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Wigilijna noc
Wigilijna tajemnicza noc
wyczekiwana upragniona
 jedyna nie do podrobienia 
zgina ludzkie kolana
 kruszy sztywne karki

Z Bożą Dzieciną adorowaną
 oznajmia światu pokój
 miłość wychodzącą z pokory
 głęboką nadzieję na trwanie 
wdzięczność za każde życie uratowane

Wigilijna pielęgniarska noc 
rozdziela rodzinne świętowanie 
posyłając pielęgniarskie serca 
i dłonie pełne dobroci 
do sal cierpienia i trwogi

Tam gdzie czekają udręczeni 
bólem chorobą samotnością 
czekając wierząc że pielęgniarka 
nie zawiedzie że będzie 
otuli serca czystym opatrunkiem

Stanie się świątynią ukojenia 
balsamem leczącym rany 
gestem świątecznego dobra 
oceanem bezpieczeństwa 
nadzieją uzdrawiającą wśród drenów

Niech więc ta wigilijna noc 
dodaje sił pielęgniarkom 
aby mogły ofiarnie pracując 
trwać w radości Bożego Narodzenia 
wskazując drogę miłości bliźniego

Hanna Paszko
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Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Kolejny już Rok chyli się ku końcowi, kolejny raz nastał czas podsumowań – minionych 

miesięcy i zrealizowanych planów, by w Sylwestrową Noc mieć już gotową listę nowych 

wyzwań na nadchodzący Rok. Zanim jednak zaczniemy dumać nad przeszłością oraz pla-

nować przyszłość, warto zatrzymać się i skupić na tym co „tu i teraz” szczególnie, że trwa 

właśnie jeden z najpiękniejszych okresów w roku – czas oczekiwania na Boże Narodzenie. 

I choć otaczająca nas rzeczywistość przeczy świątecznemu nastrojowi, chciałabym złożyć 

Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Przede wszystkim, życzę Państwu zdrowia i jeszcze raz zdrowia, którego zachowanie 

staje się coraz trudniejsze... By w ferworze świątecznych przygotowań każdy z Państwa 

znalazł chwilę dla siebie oraz by tegoroczne Boże Narodzenie stało się okazją do praw-

dziwego wypoczynku –zarówno dla ciała, jak i dla duszy. I dlatego też życzę Państwu: 

pachnącej choinki, śniegu za oknem, filiżanki herbaty wypitej w towarzystwie najbliższych, 

radości z otrzymanych podarków oraz spokoju i pogody ducha.

Mam nadzieję, iż Nowy – 2022 – Rok przyniesie nam wszystkim same dobre wiadomości 

oraz spełnienie marzeń. Że nikomu nie zabraknie sił i odwagi do zmagań z wyzwaniami 

codzienności. Że dla wszystkich będzie Rokiem pełnym zadowolenia i satysfakcji z osiągnię-

tych celów – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Równocześnie, chcę Państwu podziękować za to, co razem zdołaliśmy osiągnąć. Za Pań-

stwa trud i poświęcenie oraz za serce wkładane w wykonywanie swoich obowiązków. Za 

życzliwość, wytrwałość i niezłomność. Dziękuję za wszystko. Chciałabym też prosić, by 

nigdy nie wątpili Państwo w słuszność swoich działań oraz by nie tracili Państwo nadziei 

na lepsze jutro. Bo tam, gdzie jest nadzieja, dzieją się cuda…

Z wyrazami szacunku,
Anna Janik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

„Designed by s.salvador / Freepik”
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Wstępniak – inny, niż wszystkie…
Joanna Gruca

 Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Od niemal dwóch lat każdy artykuł wstępny Biuletynu Informacyjnego „Na-
sze Sprawy” w głównej mierze dotyczy sytuacji epidemicznej w naszym 
kraju i na świecie, czemu nietrudno się dziwić, gdyż COVID-19 zdominował 

prawie wszystkie dziedziny naszego życia. Jest to temat istotny, ale – nie owijając w bawełnę  
– również bardzo przygnębiający. Dlatego też, tym razem postanowiliśmy skupić się na jed-
nym z najpiękniejszych okresów w roku, który właśnie trwa – na Świętach Bożego Narodzenia.  
I choć pogoda za oknem zdecydowanie nie sprzyja świątecznej aurze, to mimo wszystko posta-
rajmy się, by był to czas naprawdę wyjątkowy. 

Zapewne większość z nas jest w trakcie bardziej lub mniej zaawansowanych świątecz-
nych przygotowań, których początek tradycyjnie przypada na pierwszy dzień adwentu. Adwent 
to właśnie czas oczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus i trwa on trzy tygodnie (dokładnie 
cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem). W wielu domach pojawiają się wówczas kalenda-
rze adwentowe, mające umilić nam okres adwentu, a w Kościołach odbywają się roraty – co-
dziennie odprawiane Msze Święte (tradycyjnie przed lub o wschodzie słońca, lecz ze względu 
na uczestnictwo dzieci – najczęściej późnym wieczorem) ku czci Najświętszej Maryi Panny. Co 
ciekawe, mieszkańcy Etiopii, którzy obchodzą Boże Narodzenie według kalendarza juliańskie-
go 7 stycznia (podobnie jak np. Rosjanie, Egipcjanie, Armeńczycy czy Gruzini) „wyczekują” 
Dzieciątka przez 43 dni – trwa wówczas tzw. Post Proroków, który zezwala na jeden wegański 
posiłek dziennie.

Z kolei tradycją meksykańską jest „Las Posadas” – nocne spotkania trwające od 16 do 
24 grudnia, podczas których procesja z figurami Jezusa, Maryi i Józefa wędruje ulicami miast 
śpiewając kolędy, co symbolizuje poszukiwania miejsca na nocleg przez Świętą Rodzinę. Każdy 
wieczór kończony jest biciem piniaty w kształcie 7-ramiennej gwiazdy - ramiona symbolizują 
7 grzechów głównych, a kij, którym jest rozbijana – to symbol sprawiedliwości. Ostatniej nocy 
pojawia się lalka-Dzieciątko, której mieszkańcy śpiewają kołysanki.

Równie wesoło czas adwentu spędzają Australijczycy. Miesiąc grudzień to dla nich począ-
tek lata i temperatury sięgają ponad 30 stopni, co powoduje, iż do Bożego Narodzenia podcho-
dzą „na luzie”. Często spotykają się całymi rodzinami i wspólnie śpiewają kolędy. Tradycja ta 
nosi nazwę „Carols by Candlelight”. Zwyczaj wspólnego kolędowania jest wciąż żywy w różnych 
zakątkach świata, a jej największy rozkwit przypadał na XVI i XVII wiek. 

W większości państw europejskich – również w Polsce – dzieci są zachęcane, by okres 
adwentu stał się dla nich okazją do poprawy swojego zachowania. Powszechnie wiadomo, że 
niegrzeczne dzieci nie dostają prezentów. Najmłodsi obywatele Islandii  mają jednak dodatko-
wą motywację w postaci Grýla i Leppaluði – strasznych trolli łapiących i zjadających „złe dzieci”. 
Z kolei maluchy w Austrii są straszone Krampusem – futrzastym stworem z rogami i diaboliczną 
maską, oplecionym łańcuchami i dzierżącym rózgę, gotowym ukarać nieposłusznych brzdąców.

Mówiąc o Austrii nie sposób nie wspomnieć, iż to właśnie tam powstała najsłynniejsza 
kolęda na świecie „Cicha Noc” („Stille Nacht”), która często rozbrzmiewa na świątecznych jar-
markach będących piękną austriacką tradycją. W samym Wiedniu jest ich kilkadziesiąt i każdy 
ma swój niepowtarzalny klimat.

Nieodłączny element świątecznych przygotowań stanowi ubieranie choinki (niektórzy ro-
bią to w trakcie adwentu, inni – 24 grudnia). Zwyczaj ten zapoczątkowali Niemcy, a do Polski 
przywędrował on w XVIII wieku. Uważa się, że ozdobiona choinka stanowi symbol nadziei oraz 
życia. I choć dekorowanie choinki to kwestia gustu, to najpopularniejszymi ozdobami choinko-
wymi zdecydowanie są bombki (zastąpiły dawniej wieszane na choinkach jabłka). W Stanach 
Zjednoczonych tradycyjne kolory bombek to czerwień, złoto, biel, srebro i granat, jednak za-
sady tej przestrzegają głównie tradycjonaliści. 
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Z kolei w Chinach (gdzie katolicy stanowią zaledwie 
1% populacji) choinki zdobi się lampionami 
i kwiatami – element wspólny z krajami europejskimi 

stanowią barwne łańcuchy. W afrykańskich krajach o gorącym klimacie, 
żywe choinki nie występują, dlatego dekoruje się tam… palmy. Np. w Kenii 
choinkę zastępuje drzewo cyprysowe. Oryginalną tradycję dotyczącą bożonarodzeniowej  
choinki stworzyli Brazylijczycy. Od prawie 30 lat na jeziorze Rodrigo de Freitas w Rio 
de Janeiro ustawiana jest… pływająca choinka! Mierzy ona około 80 metrów wysokości,
 waży ponad 500 ton, a rozświetla ją ponad 3 miliony lampek! Widok musi być naprawdę spek-
takularny. 

Równie popularnym elementem świątecznego wystroju jest bożonarodzeniowa szopka 
przedstawiająca miejsce narodzin Chrystusa w chwili przybycia do niego Trzech Mędrców. Tra-
dycja stawiania szopki sięga aż XIII wieku i z biegiem czasu przybrała różne formy. Ogromnym 
zainteresowaniem – zwłaszcza najmłodszych – cieszą się tzw. żywe szopki, w której znajdują 
się prawdziwe zwierzęta, a czasem postacie ludzkie grane są przez żywe osoby.

W domach najczęściej można spotkać miniaturowe szopki z gipsowymi figurkami będący-
mi wyobrażeniem Świętej Rodziny, Trzech Króli, pasterzy, aniołów i zwierząt. We Francji poja-
wiają się też figurki przedstawicieli najpopularniejszych zawodów, np. policjantów. Prawdziwą 
oryginalnością w tej kwestii wykazali się Hiszpanie, dla których ważną figurką w szopce jest „El 
Caganer” – postać chłopca odsłaniającego swoje pośladki, ukryta gdzieś za krzaczkiem, gdzie 
się… wypróżnia! Nie jest jasne skąd El Caganer pojawił się w świątecznej szopce, powszechnie 
uważa się jednak, iż jego odchody mają użyźniać ziemię, dlatego jest to symbol dobrobytu 
 – w pełni akceptowany przez kościół katolicki.

Również greckie ozdoby świąteczne mogą wprawić w zdumienie, gdyż przybierają po-
stać… statków. Symbolizują one bezpieczny powrót żeglarzy do domów. Statki, na równi  
z choinkami, zdobią miejskie skwery i ulice. 

Dla Polaków dniem wieńczącym wszystkie przygotowania do Świąt jest Wigilia, czyli dzień 
poprzedzający Boże Narodzenie. Równocześnie, jest to dla naszego narodu czas najbardziej 
uroczysty, a wieczerza wigilijna, z całą swoją symboliką, stanowi preludium do radości, jaką 
niosą ze sobą narodziny Dzieciątka Jezus. Wigilia z łac. „vigilia” znaczy „czuwanie; wieczorne 
czuwanie” i oznacza koniec adwentu. Nie wszystkie kraje celebrują ten czas, ale np. w Kameru-
nie Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Finowie również rozpoczynają świętowanie 24 grudnia, 
ale zanim to nastąpi obowiązkowo muszą odbyć wizytę w… saunie. Ma to służyć oczyszczeniu 
ciała i duszy. Dopiero po dopełnieniu tego obrzędu mogą zasiąść do wigilijnej kolacji. Sam 
przebieg wieczerzy jest kwestią indywidualną, niemniej w większości domów rozpoczyna ją 
modlitwa domowników, podczas której odczytywany jest fragment Pisma Świętego (ewange-
lia według św. Łukasza) o narodzinach Jezusa. Powinno mieć to miejsce po pojawieniu się na 
niebie pierwszej gwiazdki (symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która przywiodła do stajenki 
Mędrców ze Wschodu), niemniej w praktyce ciężko jest przestrzegać tej tradycji. 

Po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem, podczas którego domownicy składają so-
bie nawzajem życzenia. Co ciekawe, tradycja łamania się opłatkiem jest powszechna tylko  
w Polsce, na Litwie i Białorusi (prawosławni Rosjanie dzielą się prosforą, czyli święconym chle-
bem). Opłatek stanowi symbol wybaczenia oraz pojednania i nawiązuje do łamania chleba 
przez Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Warto podkreślić, że dawniej opłatek do spoży-
cia dawano również zwierzętom, co miało je chronić, zapewnić pomyślność w gospodarstwie, 
podobnie jak położenie pod obrusem sianka symbolizującego siano w żłobie, na którym leżało 
nowonarodzone Dzieciątko.

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż moment łamania się opłatkiem dla wielu 
osób stanowi chwilę, w której ich myśli kierują się ku bliskim, których już nie ma wśród nas. 
Być może dlatego w Finlandii Wigilia to dzień odwiedzania grobów zmarłych. Również nasi 
przodkowie mieli podobne odczucia, czego najwymowniejszym wyrazem jest zostawianie pu-
stego nakrycia przy wigilijnym stole, co upowszechniło się w XIX wieku.
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Dawniej wierzono, że dusze zmarłych bliskich  
pojawiają się na wieczerzy wigilijnej – stąd dodatkowe  
miejsce. Jest to prawdopodobnie pozostałość  

słowiańskich wierzeń sprzed okresu chrystianizacji w naszym kraju. 
 Obecnie zwyczaj ten jest stosowany na wypadek pojawienia się w domu 
niespodziewanego gościa lub zabłąkanego wędrowca, gdyż uważa się, że w wigilijny  
wieczór nikt nie powinien być sam.

Tradycją równie ważną jest ustawienie na stole bożonarodzeniowej świecy, której światło 
ma rozproszyć mrok i stanowi znak zaproszenia Maryi i Józefa do naszego domu, aby mały 
Jezus mógł się w nim narodzić. Zwyczaj ten powstał w Holandii, gdzie z reguły przed wejściem 
do każdego domostwa ustawiano piękny, bogato zdobiony lampion, niemniej zwykła świeca 
również była mile widziana. Niestety, trudno jest znaleźć informację, od kiedy zwyczaj ten miał 
miejsce, jednak nie można oprzeć się skojarzeniu ze słynnym dekorowaniem światłami domów 
w Stanach Zjednoczonych. Być może jest to amerykańska – rozszerzona – interpretacja ho-
lenderskich lampionów.

A skoro o Ameryce mowa, warto podkreślić, iż dla obywateli USA najważniejszym dniem 
świątecznym nie jest Wigilia, ale 25 grudnia. To wówczas rodziny spędzają czas razem, przy 
czym kwestia spożywanego jedzenia nie jest dla nich aż tak istotna, jak dla Polaków, a tradycja 
12 dań na wigilijnym stole (nawiązująca do 12 apostołów) jest im całkowicie obca.

Trzeba przyznać, iż przygotowanie  świątecznego menu jest najbardziej czasochłonne 
spośród wszystkich świątecznych zadań do wykonania, nawet jeśli ilość serwowanych przez 
nas dań nie liczy 12 pozycji. Dawniej uważano, że posiłki wigilijne powinny zawierać w sobie 
wszystkie płody ziemi (post w Wigilię obowiązywał w Polsce do 2003 roku, jednak w praktyce 
nadal jest stosowany przez katolickie rodziny). Co ciekawe, najważniejszą rybą na świątecz-
nym stole wcale nie był karp! Karp stanowi „pozostałość” po okresie Polski Ludowej, gdy w kra-
ju brakowało dosłownie wszystkiego. Wówczas Hilary Minc – działacz PZPR, ekonomista i mini-
ster gospodarki zapowiedział, że choć innych rzeczy może zabraknąć, to karp na pewno będzie 
powszechnie dostępny… W ten sposób poczciwy karp stał się elementem propagandowym.

Warto wspomnieć, że nie we wszystkich krajach na świątecznym stole królują ryby. Np. 
Duńczycy „spożywają święta na słodko”. Podaje się tam pieczoną gęś z jabłkami, słodki ryż  
z cynamonem i budyń z ryżem, do którego wkładany jest migdał. Ten, kto znajdzie go w swojej 
porcji, dostaje świnkę z marcepana mającą zapewnić mu szczęście przez cały rok. We Wło-
szech równie ważne jak ryby, są wszelkiego rodzaju dania z makaronem, a we Francji żadna 
rodzina nie może się obejść bez „foie gras”, czyli pasztetu z otłuszczonych gęsich wątróbek… 
W Hiszpanii typową świąteczną potrawą jest indyk nadziewany bekonem, owocami, pieczarka-
mi i orzeszkami pinii. W Niemczech popularna jest gęś z ziemniakami lub knedlami, pieczona 
kiełbasa i potrawy z kiszonej kapusty, a w Wielkiej Brytanii (w której świętowanie przypada na 
25 grudnia, podobnie jak np. w Finlandii, Chinach, Gruzji, Armenii, Indiach czy USA) – indyk 
z warzywami oraz kiełbaski zawijane w boczek. Na brytyjskim stole nie może też zabraknąć 
tradycyjnego puddingu, podobnie jak na stole greckim tak zwanego „Chleba Chrystusa” („Chri-
stoposmo”), czyli okrągłego bochenka z krzyżem, wokół którego układa się symbole z ciasta 
wyrażające wszystko, co oznacza długotrwałość.

Z kolei w krajach Australii i Oceanii, gdzie Boże Narodzenie wypada w lecie, a tempe-
ratury są bardzo wysokie, świętowanie odbywa się przy… grillu! Nie da się ukryć, iż Święta 
mają tam charakter raczej komercyjny, niż duchowy i służą przede wszystkim odpoczynkowi 
w gronie rodziny i znajomych. Gotowanie nie jest tam priorytetem (zresztą przez wzgląd na 
panujący wówczas upał, rozbudowane menu nie miałoby sensu), a na grillu królują: pieczona 
szynka, krewetki i dziczyzna.
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Kraje afrykańskie mogą się poszczycić zdecydowanie 
bardziej egzotycznymi (w naszym odczuciu) daniami, 
których nieodłącznymi elementami są chleb i/lub ryż.

 Etiopczycy jadają pikantny gulasz drobiowy podawany z indżerą (potrawą 
zastępującą chleb), który popijają miodowym napojem alkoholowym – tedż. 
W Egipcie świąteczny posiłek stanowi zupa – fattah – z jagnięciną i ryżem serwowana 
z chlebem przyprawionym czosnkiem. W niektórych częściach kontynentu – podobnie,
jak w Australii – popularny jest świąteczny grill. 

Państwa kontynentu azjatyckiego, gdzie odsetek chrześcijan jest naprawdę znikomy, 
traktują Boże Narodzenie w sposób typowo komercyjny – jest to dla nich okazja do spotkań  
z rodziną i przyjaciółmi. Katolicy obchodzą święta przestrzegając tradycje, a reszta społeczeń-
stwa (która nie jest związana z europejskim kręgiem kulturowym) po prostu dobrze się bawi. 
Bardzo oryginalnie czas Wigilii spędzają Japończycy. Od lat 70. XX wieku coraz popularniejszy 
staje się zwyczaj spożywania „wigilijnego” posiłku zajadając wspólnie… kurczaki z KFC! Nie 
wiadomo dokładnie, dlaczego stało się to tak popularne, jednak impulsem, który zapoczątko-
wał ten trend była seria reklam KFC wyemitowanych w 1974 roku. Obecnie zamówienia należy 
składać z dużym wyprzedzeniem i dostępne jest nawet specjalne bożonarodzeniowe menu.

Zwieńczenie Wigilii stanowi Msza Święta odprawiana w Kościołach o północy (lub w póź-
nych godzinach wieczornych), tzw. Pasterka. Stanowi ona upamiętnienie oczekiwania i modli-
twy pasterzy zmierzających do Betlejem. Jest to również msza, która rozpoczyna nowy rok 
liturgiczny w Kościele katolickim, a jej wyjątkowa oprawa przyciąga do Kościoła nawet tych, 
którzy rzadko pojawiają się w nim w ciągu roku. Zwyczaj ten znany jest już od V wieku, a obec-
nie Pasterka stanowi jedną z najważniejszych tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. W innych 
krajach katolickich – za wyjątkiem Grecji, gdzie jej znaczenie jest równie duże – pasterki mają 
miejsce, jednak nie mają aż tak doniosłej rangi.

Mówiąc o Świętach Bożego Narodzenia nie sposób pominąć jeszcze jeden aspekt, mia-
nowicie: prezenty. Odpakowywanie otrzymanych upominków stanowi niezwykle miły moment, 
jednak prawdziwą radość daje „trafienie” w gusta naszych bliskich ofiarowywanymi im pre-
zentami. Oczywiście, najmłodsi członkowie naszych rodzin są przekonani, iż prezenty przynosi 
Dzieciątko (Górny Śląsk), lub Gwiazdor (Wielkopolska, Pomorze, Kujawy), lub Aniołek (Śląsk 
Cieszyński, Galicja) lub po prostu Mikołaj. W Rosji i na Kresach Wschodnich darczyńcą jest 
Dziadek Mróz, natomiast w Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie i to dopiero w swoje 
święto, czyli 6 stycznia.

Osoby, które mają szczęście otrzymać podarki w Wigilię lub Boże Narodzenie z reguły 
znajdują je pod choinką, a mieszkańcy Wielkiej Brytanii i USA zawieszają (na kominku lub  
w innym miejscu) dla Świętego Mikołaja świąteczne skarpety na prezenty. Bardzo ciekawy 
zwyczaj dotyczący podarunków mają mieszkańcy Filipin. Nazywa się go „Monito-Monita” i po-
lega na tym, iż osoby obdarowujące się nawzajem dopierane są poprzez losowanie i przez kilka 
dni wręczają sobie prezenty z danego tematu np. coś czerwonego itd. Tożsamość darczyńców 
i obdarowanych ujawniana jest dopiero w Wigilię. 

Japończycy wręczają sobie symboliczne prezenty, a Chińczycy wręcz przeciwnie – pre-
zenty są bardzo drogie, a do tradycji należy wręczanie bliskim jabłek. W Nowej Zelandii popu-
larnym prezentem są… klapki-japonki (!), natomiast w Armenii czy w Etiopii tradycja świątecz-
nych upominków nie istnieje w ogóle, choć etiopskie dzieci na Boże Narodzenie dostają nowe 
ubrania.

Nie da się ukryć, iż w odniesieniu do Świąt, powiedzenie „Co kraj, to obyczaj” jest jak naj-
bardziej aktualne. Zbierając materiały do niniejszego artykułu znalazłam wiele ciekawostek 
dotyczących Polskich, jak i zagranicznych tradycji. Przykładowo w całej Norwegii w Wigilię 
chowa się… miotły, w celu uniemożliwienia wiedźmom i duchom latanie na nich. Szwedzi swoje 
wigilijne przygotowania organizują tak, by o godzinie 15.00 móc zasiąść przed telewizorem  
i obejrzeć godzinne show „Kaczor Donald Special”. Anglicy z kolei w Boże Narodzenie wsłuchują 
się w świąteczne przemówienie Królowej Elżbiety II, żaden 
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Krótkie podsumowanie działalności 
OIPiP w Katowicach  

[stan na dzień 6 grudnia 2021r.]

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Zbliżający się do końca rok 2021 jest drugim rokiem, w którym jesteśmy zmuszeni 
mierzyć się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Walka, której mimowolnie stali-
śmy się uczestnikami, ma nieustanny wpływ na nasze życie i otaczającą nas rzeczy-
wistość. Chcąc nie chcąc, musieliśmy się dostosować do nowych warunków i w miarę 
możliwości – normalnie funkcjonować. 

Jak zapewne Państwo pamiętają, również 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach musiała nieco zmienić zasady przyj-
mowania i wydawania dokumentów. Wdrożone 
procedury zapewniają maksimum bezpieczeń-
stwa zarówno Pracownikom Biura, jak również 
Członkom Okręgowej Izby, nie powodując żad-
nych opóźnień w załatwianiu bieżących spraw. 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności 
OIPiP w Katowicach zostanie Państwu przed-
stawione na łamach „Naszych Spraw” w lutym 
przyszłego roku, natomiast niniejszy artykuł 
stanowi krótkie, ogólne podsumowanie doty-
czące podstawowych aspektów działania Izby 
na dzień 6 grudnia 2021r.

Zadania Izby wynikają wprost z „Ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych” z dnia 
1 lipca 2011 r., a ich realizacja ma miejsce na 
mocy uchwał podejmowanych przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(bądź jej Prezydium). W 2021 roku, ze wzglę-

du na sytuację epidemiczną w kraju, ORPiP  
w Katowicach odbyła 22 posiedzenia w formie 
niestacjonarnej i podjęła 1 171 uchwał, w du-
żej mierze dotyczących pism i wniosków skła-
danych w Izbie przez jej Członków (w chwili 
powstawania niniejszego artykułu zarejestro-
wanych było 11 415 pism wpływających do 
Izby).

Członkowie ORPiP w Katowicach uczestni-
czyli w pracach 16 komisji konkursowych ma-
jących na celu przeprowadzenie postępowań 
konkursowych na różnego rodzaju stanowiska 
kierownicze w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

Liczba Członków OIPiP w Katowicach zwięk-
szyła się w sumie o 505 osób. Dział Rejestru 
wydał absolwentom studiów pielęgniarskich 
484 nowe dokumenty Prawa Wykonywania Za-
wodu, a absolwentom położnictwa – 70 Praw. 
Ponadto, 62 pielęgniarki i 17 położnych doko-
nało wpisu do Okręgowego Rejestru przeno-

brytyjski dom nie może się obejść bez porozwieszanych wszędzie 
gałązek jemioły (tradycja pocałunku pod jemiołą, który ma 
przynosić szczęście, ma się tam wyśmienicie), a kartki świąteczne nadal są 
popularnym sposobem przesyłania życzeń, czemu trudno się dziwić, skoro 
pierwsza kartka świąteczna z napisem „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego Nowego Roku” powstała w Londynie w 1846 roku. 

Duńczycy w Wigilię ustawiają choinkę na środku pokoju i tańczą wokół niej śpiewając 
kolędy. Dla Hiszpanów szczególnym momentem adwentu jest loteria El Gordo (el gordo – tłu-
sty, grubas) organizowana od 1763 roku! Jest to jedna z najstarszych i największych loterii na 
świecie. W Nowej Zelandii odbywają się parady Mikołajów (którzy często na nogach mają klapki 
lub sandały), a w Gruzji tradycją jest „Alilo” – pochód ulicami miast, którego uczestniczy ubrani 
są w tradycyjne biało-czerwone stroje i dzierżą flagi narodowe. Z kolei Etiopczycy z upodo-
baniem oddają się grze w Gennę, przypominającą hokej na trawie. Można więc powiedzieć,  
że każdy kraj ma swojego Kevina.
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sząc się do katowickiej Izby z terenu innych 
Izb. Należy jednak podkreślić, iż 111 pielę-
gniarek i 17 położnych wykreśliło się z Okrę-
gowego Rejestru.

Dwie pielęgniarki ukończyły przeszkolenie 
po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej 
niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, natomiast 
23 pielęgniarki i 5 położnych powróciło do za-
wodu na mocy uchwały w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie 26b ust 1 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej.

Z uwagi na obecną sytuację oraz aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa (decyzja Mini-
stra Zdrowia nr 789/2021/P z dnia 25 X 2021 
lub decyzja Ministra Zdrowia nr 855/2021/P  
z dnia 19 XI 2021r.) Okręgowa Izba wydała  
11 pielęgniarkom PWZ na określony zakres 
czynności zawodowych oraz okres i miejsce 
jego wykonywania dla osób, które uzyska-
ły kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
przyznała warunkowe PWZ pielęgniarki dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarek 
poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Członkowie Izby coraz częściej decydu-
ją się na zakładanie własnych działalności  
w postaci indywidualnych/grupowych praktyk 
pielęgniarek i/lub położnych. W roku 2021 za-
rejestrowanych zostało 231 nowych praktyk 
pielęgniarskich i 18 położniczych, natomiast 
z Rejestru podmiotów Wykonujących  Działal-
ność Leczniczą wykreślonych zostało 7 prak-
tyk: 5 pielęgniarskich i 2 położnicze.

Z przyjemnością możemy stwierdzić, iż po-
mimo czasowego zawieszenia kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych, OIPiP 
w Katowicach zrealizowała 13 edycji kursów 
specjalistycznych, w których udział wzięło 
331 osób; 1 edycję kursów kwalifikacyjnych  
– 20 uczestników oraz 15 edycji różnego ro-
dzaju szkoleń – 314 uczestników.

Ponadto, ze środków uzyskanych z Minister-
stwa Zdrowia zrealizowane zostały dwie edycje 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pie-
lęgniarstwo Rodzinne dla Położnych”, w której 
uczestniczyło 28 osób oraz w dziedzinie „Pie-
lęgniarstwo Ginekologiczno-Położnicze”, którą 
ukończyło 14 uczestników. 

Komisja Kształcenia OIPiP w Katowicach od-
była 9 posiedzeń, podczas których rozpatrzo-
nych zostało 179 wniosków o refundację kosz-
tów kształcenia i doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Łączna kwota refun-
dacji na chwilę obecną wynosi 567 639,00 zł.

Z uwagi na pandemię oraz liczne zachoro-
wania na COVID-19 w całym społeczeństwie,  
a co za tym idzie – również w środowisku pielę-
gniarsko-położniczym (którego przedstawiciele 
znajdują się na pierwszej linii walki z korona-
wirusem) OIPiP w Katowicach podjęła decyzję 
o wsparciu finansowym swoich Członków, któ-
rych zdrowie ucierpiało wskutek pandemii. 

Komisja Socjalna odbyła 11 posiedzeń, 
podczas których rozpatrzyła 3 480 wniosków 
o zapomogę chorobową, 433 wnioski o gra-
tyfikację emerytalną, 64 wnioski o zapomogę 
pośmiertną, 124 wnioski o zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka Członka samorządu oraz 
1 wniosek o zapomogę z tytułu utraty pracy. 
Do 22 września br. na same zapomogi z ty-
tułu zachorowania na COVID-19 przeznaczo-
no  4 516 500,00 zł, natomiast ogólna kwota 
pomocy socjalnej wyniosła 5 877 400,00 zł., 
w tym 180 500,00 zł wypłacono z tytułu przy-
znania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej 
Członkom samorządu, natomiast koszt sfinan-
sowania Członkom Izby pobytu w sanatorium 
lub rehabilitacji wyniósł 160 100,00 zł.

Korzystając z okazji, w odpowiedzi na Pań-
stwa liczne zapytania, OIPiP w Katowicach 
uprzejmie informuje, iż na chwilę obecną za-
kończone zostało wydawanie środków ochrony 
osobistej. W roku 2021 wydano: 3995 pojem-
ników płynu dezynfekującego, 3321 opako-
wań masek ochronnych (50 szt./opakowanie),  
240 szt. fartuchów ochronnych, 543 szt. 
kombinezonów ochronnych (rozm. M, L, XL) 
oraz 1277 opakowań rękawiczek ochronnych  
(100 szt./opakowanie; rozm. S, M, L).

O ewentualnej dostawie środków ochron-
nych i możliwości ich pozyskania zostaną Pań-
stwo poinformowani za pośrednictwem strony 
internetowej OIPiP w Katowicach.

Szanowni Państwo, jak już zostało wcze-
śniej wspomniane, niniejszy tekst stano-
wi ogólne podsumowanie działalności OIPiP  
w Katowicach w roku 2021 (stan na dzień  
6 grudnia). Szczegółowe sprawozdanie, obej-
mujące cały 2021 rok, ukaże się w lutowym 
wydaniu Biuletynu Informacyjnego „Nasze 
Sprawy”.
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WYCIĄG
 Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w dniu 28 października 2021 roku.

 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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 
dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 1015 do Nr 1040/2021/VII Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 października 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 1041 do Nr 1044/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 października 2021 roku w przed-
miocie wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 1045 do Nr 1050/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 października 2021 roku w przed-
miocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 1051 do Nr 1061/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 października kwietnia 2021 roku 
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 1062/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
października 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na 
czas określony.

6) Uchwały Nr 1063/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (A.K.)

7) Uchwały Nr 1064/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-

kreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych (A.K.).

8) Uchwały Nr 1065/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
października 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych (B.S.).

9) Uchwały Nr 1066/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-
kreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych (B.M.)

10) Uchwały Nr 1067/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami (z-ca Dyr. Psychiatria 
Rybnik).

11) Uchwały Nr 1068/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami (Piel. Naczelna Psy-
chiatria Rybnik).

12) Uchwały Nr 1069/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami (Szpital Chorób Płuc 
Wodzisław).

13) Uchwały Nr 1070/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Pre-
tium).

14) Uchwały Nr 1071/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Tal-
med).

15) Uchwały Nr 1072/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wpisu 
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zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (Pretium).

16) Uchwały Nr 1073/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

17) Uchwały Nr 1074/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie wy-
płacenia „Funduszu Integracyjnego”.

18) Uchwały Nr 1075/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie 
pokrycia kosztów pobytu rehabilitacyjnego  
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.  
w Goczałkowicach-Zdroju.

19) Uchwały Nr 1076/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie roz-
łożenia zaległych składek członkowskich na raty 
(A.F.).

20) Uchwały Nr 1077/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie roz-
łożenia zaległych składek członkowskich na raty 
(A.G.).

21) Uchwały Nr 1078/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
października 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (N.P.). 

22) Uchwały Nr 1079/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie roz-
łożenia zaległych składek członkowskich na raty 
(E.T.).

23) Uchwały Nr 1080/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
października 2021 roku w przedmiocie sfinan-
sowania jednorazowego pobytu rehabilitacyjne-
go dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, którzy w związku 
z wykonywaniem zawodu zachorowali na CO-
VID-19.

24) Uchwały Nr 1081/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomóg chorobowych członkom samo-
rządu.

25) Uchwały Nr 1082/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (M.F.).

26) Uchwały Nr 1083/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (B.G.).

27) Uchwały Nr 1084/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (K.G.).

28) Uchwały Nr 1085/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (W.K.).

29) Uchwały Nr 1086/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (I.L.).

30) Uchwały Nr 1087/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (J.S.).

31) Uchwały Nr 1088/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania jednorazowego świadczenia pieniężnego 
z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

32) Uchwały Nr 1089/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania gratyfikacji emerytalnej członkom sa-
morządu.

33) Uchwały Nr 1090/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomóg pośmiertnych członkom samo-
rządu.

34) Uchwały Nr 1091/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 października 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 28 październi-
ka 2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 18 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością gło-
sów „za”:

‒	 uchwały od Nr 1015 do Nr 1084 – 
18 głosów „za”

‒	 uchwała Nr 1085 - 16 głosów „za”
‒	 uchwały od Nr 1086 do Nr 1087 - 

18 głosów „za”
‒	 uchwała Nr 1088 - 17 głosów „za”
‒	 uchwały od Nr 1089 do Nr 1091 - 

18 głosów „za”



12

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 8 listopada 2021 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedze-
nie 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 dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 

1.	 Uchwał od Nr 1092 do Nr 1098/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 8 listopada 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.	 Uchwały Nr 1099/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.	 Uchwał od Nr 1100 do Nr 1101/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 8 listopada 2021 roku 
w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4.	 Uchwał od Nr 1102 do Nr 1105/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 8 listopada kwietnia 
2021 roku w przedmiocie wykreślenia z Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5.	 Uchwały Nr 1106/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas określony (B.B.).

6.	 Uchwały Nr 1107/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas określony (T.B.)

7.	 Uchwały Nr 1108/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania warunkowego prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki dla osoby, która uzyska-
ła kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

8.	 Uchwały Nr 1109/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie wyraże-
nia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego szkolenia nt.: 
„365 dni wokół pielęgniarstwa operacyjnego 
podczas pandemii Covid 19”.

9.	 Uchwały Nr 1110/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(K.B.).

10.	 Uchwały Nr 1111/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(K.K.)

11.	 Uchwały Nr 1112/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(J.S.).

12.	 Uchwały Nr 1113/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

13.	 Uchwały Nr 1114/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

14.	 Uchwały Nr 1115/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 8 
listopada 2021 roku w przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej położnej.

15.	 Uchwały Nr 1116/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 8 listopa-
da 2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 19 Członków ORPiP w Katowicach. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 19 głosami 
„za”.
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WYCIĄG
 Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 25 listopada 2021 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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 
dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 

1. Uchwał od Nr 1117 do Nr 1123/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 25 listopada 2021 roku  
w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwał od Nr 1124 do Nr 1127/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 25 listopada 2021 roku w 
przedmiocie wydania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3. Uchwał od Nr 1128 do Nr 1133/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 25 listopada 2021 roku  
w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 1134 do Nr 1141/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 25 listopada kwietnia 2021 
roku w przedmiocie wykreślenia z Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 1142/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 listopada 2021 roku w przedmiocie 
zmiany załącznika do uchwały nr 999/2021/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 29 września 2021 roku 
(tj. Regulaminu Pomocy Socjalnej).

6. Uchwały Nr 1143/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie zmia-
ny uchwały nr 129/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
20 lutego 2020 r. (Regulamin wynagradzania).

7. Uchwały Nr 1144/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wyty-
powania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami.

8. Uchwały Nr 1145/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych.

9. Uchwały Nr 1146/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie odmo-
wy wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych.

10. Uchwały Nr 1147/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Entermed).

11. Uchwały Nr 1148/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Pretium).

12. Uchwały Nr 1149/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Pretium).

13. Uchwały Nr 1150/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku” w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Pretium).

14. Uchwały Nr 1151/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie powo-
łania Redaktora Naczelnego oraz Kolegium 
Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „Na-
sze Sprawy”.
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15. Uchwały Nr 1152/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 listopada 2021 roku w przedmiocie 
pokrycia kosztów pobytu rehabilitacyjnego  
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
w Goczałkowicach-Zdroju.

16. Uchwały Nr 1153/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie udzie-
lenia pożyczki dla odpłatnie studiującej pie-
lęgniarki.

17. Uchwały Nr 1154/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(A.D.).

18. Uchwały Nr 1155/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(B.G.).

19. Uchwały Nr 1156/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(K.H.).

20. Uchwały Nr 1157/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(W.F.).

21. Uchwały Nr 1158/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomóg chorobowych członkom sa-
morządu.

22. Uchwały Nr 1159/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi sa-
morządu (J.W-L.).

23. Uchwały Nr 1160/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi sa-
morządu (M.Z.).

24. Uchwały Nr 1161/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorzą-
du.

25. Uchwały Nr 1162/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania jednorazowego świadczenia pienięż-
nego z tytułu urodzenia się dziecka Człon-
ka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

26. Uchwały Nr 1163/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania gratyfikacji emerytalnej członkom sa-
morządu.

27. Uchwały Nr 1164/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi pośmiertnej członkowi sa-
morządu.

28. Uchwały Nr 1165/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie refun-
dacji kosztów kształcenia.

29. Uchwały Nr 1166/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

30. Uchwały Nr 1167/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie korek-
ty budżetu na rok 2021.

31. Uchwały Nr 1168/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 listopada 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 25 listopa-
da 2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 18 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością gło-
sów „za”::

- uchwały od nr 1117 do nr 1142/2021/VII 
– 18 głosów „za”

- uchwała nr 1143/2021/VII    
- 17 głosów „za”

- uchwały od nr 1144 do nr 1150/2021/VII 
– 18 głosów „za”

- uchwała nr 1151/2021/VII    
– 16 głosów „za”

- uchwały od nr 1152 do nr 1161/2021/VII 
– 18 głosów „za”

- uchwała nr 1162/2021/VII    
- 17 głosów „za”

- uchwały od nr 1163 do nr 1166/2021/VII 
– 18 głosów „za”

- uchwały od nr 1167 do nr 1168/2021/VII 
– 17 głosów „za”
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 6 grudnia 2021 roku.

W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 
w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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 
dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1169/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na określony zakres czynności zawodowych 
oraz okres i miejsce jego wykonywania dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielęgniar-
ki poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej (I.Y.).

2) Uchwały Nr 1170/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na określony zakres czynności zawodowych 
oraz okres i miejsce jego wykonywania dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielęgniar-
ki poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej (T.P.).

3) Uchwały Nr 1171/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 grudnia 2021 w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach w dniu 25.11.2021 roku.

W określonym terminie tj. w dniu 6 grudnia 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
19 Członków ORPiP w Katowicach. Wszystkie 
uchwały zostały przyjęte 19 głosami „za”.

Konkursy grudzień 2021 r

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba  
w Piekarach Sl. 

• Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału II   
Urazowo -Ortopedycznego Dzieci i Młodzieży  Monika Nowak 

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału IV  
Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Neurotraumatologii      Aniela Pietryga

• Pielęgniarka  Oddziałowa  Oddziału  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii    Beata Wrodarczyk

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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16 X 2021 Posiedzenie Prezydium Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

16 X 2021 audyt zewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

18 X 2021 Konkurs na stanowisko Pielęgniarza Oddziałowego Oddziału Ratunkowego  
w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

20 X 2021 - posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

25 X 2021 Szkolenia pt. „Jak sobie radzić ze stresem pocovidowym?”.

26 X 2021
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią WSB w Dąbrowie 
Górniczej a OIPiP w Katowicach uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik.

28 X 2021 Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

28 X 2021 Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

28 X 2021
Otwarcie Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki No-
wotworów w Bytomiu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik.

4 XI 2021
Uroczystość czapkowania studentów I roku pielęgniarstwa w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik.

8 XI 2021 Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

9 XI 2021
Posiedzenie Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana 
Pawła II SPSK Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

16 XI 2021 posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach - uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

17 XI 2021 Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

23 XI 2021 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji NIPiP - uczestnictwo Przewodniczącej OR-
PiP w Katowicach Pani Anny Janik.

25 XI 2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

25 XI 2021 Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

25 XI 2021
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy BLS/AED dla pielęgniarek medycyny 
szkolnej zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunko-
wym w Katowicach.

26 XI 2021 Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

26 XI 2021 Szkolenie pt. „Najnowsze wytyczne w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn”  
w Łaziskach Górnych.

28 XI 2021
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SP ZOZ Państwo-
wym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

6 XII 2021 Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

7 XII 2021

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II Urazowo-Ortope-
dycznego Dzieci i Młodzieży w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 
Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

7 XII 2021

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału III Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

7 XII 2021

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału IV Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej i Neurotraumatologii w Samodzielnym Publicznym Wojewódz-
kim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

Kalendarium minionych wydarzeń październik, listopad, grudzień 2021 r.
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Kształcenie podyplomowe w okresie pandemii
dr n. o zdr. Hanna Dobrowolska  

 Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach 

Okres pandemii covid-19 spowodował znaczne trudności w zakresie realizacji kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wszystkie kursy i specjalizacje zapla-
nowane przez OIPiP w Katowicach w roku 2020 i 2021 zostały zrealizowane w bardzo 
ograniczonym zakresie. 

Uruchomiliśmy 2 specjalizacje dla położ-
nych w dziadzinach pielęgniarstwa rodzinne-
go i ginekologiczno – położniczego. Egzaminy 
wstępne odbyły się w czasie znacznych ogra-
niczeń rządowych wynikających z sytuacji epi-
demiologicznej. 

Staraliśmy się o ich przesuniecie, jednak  
z uwagi, iż środki na w/w szkolenia zostały po-
zyskane w ramach przetargu, konieczne było 
dopełnienie wymogów umowy przygotowanej 
przez Ministerstwo Zdrowia. Z uwagi na bardzo 
małe zainteresowanie niezbędne było prze-
prowadzenie postępowania uzupełniającego. 
Ostatecznie specjalizacje zostały uruchomione 
z liczbą 14 osób (pielęgniarstwo ginekologicz-
no – położnicze) oraz 28 osób (pielęgniarstwo 
rodzinne). 

Wszystkie specjalizacje, które zosta-
ły otwarte przed okresem pandemii zostały 
przedłużone. Wyjątek stanowiła jedyna dzie-
dzina, pielęgniarstwa internistycznego, któ-
ra zakończyła się zgodnie z planem. W okre-
sie pandemii udało się ponadto zrealizować 
3 edycje kursu kwalifikacyjnego, 24 edycje 
kursu specjalistycznego oraz 26 edycji innych 
szkoleń. Największy problem stanowiły zaję-
cia stażowe prowadzone  w podmiotach lecz-
niczych. Wcześniejsze zgody, umowy  
i ustalenia terminowe straciły waż-
ność z uwagi na przekształcanie od-
działów i szpitali w covidowe, a co za 
tym idzie brak możliwości wejścia na 
staż. Problemy te są aktualne rów-
nież dziś i dotyczą większości organi-
zatorów kształcenia podyplomowego, 
czego dowodem jest przygotowane 
przez CKPPiP opracowanie dotyczące 
realizacji kształcenia podyplomowego  
w roku 2020, które stanowić będzie 
dalszy ciąg pracy.
Przygotowano na podstawie  
dokumentu CKPPiP:

„Działalność organizatorów kształ-
cenia dotycząca realizacji kształce-

Wykres 1. Liczba zrealizowanych szkoleń/kursów w 
2020 roku

nia podyplomowego  pielęgniarek i położnych  
w 2020 roku”

Rok 2020 był już kolejnym, w którym re-
alizacja kształcenia odbywała się zgodnie  
z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1535, z późn. zm.), tj.: za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracow-
ników Medycznych (SMK). Nowe okoliczności 
jakie pojawiły się w 2020 r.,  były związane 
z wprowadzeniem w dniu 17 marca 2020 r., 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stanu 
epidemii związanego z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2. 

Brak możliwości prowadzenia kształcenia 
w trybie stacjonarnym, a także wstrzyma-
nie realizacji zajęć stażowych w placówkach 
ochrony zdrowia,  szczególnie dotkniętych sy-
tuacją epidemiologiczną w kraju, spowodowa-
ły duże utrudnienia  w prowadzeniu  szkoleń,   
w tym zwłaszcza brak możliwości kontynuowa-
nia rozpoczętego kształcenia. Poszukiwanie 
rozwiązań, które  umożliwiłyby  prowadze-
nie  kształcenia  zarówno teoretyczne-
go jak i praktycznego, w obliczu zaistniałej 
sytuacji, w tym wprowadzonych ograniczeń,  
obostrzeń i rygorów sanitarnych, wiązało się 
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przede wszystkim z koniecznością  dokonania 
zmian legislacyjnych w przepisach regulujących 
system kształcenia podyplomowego. Jeden  
z problemów dotyczył braku możliwości konty-
nuowania rozpoczętego kształcenia, co stwa-
rzało realne zagrożenie dla jego realizacji  
w ramach czasowych określonych  w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761,  
z  późn.zm.). W związku z powyższym ko-
niecznym stało się umożliwienie  wydłużenia 
czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kur-
sów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych, 
co  ostatecznie nastąpiło w drodze zmiany 
przepisów  ww. rozporządzenia. Powyższe roz-
wiązanie, na wniosek organizatorów, zostało 
zastosowane   w odniesieniu do 159 szkoleń 
specjalizacyjnych, 74 kursów kwalifikacyjnych 
i 204 kursów specjalistycznych. 

Z kolei nowelizacja art. 78 ust 6-8 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki   
i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz.479), uregulo-
wała drugi istotny obszar, dotyczący sposobu 
realizacji zajęć w sytuacji panującego stanu 
epidemii, a także ograniczonej dyspozycyj-
ności kadry pielęgniarskiej szczególnie zaan-
gażowanej w realizację zadań zawodowych, 
poprzez dopuszczenie w kształceniu podyplo-
mowym pielęgniarek i położnych następują-
cych rozwiązań: 
1. wykorzystanie metod i technik kształcenia 

na odległość w odniesieniu do zajęć teore-
tycznych, niezależnie od tego, czy zostało 
to przewidziane w programie kształcenia. 

2. w formie indywidualnej w odniesieniu do 
szkolenia praktycznego, także  w podmio-
cie,  w którym aktualnie pielęgniarka, po-
łożna uczestnicząca  w kształceniu jest za-
trudniona. 

3. weryfikacja osiągniętych efektów kształce-
nia, z wyłączeniem egzaminu państwowe-
go, może odbywać się z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniają-
cych kontrolę jej przebiegu i rejestrację. 

Dane statystyczne w zakresie kształcenia 
podyplomowego

W 2020 r. zrealizowano łącznie 1278 szko-
leń/kursów, w tym 254 szkolenia specjaliza-
cyjne, 162 kursy kwalifikacyjne, 814 kursów 
specjalistycznych oraz 48 kursów dokształca-
jących. W 2020 roku kształcenie podyplomowe 
ukończyło łącznie  28691  osób,   
w tym  211 pielęgniarek1  
i  480 położnych2,  

co w porównaniu z latami ubiegłymi wskazuje 
na uzasadnioną różnicę, stanowiącą aż o 65 %  
mniej uczestników kształcenia iż w 2017 roku  
i o  45% mniej niż  w 2019 roku.

Porównując udział pielęgniarek i położnych 
w ujęciu procentowym, które ukończyły po-
szczególne rodzaje kształcenia w 2020 roku, 
zauważalna jest duża analogia z poprzed-
nim rokiem i tak szkolenia specjalizacyjne   
w 2020 roku ukończyło 24,8% przeszkolonych, 
(w 2019 r. było to 23%), kursy kwalifikacyjne 
ukończyło 7,7%  ogólnej liczb przeszkolonych, 
(w 2019 r. było to 9%).  

   

6 1141 
4450 

42863 

2847 

11935 

4010 

32279 

3351 
7111 

219 5 

18249 

1136 

Szkolenia specjalizacyjne Kursy kwalifikacyjne Kursy specjalistyczne Kursy dokształcające 
2018 2019 2020 Wykres 2. Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły poszczególne ro-

dzaje kształcenia   w  latach 2018 - 2020.

1  należy rozumieć również pielęgniarza  
2  należy rozumieć również położnego  
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Wzorem lat ubiegłych, najliczniejszą grupę, 
bo aż 63,6% (w 2019 r. - 62,6%) stanowiły 
pielęgniarki  i położne, które ukończyły kursy 
specjalistyczne. Natomiast  4% stanowią oso-
by, które ukończyły kursy dokształcające.  

1. Szkolenia specjalizacyjne (specjaliza-
cje) 

W wyniku przeprowadzonych egzaminów 
państwowych sesji wiosennej i jesiennej tytuł 
specjalisty w 18 dziedzinach kształcenia  uzy-
skało 7150 osób w tym 5939 pielęgniarek/
pielęgniarzy i oraz 1211 położnych. W 2020 
roku największą grupę stanowiły osoby, które 

 Wykres 4. Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2020 roku

uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinach: pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, internistycznego, chirurgicznego, gine-
kologiczno – położniczego i rodzinnego dla pie-
lęgniarek. 

2.  Kursy kwalifikacyjne 

W 2020 r. zrealizowano łącznie 160 kursów 
kwalifikacyjnych we wszystkich obowiązują-
cych dziedzinach kształcenia, które ukończyło 
2195 osób, w tym 1812 pielęgniarek i 383 po-
łożne,  co w porównaniu z poprzednimi latami 
wskazuje na spadek liczby absolwentów tego 
rodzaju kształcenia.  

Rodzaj kształcenia Pielęgniarki Położne
Łączna liczba  

pielęgniarek  i po-
łożnych

%

Szkolenia specjalizacyjne 5981 1130 7111 24,8% 

Kursy kwalifikacyjne 1812 383 2195 7,7% 

Kursy specjalistyczne 14580 3669 18249 63,6% 

Kursy dokształcające 838 298 1136 4,0% 

Łącznie 23211 5480 28691 100,0% 

Tabela 1. Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły poszczególne rodzaje kształ-
cenia w 2020 r.  
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Wykres 5. Liczba absolwentów kursów 
kwalifikacyjnych w latach 2018-2020. 

 W związku z sytuacją epidemiczną kraju i 
pojawiającymi się trudności z terminową re-
alizacją kształcenia, 74 wnioski złożone przez 
organizatorów, dotyczyły wydłużenia czasu 
trwania kursów kwalifikacyjnych.  

Najwięcej kursów zrealizowano w dziedzi-
nach pielęgniarstwa:  

• rodzinnego dla pielęgniarek – 35 kursów, 
ukończyły 602 osoby; 

• operacyjnego dla pielęgniarek – 16 kur-
sów, ukończyło 227 osób;  

• anestezjologicznego i intensywnej opieki 
dla pielęgniarek – 16 kursów, ukończyło 
188 osób; 

• operacyjnego dla położnych – 13 kur-
sów, ukończyły 173 osoby; 

• opieki długoterminowej - 11 kursów, 
ukończyło 151 osób. 

Na przełomie 2020/2021r. w trakcie reali-
zacji pozostawały 53 kursy w 14 dziedzinach 
kształcenia, z łączną liczbą 1.019 uczestników.  

3. Kursy specjalistyczne  
W 2020 r. zrealizowano łącznie 814 kursów 

specjalistycznych, które ukończyło 18.249 osób,   
w tym 14.580 pielęgniarek i 3.669 położ-
nych. Analogicznie jak w przypadku kursów 
kwalifikacyjnych, zauważalna jest mniejsza 
liczba absolwentów tego rodzaju kształcenia,  
w porównaniu do lat ubiegłych.   

Wykres 6. Liczba absolwentów kursów 
specjalistycznych w latach 2018-2020. 

 

4 450 4 010 

2 195 

2018 2019 2020 

 

42 863 
32 279 

18 249 

2018 2019 2020 

4. Kursy dokształcające 

W 2020 r. zrealizowano  jedynie  48 kursów 
dokształcających, które ukończyło 1.136 osób. 
Najwięcej pielęgniarek i położnych, ukończyło 
kurs z zakresu Długoterminowe dostępy na-
czyniowe. Podobnie jak w przypadku kursów 
kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, 
widać znaczący spadek liczby absolwentów 
kursów dokształcających w porównaniu do lat 
ubiegłych.  

Wykres 7. Liczba absolwentów kursów do-
kształcających w latach 2018-2020. 

 
Trudności w realizacji Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek  i Położnych

 
W 2020 roku problemy w obszarze kształce-

nia podyplomowego spowodowane były przede 
wszystkim panującym stanem pandemii na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, i koniecz-
nością podjęcia działań związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19: 

Odwołano państwowe egzaminy specjaliza-
cyjne w ramach sesji wiosennej.   

Nastąpiły trudności w realizacji kształcenia, 
w ramach czasowych określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761,  
z  późn.zm.) oraz  w realizacji kształcenia  
w  trybie stacjonarnym. 

Ograniczenia w dostępności do placówek 
stażowych, z powodu pandemii i organizowa-
nia „oddziałów covidowych”, uniemożliwiały  
realizację zajęć  stażowych. 

Widoczny spadek udziału kadry pielęgniar-
skiej w kształceniu,  w tym braki w naborze na 
specjalizacje dofinansowane.  

Ograniczona oferta szkoleniowa oferowana 
przez  organizatorów kształcenia.     

Cały dokument opracowany przez CKPPiP do-
stępny jest na stronie internetowej www.ckppip.
edu.pl (opracowania i analizy)
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2018 2019 2020 
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Być namiastką Rodziny  
w czasach pandemii

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Musiolik
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym R

Właśnie zaczął się okres przedświąteczny. Sklepy i galerie handlowe prześcigają 
się w dekoracjach świątecznych, w telewizji pojawiają się reklamy świąteczne mają-
ce na celu zachęcić do kupowania różnych produktów, które umilą nam ten magiczny 
czas. Można by pomyśleć kolejne Święta Bożego Narodzenia- ale ponownie jakże inne. 

W ubiegłym roku okres przedświąteczny 
był jedną wielką niewiadomą. Pandemia, któ-
ra zaczęła się w marcu niestety nie dała za 
wygraną. Zweryfikowała pojęcie Świąt w ro-
dzinnym gronie. Koronawirus odebrał nam bli-
skość, czasami nawet bliskich – wielu z nich 
odeszło przedwcześnie, niesprawiedliwie, zu-
pełnie nas do tego nie 
przygotowując. Wszystko 
wskazuje na powtórkę 
zeszłorocznych Świąt w 
pandemii, co nie oznacza 
że będzie nam łatwiej bo 
już to przeżyliśmy.

Faktem jest, że poję-
cie „pandemia koronawi-
rusa” już spowszechniała. 
Społeczeństwo przyzwyczaiło się do codzien-
nych wiadomości o kolejnej fali, liczbie zakażo-
nych oraz liczbie zgonów. Dla wielu ludzi nadal 
są to tylko dane statystyczne. Nie jesteśmy 
już tak przejęci czy nawet wystraszeni, jeżeli  

w 
na-

szym otoczeniu nie było osób hospitalizowa-
nych, które mogłyby zrelacjonować i podzielić 
się doświadczeniami jak przebiegała choroba. 
Zauważamy zobojętnienie na pandemię, co 
przejawia się brakiem przestrzegania podsta-
wowych zasad zasłaniania nosa i ust maską  
w miejscach zamkniętych takich jak sklepy, 

autobusy, a nawet wy-
śmiewanie czy kierowa-
nie komentarzy w stronę 
osób zwracających uwa-
gę na brak respektowa-
nia zasad sanitarnych. 
To zobojętnienie przeja-
wia się również brakiem 
zainteresowania szcze-
pieniami, na co wska-

zują obecne przyjęcia na oddziały covidowe 
dużej ilości osób niezaszczepionych. Niestety 
zmęczenie pandemią wygrywa z powagą wiru-
sa, który jak słyszymy o kolejnych mutacjach  
i zakaźności cały czas nie poddaje się. 

Ilu pacjentów będzie czekało na pielę-
gniarki, które będą namiastką rodziny  
i jedynymi osobami z którymi można 
porozmawiać, można poczuć  dotyk 
niejednoktrotnie tylko podczas wy-
konywania  procedur medycznych, 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

Otrzymujemy wiele życzeń świątecznych  i podziękowań od pacjentów zarażonych Covid 
19, którzy pamiętne święta Bożego Narodzenia 2020 roku  spędzili w naszym Oddziale 
walcząc o życie i zdrowie



22

Mieliśmy duże nadzieje na tzw. normalne 
Święta, niektóre oddziały, już w wakacje za-
częły funkcjonować jak przed pandemią, bez 
kombinezonów, przyłbic oraz gogli. Wróciliśmy 
na chwilę do czasów, w których pacjent mógł 
obejrzeć naszą twarz, a my mogliśmy zwy-
czajnie pracować, porozmawiać, pocieszyć, 
chorzy mogli spotkać najbliższą rodzinę, mieć 
po prostu ludzki kontakt. 

Już planowaliśmy jakie dekoracje świą-
teczne umieścić na oddziale, gdzie postawić 
choinkę, zawiesić światełka tak, aby umilić  
i przybliżyć pacjentom domowe ciepło w ten 
okres przedświąteczny i samych świąt Bożego 
Narodzenia spędzanych poza domem.

Niestety w październiku nastąpił kolejny 
wzrost zachorowań, kolejne zamykane oddzia-
ły przekształcane zostały na covidowe i prze-
rażenie w oczach pielęgniarek- znowu Świę-
ta w „covidzie”. Zamiast świątecznych ozdób 
i choinek, które schodzą na dalszy plan, na 
oddziale pojawiają się ponownie śluzy, sprzę-
ty medyczne ułatwiające oddychanie, respira-
tory, kombinezony, maski i gogle, a oddziały  
z chorymi zostają zamknięte dla rodzin. 

I jak bumerang przypominamy sobie jak 
wyglądały zeszłoroczne Święta. Pielęgniarka, 

opiekunka medyczna, ratownik ubrani w środ-
ki ochrony osobistej, tak bardzo anonimowi 
pomimo wypisanego imienia na kombinezonie. 

Pracownicy medyczni nie mogą porozumieć 
się w sposób niewerbalny za pomocą mimiki 
twarzy (której nie widać pod maską), postawy 
ciała czy gestów wyrażających współczucie, 
uśmiech, ciepło. Zwykłe gesty i słowa perso-
nelu znowu stały się niezrozumiałe i utrudnio-
ne w odbiorze zwłaszcza dla starszych pacjen-
tów, niedosłyszących, przez maski i przyłbice 
głos jest niewyraźny i zniekształcony. 

I w takich trudnych i niekomfortowych wa-
runkach mamy za zadanie zadbać o bezpie-
czeństwo i pełny profesjonalizm opieki pielę-
gniarskiej, pamiętając o strefie psychicznej, 
aby nikt nie czuł się samotny. Wykonujemy  
to zadanie, nie poddajemy się, pomimo duże-
go zmęczenia. Jednak mimo tego, okres Świąt 
jest dla nas dużym wyzwaniem. 

Jest to tym trudniejsze, iż na oddziałach 
covidowych ze względów sanitarno- epidemio-
logicznych nie ma możliwości odwiedzin pa-
cjentów przez rodziny. Kontakt z najbliższymi 
jest możliwy wyłącznie za pomocą rozmów te-
lefonicznych oraz przekazywanych tzw. paczek 
od rodziny. I tu pojawia się duży problem sa-
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motności, zwłaszcza wśród ludzi starszych,ta-
kich, którzy nie mają nikogo, do kogo mogliby 
po prostu zadzwonić. Dotychczas, zawsze taką 
szpitalną rodziną na czas świąt stawaliśmy 
się dla takich osób my – lekarze, pielęgniar-
ki, ratownicy, opiekunowie, salowe, zwykli lu-
dzie, którzy przecież też gdzieś zostawili swo-
je rodziny na czas dyżuru. Pojawiał się opła-
tek, kolędy, życzenia, dobre słowo. Prawie jak  
w domu. 

W tym roku ponownie personel medycz-
ny wstanie od świątecznego stołu, przyjdzie 
na dyżur i jakie życzenia złoży swoim pacjen-
tom? Co powie chorym, których stan zdrowia 
pogarsza się z godziny na godzinę? Pracowni-
cy medyczni wchodząc na oddział zapomina-
ją o swoich Świętach, tyle par oczu wypatruje  
i oczekuje pomocy. 

Ilu pacjentów będzie czekało na pielę-
gniarki, które będą namiastką rodziny i jedy-
nymi osobami z którymi można porozmawiać, 
można poczuć  dotyk niejednoktrotnie tylko 
podczas wykonywania  procedur medycznych, 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

W jaki sposób rozmawiać o Świętach  
z pacjentem, któremu brakuje oddechu i każ-
da wykonywana przez niego czynność jest jak 
wejście na szczyt góry. 

Prawie codziennie pielęgniarki czują bezsil-
ność i zastanawiają  się, w jakim stanie zasta-
ną pacjentów jak przyjdą na następny dyżur. 
Wśród ciągłego stresu, czasami bezsilności, 
zmęczenia fizycznego i psychicznego znajdują 
jednak czas na rozmowy z chorymi. Rozmowy 
bardzo trudne, emocjonalne, poruszające te-
maty osobiste, skłaniające do różnych przemy-
śleń. „ Nie ma sensu hucznie obchodzić świąt 
Bożego Narodzenia, by w styczniu i lutym 
grzebać przyjaciół” tak mówił 
w zeszłym roku Gabriel Scally.

Zachowujemy pełny pro-
fesjonalizm kiedy widzimy 
wpatrujące się w nas ludzkie 
twarze, cierpiące, czekające 
na pomoc czy  ulgę,  która nie 
przychodzi pomimo zastoso-
wanej terapii. Stajemy się to-
warzyszami podczas umiera-
nia, zastępując rodzinę, gdyż 
nie ma możliwości kontaktu  
z najbliższymi. To zaanga-
żowanie i poświęcenie pielę-
gniarek pomaga przetrwać ten 
trudny czas Świąt pacjentom. 
Często po wyjściu ze szpitala 

są pełni wdzięczości, dzielą się  odczuciami i 
podziękowaniami. Dzięki temu wiemy, że to co 
robimy ma sens i dlatego nie poddajemy się  
i kolejne Święta spędzimy na oddziałach z pa-
cjentami towarzysząc im w tak trudnym okre-
sie.

„To właśnie tego wieczoru

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze

przy stołach są miejsca dla obcych, 

bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

w serca złamane i smutne

po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru,

zło ze wstydem umiera,

widząc jak silna i piękna

jest Miłość gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru

od bardzo wielu wieków

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku. „ 
Lucyna Krzemieniecka
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Relacja z Konferencji Naukowo Szkoleniowej  
„Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”  

w GCR „Repty”  
w Tarnowskich Górach

Cichną już echa Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – 
Szkoleniowej pod hasłem „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”, która odbyła się  
14-15.10.2021 w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

Wydarzenie to wpisało się w cykl obchodów 
60-lecia placówki i objęte zostało patronata-
mi wielu instytucji państwowych i naukowych. 
Były to dwa dni intensywnej wymiany do-
świadczeń i nowych trendów w rehabilitacji. 

Program konferencji został tak zaplanowany, 
aby jak największa grupa zainteresowanych 
znalazła dla siebie interesująca tematykę.

Pielęgniarstwo reprezentowane było przez 
przedstawicieli naszego samorządu zawodo-
wego Wiceprezes NRPiP mgr Mariolę Łodzińską 
oraz Przewodniczącą OIPiP w Katowicach dr n. 
o zdr. Annę Janik, Konsultanta Wojewódzkiego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Województwa Ślą-
skiego dr n. o zdr. Dorotę Kaziród,  jak również 
przez środowisko naukowe dr hab. Agnieszkę 
Młynarską prof. ŚUM, dr Sonię Grychtoł prof. 
MUP, dr hab. Justynę Glik. 

W swoich wystąpieniach poruszały tema-
ty dotyczące przyszłości naszego środowi-
ska, zadań i funkcji które powinny realizować  
w praktyce pielęgniarki oraz metod postę-
powania w określonych problemach zdro-
wotnych pacjenta. Wsparcie merytoryczne 
warsztatów otrzymaliśmy od firmy Nutricia, 
która wyczerpująco i praktycznie zaprezento-
wała postępowanie żywieniowe dedykowane 
pacjentom zgodnie z aktualnymi przepisa-
mi prawnymi, natomiast mgr Leszek Guga  
z Fundacji „Razem Zmieniamy Świat” prze-
prowadził nas przez meandry komunikacji  
z podopiecznym. 

Kolejny raz uświadomiliśmy sobie jak 
ważna w naszej pracy i nieunikniona jest 
edukacja chorego i jego rodziny aby pro-
ces diagnostyki, leczenia i rehabilitacji był 
skuteczny. W imieniu środowiska pielę-
gniarskiego bardzo dziękuję wykładowcom 

Od lewej Dorota Kaziród,  Jolanta Dyla
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za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.  
60-lecie to również wyjątkowy czas dla pra-
cowników szpitala, którzy swoją karierę za-
wodową związali z GCR „Repty”. Dwudzie-
stu z nich otrzymało odznaczenia Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
Złoty Krzyż Zasługi na rzecz ochrony zdro-
wia został wręczony Pielęgniarce Koordynu-
jącej I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  
mgr Jolancie Dyla. 
- To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, 

czuję że moja praca ma sens, jest potrzebna. 
To wydarzenie cieszy mnie i dodaje skrzydeł 
do dalszego działania na rzecz środowiska pie-
lęgniarskiego oraz pacjentów – dodaje Jolanta 
Dyla.

Srebrnym Krzyżem uhonorowano Pielę-
gniarkę Naczelną mgr Marię Żyłkę. 

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wyko-
nywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią 
Służbę odznaczono: 

• Pielęgniarkę Koordynującą Dorotę  
Janus, 

• Pielęgniarkę Lidię Kaczyńską, 
Srebrny Medal: wręczono Pielęgniarce 

epidemiologicznej i Rzecznikowi prasowemu 
Szpitala mgr Marlenie Szastok-Gazda. 

Wyróżnionym gratulacje złożyły: 
• Przewodnicząca OIPiP w Katowicach  

dr n. o zdr. Anna Janik 
• Przewodnicząca Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych Oddział Śląski 
mgr Iwona Borchulska. 

Marlena Szastok-Gazda

Od lewej: Dorota Janus, Maria Żyłka, Iwona Borchulska, Jolanta Dyla, Lidia Kaczyńska, Marlena 
Szostok-Gazda.
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Pielęgniarstwo operacyjne wczoraj i dziś

dr n. med. Edyta Kędra  
adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,  

Instytut Medyczny, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
dr n. o zdr.. Piotr Jerzy Gurowiec  

adiunkt, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego,  
Koordynator Zespołu Pielęgniarstwa i Zaawansowanej Praktyki Klinicznej, 

adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,  
Instytut Medyczny, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

Pielęgniarstwo operacyjne jest specyficzną dziedziną pielęgniarstwa w zakresie 
wiedzy i praktyki. Skromnie opisane w medycznych czasopismach naukowych, czasem 
było traktowane jako subdziedzina pielęgniarstwa chirurgicznego. Wymaga jednak 
od personelu pielęgniarskiego wysokich umiejętności specjalistycznych i bogatego 
doświadczenia zawodowego na bloku operacyjnym. Instrumenta riuszki/instrumen-
tariusze to personel, który realizuje świadczenia zdrowotne doty czące sprawnego 
przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, przygotowania sal operacyjnych  
i potrzebnego instrumentarium do przeprowadzenia operacji. 

Praca instrumentariuszki/instrumentariu-
sza obejmuje opiekę nad pacjentem przed,  
w trakcie i po zabiegu operacyjnym, współpra-
cę z zespołem operacyjnym oraz innymi dzia-
łami organiza cyjnymi szpitala odnoszącymi się 
do prawidłowego funkcjonowania całego bloku 
operacyjnego. Pielęgniarki/pielęgniarze ope-
racyjni są najliczniejszą grupą zawodową blo-
ku operacyjnego.

 Do ich obowiązków należy: zarządzanie, 
przeprowadzanie wstępnej dezynfekcji, instru-
mentowanie do zabiegów operacyjnych, kon-
trolowanie ilości i stanu narzędzi, materiału 
opatrunkowego, bielizny operacyjnej w trak-
cie całej procedury zabiegowej, obsługiwanie 
aparatury medycznej, podawanie leków, odpo-
wiednie przygotowanie pobranego materiału do 
badań diagnostycznych, sterylizo wanie sprzętu 
operacyjnego, zakładanie opatrunków [1].

Początek pielęgniarstwa operacyjnego to 
czasy bardzo odległe. Już wtedy dominowały 
w nim kobiety, które zajmowały się rannymi 
współ plemieńcami. Były to zarówno kapłanki 
zajmujące się leczeniem, ale też i żony chi-
rurgów oraz lekarzy innych specjalności. Już 
w epoce paleolitu wykonywano celowe zabiegi 
u człowieka – mówią o tym odkrycia arche-
ologiczne. Pierwsze ślady zabiegów dotyczą 
otworów trepanacyj nych w czaszce, niestety 
nie wiadomo, czy miały one cel leczniczy, czy 
też ma giczny. W V wieku p.n.e. Hipokrates ze-
brał całość ówczesnej wiedzy na temat chirur-
gii i przedstawił standardy wykonywania po-

szczególnych zabiegów operacyj nych. Do XVIII 
wieku istotną była wiedza zawarta w księgach 
Galena, który opisał zasady przebiegu ope-
racji jak również potrzebne instrumentarium.  
W średniowieczu stosowano uprzednie standar-
dy zabiegów, ale wtedy też zaczęły dominować 
wiara w cuda oraz uzdrowienia. Ograniczano 
się wówczas do leczenia ran, ropni (cyrulicy) 
i złamań. Ze względu na ograniczenia wyni-
kające ze specyfiki epoki, pierwsze szpi tale  
w średniowieczu powstawały w krajach wscho-
du (Kair, Bagdad, Damaszek). Powstawanie 
szpitali spowodowało utworzenie sal operacyj-
nych. Najpierw zakładano przytułki, a potem 
zakłady opiekuńcze. Najstarsze szpitale w Eu-
ropie to Hotel Dieu w Paryżu i Szpital św. Bar-
tłomieja w Londynie [1]. 

Pierwsze pielęgniarki operacyjne/pierwsi 
pielęgniarze operacyjni nie zawsze mieli wy-
kształcenie pielęgniar skie. Zdarzało się, że byli 
oni przygotowywani przez chirurgów do pracy 
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instru mentariuszki/instrumentariusza, a na-
stępnie zdawali egzamin państwowy i otrzy-
mywali tytuł pielę gniarki/pielęgniarza. Następ-
nie to oni praktycznie, czyli w warunkach bloku 
operacyjnego, kształ cili nowe kadry instru-
mentariuszek/instrumentariuszy. Wtedy też 
blok operacyjny obsługiwał jeden zespół pielę-
gniarski, który zajmował się zarówno znieczu-
leniem eterowym, jak i instru mentowaniem do 
zabiegów. Lata 50-te XX wieku w Polsce były 
przełomowe dla pielęgniarstwa operacyjnego. 
Wtedy to doszło do rozdzielenia zadań pomię-
dzy pie lęgniarkami/pielęgniarzami operacyj-
nymi a anestezjologicznymi. Pod koniec lat 
50-tych ubiegłego wieku zaczęły się również 
rozwijać dwa odrębne kierunki specjalności: 
instrumentariuszek/instrumentariuszy i pielę-
gniarek/pielęgniarzy anestezjologicznych [2].

Dopiero w 1955 roku wydano pierwszą 
książkę dla pielęgniarek/pielęgniarzy opera-
cyjnych pt. „Podręcznik dla instrumentariu-
szek”. Była to, przez kolejne 21 lat, jedyna 
pozycja, z której mogły się kształcić przyszłe 
instru mentariuszki/instrumentariusze. Rów-
nież w oparciu o ten podręcznik został opraco-
wany program kształcenia pielęgniarek/pielę-
gniarzy operacyjnych [2,3].

W latach 1967-1996 uczniowie 5-letnie-
go liceum medycznego oraz 2-letniego me-
dycznego studium zawodowego mieli zajęcia 
praktyczne w bloku operacyjnym w wymiarze  
10 dni po 7 godzin zegarowych. W trakcie tych 
zajęć bę dąc pod opieką instrumentariuszek/ 
instrumentariuszy poznawali specyfikę pracy 
w bloku operacyjnym, zarówno sposób i czas 
szkolenia, jak i pracę pielęgnia rek/pielęgnia-
rzy operacyjnych. W momencie wprowadzenia 
studiów pierwszego stopnia, usunięto z pro-
gramu nauczania zajęcia praktyczne w bloku 
operacyjnym [2,3].

Dopiero w latach 2005-2007 przedmiot 
„pielęgniarstwo operacyjne” został wprowa-
dzony na Wydziale Pielęgniarstwa Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi pod czas studiów  
II stopnia. Program nauczania przewidywał  
40 godzin teorii i zajęć praktycznych w bloku 
operacyjnym podczas II roku nauczania [3].

Mimo, że pielęgniarstwo operacyjne w Pol-
sce istnieje od prawie 60 lat nadal nie jest 
objęte programem nauczania na studiach 
medycznych. Adeptki/adepci pielę gniarstwa 
operacyjnego zdobywają wiedzę podejmując 
pracę w bloku operacyjnym, następnie na kur-
sach i specjalizacjach podyplomowych [2,3].

Współcześnie, rozwój medycyny wymu-
sza na całym zespole operacyjnym posiada-
nie bardzo wysokich umiejętności głównie 
praktycznych, ale bazujących na pogłębionej 
wiedzy. Obecnie instrumentariuszka/instru-
mentariusz to już nie tylko „pielęgniarka/pie-

lęgniarz pomagający lekarzowi”, ale wysoko 
wykwalifikowana, nie zbędna postać na bloku 
operacyjnym. Musi umieć zarówno obsłużyć 
wysokiej klasy sprzęt operacyjny, jak i zaopie-
kować się pacjentem. Powstanie sal operacyj-
nym hy brydowych spowodowało stosowanie 
zaawansowanych technik śródoperacyjnego 
obrazowania, przeprowadzenia zabiegów we-
wnątrznaczyniowych i klasycznych ope racji 
chirurgicznych [4,5].

Naturalną potrzebą rozwoju każdej profe-
sji są szkolenia, kongresy, spotkania podczas 
których następuje wymiana doświadczeń,  
a przede wszystkim ewolucja za równo wśród 
ludzi, jak i dziedziny ich życia i pracy. Z tego 
też powodu powstały organizacje zrzeszające 
pielęgniarki/pielęgniarzy operacyjnych. In-
strumentariuszki/instrumentariusze w Polsce 
od początku rozumieli potrzebę wymiany do-
świadczeń, wzmocnienia rangi zawodu poprzez 
zrzeszanie się. W roku 1984 i 1985 Sekcja 
Pielęgniarek Operacyjnych (powstała przy Za-
rządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarstwa w Warszawie) otrzymała możli wość 
wysłania pielęgniarek/pielęgniarzy operacyj-
nych na stypendium fundowane przez firmę 
Davis&Geck do Wielkiej Brytanii [3]. Następnie 
w roku 1996 powstało Towarzystwo Pielęgnia-
rek i Położnych Operacyjnych w Bydgoszczy. 
Było ono odpo wiedzią na coraz większe za-
potrzebowanie stworzenia miejsca, gdzie wy-
miana po glądów, dyskusja o aktualnej proble-
matyce związanej z pracą, dawała możliwość 
zaznaczenia istoty pielęgniarstwa operacyjne-
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go. Spotkania otwierały dyskurs na 
ak tualne i przyszłe problemy pielę-
gniarstwa operacyjnego oraz umożli-
wiały poznanie nowości w dziedzinach 
pielęgniarskich, szczególnie w opera-
cyjnym. Jednak naj ważniejszym ce-
lem Towarzystwa jest konsolidacja ca-
łego środowiska instrumenta riuszek/
instrumentariuszy i zwrócenie uwa-
gi na potrzebę stałego podnoszenia 
kwali fikacji zawodowych [6]. 

Rok 1999 zaowocował powstaniem 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Instru mentariuszek z siedzibą w Bia-
łymstoku. Stowarzyszenie zaistniało 
aby stworzyć jedną, dużą organizację z regio-
nalnymi strukturami oraz ponownie zintegro-
wać pie lęgniarki/pielęgniarzy operacyjnych. 
Jednym z celów była również potrzeba wspar-
cia pielęgniarstwa operacyjnego jako dziedzi-
ny wymagającej najwyższych kwalifikacji. Już 
wtedy zostały uwidocznione ogromne     za-
niedbania – brak szkoleń, narastający deficyt 
kadry pielęgniarskiej bloku operacyjnego, nie-
właściwe zarządzanie blokami operacyjnymi 
- które stopniowo prowadziły do zmniejszenia 
rangi pielęgniarstwa operacyjnego. Stowarzy-
szenie wzięło na siebie rolę twórcy „nowocze-
snego pielęgniar stwa operacyjnego”. Zaczę-
ło organizować szkolenia, zjazdy, sympozja,  
a także sporządziło szczegółowy program spe-
cjalizacji dla pielęgniarstwa operacyj nego oraz 
standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej 
dla pielęgniarstwa operacyj nego [7].

W roku 2008 zarejestrowane zostało w War-
szawie Stowarzyszenie Instrumenta riuszek 
Ortopedycznych o charakterze ogólnopolskim, 
a w roku 2011 Karkonoskie Stowarzyszenie In-
strumentariuszek w Jeleniej Górze, które wy-
daje „Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej” [3].

Polska służba pielęgniarstwa operacyjnego 
zrzeszała się na wzór pielę gniarek/pielęgnia-
rzy europejskich. Oni również borykali się z ta-
kimi samymi problemami z tym, że uznawali 
potrzebę szerszego, europejskiego rozumienia 
pielę gniarstwa operacyjnego. Instrumenta-
riuszki/instrumentariusze europejscy, dzięki 
lepszym warunkom politycznym mieli moż-
liwość podróżowania po całym świecie, gdzie 
organizowane były konferencje, szkolenia  
i tam podczas wymiany doświadczeń szukali 
rozwiązania dla swoich zawodowych proble-
mów i wyzwań. Od roku 1980 prowadzili stara-
nia, aby zawiązać europejskie stowarzyszenie 

instrumentariu szek/instrumentariuszy. 

To z ich inicjatywy w kwietniu 1992 roku  
w Kopenhadze utworzono Europejskie Stowa-
rzyszenie Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA), 
którego ce lem było:
• utworzenie grupy europejskich pielęgniarek/

pielęgniarzy operacyjnych, którzy będą wy-
mieniali się informacjami i pomysłami, aby 
wzmocnić rozwój opieki okołooperacyjnej 
pacjenta i profesję pielęgniarki/pielęgnia-
rza operacyjnej/operacyjnego;

• reprezentowanie pielęgniarek/pielęgnia-
rzy operacyjnych w Europie i współpraca  
z zrzeszeniami międzynarodowymi o po-
dobnym celu;

• promowanie i utrzymywanie wysokiego 
standardu opieki pielęgniarskiej pacjentów 
w warunkach sali operacyjnej;

• stosowanie badań naukowych w pracy in-
strumentariuszki/instrumentariusza;

• rozwój standardów dla edukacji pielęgnia-
rek/pielęgniarzy operacyjnych zarówno na 
etapie przeddyplomowym, jak i podyplo-
mowym [8,9].
Dnia 27 sierpnia 2013 roku również OSI 

(Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumenta-
riuszek) złożyło wniosek do EORNA z prośbą 
o przyję cie w gremium członków stowarzysze-
nia. Historyczny moment przyjęcia nastąpił  
w dniu 31.10.2014 r. na mitingu w Tallinie. 
Również z inicjatywy EORNA i przynależ ności 
OSI, dzień 15 lutego jest obchodzony jako Eu-
ropejski Dzień Pielęgniarki Ope racyjnej [3,7].

Piśmiennictwo u autorów
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Podstawowa procedura/instrukcja 
Centralnej Sterylizacji

Działu dekontaminacji medycznej
Część I

Danuta Broncel-Czekaj
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Siemianowicach Śl.

Skarbnik Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zarudnionych w sterylizacji OIPiP w Katowicach
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach

Koordynator ds. sterylizacji Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.

Podstawową procedurą w dziale dekontaminacji medycznej (centralnej sterylizacji) 
będącej bazą jakości wykonywanych procesów dekontaminacyjnych wyrobów 
medycznych jest ramowa procedura, bądź instrukcja przyjmowania narzędzi do 
centralnej sterylizacji, na co zwrócono uwagę w numerze sierpniowym „ Naszych 
Spraw” [1]. Ta procedura wytycza postępowanie w zakresie zakupu narzędzi 
chirurgicznych i innych wyrobów medycznych do podmiotu leczniczego oraz zapewnia 
wysoką jakość tego sprzętu przed wprowadzeniem do użycia u pacjenta. A ten ostatni 
warunek zapewnia bezpieczeństwo pacjenta przed użyciem sprzętu medycznego nie 
spełniającego wymogu zapewnienia sterylności określonego wartością liczbową SAL 
=10-6 czyli sterylnego[2]. 

Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w ste-
rylizacji działający przy Okręgowej Radzie Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, którego 
jestem przewodniczącą od lat zajmuje się pro-
pagowaniem prawidłowych wzorców postępo-
wania z narzędziami chirurgicznymi i innymi 
wyrobami medycznymi niezbędnymi w proce-
sie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji pa-
cjentów. Poprzez organizację konferencji na-
ukowych, warsztatów i szkoleń przy wsparciu 
ORPiP w Katowicach i współpracy z Politechniką 
Śląską w Gliwicach, a zwłaszcza z Katedrą Bio-
materiałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych 
w Zabrzu oraz ścisłej współpracy z jej pracow-
nikami naukowymi, nasze działania znajdują 
potwierdzenie w pracach badawczych i projek-
tach naukowych implikujących rozwój proto-
typów znajdujących zastosowanie w praktyce,  
a zwłaszcza w kontroli jakości sprzętu medycz-
nego po wykonanych procesach dezynfekcji. 

 Do osób, które przyczyniają się do pozy-
tywnych zmian w centralnej sterylizacji należą:

	f prof. dr. hab.inż. Zbigniew Paszenda
	f prof. nadz. dr hab. inż Witold Walke
	f dr inż Marcin Basiaga
	f Pielęgniarki będące członkami Zespołu 

ds. pielęgniarek zatrudnionych w ste-
rylizacji[3-4].

Dzięki współpracy tych osób procesy dekon-
taminacji wchodzą na wyższy poziom gwa-
rantujący wysoką jakość wykonywanych usług  
w dziale dekontaminacji medycznej, a tym sa-
mym wpływają w sposób bezpośredni na bez-
pieczeństwo pacjenta w trakcie zabiegów prze-
biegających z naruszeniem ciągłości skóry oraz 
zapewniają spełnienie warunków sprzyjających 
zapobieganiu zakażeniom szpitalnym.  

Ramowa procedura/instrukcja przyjmo-
wania narzędzi do Centralnej Sterylizacji, 
w niektórych szpitalach na Śląsku już działa 
od dobrych kilku lat, ale według członków Ze-
społu ds. pielęgniarek zatrudnionych w stery-
lizacji powinna to być procedura obligatoryjna 
dla wszystkich podmiotów leczniczych zarówno 
publicznych jak niepublicznych w Polsce. Dzię-
ki tej procedurze podmiot medyczny określa 
warunki zakupu sprzętu do własnej jednostki,  
a tym samym eliminuje możliwość wprowadza-
nia sprzętu, który nie został zakupiony przez 
ten podmiot, bądź bez umowy dzierżawy, le-
asingu czy wypożyczenia. Tutaj warunkiem 
niezbędnym jest sformalizowanie przyjęcia na-
rzędzi chirurgicznych lub innych wyrobów me-
dycznych przez dany podmiot.

Ta procedura/instrukcja nie pozwala na 
przyjmowanie do centralnej sterylizacji wy-
robów medycznych jednorazowego użytku 
do regeneracji czyli po użyciu u pacjenta, ale 
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także po użyciu w trakcie szkoleń persone-
lu medycznego na fantomach. Polskie prawo 
nie przewiduje regeneracji wyrobów medycz-
nych czyli odzyskiwanie odpadów medycznych,  
a tym jest przyjęcie użytego sprzętu, o czym 
już informowałam w innych publikacjach[5]. 
Taka procedura/instrukcja wymusza termin 
wprowadzania zakupionego, dzierżawionego, 
leasingowanego, wypożyczonego sprzętu po 
zapoznaniu się personelu działu dekontamina-
cji z tym sprzętem i procedurami demontażu 
do procesów dekontaminacji, a także monta-
żu po procesie dezynfekcji, a przed zapakowa-
niem i sterylizacją. Ten termin to co najmniej  
2 tygodnie od zakupu tego sprzętu - ten czas 
jest niezbędny do tego, aby cały personel za-
poznał się z nowym sprzętem, przećwiczył  
w sposób praktyczny demontaż do dezynfekcji 
i montaż po dezynfekcji. Ten czas jest także 
niezbędny do przygotowania instrukcji szcze-
gółowej w formie algorytmu pozwalającego 
krok po kroku wykonać czynności niezbędne 
do uzyskania czystego wyrobu medycznego po 
procesie dezynfekcji, a sterylnego po procesie 
sterylizacji. Instrukcja szczegółowa pozwala na 
właściwe postępowanie ze sprzętem i jedno-
cześnie daje możliwość kontroli kompatybilno-
ści metody dezynfekcji, stosowanych środków 
dezynfekcyjne i metod sterylizacji.
 

Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych  
w sterylizacji działający przy ORPIP w Kato-
wicach mając na uwadze informacje przeka-
zywane od pracowników sterylizacji, ale także 
własnego doświadczenia zawodowego inicjuje 
działania, wprowadzenia ramowej procedury/
instrukcji przyjmowania sprzętu do działu de-
kontaminacji Centralnej Sterylizacji. Celem na-
szych działań jest podkreślenie bezpieczeństwa 
pacjentów korzystającego z sterylnych wyro-
bów medycznych podczas procedur medycz-
nych w trakcie udzielania świadczeń medycz-
nych, ale także zapewnienia bezpieczeństwa 
personelowi zajmującego się dekontaminacją 
wyrobów medycznych, gdyż to oni w bezpo-
średni sposób odpowiadają indywidualnie za 
wykonanie procedury dekontaminacji medycz-
nej. Należy sobie zadać pytanie tutaj pytanie.

W którym momencie personel działu dekon-
taminacji: technik sterylizacji medycznej, pie-
lęgniarka, położna z kursem kwalifikacyjnym 
dla pracowników centralnej sterylizatorni lub 
z kursem kwalifikacyjnym dla kierownika lub 
osoby nadzorującej procesy dekontaminacji 
medycznej może wpływać na jakość narzędzi?

Wszystkie procedury dekontaminacji muszą 
być wykonywane rzetelnie, ale jedną z procedur 
istotnych w tym zakresie jest ocena wizualna 
narzędzi po procesie dezynfekcji.

Ta procedura to jeden z testów 
diagnostycznych narzędzi. Sprawdzamy 

czy narzędzie jest czyste i 
czy nie ma śladów korozji. Należy 

tutaj z całą stanowczością podkreślić, 
że narzędzia skorodowane mimo 

wykonanych procesów dekontaminacji 
nie będą sterylne, a zatem

wymóg bezpieczeństwa pacjenta i 
personelu nie będzie tutaj spełniony.

Parę lat temu pracownicy Politechniki Ślą-
skiej prowadzili badania jakości narzędzi  
w szpitalach, a wyniki tych badań potwierdziły, 
że większość narzędzi nadaje się do wymiany. 
Dodatkowym elementem oceny jakości narzę-
dzi jest ocena stopnia ich zużycia np.: wierteł 
do kości, gdyż znaczne ich wyeksploatowanie 
może prowadzić do przekroczenia temperatu-
ry wiercenia w tkance kostnej i jej martwicy. 
Należy pamiętać, że postęp technologiczny 
w medycynie skutkuje z jednej strony narzę-
dziami o skomplikowanej geometrii w zakresie 
procedur dekontaminacji, ale z drugiej strony 
coraz mniej inwazyjnymi dla pacjenta (Rycina 
nr 1). Wymusza to jednak nowe rozwiązania  
w dziale dekontaminacji nie tylko dostosowa-
nie do wymogów w zakresie podziału na strefy 
i wymaganego sprzętu, ale także wyposażenia 
w niezbędny sprzęt : wózki wsadowe do myjni 
dezynfektorów z uchwytami i przyłączami do 
tego skomplikowanego sprzętu, kontenerów 
sterylizacyjnych z uchwytami na ten sprzęt, 
a przede wszystkim personelu - technika ste-
rylizacji medycznej, który jest profesjonalnie 
przygotowany do wykonywania procedur de-
kontaminacji oraz inżyniera medycznego, któ-
ry oceni nam sprzęt pod kątem funkcjonalności  
i dalszej przydatności do użycia [6].

Jednocześnie w procedurach dotyczących 
zakupu sprzętu dla podmiotu leczniczego mu-
szą znaleźć się inforamacje o zakupie sprzę-
tu przede wszystkim do sterylizacji parowej 
– gdyż jest to bezpieczna metoda sterylizacji, 
krótka i jednocześnie najtańsza – nie wyma-
ga degazacji (sterylizacja gazowa EO wyma-
ga degazacji) i drogich materiałów eksploata-
cyjnych (do sterylizacja nadtlenkiem wodoru 
opakowania Tyvek jest droższe). Wymaga to 
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nakładów na działy dekontaminacji, a 
w dobie permanentnego braku pienię-
dzy na ochronę zdrowia sytuacja jest 
trudna. Konsekwencją braków środków 
finansowych w szpitalach zabiegowych 
na modernizację działów dekontami-
nacji medycznej może być opóźnienie  
w realizacji kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Zdarza się to nie-
stety nie tylko z powodu braku moderni-
zacji własnej sterylizacji, ale najczęściej 
w momencie rezygnacji z własnej stery-
lizacji i korzystania z outsourcingu [7].Rycina 1. Zestaw do osteosyntezy

Źródło: z własnych zasobów

Problematyczność spożywania alkoholu  
we współczesnym świecie 

Część II 
Ostre zatrucie alkoholem etylowym

 
mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska

Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Częstym zjawiskiem w pracy personelu pielęgniarskiego jest sprawowanie nadzoru 
nad pacjentem uzależnionym od alkoholu. Z perspektywy pielęgniarskiej pacjentów 
można podzielić na dwa typy: bezpośrednio pod wpływem alkoholu (sytuacje charak-
terystyczne szczególnie w warunkach pracy ZRM / SOR / IP) oraz z objawami alkoho-
lowego zespołu abstynencyjnego (AZA).

Zachowanie człowieka pod wpływem alkoholu zmienia się zaledwie w ciągu kilku 
minut od momentu spożycia. Substancja ta, za pomocą krwioobiegu, przedostaje się 
do kory mózgowej, powodując początkowo rozluźnienie oraz poprawę nastroju. Im 
większa dawka tym bardziej widoczne zmiany, przy czym nie są one jednorodne dla 
wszystkich. Niektórzy reagują sennością, inni – skłonnością do zachowań agresyw-
nych i ryzykownych. 

Obecnie zmienił się kulturowy obraz picia 
alkoholu. Jeszcze kilkanaście lat temu spoży-
wano go głównie w gronie rodziny i znajomych, 
w ramach wspólnie spędzanego czasu. Wiele 
osób na pewno pamięta czasy, kiedy na każdej 
uroczystości czy spotkaniu na stole pojawiała 
się butelka wódki. Akceptowano alkohol w to-
warzystwie dzieci czy nawet w pracy. Obecnie 
takie sytuacje postrzegane są przez społeczeń-
stwo w kategorii zachowań patologicznych. 
Równocześnie zmienił się trend spożywania al-
koholu, spowodowany wytworzeniem nowych 
modelów picia:

•	 „Premiumizacja”, czyli zwrot ku droższym 
alkoholom, postrzeganym jako lepsze  

i bardziej wyszukane, sprzyjająca kre-
owaniu konsumpcji jakościowej, w której 
walory smakowe trunku i marka odgry-
wają najważniejszą rolę. Daje mylne po-
czucie, że skoro piję drogie trunki to nie 
jestem alkoholikiem;

•	 Małe pojemności w wódce, czyli tzw. 
„małpki” - stworzyły niebezpieczne zja-
wisko picia „niewidzialnego”, poza kon-
trolą zarówno samego pijącego, jak  
i otoczenia. Charakterystyczne dla kobiet 
oraz ludzi na stanowisku;

•	 Piwo bezalkoholowe – wpisujący się 
w trendy konsumenckiego stylu życia, 

*****
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promowany jako zdrowy i aktywny ze 
świadomym doborem produktów spo-
żywczych. Napoje te noszą nazwy takie 
jak trunki alkoholowe, przez co nastę-
puje utrwalenie mylnego wzorca, że do-
bra zabawa jest możliwa tylko przy piciu 
określonych napojów. W dodatku istnieje 
ryzyko „łatwego” przejścia do produk-
tów alkoholowych, szczególnie, że ten 
typ napojów często spożywa młodzież  
(a w pewnych kręgach także dzieci za 
przyzwoleniem rodziców). 

Wg statystyk PARPA ponad 80% osób pi-
jących alkohol spożywa do 6 litrów czystego 
etanolu rocznie, przy czym w grupie tej po-
nad 46% nie przekracza poziomu 1,2 litra 
rocznie (w sumie grupa ta konsumuje 30,4% 
całego alkoholu spożywanego w ciągu roku). 
Natomiast pozostały procent społeczeństwa – 
18,6% zostało sklasyfikowanych jako szkodli-
wa konsumpcja (prawie 70% całego spożywa-
nego alkoholu rocznie). 

 
O uzależnieniu od alkoholu należy mó-

wić wówczas, gdy występują przynaj-
mniej trzy z niżej wymienionych objawów 
(wg ICD – 10):

•	 Silna potrzeba lub przymus picia alkoho-
lu („głód alkoholowy”);

•	 Zaburzona zdolność kontrolowania picia 
alkoholu – trudności w powstrzymaniu 
się od picia, w jego zakończeniu lub pro-
blem z kontrolowanie ilości wypijanego 
alkoholu;

•	 Wystąpienie objawów abstynencyjnych 
(drażliwość, zaburzenia snu, nadmierna 
potliwość, tachykardia, drżenie mięśnio-
we, nadciśnienie tętnicze) oraz picie al-
koholu w celu złagodzenia lub uniknięcia 
alkoholowego zespołu odstawienia;

•	 Zmiana tolerancji na alkohol – koniecz-
ność przyjmowania coraz większych da-
wek alkoholu;

•	 Narastające zaniedbywanie alternatyw-
nych dla picia przyjemności oraz zainte-
resowań;

•	 Kontynuowanie picia alkoholu pomimo 
posiadanej wiedzy o jego szkodliwości

Prekursor w nowym podejściu do alkoholi-
zmu, postrzeganego jako chorobę wpływającą 
na funkcjonowanie człowieka we wszystkich 
sferach życia (a nie tylko na zdrowie fizyczne), 
Jellinek stworzył typologię alkoholizmu, dzieląc 
osoby uzależnione na pięć typów:

•	 Alkoholizm typu Alfa – kontrolowane 
i umiarkowane spożycie alkoholu, które-

mu towarzyszy uczucie ulgi, lepsze sa-
mopoczucie psychiczne oraz eliminacja 
niektórych przykrych dolegliwości soma-
tycznych. Mogą współtowarzyszyć spo-
łeczne szkody będące skutkiem picia;

•	 Alkoholizm typu Beta – nadmierne 
picie alkoholu, przy którym pojawiają 
się objawy uszkodzenia wątroby, nieży-
tu żołądka i zapalenia wielonerwowego. 
Nie występują przy tym objawy mogące 
świadczyć o uzależnieniu psychicznym 
jak i fizycznym;

•	 Alkoholizm typu Gamma – nadmierne, 
trwające długi czas, spożywanie alkoho-
lu, powodujące chorobę alkoholową ze 
wszystkimi charakterystycznymi obja-
wami psychicznego i fizycznego uzależ-
nienia, zaburzeniami zachowania i zmia-
nami osobowości. Pojawiają się: utrata 
kontroli nad piciem, tolerancja alkoholu 
oraz objawy abstynencyjne;

•	 Alkoholizm typu Delta – osoba uzależ-
niona nie jest w stanie zachować trzeź-
wości z powodu występujących objawów 
abstynencyjnych (nawet po krótkim 
okresie nie picia), przy równoczesnej 
początkowej kontroli ilości spożywanego 
alkoholu. Współwystępuje zwiększona 
tolerancja, przystosowanie metabolizmu 
oraz objawy abstynencji. Jest charakte-
rystyczny dla osób spożywających nisko-
procentowe alkohole. Szkody społeczne  
i zdrowotne spowodowane nadużywa-
niem alkoholu pojawiają się w później-
szym czasie;

•	 Alkoholizm typu Epsilon – charakte-
rystyczny dla osób mogących zachować 
absencję nawet rok czasu bez odczu-
wania silnego pragnienia picia. Jednak  
w momencie wystąpienia nawrotu choro-
by picie alkoholu jest bardzo intensywne, 
aż do wystąpienia silnych objawów psy-
chicznych i zdrowotnych.

Jellinek wyszczególnił także stadia roz-
woju choroby alkoholowej:

I faza (prealkoholiczna faza objawowa) – 
w początkowym okresie występuje tzw. 
picie konwencjonalne. Przy czym, osoba 
pijąca szybciej niż inni pijący, zaczyna 
traktować alkohol zarówno jako źródło 
przyjemności jak i środek uśmierzający 
przykre stany emocjonalne. Początko-
wo sytuacja zdarza się okazjonalnie, po 
czym zwiększa się częstotliwość picia jak 
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i szukania okazji do picia. Maleje odpor-
ność na stres oraz ilość wypijanego al-
koholu, co skutkuje codziennym piciem. 
Aby uzyskać pożądany stan upojenia jed-
nostka wypija każdorazowo coraz więk-
sze dawki alkoholu.

II faza (zwiastunowa) – pojawiają się za-
burzenia pamięci w trakcie picia alkoholu 
(bez utraty przytomności) określane jako 
„przerwa w życiorysie”, „urwany film” lub 
„palimpsestem alkoholowym”. Stany te 
są też charakterystyczne dla osób, które 
nie są uzależnione ale spożywają jedno-
razowo duże ilości alkoholu. O uzależ-
nieniu świadczy powtarzalność epizodów 
oraz ich występowanie po stosunkowo 
niewielkich dawkach. Osoba uzależniona 
zaczyna koncentrować się na piciu, spo-
żywa alkohol w ukryciu, szuka okazji oraz 
zaczyna zauważać, że nastąpiła zmiana w 
jej podejściu do picia;

III faza (krytyczna) – pojawia się zjawisko 
utraty kontroli oraz przymus picia okre-
ślany jako „głód alkoholowy”. Występują 
objawy uzależnienia: samooszukiwanie  
i tworzenie racjonalnych tłumaczeń pi-
cia, postawy wielkościowe i izolowanie od 
otoczenia, zaniedbywanie pracy i kontak-
tów z rodziną, koncentracja na piciu, two-
rzenie zapasów alkoholu, zaniedbywanie 
posiłków, obniżenie libido, pojawienie 
się epizodów zazdrości alkoholowej oraz 
utrzymywanie stałego stężenia alkoholu 
w organizmie. 

IV faza (chroniczna) – występują okresy 
wielodniowej intoksykacji tzw. ciągów 
picia. Towarzyszą mu rozpad zasad mo-

ralnych, uszkodzenie procesów myśle-
nia i zdolności do oceny faktów. Mogą 
wystąpić psychozy alkoholowe, epizody 
picia alkoholi nie spożywczych oraz ob-
niżenie tolerancji na alkohol. Dodatkowo 
coraz częściej występują stany bezprzed-
miotowego lęku oraz drżenia i obniżenie 
sprawności motorycznej.

Większość osób pod wpływem alkoholu,  
z którymi kontakt ma personel pielęgniarski  
w obszarach SOR / IP  lub w pracy ZRM, 
spożywały go doraźnie, chociaż odsetek pa-
cjentów z objawami uzależnienia ustawicznie 
wzrasta. Incydent zagrożenia zdrowia i/lub ży-
cia (najczęściej o podłożu urazowym) może, 
ale nie musi być spowodowany faktem upoje-
nia alkoholowego. Niestety duży procent sta-
nowią osoby, będące w stanie głębokiego upo-
jenia alkoholowego, skutkującego utratą przy-
tomności bądź też agresywnie się zachowujące 
wobec personelu medycznego. Należy także 
pamiętać o tym, że większość z tych osób ma 
cechy uzależnienia od alkoholu, jednak ten 
fakt całkowicie negują.

Przyjmuje się, że dawka śmiertelna etano-
lu dla osoby dorosłej wynosi 5 – 8g/kg m.c., 
zaś dla dziecka 3g/kg m.c. Uznaną jednostką 
miary określającą zawartość alkoholu we krwi 
jest promil. Jeden promil równa się 100 mg 
alkoholu etylowego w 100 ml krwi (0,1g/0,1l). 
W przeliczeniu na promile za dawkę śmiertelną 
uznaje się 4 – 5 promili. Równocześnie zawar-
tość alkoholu w napojach alkoholowych okre-
śla się za pomocą SJA (Standardowa Jednost-
ka Alkoholu), w której zakłada się, że 10g lub  
12,5 ml czystego alkoholu etylowego równo-
znaczne jest z 1 SJA. Przy czym w przypadku 

Miej-
sce

Promile Opis

VII 10,24 Prawie nagi bezdomny znaleziony w Cieszynie w 2011r. przy 
temp. minus 10 st. C. 

VI 11,0 Kobieta hospitalizowana w Goleniowie w Wielkanoc

V 12,0 Potrącony pieszy z Makowa – Kolonii pod Skierniewicami

IV 13,74 Znaleziony w 2013r. w ciężkim stanie w rowie, przeżył dzięki 
szybkiej interwencji medycznej

III 14,8 Sprawca wypadku komunikacyjnego (kierowca!) w 1995r. 
Wrocław. Zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wypadku

II 15,9 Mieszkaniec Elbląga, zmarł z powodu zatrucia

I 22,3 Kierowca samochodu osobowego, który w 2012r. wjechał pod 
tira (!). Zginął na miejscu zdarzenia

Tabela 1 Ranking polskich rekordów stężenia alkoholu we krwi
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regularnego picia (codziennie lub przez więk-
szość dni w tygodniu) mężczyźni nie powinni 
spożywać więcej niż 3 – 4 SJA dziennie a ko-
biety – 2 do 3 SJA.

Osoba w stanie upojenia alkoholowego 
(wbrew ogólnej opinii) jest w stanie zagrożenia 
życia i zdrowia.

Postępowanie jest uzależnione od stanu 
ogólnego pacjenta. Dużym problemem są pa-
cjenci aktywni, pobudzeni psychoruchowo, 
często także agresywni słownie i fizycznie wo-
bec personelu. Nie lada wyczynem jest w ta-
kiej sytuacji zabezpieczenie obrażeń pacjenta, 
wykonanie wstępnej diagnostyki oraz wdroże-
nie leczenia. Osoby te często nie współpracują, 
skupiają swoją uwagę personelu medycznego 
i stanowią zagrożenie zarówno dla siebie jak 
i dla innych osób przebywających w tym cza-
sie w oddziale. W poszczególnych jednostkach 
wprowadzone są procedury ściśle określające 
sposób postępowania w takiej sytuacji. Bardzo 
często pacjenci ci, jeżeli ich zachowanie sta-

nowi zagrożenie, mają zastosowany przymus 
bezpośredni (zazwyczaj pasy na ręce i nogi) do 
czasu ustąpienia objawów zatrucia. Niejedno-
krotnie o interwencję w szczególnych przypad-
kach proszona jest także policja. 

Natomiast osoby w stanie upojenia alkoho-
lowego, u których wystąpiła senność, brak re-
akcji na bodźce, zaburzenia świadomości, wy-
magają postępowania jak w przypadku stanów 
zagrożenia życia i zdrowia.

Działania pielęgniarskie:
1. Ocena stanu świadomości (skala Glas-

gow, AVPU);
2. Monitorowanie podstawowych parame-

trów życiowych: temperatura ciała, HR, 
RR, SpO2;

3. Postępowanie zgodnie ze schematem 
ABC – kontrola oddechu i drożności dróg 
oddechowych, w razie konieczności uło-
żenie w pozycji bocznej, zastosowanie 
rurki ustno – gardłowej, przygotowanie 
zestawu do odsysania wydzieliny z jamy 

Stopień Promile Objawy

I 0,3 – 
0,4

Pobudzenie, wesołkowatość, pewność siebie, wyczuwalna woń al-
koholu z ust, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy z mówie-
niem, zaburzenia równowagi, chwiejność, dziwne (nie konwencjo-
nalne) zachowania, wydłużony czas reakcji oraz gorsza koordyna-
cja wzrokowa;

II 0,5 – 
0,6

Początek stanu nietrzeźwości, senność, mówienie od rzeczy, ta-
chykardia, słowotok, zaburzenia świadomości, chwiejność ruchów, 
osłabienie samokontroli, osłabienie reakcji ruchowych;

III 0,7 – 
2,0

Zamroczenia, wysokie RR, osłabienie, utrata świadomości, brak 
kontroli nad zachowaniem oraz niemożność panowania nad sobą 
i własną fizjologią, dalsze wydłużanie czasu reakcji, pogorszenie 
koordynacji ruchowej i logicznego wnioskowania, zaburzenia kon-
centracji i równowagi, wzrasta tętno i ciśnienie tętnicze krwi, osoba 
jest nadwrażliwa, łatwo ją sprowokować do agresji, pojawia się wy-
soki próg odporności na ból;

IV 2,0 – 
3,0

Zamartwica, trudności w utrzymaniu równowagi,, niewyraźna 
mowa (zamazana, bełkotliwa), hipotermia, śpiączka, kłopoty z od-
dychaniem, brak reakcji na bodźce;

V 3,0 – 
4,0

Pełnoobjawowe zatrucie alkoholem, pogłębiające się zaburzenie 
świadomości prowadzące do śpiączki, upośledzenie odruchów i czu-
cia, spadek parametrów: temperatury ciała, liczby oddechów oraz 
ciśnienia tętniczego krwi, możliwe zahamowanie oddechów oraz 
zaburzenia rytmu serca;

VI pow. 4,0 Stan zagrożenia życia, śpiączka, zaburzenia oddychania i rytmu 
serca, spadek ciśnienia krwi

Tabela 2 Stopnie zatrucia alkoholem ze współtowarzyszącymi objawami
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ustnej. Ze względu na wysokie ryzyko 
wystąpienia wymiocin należy rozważyć 
założenie sondy do żołądka celem jego 
odbarczenia z zalegającej wydzieliny;

4. Zapewnienie dostępu do żyły poprzez zało-
żenie dwóch kaniul o szerokim przepływie;

5. W przypadku ostrego zatrucia wymaga-
na jest kontrola diurezy, celem pobrania 
materiału do badań oraz oceny czynności 
funkcjonalnej nerek – konieczność zało-
żenia cewnika Foley’a do pęcherza mo-
czowego;

6. Pobranie i zabezpieczenie krwi na bada-
nia zgodnie z przyjętą w oddziale pro-
cedurą. Wskazana jest kontrola glike-
mii glukometrem oraz wykonanie bada-
nia gazometrycznego krwi przez osobę 
uprawnioną;

7.  Ochrona przed wyziębieniem – zdjęcie  
i zabezpieczenie mokrej / zanieczysz-
czonej odzieży, zastosowanie fizykalnych 
metod ogrzewania (dodatkowe koce lub 
w razie potwierdzonej hipotermii – sys-
temu grzewczego);

8. Podaż płynów i leków zgodnie ze zlece-
niami, prowadzony bilans płynów;

9. Monitorowanie i rejestrowanie uzyska-
nych wyników parametrów życiowych 
w karcie obserwacyjnej pacjenta (lub 
dokumentacji pielęgniarskiej zgodnie  
z przyjętą procedurą w danym oddziale);

10. W sytuacji konieczności zastosowania 
przymusu bezpośredniego prowadzenie 

adekwatnej dokumentacji, przez cały 
czas wprowadzonego unieruchomienia;

11. Spisanie i zabezpieczenie w depozycie 
oddziału rzeczy wartościowych pacjenta, 
na czas jego pobytu lub do momentu po-
wrotu świadomości i kontaktu słowno – 
logicznego;

12. W opiece nad pacjentem z ostrym za-
truciem alkoholowym należy być także 
przygotowanym do konieczności szyb-
kiego wdrożenia procedury intubacji 
dotchawiczej i wentylacji mechanicznej  
w sytuacji niewydolności oddechowej, 
jak również mieć zabezpieczony zestaw 
do działań resuscytacyjnych;

13. W sytuacji, gdy objawy zatrucia są nie-
adekwatne do stężenia alkoholu we krwi 
należy rozważyć inne przyczyny pogar-
szającego się stanu pacjenta: hipoglike-
mię, ostrą niewydolność wątroby i/lub 
nerek oraz krwawienie śródmózgowe.

Ostre zatrucie alkoholowe jest stanem za-
grożenia życia. Jednak kryteria określające 
stopień zatrucia są kwestią umowną. Czasami 
osoby, które spożyły mniejszą ilość alkoholu ale 
w krótszym czasie (przy równoczesnym spora-
dycznym piciu) mają objawowo wyższy stopień 
zatrucia alkoholowego w stosunku do osób uza-
leżnionych, konsumujących alkohol codziennie. 
Tolerancja na alkohol bowiem zależy od wielu 
czynników: płci, wieku, stanu ogólnego zdro-
wia, częstotliwości spożywanego alkoholu, ja-
kości napojów alkoholowych, masy ciała, far-
makoterapii własnej czy sposobu odżywienia. 

Ryc. 1 Jedna dawka alkoholu w wybranych produktach [domena publiczna]
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Podolog   
czym się zajmuje specjalista od stóp?

Joanna Caputa 
Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych  

w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Podologia, w skrócie to nauka zajmująca się kończynami dolnymi. Jest to obszar 
wiedzy obejmujący naukę o układzie kostnym i mięśniowym kończyn dolnych, flebo-
logię, angiologię, dermatologię, limfologię oraz biomechanikę chodu. Bada wzajemne 
zależności między działami nauki w celu określenia prawidłowości funkcjonowania 
kończyn dolnych.

Podolog bardzo często jest pośrednikiem między pacjentem a lekarzem (diabetolo-
giem, chirurgiem plastykiem, dermatologiem, reumatologiem i ortopedą), rehabilitan-
tem, doradza w prawidłowym doborze obuwia. 

Dlatego bardzo ważna jest współpraca po-
dologa z lekarzami różnych specjalizacji. Pro-
filaktyka i zapobieganie następstwom wywo-
łanym przez problemy zdrowotne, ochrona 
pacjenta przed błędami w pielęgnacji kończyn 
dolnych, w tym stóp – to najważniejsze zada-
nia podologa.

Do najważniejszych zadań podologa należy 
m.in.: fachowe przeprowadzenie badania i za-
biegu na stopie cukrzycowe, zabiegi przepro-
wadzone przy chorobach stóp i paznokci (grzy-
bica, zakażenie płytki paznokcia), określenie 
wskazań ze względu na zmiany architektury 
stopy (wkładki, ortezy, odciążenia), doraźna 
pomoc przy schorzeniach kończyn dolnych. 
W trakcie wizyty u podologa pacjent powinien 
otrzymać informacje o stanie swoich stóp, 
wskazówki dotyczące pielęgnacji stóp oraz 
schemat leczenia.

W Niemczech podolog należy do zawodów 
medycznych i określany jest mianem medycz-
na pielęgnacja nóg, w lipcu 2017 roku określo-
no iż  5 618 gabinetów podologicznych w tym 
kraju ma zawartą umowę z kasą chorych, która 
refunduje część usług.  

W krajach Unii Europejskiej zawód podolo-
ga, bądź też podiatry jest również obecny m.in. 
w Wielkiej Brytani, Belgii, Francji. W Holan-
dii od roku 2002 czas kształcenia trwa 4 lata  
i obejmuje również takie przedmioty jak: bio-
mechanika oraz specjalistyczne techniki obuw-
nicze oraz ortopedyczne. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki podo-
log musi ukończyć studia medyczne, trwające 
cztery lata i kończące się uzyskaniem tytułu le-
karskiego. 

Nieliczne kraje UE jak Grecja, Szwecja, Por-
tugalia i Polska nie mają do tej pory państwo-
wych zasad regulacji tego zawodu. W Polsce 
trwa proces regulacji prawnych zawodu podo-
loga i pojawiają się kierunki studiów obejmują-
ce głównie podologie.

Podologia jest zawodem o wielkiej przyszło-
ści, ze względu na coraz większe problemy ze 
stopami, coraz częściej pojawiającymi się cho-
robami dietozależnymi, które powodują rów-
nież problemy dermatologiczne i schorzenia 
stóp.

Uważa się, że zdrowy człowiek w ciągu 
całego życia pokonuje przeciętnie 1150 
mln kroków jest to trasa odpowiadająca 
2,5 okrążeniom kuli ziemskiej. To chyba 
wystarczający powód by zadbać o swoje 
nogi i prawidłowo je pielęgnować.

Z czym spotyka się podolog w gabine-
cie….

Podolog musi posiadać odpowiednią wiedzę 
w celu rozróżnienia schorzeń stóp i zastoso-
wania odpowiedniej metody leczenia. Niestety 
często jest tak, że pacjent pojawia się w gabi-
necie podologicznym, bo wstydzi się pokazać 
stopy lekarzowi, bądź niestety zostaje ode-
słany bo jego problem nie jest ważny. Z czym 
spotyka się podolog? Mogą być to problemy 
z nagromadzeniem się naskórka, zakażeniem 
skóry stóp, zakażeniem płytki paznokciowej, 
wrastającym paznokciem i stanami już nieste-
ty krytycznymi, które należy odesłać do chi-
rurga. 
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Nagromadzenie naskórka: modzele, odciski, 
hiperkeratozy, rogowacenie pięt. Modzele to 
nadmierne rogowacenie naskórka, który gro-
madzi się w jednym miejscu tworząc na po-
deszwie stopy warstwę “ochronną”. Tworzą się 
głównie na wyniosłościach kostnych, na pode-
szwie stóp, słowach kości śródstopia oraz na 
pięcie. Są to duże, plackowate narośla zgru-
białej skóry, żółte, o niewyraźnej granicy, po-
wodują ból przy chodzeniu oraz uczucie odpa-
rzania (Ryc. 1.). W przypadku pękających pięt 
mamy do czynienia z nadmiernym rogowace-
niem naskórka w miejscu  narażonym na ucisk 
i tarcie. Skóra traci elastyczność i łatwo pęka, 
szczelinowe pęknięcia mogą sięgać głęboko,  
a nawet krwawić (Ryc.2.). Odcisk to nadmierne 
rogowacenie, które jest odpowiedzią na ucisk. 
Podolog powinien odróżnić odcisk od nagniotka 
lub od brodawki wirusowej. Odcisk powoduje 
punktowy ból nasilający się po ucisku, po jego 
uwidocznieniu widać głęboki, jakby przezroczy-
sty korzeń wnikający w głąb tkanki ( Ryc. 3.).

Ryc. 1. Modzel usunięty przy użyciu skalpela- 
zdjęcia przed i po zabiegu.

Zakażenie stóp i płytki paznokcia to bardzo 
częste schorzenia u osób starszych. Skóra stóp 
często boryka się z grzybicą stóp wywołaną 
przez dermatofity mające powinowactwo do 
keratyny. Jest to choroba zakaźna, nieleczona 
może przenosić się na współlokatorów, moż-
na się nią zarazić w domu, ale także na base-
nie, saunie. Grzybica bardzo często występuje  
u osób pracujących w obuwiu, które powoduje 
nadmierne pocenie stóp. Aby zarodniki mogły 
się rozwijać muszą mieć sprzyjające warunki 
takie jak: ciepło, mokro, ciemno. Dlatego tak 
ważne jest dokładne wycieranie stóp oraz prze-
strzeni międzypalcowych. Tak samo grzybica 
dotyka paznokci, które grubieją, zmieniają ko-
lor oraz zmienia się ich obraz .

Bardzo częste jest również zakażenie wiru-
sowe przez wirusa brodawczaka ludzkiego. Do 

zakażenia dochodzi poprzez kontakt z osobą ze 
zmianami wywołanymi przez wirus, po wnik-
nięciu wirusa do naskórka, następuje okres in-
kubacji i wywołania deformacji na skórze. Wy-
różniamy 2 typy brodawek na stopach: myr-
mecia- pojedyncze, głębokie i bolesne wywo-
łane przez wirus HPV typu 1 oraz mozaikowe: 
powierzchowne i bardzo liczne- HPV typu 2. 

Często występują u dzieci, które łatwo się 
nimi zarażają na basenach (Rys.5).

Rzadko, lecz w zawodzie podologa można 
spotkać zakażenie bakteryjne. Można tu wy-
mienić zakażenie bakteryjne płytki paznokcia 
np. Pseudomonas aeruginosa a także zakaże-
nie przy stanie zapalnym wywołanym wrasta-
niem się paznokcia. Oba przypadki powinny 
być prowadzone z lekarzem, a pierwszym kro-
kiem jest wykonanie wymazu z celu określe-
nia z jakim typem bakterii ma się do czynienia. 
Wymaz pozwala na wdrożenie celowanej tera-
pii w konkretny szczep bakterii, co prowadzi do 
szybszego wyleczenia i zapobiega stosowaniu 
niepotrzebnej antybiotykoterapii o szerokim 
spektrum. 

Ryc. 5. Brodawka wirusowa- myrmecia- zdjęcie 
na 1 wizycie i etap leczenia po 4 zabiegach.

Zawód podologa jest bardzo potrzebny  
i wymagający. Bardzo ważna jest współpraca 
podologa z lekarzami specjalistami, głównie 
z diabetologiem oraz dermatologiem, a także 
fizjoterapeutą. Określone badania, stabilność 
miednicy oraz kręgosłupa pozwoli wprowadzić 
odpowiednia profilaktykę w wielu schorzeniach. 
Podologia ma wielki potencjał, daje możliwość 
pracy w gabinetach, szpitalach, sanatoriach, 
poradniach diabetologicznych oraz gabinetach 
stopy cukrzycowej.

Piśmiennictwo u autorki
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kondo l e n c j e

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. Jed-
ną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa, do-
kąd w pamięci pozostają „

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy  

Koleżance Grażynie Jagłowskiej 

składają Współpracownicy  Izby Przyjęć oraz Pielęgniar-

ki i Położne   UCK  im. prof. K. Gibińskiego  

ŚUM w Katowicach - Ligocie

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

 Wyrazy współczucia z powodu  

śmierci  Mamy Koleżance Jadwidze Olejniczak

składają Współpracownicy Oddziału Neurologii,  

Udarowego, Rehabilitacji Neurologicznej

oraz Pielęgniarki i Położne UCK  im. prof. K. 

Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

„Im droższy człowiek, tym większy ból
Czasem brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy  

głębokiego współczucia i wsparcia w trudnych chwilach  

po stracie Taty naszej Koleżance  

Pielęgniarce Oddziałowej Marzannie Przewoźnik  

 składają Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki 

Naczelnej Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące,   

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

 im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

”Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabra-
łeś, lecz dziękuje za to, że nam Go dałeś”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację  

o śmierci Męża naszej Koleżanki Doroty Ejfler. 
 Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia, 

 ale niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach.  

Wyrazy szczerego współczucia składają  

Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy Koleżance Dorocie Caba

 składają  Naczelna Pielęgniarka

oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Bliscy sercu zawsze pozostają w naszej pamięci”

Z głębokim żalem i smutkiem  

przyjęliśmy informację  

o śmierci naszej Koleżanki  

Wiesławy  Otorowskiej.

Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia,  

ale niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach.  

Wyrazy szczerego współczucia  

dla Rodziny i Bliskich składa  

Pielęgniarka Naczelna wraz z całym  

zespołem pielęgniarskim

SP Szpitala Klinicznego  

im A. Mielęckiego w Katowicach

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 

09.12.2021 roku odeszła   

nasza emerytowana Koleżanka

Ś.P

Irena Wójcik

Każdy z nas będzie nosił swój własny obraz tego,  

kim była  w jego życiu,  bo  niezaprzeczalnie Jej osoba 

odcisnęła głębokie piętno w tych, którzy mieli to szczęście, 

że Ją  poznali, że mogli z Nią żyć i pracować, że mogli 

się od Niej uczyć. Każdy z nas doświadczył Jej  dobroci, 

niesamowitej  i jakże wyjątkowej sympatii i życzliwości.

Rodzinie  oraz Bliskim składamy wyrazy  

głębokiego współczucia.

Naczelna Pielęgniarka z Zespołem  

Pielęgniarek i Położnych

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  

im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu 

ŚUM w Katowicach
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Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy Koleżance Krysi Szymiczek

 składają

 Naczelna Pielęgniarka

  oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

,,Choć czas nas rozdzielił, serca nasze są połączone”

Koleżance Alicji Perczak wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają  Pielęgniarka Naczelna oraz Położne  

i Pielęgniarki oddziałowe CZKID 

Szpital Miejski w Zabrzu

kondo l e n c j e

W roku 2021 pożegnaliśmy 
nasze Koleżanki Pielęgniarki i Położne
Śp. Beata Starostecka

Śp. Jadwiga Słomka

Śp. Teresa Szewczyk

Śp. Wiesława Kulik

Śp. Katarzyna Wołoszyn

Śp. Magdalena Chludzińska

Śp. Joanna Baran

Śp. Beata Dzienia

Śp. Lidia Bęben

Śp. Anna Bąk

Śp. Danuta Janicka z domu Madej

Śp. Dorota Gałecka

Śp. Wiesława  Otorowska

Śp. Irena Wójcik

 „Ich dusze przy nas pozostały,  

tylko ich ciała zabrał czas” 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Mamy  

naszej Koleżanki Pielęgniarki  Koordynującej  

Oddziału Neonatologii Intensywnej  

Terapii  Noworodka GCZD, 

Eweliny Rasikoń  

składamy płynące z głębi Serca wyrazy współczucia  

od Pielęgniarki Naczelnej, Pielęgniarek Oddziałowych  

i całego zespołu pielęgniarskiego   

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

św. Jana Pawła II w Katowicach Ligocie

  „Umarłych wieczność dotąd trwa, do-

kąd pamięcią im się płaci”

Wyrazy głębokiego współczucia  

oraz szczere słowa wsparcia i otuchy po śmierci Taty  

dla Agaty Zapała-Kaczmarczyk,  

Pielęgniarki Oddziałowej Poradni Specjalistycznych   

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

w Katowicach-Ligocie  

  Agatko łączymy  się  z Tobą w żałobie i smutku: 

  Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe  

wraz z całym zespołem pielęgniarskim GCZD 

im św. Jana Pawła II w Katowicach Ligocie



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

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
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 - dr n. o zdr. Anna Janik tel. 32 209 04 15 w 11

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

Numery telefoniczne do OIPiP w Katowicach (centrala):
32 209 04 15, 32 209 04 16, 32 209 04 17, 32 256 39 22, 32 256 56 00

Numery wewnętrzne:

sekretariat - 10 dział prawny - 18
pożyczki - 13 biblioteka – 21
zapomogi, sanatoria,  
przeszkolenie po przerwie – 14

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

kadry i płace – 15 praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych – 23
składki – 16 dział prawa wykonywania zawodu – 23, 34, 35
główna księgowa – 17 dyrektor biura – 32

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 202 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:

 7.01.2021 r. 21.01.2021 r.  4.02.2021 r. 18.02.2021 r. 4.03.2021 r. 18.03.2021 r
 1.04.2021 r. 15.04.2021 r. 29.04.2021 r. 6.05.2021 r. 20.05.2021 r. 10.06.2021 r.
24.06.2021 r.  1.07.2021 r. 15.07.2021 r. 29.07.2021 r. 5.08.2021 r. 19.08.2021 r.
 2.09.2021 r. 16.09.2021 r. 30.09.2021 r. 7.10.2021 r. 21.10.2021 r. 4.11.2021 r.
18.11.2021 r.  2.12.2021 r. 16.12.2021 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 Położnych  
pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

02.03.2021 r. 16.03.2021 r. 13.04.2021 r. 27.04.2021 r. 11.05.2021 r. 25.05.2021 r. 
08.06.2021 r. 22.06.2021 r. 06.07.2021 r. 20.07.2021 r. 10.08.2021 r. 24.08.2021 r.
07.09.2021 r. 21.09.2021 r. 05.10.2021 r. 19.10.2021 r. 09.11.2021 r. 23.11.2021 r. 
07.12.2021 r. 21.12.2021 r.

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


