkiej choroby. Niesamowicie 
wzruszające oraz godne pochwały jest to, że  
w tak ciężkich dla tych osób chwilach, ich ko-
ledzy i koleżanki po fachu, szukając dla nich 
pomocy, zwrócili się do Przewodniczącej OR-
PiP w Katowicach Pani Anny Janik, co zaowo-
cowało nową formą wsparcia udzielanego 
Członkom Izby – turnusami rehabilitacyjnymi.

Turnusy te są organizowane przez SP ZOZ 
„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji 
im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, 
który oferuje zabiegi mające na celu poprawę 
stanu zdrowia, jak i ogólnego komfortu życia 
pielęgniarek i położnych zmagających się z 
największymi ograniczeniami. Pobyt w ośrod-
ku – zależnie od wskazań lekarskich – może 
odbywać się na Oddziale Rehabilitacji Narzą-
du Ruchu, Oddziale Rehabilitacji Neurologicz-
nej lub Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. 
Z turnusu skorzystać może do 10-ciu osób  
w roku (po zakwalifikowaniu przez konsylium 
lekarskie ośrodka, ostateczną decyzję podej-

muje Komisja Socjalna działająca przy ORPiP  
w Katowicach), przy czym Okręgowa Izba po-
krywa 100% kosztów całego turnusu. Z tej 
formy pomocy pielęgniarki i położne mogą 
skorzystać raz na 5 lat.

OIPiP w Katowicach coraz częściej otrzy-
mywała sygnały, iż nie wszystkie pielęgniarki 
i położne mogą sobie pozwolić na dwutygo-
dniowy wyjazd do sanatorium w  Kołobrzegu 
lub Iwoniczu-Zdroju. Czasem przyczyną tego 
są względy rodzinne, czasem zobowiązania 
zawodowe. W związku z faktem, iż KAŻDA 
pielęgniarka i położna jest tak samo ważna, 
od dłuższego czasu szukano rozwiązania tego 
problemu. Dlatego nawiązano współpracę po-
między Okręgową Izbą a NEURO-CARE CLINIC 
w Siemianowicach Śląskich w grudniu 2018r. 

Firma ta oferuje turnusy rehabilitacyjne 
skierowane do osób ze schorzeniami neurolo-
gicznymi lub zespołami bólowymi (np. głowy, 
kręgosłupa, barku). Turnusy realizowane są  
w 2 systemach:

1. Stacjonarnym: pokoje 2- lub 3-osobo-
we z węzłem sanitarnym i dostępem do 
multimediów, nadzór lekarzy specjali-
stów, 5 posiłków dziennie (na podsta-
wie indywidualnego planu żywienio-
wego opracowanego przez dietetyka), 
indywidualny plan rehabilitacji (w tym 
masaże, ćwiczenia, krioterapia, elek-
troterapia, naświetlanie lampą sollux 
itp.), opiekę psychologiczną i terapię 
logopedyczną.

2. Ambulatoryjnym:

- dla zespołu bólowego kręgosłupa: 10 
zabiegów po 30 minut – indywidualna 
terapia z fizjoterapeutą, 10 zabiegów 
masażu kręgosłupa, 20 zbiegów leczni-
czych (spośród: elektroterapia, ultradź-
więki, sollux, pole magnetyczne i krio-
terapia), kinesiotaping, indywidualne 
zalecenia i ćwiczenia do samodzielnego 
wykonania.

- indywidualna terapia neuropsychologicz-
na dostosowana do pacjenta i jego jednostki 
chorobowej: 10 terapii po 30 minut (m. in. 
diagnoza funkcji poznawczych i indywidual-
ny program rehabilitacji neuropsychologicz-
nej, trening funkcji poznawczych,  ćwiczenia 
mowy i języka, trening uwagi, ćwiczenia prak-
sji, ćwiczenia funkcji wykonawczych itp.)
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Procedura ubiegania się o turnus rehabili-
tacyjny w ośrodku NEURO-CARE CLINIC jest 
taka sama, jak w przypadku leczenia sanato-
ryjnego, jednakże refundacja wynosi 100%.

Szczegółowe informacje nt. leczenia sana-
toryjnego, turnusów rehabilitacyjnych, ośrod-
ków, w których się one odbywają, jak i wy-
tyczne dot. ubiegania się o tą formę pomocy, 
znajdą Państwo na stronie internetowej OIPiP 
w Katowicach, a w razie wątpliwości można 
się skontaktować telefonicznie z Pracownika-
mi Biura Okręgowej Izby.

Miło jest nam stwierdzić, iż pielęgniarki  
i położne chętnie korzystają z możliwości re-
fundacji pobytu w sanatorium/uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym. W latach 2016-
2018 wydanych zostało 347 skierowań na le-
czenie sanatoryjne(kwota refundacji to prawie 
430 tys. zł), natomiast 12 osób skorzystało  

z pobytu w ośrodku „REPTY” – refundacja wy-
niosła niemal 35 tys. zł.

O tym, że turnusy sanatoryjne organizowa-
ne przez OIPiP w Katowicach są dla jej Człon-
ków atrakcyjne nie tylko ze względów zdro-
wotnych, ale też wypoczynkowych, świadczyć 
mogą kartki pocztowe, które przychodzą do 
Biura Izby. Osoby korzystające z pobytu w sa-
natorium w Kołobrzegu lub Iwoniczu-Zdroju 
przesyłają pozdrowienia i wyrazy podziękowa-
nia za możliwość wyjazdu mającego na celu 
przede wszystkim poprawę zdrowia fizycznego, 
ale też polepszenie ogólnej kondycji zarówno 
fizycznej, jak i psychicznej. Tego typu gesty 
są dla nas bardzo miłe i dają wszystkim moty-
wację do dalszego działania. Mamy nadzieję,  
iż każda osoba, która skorzysta z pomocy 
Izby w tym zakresie, będzie z tej decyzji za-
dowolona.
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Upadki – wielki problem geriatryczny
mgr piel. Anna Pisany-Syska

Specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego i geriatrycznego
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętochłowicach

Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach
Doktorantka Klinika Geriatrii Katedra Chorób Wewnętrznych Wydział Nauk o Zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prognoza ludności na lata 2014 - 2050 wskazuje na pogłębianie się procesu sta-
rzenia społeczeństwa. Jedną z przyczyn, obok malejącej dzietności, jest wydłużanie 
się średniej długość trwania życia. Pomiędzy 2025 a 2040 r. liczebność osób w wieku 
80 i więcej lat zwiększy się z 1,7 miliona do 3,4 miliona, czyli dwukrotnie. Ponieważ 
starzenie się związane jest z ryzykiem rozwoju wielochorobowości i niepełnosprawno-
ści, należy w najbliższych dekadach oczekiwać szybko rosnącego zapotrzebowania na 
placówki opieki długoterminowej. 

Za początek starości przyjmuje się 60-65 
rok życia. Starzenie się organizmu jest cechą 
bardzo indywidualną i nie zawsze jest odzwier-
ciedleniem wieku metrykalnego. Współczesna 
medycyna i osiągnięcia cywilizacyjne pozwala-
ją cieszyć się zdrowiem i sprawnością do póź-
nej starości, która obecnie się znacznie wydłu-
żyła. 

Wzrost aktywności fizycznej osób star-
szych, choć korzystny dla zdrowia, może wią-
zać się także ze zwiększonym ryzykiem upad-
ku. Upadek to nagła, niezamierzona zmiana 
pozycji ciała związana z utratą równowagi  
i prowadząca do przemieszczenia się na niż-
szy poziom, której towarzyszy ryzyko urazu. 
Najczęściej do upadków dochodzi podczas wy-
konywania codziennych czynności. Może to 
być spowodowane zmniejszeniem sprawności 
ruchowej, zaburzeniami poznawczymi, zabu-
rzeniami wzroku i słuchu, wielochorobowości, 
zaburzeniami równowagi oraz stosowanej nie-
właściwej polifarmakoterapii. 

Częstość występowania upadków wśród 
seniorów szacuje się na ok. 33% w domu, 20% 
w szpitalach oraz 45-67% wśród mieszkańców 
domów opieki. Wiele incydentów 
nie jest zgłaszana, zwłaszcza jeśli 
nie występują powikłania. Częściej 
upadkom ulegają kobiety, w wie-
ku powyżej 70 roku życia. Przyczyn 
jest wiele; zarówno wewnętrznych 
m.in. zmiany inwolucyjne usposa-
biające ludzi starszych do upadku, 
upośledzenie wzroku wywołanego 
różnymi chorobami, choroby neu-
rologiczne (stany poudarowe, które  
w różnym stopniu upośledzają 
sprawność motoryczną, choroba 
Parkinsona, choroby układu sercowo 

– naczyniowego, problemy z narządem ruchu, 
jak i zewnętrznych - związanych z barierami  
w otoczeniu w którym pacjent przebywa. 
Upadki stanowią bardzo poważny problem ge-
riatryczny, w tym opieki, leczenia i rehabilitacji 
seniorów, ale jest to również problem społecz-
ny i ekonomiczny.

Obserwuje się, iż coraz częściej pacjen-
tami oddziałów zachowawczych są osoby  
w wieku 60 lub więcej lat, które charakteryzuje 
wielochorobowość, niepełnosprawność i wie-
lolekowe leczenie, tzw. „chorzy geriatryczni”. 
Chorzy ci obarczeni są zwiększonym ryzykiem 
powikłań jatrogennych, w szczególności dzia-
łań niepożądanych leków. Zjawisko poliprag-
mazji wiąże się ze stosowaniem wielu leków,  
w tym środków zbędnych lub przeciwwskaza-
nych u chorego, dwóch lub więcej leków z tej 
samej grupy terapeutycznej, zestawu leków 
obarczonych dużym ryzykiem niekorzystnych 
interakcji, nieprawidłowym dawkowaniem. Po-
wikłania polipragmazji mogą przebiegać pod 
postacią pogorszenia sprawności psychicznej 
lub fizycznej (sprawności funkcjonalnej), ma-
jaczenia, depresji, zaburzeń poznawczych,  

źródło: www.fizjoterapeuty.pl
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zasłabnięć i upadków, nietrzyma-
nia moczu lub stolca, odleżyn – 
zespołów określanych jako „wiel-
kie problemy geriatryczne”. 

W pracy z pacjentem geria-
trycznym musimy pamiętać, iż 
zaburzenia pamięci i zachowania 
wynikające z postępującego otę-
pienia uniemożliwiają pełne poro-
zumienie z chorym oraz przekaza-
nie mu i zapamiętanie wskazówek 
dotyczących np. bezpiecznego 
poruszania się w obrębie Oddzia-
łu Szpitalnego, stosowania sprzę-
tu ułatwiającego bezpieczne po-
ruszanie się. Zaburzenia funkcji 
poznawczych mogą stać się tak-
że przyczyną braku współpra-
cy między chorym a personelem 
zwiększając znacznie ryzyko potencjalnego 
upadku. Podobnie pacjenci, u których stwier-
dzono depresję wykazu-
ją mniejsze możliwości 
współdziałania. Wystę-
powanie u chorych nie-
trzymania moczu i zwią-
zana z nim konieczność 
naglących mikcji, rów-
nież zwiększa wielokrot-
nie ryzyko upadków. Ponad 30% osób powyżej 
65 roku życia upada we własnym domu, na-
tomiast incydenty upadku w szpitalu szacuje 
się na 20%, a około 53% osób doznaje urazu 
fizycznego w wyniku upadku. 

Upadki występujące podczas hospitalizacji 
są przyczyną negatywnych emocji, zarówno 
u pacjenta, jego rodziny, jak i personelu me-
dycznego. Mogą się one przyczyniać do niewła-
ściwej oceny jakości opieki nad chorym. Kon-
sekwencje upadków tj. złamania, stłuczenia, 
czy zwichnięcia prowadzą do unieruchomienia, 
co w konsekwencji może skutkować zmianami 
chorobowymi takimi jak: powikłania zakrze-
powo-zatorowe, zanik mięśni i przykurcze, 
ale także uzależnieniem od innych, depresją  
i/lub izolacją społeczną. U 25% występuje uraz 
psychiczny. Zespół poupadkowy jest lękiem 
przed ponownym upadkiem, co predysponuje 
do kolejnego upadku, powodując upośledzenie 
sprawności i stopniowe uzależnienie od innych 
osób. 

Wyniki badań potwierdzają, iż występo-
wanie kilku czynników ryzyka jednocześnie 
znacznie wpływa na liczbę upadków, a prowa-

dzona profilaktyka jest nieoceniona, gdyż kon-
sekwencje fizyczne i psychiczne są długotrwa-
łe, często nieodwracalne. Opisano ponad 400 
czynników ryzyka upadków (wg NICE), a więc  

i profilaktyka powin-
na być wielokierunko-
wa. Badania dowodzą, 
że zmniejszenie ryzyka 
upadków jest możliwe 
nawet do 40%, pod wa-
runkiem, że pacjentem 

zajmować się będzie zespół wielodyscyplinar-
ny. Nie wszystkie czynniki upadków można 
zmodyfikować, lecz można pracować prewen-
cyjnie poprzez analizę czynników ryzyka upad-
ków (wywiad z pacjentem, testy), prowadzenie 
dokładnej dokumentacji medycznej (rejestr 
zdarzeń niepożądanych) oraz stosowanie dzia-
łań edukacyjnych (np. nauki upadania, szkoleń 
wewnątrzoddziałowych ) wśród seniorów, ich 
bliskich oraz personelu medycznego.

Ocenę ryzyka upadków powinno się doko-
nywać profilaktycznie u każdego pacjenta ge-
riatrycznego. W ramach oddziałów szpitalnych 
czy instytucjonalnej opieki długoterminowej 
powinno wdrażać się profilaktykę upadków sto-
sując zaszeregowanie ryzyka upadków u kon-
kretnych pacjentów - korzystajmy z prostych 
testów tj. np. testu „ Wstań i idź“, testu Ti-
netti – skali oceny równowagi i chodu (to oce-
na ryzyka upadków, niska punktacja wskazuje 
na potrzebę wyposażenia danej osoby w do-
datkowe zabezpieczenia, poręcze przy łóżku,  
w łazience lub/i chodzik itd.), powinno także 
wyjaśniać się chorym oraz ich opiekunom, że ze 
względu na istniejące ryzyko upadku podczas 
pobytu w szpitalu pacjenci nie powinni wsta-
wać z łóżka bez pomocy pielęgniarki lub opie-

źródło: www.zdrowie.pap.pl

Ocenę ryzyka upadków powinno  
się dokonywać profilaktycznie  
u każdego pacjenta geriatrycznego.
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kuna szczególnie w godzinach od zmierzchu 
do świtu w przypadku umiarkowanego ryzyka 
upadku lub całej doby – w przypadku duże-
go ryzyka. Koniecznym też wydaje się szero-
ko pojęta edukacja pacjentów, ich opiekunów 
i personelu medycznego w zakresie prewencji 
upadków, dotycząca wskazania konkretnych 
czynników ryzyka na które mamy bezpośred-
ni wpływ. Wszystkie etapy tej profilaktyki po-
zwolą znacznie zmniejszyć liczbę upadków,  
a przede wszystkim uchronić pacjentów poten-
cjalnie zagrożonych upadkiem przed ich kon-
sekwencjami.

PROFILAKTYKA UPADKÓW W DOMU 
 – poradnik dla pacjenta

• zadbaj o formę – ćwiczenia, treningi cho-
du, zdrowo i racjonalnie się odżywiaj,

• stosuj bogatą w wapń dietę z dodatkiem 
witaminy D (zmniejszysz ryzyko złama-
nia), kontroluj swoje zdrowie,

• badaj kontrolnie i prawidłowo protezuj 
wzrok i słuch (okulary i aparat słucho-
wy),

• zadbaj o odpowiednie oświetlenie  
w swoim najbliższym środowisku (świa-
tło nie powinno razić, punktowo doświe-
tlaj miejsca, gdzie szczególnie często 
przebywasz),

• unikaj nagłych zmian światła, przecho-
dząc ze światła do ciemności lub w drugą 
stronę zatrzymaj się, dając czas oczom 
na dostosowanie się do zmiany,

• noś wygodne, stabilne obuwie z pode-
szwą antypoślizgową, wyrzuć luźne dy-
waniki z pokoi i łazienki,

• zorganizuj pomoc w domu przy kąpieli, 
ubieraniu się, nie schylaj się i nie wsta-
waj gwałtownie,

• korzystaj z akcesoriów pomocniczych 
(laski, trójnogi, balkoniki, maty antypo-
ślizgowe w łazience, itp.) zmniejszają-
cych ryzyko upadków,

• dostosuj mieszkanie (zamontuj poręcze 
przy schodach, usuń progi, kable z pod-
łogi, światło, dostosuj meble),

• rozmieść przedmioty codziennego użyt-
ku w taki sposób aby były w twoim bli-
skim zasięgu,

• zwróć uwagę na skutki uboczne stoso-
wanych leków, ponieważ niektóre mogą 
powodować senność, zawroty głowy, co 
sprzyja upadkom,

• po wstaniu z łóżka nie zrywaj się gwał-
townie, odczekaj parę minut,

• uważaj na zwierzęta domowe, czy nie 
śpią pod twoimi nogami.

ZASADY ZAPOBIEGANIA UPADKOM  
PODCZAS POBYTU W SZPITALU 
 – poradnik dla pacjenta

• powiadom koniecznie personel o wcze-
śniejszych incydentach upadków  
w domu – z jakimi sytuacjami były one 
związane?,

• używaj stabilnego obuwia na płaskim 
obcasie z podeszwą antypoślizgową naj-
lepiej zapinanego na rzepy, unikaj śli-
skich i mokrych powierzchni, 

• zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze 
wskazujące na mokrą podłogę,

• jeśli używasz okularów lub aparatu słu-
chowego zabierz go ze sobą do szpitala,

• przestrzegaj zaleceń personelu (zakazu 
wychodzenia z łóżka, nakazu chodze-
nia wg wyuczonego przez rehabilitan-
ta schematu, powiadamiania personelu  
o konieczności opuszczenia łóżka),

• w przypadku wystąpienia zawrotów gło-
wy i złego samopoczucia, powiadom nie-
zwłocznie personel medyczny,

• jeżeli masz trudności z poruszaniem się, 
wychodząc pamiętaj o kulach, balkoni-
ku lub innym sprzęcie rehabilitacyjnym 
– zabierz go ze sobą do szpitala; poproś 
personel medyczny, rodzinę, opiekuna  
o pomoc,

• trzymaj rzeczy, z których korzystasz bli-
sko siebie,

• podczas leżenia w łóżku nie wychylaj się 
po przedmioty leżące na podłodze, po-
proś personel o pomoc,

• po dłuższym leżeniu w łóżku, wstawaj  
z łóżka stopniowo (usiądź, opuść nogi, 
powoli wstań), w razie konieczności we-
zwij pomoc,

• podczas kąpieli w łazience korzystaj  
z dostępnego w oddziale sprzętu pomoc-
niczego lub wykonaj kąpiel z pomocą in-
nych osób (pielęgniarka, rodzina itp.),

• w przypadku trudności z chodzeniem po 
wypisie poproś o zaopatrzenie ortope-
dyczne ułatwiające poruszanie.  

Piśmiennictwo u autorki
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Metody oceny - czynniki wpływające  
na jakość życia chorych leczonych  

dializą otrzewnową 
Bożena Guzik

Licencjat pielęgniarstwa, 
Specjalista w organizacji i zarządzaniu

Specjalista pielęgniarstwo nefrologiczne 
Członek zespołu ds. Pielęgniarstwa Nefrologicznego ORPiP- Katowice 

Fresenius Nephrocare Polska Sp.z o.o, Ośrodek Dializ nr 60 w Zabrzu

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie jakością życia w naukach medycz-
nych. W celu uzyskania lepszych wyników leczenia dąży się nie tylko do zwalczenia 
choroby, ale także do tego, aby choroba w jak najmniejszym stopniu upośledzała ży-
cie pacjenta. Istnieje duża różnica pomiędzy oceną stanu zdrowia dokonaną przez 
lekarza, a subiektywnie odczuwaną przez pacjenta jakością życia. Ocena jakości życia 
podejmowana jest przez lekarzy, psychologów, socjologów, pielęgniarki oraz innych 
specjalistów w dziedzinie zdrowia.

Zdrowie jest bardzo ważną podstawą do jakości 
życia człowieka. Obecna definicja zdrowia przyjęta 
przez WHO- (World Health Organization) jest na-
stępująca:

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy 
kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umy-
słowego i społecznego dobrostanu (dobrego samo-
poczucia). 

Człowiek rodzi się z pewnymi właściwościami 
zdrowia takimi jak uwarunkowania genetyczne. 
Środowisko które żywi, uczy, wychowuje, również 
zagraża zdrowiu i działa niezależnie od człowieka. 
Negatywne oddziaływanie środowiska naturalne-
go na zdrowie wynika w znacznym stopniu z jego 
degradacji, obecności w nim promieniowania joni-
zującego, hałasu, szkodliwych substancji chemicz-
nych oraz czynników biologicznych. 

 Podstawowe znaczenie dla optymalizacji zdro-
wia ma postępowanie człowieka, styl jego życia, na 
który składają się między innymi takie elementy 
jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie 
używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) 
oraz zachowania seksualne. W najmniejszym stop-
niu zdrowie człowieka uwarunkowane jest poprzez 
opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację, funk-
cjonowanie oraz dostępność do świadczeń medycz-
nych i ich jakość. 

Zdrowie i choroba są elementami życia człowie-
ka. Choroba jako przeciwieństwo zdrowia stawia 
człowieka w trudnej, nieznanej sytuacji.

Choroba to, zgodnie z definicją Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, „dynamiczny zespół zaburzeń 
czynności organizmu wywołany czynnikami cho-
robotwórczymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi. 
Zaburzeniom tym towarzyszą zazwyczaj morfolo-
giczne zmiany komórek, tkanek i narządów oraz 
zakłócenia mechanizmów regulujących ustrój". 

Choroby przewlekłe to z kolei „wszelkie za-
burzenia lub odchylenia od normy, które posiadają 

przynajmniej jedną z następujących cech: są trwa-
łe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, są spowo-
dowane przez nieodwracalne zmiany patologiczne, 
wymagają specjalnego postępowania rehabilita-
cyjnego, długiego nadzoru, obserwacji lub opieki”.
(WHO)

Choroba przewlekła sama w sobie jest źródłem 
negatywnych emocji i napięć. Emocje towarzyszą 
na każdym etapie choroby, w sytuacji pogorszenia 
się stanu zdrowia, konieczności zastosowania dra-
stycznych metod leczenia, informacji o wynikają-
cych ograniczeniach oraz trwałych następstw cho-
roby dla zdrowia i trybu życia, zwłaszcza gdy chory 
ich się nie spodziewał.
Rodzaj reakcji człowieka na chorobę i jej siła 
zależą w dużej mierze od trzech czynników:

1. indywidualnych cech pacjenta, tj. osobowości, 
posiadanego doświadczenia życiowego, wy-
chowania i środowiska,

2. obiektywnego stanu zdrowia, tj. sposobu po-
wstania choroby, nasilenia objawów chorobo-
wych, świadomości pacjenta co do przebiegu 
choroby i jej prognozy,

3.  sytuacji życiowej pacjenta, tj. od warunków 
rodzinnych, ekonomicznych.[

Uzyskana informacja diagnozy choroby prze-
wlekłej zmienia pozycję pacjenta i jego rodziny, 
często rozpoczyna się życie z ograniczeniami. Na-
leży ocenić w jakim stopniu choroba ograniczyła 
dotychczasowe funkcjonowanie, a w jakim sami 
siebie ograniczamy, poprzez emocje, brak akcepta-
cji choroby przewlekłej, zmiany systemu wartości, 
udziału w życiu społecznym, zawodowym, rodzin-
nym, realizacji marzeń, planów, a także niemoż-
ność znalezienia nowych sposobów radzenia sobie 
w życiu codziennym. Zmienia się jakość życia. 

Jakość życia
Po raz pierwszy pojęcie jakość (gr. poiotes) 
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zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonało-
ści". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako ta-
kie pozostało do czasów współczesnych. W licznych 
sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy 
obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt oraz su-
biektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak 
barwa lub zapach. Cyceron tworząc łaciński termin 
filozoficzny dla określenia greckiego pojęcia, wpro-
wadził słowo qualitas, które przeszło do niektórych 
języków romańskich i germańskich jako: włoskie 
- qualita, francuskie – qualit , niemieckie - die Qu-
alität, angielskie - quality.

Wskaźnik Jakości Życia to zwykle statystyczna 
ocena społeczeństwa wynikająca głównie z porów-
nań wielu parametrów ekonomicznych zdrowotnych 
i środowiskowych dotyczących warunków życia.

W modelach socjo-psychologicznych, jakość ży-
cia jest też widziana jako subiektywna ocena jed-
nostki. J.M. Levine i K.L. Moreland zaproponowali 
model, w którym obiektami porównywanymi są: 
"ja" - "inny" - "grupa", a porównania wykonywane 
są w kontekście społecznym: "wewnątrz grupy" - 
"między grupami" i w kontekście czasowym: "te-
raz" - "w przeszłości" - "w przyszłości". Wybór wa-
riantu jest na ogół reakcją na jakąś zaszłość, która 
zwraca uwagę jednostki na obiekt odniesienia i 
skłania do dokonania porównań. Wynik porównania 
jest silnie uzależniony od samoświadomości jed-
nostki i nie zawsze jest zgodny z oceną "innych", 
szczególnie jeśli porównanie "ja"-"ja" odnosi się do 
zamiarów, a porównanie "inni"-"ja" ocenia rzeczy-
wiste dokonania.

Według Światowej Organizacji Zdrowia jakość 
życia- to sposób postrzegania przez jednostki ich 
pozycji życiowej w kontekście kulturowym i syste-
mu wartości, w którym żyją oraz w odniesieniu do 
ich zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych 
uwarunkowaniami środowiskowymi. Zatem jakość 
życia to kompleksowy sposób oceniania przez jed-
nostkę jej zdrowia fizycznego, stanu emocjonalne-
go, samodzielności w życiu i stopnia niezależności 
od otoczenia, a także osobistych wierzeń i przeko-
nań. 

Za prekursora badań nad jakością życia uważa 
się Cambpella, który w 1976 r. stwierdził, że ja-
kość zależy od stopnia zaspokojenia w określonych 
z góry następujących dziedzinach życia: małżeń-
stwo, życie rodzinne, zdrowie, sąsiedzi, znajomi, 
zajęcia domowe, praca zawodowa, życie w danym 
kraju, miejsce zamieszkania, czas wolny, warunki 
mieszkaniowe, posiadane wykształcenie i standard 
życia.
Wskazuje się na cztery podstawowe obszary 
funkcjonowania człowieka:

1.  stan fizyczny i sprawność ruchową, 
2. stan psychiczny, doznania somatyczne, 
3. sytuację społeczną, 
4. warunki ekonomiczne.

Aby uzyskać zadowolenie z naszego życia i czer-
pać radość w każdej jego chwili niezależnie od sy-
tuacji, czy cieszymy się doskonałym zdrowiem, czy 
też czujemy się ograniczeni np. chorobą, musimy 
działania skierować nie tylko na byt w sensie ma-
terialnym, fizycznym, ale także na wolę walki, ak-
tywność, kreatywność, umiejętność podejmowania 
decyzji, zdolność do kompromisów, świadomość 
realizacji poprzez spełnione zamierzenia, realizację 
pod względem zawodowym, rodzinnym, społecz-
nym, zainteresowanie zdrowiem, unikanie zacho-
wań prozdrowotnych, uznawanie wartości jednost-
ki. 

W wielu placówkach ochrony zdrowia przepro-
wadza się badania mające ocenić jakość życia czło-
wieka chorego, opiekuna osoby chorej, lub osoby 
zdrowej.
Jakość życia :

-  umacnia zdrowie poprzez całościowe spojrze-
nie na znaczące obszary życia pacjenta, jego 
relacje społeczne, psychologiczny dobrostan, 
zadowolenie, funkcjonowanie chorego w waż-
nych dla niego dziedzinach,

-  jest kryterium do oceny efektów leczenia,
- służy jako wskaźnik korzyści osiąganych przez 

pacjenta, 
-  ułatwia zaplanowanie opieki doraźnej bądź 

długoterminowej,
-  jest pomocna przy monitorowaniu wpływu le-

ków na jakość życia pacjenta,  modyfikacji le-
czenia.

-  świadczy o holistycznym podejściu do procesu 
leczenia.

Ocena jakości życia w medycynie musi być pro-
wadzona zgodnie z zasadami etyki.

Metody stosowane w ocenie jakości życia
Narzędziami do oceny jakości życia są kwe-

stionariusze. W Polsce do celów klinicznych stosu-
je się standardowe kwestionariusze oceny HRQoL. 
Na podstawie wymienionych trzech wymiarów ja-
kości życia (subiektywna ocena stanu fizycznego, 
psychicznego i społecznego) lekarz może utworzyć 
listę wskaźników tzw. check list i na podstawie roz-
mowy z pacjentem zaznaczać występujące ograni-
czenia związane z chorobą.

Kwestionariusz jakości życia Światowej Orga-
nizacji Zdrowia został przygotowany w latach 90 
ubiegłego wieku przez grupę specjalistów z 15 kra-
jów. Założeniem budowy tego narzędzia była wie-
lowymiarowość i subiektywna ocena jakości życia 
dokonywana przez osoby pochodzące z różnych 
kultur. Kwestionariusz ten miał umożliwiać badanie 
jakości życia osób z różnymi problemami zdrowot-
nymi, a także osób bez objawów chorobowych. Py-
tania przygotowane przez poszczególnych specjali-
stów włączono do jednej puli i utworzono wstępną 
wersję kwestionariusza, która składała się z 239 
pozycji. 



36

Dalsze badania psychometryczne doprowadzi-
ły do powstania kwestionariusza WHOQOL-100. 
Kwestionariusz ten zawiera 100 pytań i 24 skale 
dotyczące sześciu obszarów jakości życia: fizycz-
nego, psychicznego, poziomu niezależności, rela-
cji społecznych, środowiska i duchowości (osobiste 
przekonania religijne) Polska wersja tego kwestio-
nariusza została przygotowana bardzo profesjonal-
nie przez K. Jaracz i L. Wołowicką z Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, przy ścisłej współpracy 
z  M. Kalfoss z Uniwersytetu w Oslo. 
Kwestionariusz ten jest jednak kłopo-
tliwy w badaniach ze względu na dużą 
liczbę pytań i 24 podskale. 

Dlatego w 1962 przez zespół z Po-
znania przygotowana została skrócona 
wersja WHOQOL Bref, która zawiera 
26 pytań i obejmuje cztery obszary ja-
kości życia: fizyczny, psychiczny, spo-
łeczny i środowisko. 

Bardzo znanym kwestionariuszem 
do badania osób z różnymi proble-
mami zdrowotnymi jest SF-36 (The 
Short Form – 36 Health Survey Qu-
estionnaire). Kwestionariusz ten został 
opracowany przez zespół amerykański 
J.E. Ware i współpracowników. Składa 
się on z 8 podskal: funkcjonowanie fi-
zyczne (10 pozycji), funkcjonowanie 
społeczne (2 pozycje), ograniczenie 
pełnienia ról ze względu na proble-
my fizyczne (4 pozycje), ograniczenie 
pełnienia ról ze względu na problemy 
emocjonalne (3 pozycje), zdrowie fi-
zyczne (5 pozycji), witalność (4 pozy-
cje), ból (2 pozycje) i ogólne zdrowie 
(5 pozycji). Kwestionariusz zawiera 
jeszcze jedną pozycję dotyczącą per-
cepcji zmian stanu zdrowia w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. W naszym kraju po raz pierwszy SF-36 
stosował, za zgodą wydawcy testu, Marek Jarema. 
Badania dotyczyły jakości życia osób z rozpozna-
niem schizofrenii lub depresji. W okresie później-
szym odmiennych wersji SF-36 używali także inni 
autorzy do określania jakości życia różnych grup 
chorych. 

Istnieje wiele kwestionariuszy na podstawie 
których oceniamy jakość życia w poszczególnych 
jednostkach chorobowych np.

-  kwestionariusz QOL-C30 - choroby nowotwo-
rowe, Indeks,-

- Jakości Życia Spitzera,- reumatoidalne zapa-
lenie stawów,-

-  kwestionariusz AIMS 2- ArthristisImpact 
Measurment Scale, -

-  kwestionariusz QLI-MH- Quality of Life - In-
dex Mental Health-choroby psychiczne,-

- kwestionariusz Ferrenca i Pawers’a- zaburze-
nia danej funkcji,

- MMSE(Mini- Mental State Examination)- słu-
żące do oceny otępień,

-  kwestionariusze Adolescent-przeznaczo-
ny dla osób chorych w wieku 12-17 lat

-  kwestionariusze Paediatric- dla dzieci w wieku 
6-12 lat.   

Monitorowanie jakości życia przewlekle 
chorych leczonych dializami otrzewnowymi 
powinno tworzyć nieodłączny element terapii 
nerkozastępczej.

Leczenie nerkozastępcze określane mianem 
dializoterapii ma na celu zastąpienie funkcji nerek, 
które w wyniku różnych schorzeń utraciły swoją 
czynność wydalniczą i wydzielniczą na określony 
czas- w ostrej niewydolności nerek (ONN) bądź na 
stałe w przypadku schyłkowej ich niewydolności 
(PNN). Występuje ono w dwóch formach- dializote-
rapii i transplantacji. 
Dializoterapia z kolei realizowana jest za pomocą 
dwóch metod: 

-  hemodializy (dializy zewnątrzustrojowe), 
-  dializy otrzewnowe (dializy 

wewnątrzustrojowe) [12] 
Proces dializy polega na wymianie średnio-  

i drobnocząsteczkowych składników pomiędzy oso-
czem a płynem dializacyjnym.
Dializa otrzewnowa (DO) jest alternatywną do 
hemodializy metodą leczenia nerkozastępczego. 
Jest metodą wybieraną i akceptowaną przez 
osoby uczące się lub czynne zawodowo. Istnieje 
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grupa pacjentów, dla których dializa otrzewnowa 
jest metodą z wyboru. Należą do nich: dzieci 
(zwłaszcza małe, poniżej piątego roku życia), osoby 
w podeszłym wieku, chorzy z cukrzycą, chorzy 
ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, 
pacjenci z trudnościami w wytworzeniu dostępu 
naczyniowego do hemodializy [18,19] 

Dializa otrzewnowa jest formą dializy domowej, 
pacjent wykonuje ją samodzielnie bądź z pomocą 
opiekuna. Niezbędnym warunkiem dla tej meto-
dy leczenia jest edukacja pacjenta i/ lub opieku-
na. 

Czynnikami wpływającymi na jakość życia 
pacjenta w programie dializy otrzewnowej 
są:

 ¾ Choroby współistniejące:
-  cukrzyca,
-  choroby układu sercowo-naczyniowego,
-  choroby neurologiczne,
-  choroby naczyń obwodowych,

 ¾ Czynniki obniżające jakość życia:
-  brak akceptacji metody leczenia,
-  brak umiejętności radzenia sobie z chorobą,
-  nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych 

niezbędnych do prowadzenia zabiegu,
-  kompleksowa edukacja zdrowotna,
-  całodobowa metoda dializ, nocna lub połą-

czona ADO+CADO, 
- samoopieka pacjenta,
- uczucie dyskomfortu po wpuszczeniu płynu 

dializacyjnego,
- powikłania wynikające z metody leczenia- 

częste hospitalizacje,
- stan emocjonalny – frustracja, lęk, stres i 

szereg negatywnych emocji,
- zaburzenia nastroju,
- ograniczenia fizyczne,
- brak współpracy z zespołem terapeutycz-

nym,
- utrata pracy bądź konieczność zmiany pracy 

na mniej atrakcyjną i o gorszej gratyfikacji 
finansowej,

- rezygnacja z części planów np. sporty eks-
tremalne, siłowe,

- wiek pacjenta, 
- czas leczenia nerkozastępczego,
- obniżona aktywność życiowa np. zmęczenie, 

depresja,
- ograniczenia dietetyczne,
- zależność od osób trzecich,
- brak możliwości zaspokojenia potrzeb psy-

chospołecznych,
- odczuwanie nieatrakcyjności ciała, sylwetki, 

niska samoocena,
- obniżony status materialny,
- aktywność seksualna,
- ograniczone życie towarzyskie,
- utrata możliwości macierzyństwa,
- osłabienie relacji partnerskich, rodzinnych,

- wizyty kontrolne w ośrodku dializy otrzewno-
wej – średnio co 6 tyg.,

- karta praw pacjenta, 
- racjonalny tryb życia,

Przewlekła niewydolność nerek w bardzo du-
żym stopniu zaburza jakość życia, poprawa jej jest 
możliwa po zaakceptowaniu nowej trudnej sytuacji

Wśród wachlarza czynników obniżających jakość 
życia pacjenta dializowanego widać, że dotykają 
one wszystkich obszarów życia. Objęcie pacjenta 
opieką holistyczną pozwala na poprawę odczuć we 
wszystkich sferach od najbardziej wymiernej – sfe-
ry biologicznej, psychicznej, duchowej i społecznej.

W rozpoznanie choroby przewlekłej, z którą 
chory będzie się zmagał niezbędny jest udział całe-
go zespołu terapeutycznego- lekarza, pielęgniarki 
nefrologicznej, dietetyka, psychologa . 

Zadaniem zespołu jest przekazanie informacji  
o chorobie i metodzie leczenia, aby pomóc chore-
mu przejść najtrudniejsze chwile związane z pod-
jęciem zgody na zaproponowaną formę leczenia. 
Chory w takiej sytuacji doświadcza ciężkiej próby 
w sferze psychicznej, musi pogodzić się z faktem 
przewlekłej dializoterapii lub w przyszłości momen-
tem transplantacji.

Stan emocjonalny pacjenta jest bardzo istotny 
na każdym etapie choroby. W sytuacji odczuwania 
przez chorego gniewu, buntu, lęku, żalu, bezna-
dziejności, braku bezpieczeństwa, obawy przed re-
akcją rodziny i bliskich musimy okazać wsparcie, 
zrozumienie, wysłuchać chorego. Pacjenci potrze-
bują tego bardziej niż rad. 

Kontakt z członkami rodziny, przyjaciółmi to 
bardzo istotne wsparcie społeczne, które zmienia 
nastawienie do choroby, motywuje do zmierzenia 
się z wyzwaniem. Proces edukacji pacjenta i/ lub 
członka rodziny prowadzony przez pielęgniarkę 
nefrologiczną wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, 
zmniejsza stres związany z samoopieką, wyjaśnia 
wiele pytań niezadanych przez pacjenta, pozwala 
mu inaczej spojrzeć na dalsze życie. Pacjent zaczy-
na składać wszystkie otrzymane informacje i po-
przez swoją kreatywność, zaangażowanie rodziny, 
przyjaciół, współpracę z zespołem terapeutycznym 
stara się zaakceptować swoją chorobę mając pełną 
świadomość obniżonej jakości życia.

Wszystkie działania mają istotny wpływ na 
przebieg leczenia oraz na jakość życia pacjenta 
dializowanego metodą dializy otrzewnowej. 

Współczesna medycyna i pielęgniarstwo dąży 
do objęcia każdego chorego kompleksową, holi-
styczną opieką w celu przywrócenia zaburzonych 
funkcji organizmu. Dostrzega się potrzebę nie tylko 
obiektywnej, ale również subiektywnej oceny sta-
nu zdrowia. 

Piśmiennictwo u autorki
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Hospicjum św. Franciszka pilnie poszukuje lekarzy 
i pielęgniarek do pracy w hospicjum domowym dla osób 
dorosłych.

Oczekiwania:
• podstawowy kurs z medycyny paliatywnej 
  (możliwość uzupełnienia już po podjęciu współpracy);
• wysoki poziom empatii.
Zgłoszenia pisemne (CV, list motywacyjny), prosimy kierować 
na adres e-mail: hospicjumwkatowicach@poczta.onet.pl

www.hospicjumkatowice.pl

Tel. kontaktowy: 32 204 54 99
od poniedziałku do piątku 8-18
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"Spieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą ...."

 Słowa te nabrały szczególnego znaczenia w dniu  
22 czerwca 2019 roku, kiedy z ogromnym żalem żegnaliśmy 

naszą Koleżankę Pielęgniarkę Jolantę Czop – Fecko.
 Pozostaniesz w naszej pamięci i sercach.

 Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

„Im droższy człowiek, tym większy ból, lecz wolą Boga jest 
rozstanie, nadzieją dusz naszych ponowne spotkanie”

Wyrazy szczerego współczucia  
Pani Małgorzacie Cudak Naczelnej Pielęgniarce  

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu z powodu śmierci Mamy, 
składa Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach wraz z pracownikami biura OIPIP

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

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy 

Koleżance Ewie Głowackiej składają  
współpracownicy  Poradni  oraz Pielęgniarki i Położne UCK 

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach - Ligocie

,,Jm droższy człowiek, tym większy ból,
  lecz wolą Boga jest rozstanie , ale nadzieją
  w smutku jest dusz naszych spotkanie"

   Drogiej koleżance Bożenie Chrapkiewicz   
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz Pielęgniarki  
Oddziału Chirurgii Szczękowej

  i Otolaryngologii WSS nr.5 w Sosnowcu

"Kochany człowiek nigdy nie umiera. 
  Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach."

Wyrazy szczerego współczucia  
Pani Dorocie Czechowskiej  

członkowi ORPIP w Katowicach
 z powodu śmierci Taty składa Przewodnicząca i członkowie 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci"

Drogiej koleżance Dorocie Czechowskiej
wyrazy serdecznego współczucia z po-

wodu śmierci Ojca  składają 
Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej

„ Mimo, że odchodzą w naszych sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia dla Pielęgniarki Naczelnej 

 mgr Małgorzaty Cudak
Z  powodu śmierci Mamy, składają pielęgniarki 

 Szpitala Specjalistycznego Sp.z.o.o

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd w pamięci pozostają''

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy  

dla naszej Koleżanki Pielęgniarki Teresy Kamińskiej  
składają Pielęgniarki i współpracownicy  

Epione   w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pielęgniarce Danucie Szega  

z powodu śmierci Mamy  
składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  

oraz współpracownicy NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej
 Szpitala Specjalistycznego Sp.z.o.o

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Męża

Koleżance Barbarze Piecha,  
składają Położne i Pielęgniarki MZOZ Lędziny

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane"

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  
naszej Koleżance Położnej Barbarze Kowolik  

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  
Oddziałowe oraz Pielęgniarki i Położne  

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

„Kiedy śmierć się pojawia kradnąc ukochaną osobę,  
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno…”
Najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty naszej 

Koleżance Barbarze Kowolik  
składają koleżanki Położne i Pielęgniarki Oddziału  

Położnictwa i Perinatologii Górnośląskiego  
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2019 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:

3.01.2019 r.  7.03.2019 r.  16.05.2019 r. 18.07.2019 r  3.10.2019 r.  5.12.2019 r.

17.01.2019 r. 21.03.2019 r. 30.05.2019 r. 1.08.2019 r. 17.10.2019 r. 19.12.2019 r.

31.01.2019 r.   4.04.2019 r.  6.06.2019 r. 22.08.2019 r.  31.10.2019 r.  

7.02.2019 r.  18.04.2019 r. 27.06.2019 r 5.09.2019 r. 7.11.2019 r.

21.02.2019 r.  2.05.2019 r. 4.07.2019 r.  19.09.2019 r. 21.11.2019 r.   

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:

05.02.2019 02.04.2019 04.06.2019 06.08.2019 01.10.2019 10.12.2019

19.02.2019 16.04.2019 18.06.2019 20.08.2019 15.10.2019

05.03.2019 07.05.2019 02.07.2019 03.09.2019 05.11.2019

19.03.2019 21.05.2019 16.07.2019 17.09.2019 19.11.2019

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


