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Zwątpienie
Zwątpienie przychodzi jak gość nieproszony
powala głowę osłabia twórcze myślenie 
modlitwę mocno skraca kolejność słów 
miesza plącze zniekształca. 

Oddalaj zwątpienie odpychaj 
uciekaj od niego wyjmuj z kieszeni 
paciorki ciepłego różańca dotykaj 
trwaj nieustannie ufaj kochaj. 

Zwątpienie pielęgniarskie potrafi 
zachwiać powołaniem zaorać profesjonalizm 
rozsypać grudy ziemi na wrażliwym sercu
unikaj zwątpienia pielęgnuj życzliwość. 

Z myślą o nieobecnych
Najbardziej dogłębna głęboka 
najbardziej cicha i szczera 
zaduma nad trumną
zamkniętą przy grobie...

Stoimy patrzymy milczymy 
modlimy się i nadal milczymy 
jakże wielu już odeszło 
na stały dyżur do Boga... 

Wspominamy Jadzię Janinę i Marię 
Ilonę Urszulę Tadeusza Wacława 
Irenę Justynę Krystynę i Krystynę 
pielęgniarskich imion bardzo długi szereg...

Nie wiemy co robię tam gdzieś 
po drugiej stronie tajemnicy 
ślemy do nich myśli serdeczne 
może pełnią pielęgniarskie dyżury...
     ...............................................

Hanna Paszko 
dwa wiersze z tomiku „ Alfabet doświadczonej 
Pielęgniarki „ - Wydawca NRPiP
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Częściowy powrót do normy…? Na jak długo?
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Od jakiegoś czasu każdy zadaje sobie pytanie, czy koronawirus „odpuścił” już na tyle, by 
móc zaryzykować powrót do życia takiego, jak przed pandemią. I czy w ogóle jest to możli-
we, biorąc pod uwagę, jak bardzo SARS-CoV-2 zmienił oblicze współczesnego świata? Nie da 
się jednak ukryć, że wszyscy są tak bardzo zmęczeni sytuacją, w której funkcjonujemy już od  
1,5 roku, że trudno nam jest przekonać nawet samych siebie o dalszej konieczności przestrze-
gania reżimu sanitarnego i zachowywaniu środków ostrożności. O tym, że jest to niezbędne, 
najdobitniej świadczy wzrastająca każdego dnia liczba osób, które zachorowały na COVID-19. 

Niestety, sprawdzają się wcześniejsze przewidywania o „czwartej fali epidemii koronawiru-
sa”. Koniecznym wydaje się w tej sytuacji podkreślenie faktu, iż w przeważającej ilości chorują 
obecnie osoby, które nie zaszczepiły się na COVID-19, o czym świadczą sygnały płynące ze 
szpitali, w których przyjmowani są pacjenci zarażeni koronawirusem. Walka z „niewidzialnym 
wrogiem” trwa więc w dalszym ciągu, a naszym orężem przeciw niemu są: szczepienia, masecz-
ki i dezynfekcja. Niewskazane jest więc popadanie przesadny w hurraoptymizm i lekceważenie 
zagrożenia, zwłaszcza teraz, gdy warunki pogodowe sprzyjają szerzeniu się wszelkiego rodzaju 
wirusów.

Niemniej, faktem jest też to, że pewnych rzeczy nie da się już dłużej odkładać na później, 
dlatego też -- w sposób nieco wymuszony – pewne aspekty naszego życia próbujemy „zorgani-
zować na nowo” i wrócić do jako takiego funkcjonowania przy zachowaniu niezbędnych środków 
ostrożności.

Walka o poprawę warunków pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych trwa już od lat 
– właściwie należy powiedzieć, iż rozpoczęła się już w chwili powstania samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych w 1991 roku. Pewne rzeczy udało się już osiągnąć, o inne – walka trwa 
nadal. Ostatnią jej odsłoną był Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia, który miał 
miejsce 11 IX 2021r. w Warszawie. Zdjęcia oraz relację z przebiegu Protestu znajdą Państwo na 
dalszych stronach Biuletynu. Należy odnotować fakt, iż Protest poparli również studenci i stu-
dentki pielęgniarstwa i położnictwa, czyli osoby, które – de facto – dopiero „wejdą” do zawodu. 
Świadczy to o ich dojrzałości oraz świadomości problemów, z którymi cały czas musi się mierzyć 
środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych.

A skoro o studentach mowa, nie sposób nie wspomnieć o inauguracji roku akademickiego 
2021/2022 na kilku uczelniach, w których miała przyjemność uczestniczyć Przewodnicząca OR-
PiP w Katowicach Pani Anna Janik. Choć konieczne było zachowanie niezbędnych środków ostroż-
ności, to inauguracje w: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, Akademii WSB  
w Dąbrowie Górniczej, Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach czy w Wyższej Szkole 
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej nie straciły nic ze swojej uroczystości i splen-
doru.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację „covidową”, wielu spośród Członków OIPiP  
w Katowicach, kieruje do Okręgowej Izby pytania o termin XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Dlatego też uprzejmie przypomina-
my, iż na mocy art. 12 ustawy z dn. 14.08.2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, VII ka-
dencja samorządu pielęgniarek i położnych uległa przedłużeniu do 60 dni liczonych od dnia od-
wołania stany zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Oznacza to, że działalność wszystkich 
organów Izby ulega przedłużeniu na czas – w tej chwili – nieokreślony.
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Również w nawiązaniu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, zmianie uległ regulamin pomocy socjalnej. W dniu 20 IX br. likwidacji 
uległa forma pomocy socjalnej, jaką jest jednorazowa zapomoga specjalna, finansowa w związ-
ku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Równocześnie ustalona została możliwość ubiegania się  
o zapomogę chorobową w przypadku zachorowania na COVID-19. Szczegółowe wyjaśnienie tej 
kwestii, jak i omówienie warunków koniecznych do uzyskania zapomogi w przypadku zachoro-
wania na COVID-19 znajdą Państwo w niniejszym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasze 
Sprawy” w artykule pt. „Zmiana zasad przyznawania zapomogi w przypadku zachorowania na 
COVID-19”.

Od 1 X br. zmianie ulegnie również wysokość pożyczki przyznawanej Członkom Izby z Fundu-
szu Pomocy Socjalnej. Kwota pożyczki będzie wynosić 3000,00 zł. Nowe wnioski o pożyczkę są 
dostępne w Biurze OIPiP w Katowicach, a stosowna informacja zostanie przekazana do zakładów 
pracy.

OIPiP w Katowicach przypomina, iż Biuro Izby funkcjonuje w godzinach:

•	 Pon. – śr.: 7.30 – 15.30,
•	 Czw.: 7.30-18.00,
•	 Pt.: 7.30-13.00 (od 13.00-15.30 pełniony jest dyżur w Sekretariacie w celu 

przyjmowania dokumentów).

Dział Rejestru uprzejmie informuje, iż złożenie dokumentów w Dziale lub odebranie Pra-
wa Wykonywania Zawodu jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nu-
merem: 32/209-04-15 wew.23. Sekretariat OIPiP w Katowicach NIE WYDAJE dokumentu 
Prawa Wykonywania Zawodu – z uwagi na zawarte w nim dane wrażliwe, każde Prawo 
Wykonywania Zawodu jest przechowywane w zamykanej szafie w Dziale Rejestru, do której 
dostęp mają tylko pracownicy Działu. Dlatego, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego, 
odbiór PWZ jest niemożliwy, zwłaszcza podczas piątkowych dyżurów w Sekretariacie.

Członkowie Okręgowej Izby oraz goście Biura poruszający się własnymi środkami lokomocji, 
podczas wizyty w Biurze, mogą skorzystać z darmowego miejsca parkingowego, znajdującego 
się na ulicy Francuskiej (pomiędzy Izbą a apteką „Apteka na Francuskiej Tanie Leki”). Miejsce 
parkingowe oznaczone jest znakiem poziomym – tzw. „koperta” – nr 6. W przypadku jakichkol-
wiek pytań, pomocą służą Pracownicy Biura OIPiP w Katowicach.

Szanowni Państwo, trudno jest uwierzyć, że lato już minęło, i nastała jesień zwłaszcza,  
że w ostatnim czasie przeważają ciepłe dni pełne słońca. Nie da się jednak ukryć, że wieczory, 
noce i ranki są już bardzo chłodne, trzeba więc uważać na wahania temperatur, które bywają 
bardzo zdradliwe. Należy o tym pamiętać, gdyż jesień powszechnie uznaje się za początek „se-
zonu grypowego”, a wobec trwającej pandemii koronawirusa, takie warunki atmosferyczne stają 
się szczególnie niebezpieczne. Dlatego też, tak ważne jest, by wszyscy – bez wyjątku – dbali  
o bezpieczeństwo swoje oraz osób w swoim otoczeniu, poprzez przestrzeganie reżimu i standar-
dów higienicznych, spośród których najważniejsze to: noszenie maseczek, częsta dezynfekcja 
rąk, trzymanie dystansu. Tylko to może uchronić nas przed eskalacją pandemii. W przeciwnym ra-
zie, znowu będziemy musieli wrócić do sytuacji z marca 2020 roku, gdy wprowadzono lockdown.   
A wówczas utracimy te nieliczne aspekty normalnego życia, które z takim trudem i trochę wbrew 
zdrowemu rozsądkowi udało nam się wypracować. Warto o tym pamiętać.



5

Zmiana zasad przyznawania zapomogi  
w przypadku zachorowania na COVID-19

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

W dniu 29. 09. 2021 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod-
jęła uchwałę Nr 998/2021/VII w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 105/2021/VII 
ORPiP w Katowicach z dn. 25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawa-
nia jednorazowej zapomogi socjalnej, finansowej dla Członków OIPiP w Katowicach  
w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Oznacza to, iż z dniem 30 września 2021 
roku wycofana została jednorazowa zapo-
moga specjalna, finansowa przyznawana 
osobom, które zarażone zostały wirusem 
SARS-CoV-2. Komisja Socjalna rozpatry-
wać będzie tylko te wnioski, które złożono  
w Okręgowej Izbie najpóźniej w dniu  
29 września 2021r.

Członkowie Izby, którzy zachorowali 
na COVID-19 mogą jednak ubiegać się  
o zapomogę chorobową, której wysokość 
zostanie ustalona przez Komisję Socjalną. Wa-
runkiem uzyskania rzeczonej zapomogi jest 
złożenie w Okręgowej Izbie Wniosku o zapo-
mogę chorobową (Formularz F-PG3-1) wraz  
z następującymi dokumentami:

- kopia karty informacyjnej leczenia 
szpitalnego potwierdzającej hospita-
lizację spowodowaną zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2 lub dokumentację 
medyczną potwierdzającą ciężki prze-
bieg choroby wywołanej zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 leczonej w try-
bie ambulatoryjnym.

- kserokopia unijnego certyfikatu CO-
VID (tj. certyfikat szczepienny do-
stępny na Internetowym Koncie Pa-
cjenta).

- dodatni wynik z wymazu – testu ge-
netycznego RT-PCR.

Warto również przypomnieć, iż pomoc 
socjalna z funduszu samopomocowego Izby 
warunkowana jest:

- przynależnością do OIPiP w Katowi-
cach przez okres minimum roku (licząc 
wstecz od dnia złożenia wniosku).

- regularnym opłacaniem składek człon-
kowskich.

- posiadaniem aktualnych danych  
w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek  
i Położnych.

Oznacza to, iż osoby, które zachorowały – 
pomimo przyjęcia szczepionki na COVID-19 
- mają prawo do ubiegania się o zapomogę 
po dopełnieniu wyżej wymienionych wymo-
gów.

Jednorazowa zapomoga specjalna, fi-
nansowa dla Członków OIPiP w Katowicach 
przyznawana w sytuacji zakażenia korona-
wirusem SARS-CoV-2 została ustanowiona 
w dniu podjęcia przez ORPiP w Katowicach, 
tj. 8 maja 2020 roku. Była to niejako „od-
powiedź” OIPiP w Katowicach na eskalację 
zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wprowadze-
nie w kraju stanu epidemii w dniu 20 mar-
ca 2020 roku oraz ciężkiej sytuacji, w ja-
kiej znalazła się wówczas ochrona zdrowia  
i wszyscy, którzy zachorowali na COVID-19.

W związku z faktem, iż część Członków 
Izby do wniosku o zapomogę dołączyła wy-
nik testu serologicznego na przeciwciała 
(tzw. test kasetkowy), który nie stanowił 
jednoznacznego potwierdzenia zarażeniem 
wirusem SARS-CoV-2, OIPiP w Katowicach 
wystąpiła z prośbą o opinię w tej sprawie 
do Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med. 
Anny Szczypty, która stanowczo stwierdzi-
ła, że „[…] podstawę diagnostyki SARS-
-CoV-2 stanowią testy molekularne RT-PCR 
[…]”, gdyż testy serologiczne mogą „[…] 
krzyżowo wykazywać przeciwciała przeciw 
innym patogennym koronawirusom” (peł-
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na treść opinii znajduje się na stronie in-
ternetowej Okręgowej Izby). Dlatego też,  
w dniu 10 grudnia 2020 roku, ORPiP w Ka-
towicach podjęła uchwałę Nr 1049/2020/
VII, która jednoznacznie określała, iż pod-
stawą przyznawania zapomogi jest „doku-
ment potwierdzający dodatni wynik zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 (dodatni wynik 
wymazu – wynik testu genetycznego RT-
-PCR lub wydruk wyniku testu antygenowe-
go z rejestru EWP/lub karta leczenia szpi-
talnego z rozpoznaniem COVID-19)”. Rów-
nocześnie, uchwała ta uchylała uchwałę Nr 
321/2020VII ORPiP w Katowicach z dnia  
8 maja 2020 roku.

Ponadto, wskutek ogromnej ilości wnio-
sków przesyłanych do Okręgowej Izby drogą 
elektroniczną – co powodowało przeciążenie 
serwera oraz skrzynki e-mail Izby, od dnia  
17 grudnia 2020 roku OIPiP w Katowicach 
przyjmowała tylko wnioski składane osobi-
ście lub przesłane drogą pocztową.

Szczegółowe wyjaśnienie w/w zmian 
w zasadach przyznawania zapomogi z ty-
tułu zarażenia SARS-CoV-2/zachorowa-
nia na COVID-19 mogą Państwo znaleźć 
w elektronicznej wersji Biuletynu Infor-
macyjnego „Nasze Sprawy” Nr 1 [293] 
 2021, który jest dostępny na stronie inter-
netowej OIPiP w Katowicach – artykuł pt. 
„Zapomoga z tytułu zachorowania na CO-
VID-19 oczami Pracowników Biura Okręgo-
wej Izby”.

W rzeczonym artykule poruszona została 
kwestia osób, które do wniosku o zapomo-
gę dołączyły wyniki testu serologicznego na 
przeciwciała. Jak już zostało wspomniane, 
taki test nie potwierdza jednoznacznie za-
rażenia wirusem SARS-CoV-2, wobec czego 
nie może stanowić podstawy przyznania za-
pomogi z tytułu zarażenia wirusem SARS-
-CoV-2. Jednakże ze względu na skalę pro-
blemu, decyzją ORPiP w Katowicach oraz 
Komisji Socjalnej osoby, które takie wnioski 
złożyły, zostały poproszone o ich uzupełnie-
nie, to znaczy o dosłanie do Okręgowej Izby 
dokumentacji medycznej potwierdzającej 
przechorowanie COVID-19 (ksero kartoteki 
z leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego) 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierp-
nia 2021 roku. Wnioski – uzupełnione o w/w 
dokumentację – zostały ponownie przedło-
żone do rozpatrzenia przez Komisję Socjal-
ną. 

Dynamika sytuacji związanej z walką  
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wy-
maga nieustannego dostosowywania się do 
zaistniałych okoliczności. Ostatnie zmiany, 
które wspomniane zostały w pierwszej czę-
ści artykułu, korelują z programem szcze-
pień ochronnych przeciw COVID-19, który 
27 grudnia 2020 roku rozpoczął się w więk-
szości państw Unii Europejskiej. W Polsce 
w pierwszej kolejności zaszczepione były 
osoby najbardziej narażone na zakażenie 
koronawirusem z racji swoich zawodowych 
obowiązków – pracownicy medyczni, m. in. 
lekarze, pielęgniarki, położne oraz personel 
pomocniczy i administracyjny w placówkach 
medycznych. Szczepienia te nie były i nie są 
obowiązkowe, jednak biorąc pod uwagę „Ko-
deks etyki zawodowej pielęgniarki i położ-
nej Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Ustawę  
z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pie-
lęgniarki i położnej, której artykuł 11 pkt. 
1 mówi: „Pielęgniarka i położna wykonują 
zawód, z należytą starannością, zgodnie  
z zasadami etyki zawodowej, poszanowa-
niem praw pacjenta, dbałością o jego bezpie-
czeństwo, wykorzystując wskazania aktual-
nej wiedzy medycznej […]”, należy przyjąć, 
iż wskazane jest, by pielęgniarki i położne 
przyjęły szczepionkę na COVID-19, stąd też 
jednym z wymogów przyznania zapomogi 
z powodu zachorowania na COVID-19, jest 
posiadanie unijnego certyfikatu COVID.

Warto podkreślić raz jeszcze, iż zmia-
na formy oraz zasad przyznawania za-
pomogi osobom, które zachorowały na 
COVID-19 nie oznacza, iż zostaną one 
pozbawione tej formy pomocy socjal-
nej. Należy jednak pamiętać, iż jej uzyskanie 
warunkowane jest formalnymi wymogami, 
które należy spełnić. Wymogi te nie istnieją 
po to, by – mówiąc kolokwialnie – „utrudnić 
komuś życie”, lecz są podyktowane troską  
o to, by pomoc socjalna trafiała do osób, 
które najbardziej jej potrzebują.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady 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 762 do Nr 818/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 819 do Nr 822/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 823 do Nr 825/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w 
przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

4) Uchwał od Nr 826 do Nr 833/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

5) Uchwały Nr 834/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych.

6) Uchwały Nr 835/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(R.D).

7) Uchwały Nr 836/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(B.N).

8) Uchwały Nr 837/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(I.B).

9) Uchwały Nr 838/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

10) Uchwały Nr 839/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wyraże-
nia zgody na współorganizowanie przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa onkologicznego konfe-
rencji naukowo-szkoleniowych nt.: „Żywienie 
enteralne i parenteralne” oraz nt.: „Trudności 
i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewle-
kłych”.

11) Uchwały Nr 840/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

12) Uchwały Nr 841/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych.

13) Uchwały Nr 842/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 sierpnia 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 26 sierpnia 
2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 18 Członków ORPiP w Katowicach. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 18 głosami 
„za”:
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 30 sierpnia 2021 roku.
 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady 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 843 do Nr 861/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 30 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 862/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

3) Uchwały Nr 863/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 864 do Nr 868/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 30 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

5) Uchwały Nr 869/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

6) Uchwały Nr 870/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wyra-
żenia zgody na naprawę dachu w budynku 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach przy ul. Francuskiej.

7) Uchwały Nr 871/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 

30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki lub położnej, która nie wykony-
wała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała 
zawód w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej.

8) Uchwały Nr 872/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

9) Uchwały Nr 873/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku przedmiocie zaliczenia 
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 art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

10) Uchwały Nr 874/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku przedmiocie zaliczenia 
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 art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej.

11) Uchwały Nr 875/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych.

12) Uchwały Nr 876/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 30 sierpnia 
2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 16 Członków ORPiP w Katowicach. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 16 głosami 
„za”:



9

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 877/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 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 (O.H.)

2) Uchwały Nr 878/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 30 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie przyznania prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki na określony zakres czyn-
ności zawodowych oraz okres i miejsce jego 
wykonywania dla osoby, która uzyskała kwa-
lifikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (V.M.).

3) Uchwały Nr 879/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 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.).

4) Uchwały Nr 880/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych.

5) Uchwały Nr 881/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie wydania 
zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

6) Uchwały Nr 882/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

7) Uchwały Nr 883/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

8) Uchwały Nr 884/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(S.G.).

9) Uchwały Nr 885/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(A.S.).

10)Uchwały Nr 886/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie udziele-
nia pomocy socjalnej w postaci leczenia sa-
natoryjnego.

11) Uchwały Nr 887/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
8 września 2021 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 8 września 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
19 Członków ORPiP w Katowicach. Wszystkie 
uchwały zostały przyjęte 19 głosami „za”:

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 29 września 2021 roku

1.4.	 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

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

2.1.	 Podjęcie 63 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach w dniu 8 września 2021 roku.
 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Informacje ogólne:
1.1.	 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

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

1.3.	 Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej.
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wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (52P, 11A).

2.2.	 Podjęcie 19 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (14P, 
5A).

2.3.	 Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(7P, 2A).

2.4.	 Podjęcie 19 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (18P,1A).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:

3.1.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
zasad przyznawania jednorazowej zapomogi 
specjalnej, finansowej dla Członków Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Ka-
towicach w związku z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2.

3.2.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany za-
łącznika do uchwały nr 101/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 25 lutego 2021 roku (tj. Regulami-
nu Pomocy Socjalnej).

3.3.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
organizatora kształcenia  IPMC Przemysław 
Warnke z siedzibą w Białachowo.

3.4.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie w przedmio-
cie wpisu zmiany danych w rejestrze podmio-
tów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

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

3.6.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.7.	 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych.

3.8.	 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych.

3.9.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia  pieniężnego z 
tytułu urodzenia się dziecka Członka  Okrę-
gowej  Izby Pielęgniarek  i Położnych w  Ka-
towicach.

3.10.	Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

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

3.12.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2.	 Wnioski z posiedzenia.
4.3.	 Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach	w dniu 6 października 2021 roku.
 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady 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 1014/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 października 2021 roku w przedmiocie 
przyznania prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki na określony zakres czynności za-
wodowych oraz okres i miejsce jego wykony-
wania, dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 

pielęgniarki poza terytorium państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.

W określonym terminie tj. w dniu 6 październi-
ka 2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 19 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”:
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18.08.2021r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb – uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

20.08.2021r. 

Konferencja z cyklu Forum Kadry Zarządzającej i Ochrony Zdrowia 
Innova Med Managment  „Zarządzanie w dobie pandemii” przy współ-
udziale Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia pod przewod-
nictwem Pana Dariusza Rajczyka - Prezesa STOMOZ – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

26.08.2021r. Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

26.08.2021r. posiedzenie Komisji Kształcenia.

30.08.2021r. Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

31.08.2021r. 

Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im sierżanta 
Grzegorza Załogi.

02-04.09.2021r. 
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych Ziemi Śląskiej - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik.

04.09.2021r. uroczyste obchody 60-lecia Szpitala Miejskiego w Zabrzu - uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

08.09.2021r. Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

09.09.2021r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP w Katowicach.

11.09.2021r. Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie.

14.09.2021r. posiedzenie Komisji Socjalnej.

22-23.09.2021r. – posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  - uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

29.09.2021r. posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

29.09.2021r. posiedzenie Komisji Kształcenia.

01.10.2021r. 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Raciborzu - uczestnictwo Przewodniczącej OR-
PiP w Katowicach Pani Anny Janik.

04.10.2021r. 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii WSB w Dą-
browie Górniczej –uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik.

Kalendarium minionych wydarzeń  sierpień, wrzesień, październik 2021 r.
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05.10.2021r. Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Tech-
nicznej w Katowicach.

05.10.2021r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Izb – uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

06.10.2021r. Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

06.10.2021r. 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersyte-
cie Medycznym w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik.

07.10.2021r. Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Górnośląskiej Wyż-
szej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

12.10.2021r. 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Pla-
nowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej - uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

14-15.10.2021r.

Uroczyste obchody 60 - lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji 
„Repty” w Tarnowskich Górach - Międzynarodowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem: „Perspektywy reha-
bilitacji kompleksowej” - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Ka-
towicach Pani Anny Janik.

15.10.2021r. I Pielgrzymka Państwowego Ratownictwa Medycznego na Jasną Górę.

Konkursy sierpień, październik 2021 r

SP ZOZ MSWiA Katowice im. sierżanta Grzegorza Załogi

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  
Nefrologii i Stacji Dializ Bogusława Wieczorek

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca  w Katowicach

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału   
Psychiatrii i Psychoterapii  Iwona Kaczmarek

• Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Ratunkowego  Bartosz Szczudłowski

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Koordynatorzy / Pielęgniarki  
ds. Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Iwona Woźniak
mgr pielęgniarstwa

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy (art. 32a i 32b) ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. 2008.164.1027, z późn. zm.), które wprowadziły tzw. „szybką terapię onkologiczną” lub 
inaczej „pakiet onkologiczny”. 

Szybka terapia onkologiczna obejmuje pa-
cjentów, u których lekarze podejrzewają lub 
stwierdzą nowotwór złośliwy. Jednym z klu-
czowych elementów pakietu jest karta Diagno-
styki i Leczenia Onkologicznego (DILO), którą 
wydają:

1)	 lekarz POZ, 
2)	 lekarz specjalista w poradni ambulatoryj-

nej (AOS) ,
3)	 także w szpitalu – jeśli w wyniku hospi-

talizacji zostanie u pacjenta wykryty no-
wotwór złośliwy.

Obowiązki koordynatora w poszczególnych 
placówkach medycznych się różnią i wynikają 
ze specyfiki danej placówki.

Wykształcenie tych osób jest różne w jed-
nych  jednostkach medycznych  koordynato-
rem jest pielęgniarka, w innych osoba nie po-
siadająca wykształcenia medycznego.

W związku z tym, że od 1 lipca 2021 weszły 
w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodze-
nia pracowników  medycznych w województwie 
śląskim, niektóre Pielęgniarki / Koordynatorzy 
ds. Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego  nie 
otrzymały podwyżki zgodnie z Ustawą o Mini-
malnym Wynagrodzeniu w Ochronie Zdrowia.

Zwracam się z prośbą do wszystkich 
pielęgniarek pracujących na stanowisku 
Głównego Koordynatora Diagnostyki i Le-
czenia Onkologicznego, które zajmują  się 
pakietem onkologicznym w różnych jed-
nostkach medycznych o przesłanie nastę-
pujących informacji:

 f Pracuję na stanowisku:
 ¾ Głównego Koordynatora Diagnostyki 

i Leczenia Onkologicznego 

 ¾ Pielęgniarka / Koordynator ds. Dia-
gnostyki i Leczenia Onkologicznego 

 ¾ Inne.
 ¾ Posiadane kwalifikacje, wykształce-

nie (magister pielęgniarstwa), spe-
cjalizacje (onkologiczna), inne.

 
 f Otrzymałam podwyżkę: 

 ¾ Tak,
 ¾ nie (powód odmowy ).

 f Pracuję: 
 ¾ w oddziale,
 ¾ izbie przyjęć,
 ¾ samodzielne stanowisko,
 ¾ inne.

 f Opis stanowiska pracy: 
 ¾ bezpośrednia podległość służbowa,
 ¾ wykształcenie, umiejętności ,inne 

wymagania,
 ¾ zakres ogólnych obowiązków pra-

cownika,
 ¾ zakres szczegółowych obowiązków,
 ¾ zakres uprawnień pracownika,
 ¾ zakres odpowiedzialności pracowni-

ka.

Przesłanie tych istotnych informacji po-
zwoli na wyjaśnienie istotnych różnic jakie są  
w poszczególnych szpitalach naszego woje-
wództwa, w szczególności sprawy związane z 
podwyżką dla pielęgniarek które jej nie otrzy-
mały.

Proszę o przesłanie informacji na adres: 
merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl

Kontakt telefoniczny 32 25 91 679.
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Ogólnopolski Protest  
Pracowników Ochrony Zdrowia  

[stan na dzień 17.09.2021r.]
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Nie od dziś wiadomo, iż największą „bolączką” polskiej ochrony zdrowia jest słabe 
finansowanie tego sektora gospodarki. Doszliśmy do sytuacji, w której braki kadrowe 
wśród personelu medycznego są po prostu ogromne, a jest to tylko jeden z wielu pro-
blemów nurtujących polską ochronę zdrowia. Trudno nie wspomnieć o kwestiach tj. 
niskie wynagrodzenia pracowników medycznych, czy brak ustaw o zawodzie ratowni-
ka medycznego i innych zawodach medycznych. Biorąc pod uwagę wyżej wspomnia-
ne czynniki - a należy podkreślić, iż jest to niewielki wycinek wszystkich problemów, 
zachodzi obawa czy polska ochrona zdrowia w niedalekiej przyszłości będzie w sta-
nie podołać wyzwaniu, jakim bez wątpienia jest zapewnienie społeczeństwu należytej 
opieki zdrowotnej.

W związku z zaistniałą sytuacją, 2 sierpnia 
br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zawo-
dów medycznych oraz przedstawicieli związków 
zawodowych zrzeszonych w ochronie zdrowia. 
W celu koordynacji działań, mających na celu 
poprawę stanu polskiej ochrony zdrowia (by 
zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentom, 
jak i medykom), powołano Ogólnopolski Ko-
mitet Protestacyjno – Strajkowy, który podjął 
decyzję o organizacji Ogólnopolskiego Protestu 
Pracowników Ochrony Zdrowia.

Protest odbył się 11 września 2021r. w War-
szawie i miał charakter pokojowy.  O godzinie 
12.00 około 40 tys. osób – pielęgniarki, po-
łożne, lekarze, diagności laboratoryjni, fizjo-
terapeuci, ratownicy medyczni, a także przed-
stawiciele zawodów niemedycznych (m.in. 
salowe, personel pomocniczy, sanitariusze, se-
kretarki medyczne) zgromadziło się na Placu 
Krasińskich w Warszawie. 

Uczestnicy Protestu nieśli bandery/trans-
parenty z hasłami tj. „Nie ma medycyny bez 
diagnostyki”, „Żeby pacjent był bezpieczny, to 
medyk musi być bezpieczny”, „Pandemia bra-
ków pielęgniarek i położnych trwa od lat” itp.

O godz. 12.00 Protestujący ruszyli z Placu 
Krasińskich w Warszawie, przeszli pod Mini-
sterstwo Zdrowia na ulicy Miodowej, skąd udali 
się pod Pałac Prezydencki (gdzie minutą ciszy 
uczczono pamięć osób zmarłych z powodu za-
rażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i Sejm. 
Marsz zakończył się około godz. 16.00 pod 
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Warto podkreślić, iż po raz pierwszy w hi-
storii przedstawiciele WSZYSTKICH zawodów 
medycznych zjednoczyli się i współdziałają, by 

osiągnąć wspólne cele, wyrażone w 8 postula-
tach:

1.	 Natychmiastowej zmiany ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników za-
trudnionych w podmiotach leczniczych.

2.	 Realnego wzrostu wyceny świadczeń 
medycznych i ryczałtów o 30 proc. 
oraz tzw. dobokaretki w systemie ra-
townictwa medycznego o 80 proc. od 
1 października 2021 roku, a także zo-
bowiązania Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji do przepro-
wadzenia ponownej wyceny wszystkich 
świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3.	 Zatrudnienia dodatkowych pracowni-
ków obsługi administracyjnej i perso-
nelu pomocniczego (sekretarek me-
dycznych, rejestratorek, opiekunów 
medycznych) oraz wprowadzenia norm 
zatrudnienia uzależnionych od liczby 
pacjentów.

4.	 Zapewnienia zawodom medycznym 
statusu funkcjonariusza publicznego i 
stworzenia systemu ochrony pracow-
ników przed agresją słowną i fizyczną 
pacjentów.

5.	 Stworzenia na warunkach chroniących 
medyków i pacjentów odpowiedniego 
systemu rejestrowania zdarzeń me-
dycznych niepożądanych (no-fault).

6.	 Rezygnacji z tworzenia nowych zawo-
dów medycznych przy jednoczesnym 
efektywniejszym wykorzystaniu obec-
nych zawodów medycznych przez stwo-
rzenie im możliwości kształcenia pody-
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plomowego i specjalizacyjnego rozsze-
rzającego ich kompetencje.

7.	 Wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 
15 latach pracy.

8.	 Uchwalenia ustawy o medycynie labo-
ratoryjnej, ratowniku medycznym i in-
nych zawodach medycznych.

Postulaty te, ich geneza oraz znaczenie, 
szczegółowo wyjaśnione zostały podczas kon-
ferencji w tzw. „Białym Miasteczku 2.0”.

„Białe Miasteczko 2.0” to namioty rozsta-
wione na chodniku w Alejach Ujazdowskich, 
obok wejścia do Ogrodu Botanicznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, naprzeciw Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów. Na-
wiązuje ono do Białego Miasteczka  
z protestu pielęgniarek w 2007r. 

W jednym z namiotów codziennie  
o godzinie 10.00 odbywały się konfe-
rencje prasowe, prezentowane były po-
szczególne postulaty Komitetu. Inny 
namiot przeznaczony został dla funda-
cji charytatywnych. Ponadto w Białym 
Miasteczku odbywały się warsztaty, np. 
nauka resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej, a także prowadzone były bezpłatne 
badania profilaktyczne np. pomiar ci-
śnienia i glikemii.

Powstanie Białego Miasteczka ma na 
celu stworzenie otwartego miejsca, do 
którego może przyjść zarówno medyk, 
jak i pacjent. Białe Miasteczko jest zgło-
szone i jest zgromadzeniem legalnym,  
a zgodnie z zapowiedziami Komitetu 
– ma funkcjonować do czasu realiza-
cji wspomnianych wcześniej postulatów 
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno 
– Strajkowego.
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Pielęgniarska szlachetność 
i pielęgniarskie niepokoje

Hanna Paszko 
członek Komisji Etyki przy NRPiP 

Czy musicie strajkować ? – Przecież to już było…

Czy musicie się buntować? - Przecież powinniście pamiętać o tym, że jest was 
coraz mniej w systemie ochrony zdrowia. O tym, że lat wam przybywa a ilość pracy 
zwiększa się z każdym dyżurowym dniem, z każdym miesiącem. I jeszcze o tym, że 
kolejna fala pandemicznego zagrożenia zagląda złowieszczo do pielęgniarskich dy-
żurek !... 

Czy musicie za wcześnie umierać ?  – Przecież już bardzo dużo z was odeszło na 
drugą stronę życia… 

„Bez jednego drzewa las lasem zostanie”z listu Sługi Bożego Jana Machy, pisanego do rodzi-
ny na kilka godzin przed śmiercią. [1]

Ktoś może powiedzieć, że bez kilku czy kil-
kuset zmarłych przedwcześnie pielęgniarek 
zawód nie przestanie istnieć i system ochro-
ny zdrowia się nie zawali. Tak, to prawda. Ale 
przecież nie o to chodzi, żeby dobrze wykształ-
cone pielęgniarki umierały nie doczekawszy 
zasłużonej emerytury, żeby odchodziły od za-
wodu lub wyjeżdżały poza granice kraju. Nie 
o to chodzi… Sedno pielęgniarskiego niepoko-
ju tkwi w szczegółach, bardzo często nie do-
strzeganych przez zewnętrznego obserwatora 
i nie rozumianych przez odbiorców pielęgniar-
skiej troski. 

Uważam, że bardzo potrzebny jest szyb-
ki powrót do uporządkowanej pielęgniarskiej 
rzeczywistości, do przewidywalnego rytmu: 
praca, odpoczynek, rodzina, dom, rado-
ści, pasje, marzenia… Uporządkowany rytm  
i stabilny system jest podstawą dobrej odpo-
wiedzialnej pracy oraz satysfakcji osobistej 
każdego człowieka. Bo gdy jest tylko praca, 
praca, praca i jeszcze raz praca (w dzień,  
w nocy, w niedziele i święta ) z ogromnym 
obciążeniem i przedłużającym się stresem - 
to cały system wartości zostaje mocno zabu-
rzony. Wtedy miejsce motywującej satysfakcji 
z wykonywanych zadań zastępuje frustracja. 
Udowodniono i wykazano w badaniach, że 
brak odpowiedniej ilości snu wśród pielęgnia-
rek i przedłużający się stres w pracy, przy 
zmianowości wpływającej na kobiecą fizjo-
logię osłabia zdrowie pielęgniarki. Generuje 
ujemne skutki i bezpośrednio wpływa na re-
lacje w rodzinie. W tych współczesnych pan-

demicznych realiach, nie jeden raz, nawet 
najpiękniejsza istota szlachetnego zawodu 
staje w bezpośredniej konfrontacji z ważno-
ścią zdrowia człowieka chorego i cierpiącego. 

Ważny jest pacjent ale równie ważna jest 
pielęgniarka. Ważna jest godność osobista 
każdego człowieka chorego, cierpiącego lub 
umierającego ale równie ważna jest godność 
osobista pielęgniarki i godność zawodu. Skąd 
czerpać potrzebny zapas sił? Jak pracować, by 
swoją postawą zachęcać innych do niekończą-
cego się wysiłku pomimo zmęczenia i chwilo-
wego przygnębienia ? Jak być dobrym przy-
kładem i wzorem do naśladowania ? 

„Pod siew etyczny gleba powinna być moc-
no wzruszoną, ziarno powinno zapadać głębo-
ko. Kto uczy tylko obowiązku, ten sieje ziar-
no na twardej, niewzruszonej glebie. Ziarno 
wtedy może nie zginie, ale plonu nie wyda.” 
– Władysław Biegański, [ 2 ].

Dlaczego w moich rozważaniach na trudny 
czas pandemii jest dużo pytań ? Dlatego, że 
piszę z pełną świadomością swoich słów. Jako 
pielęgniarka oraz jako „pacjent „– ten zwy-
czajny odbiorca usług pielęgniarskich i pielę-
gniarskiej troski. Piszę z nadzieją, że może już 
niedługo przyjdą lepsze dni, które przyniosą 
długo oczekiwane pozytywne zmiany dla pie-
lęgniarek i dla pielęgniarstwa. Wierzę, że nie-
długo rozpocznie się przy udziale całego spo-
łeczeństwa i osób pełniących ważne funkcje  
w naszym kraju profesjonalna promocja na-
szego zawodu. Wiem, że promocja zakrojona 
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na szeroką skalę i skierowana dzięki mediom 
do bardzo wielu odbiorców, potrafi zdziałać 
bardzo wiele. A promowanie zawodu i pozy-
tywnych postaw tylko przez jego przedstawi-
cieli nie dociera do całego społeczeństwa. 

Jestem głęboko przekonana, że zawód pie-
lęgniarki zasługuje na wyjątkową promocję 
w naszym kraju. Promocję z udziałem i pełną 
akceptacją władz na każdym szczeblu zarzą-
dzania. Tylko ten zawód - jak żaden inny w 
swojej szlachetności i subtelności dotyka ran 
cielesnych i duchowych drugiego człowieka. 
Jak żaden inny, daje ogromne możliwości do 
stałego aktywnego czuwania, ratowania, ob-
serwowania oraz do osobistej zadumy nad 
pięknem człowieczego trwania. Nad ludzkimi 
przeobrażeniami w dramatycznych i bólowych 
momentach w życiu. Nad cichymi oddechami, 
bezradnością, niemocą działania i nad tym je-
dynym ostatnim ludzkim oddechem… 

Doceniać należy to, że pielęgniarstwo nadal 
przyciąga do siebie osoby młode obdarowane 
przez los pięknym charakterem, wyjątkowymi 
cechami osobowości 
i szczególnymi zdol-
nościami. Jak mało 
kto, pielęgniarka 
posiada ucho wy-
ostrzone na melodię 
ludzkiego cierpienia. 
Nawet z oddalenia, 
w natłoku zajęć i 
obowiązków potrafi 
usłyszeć komu za-
graża bezdech, kto 
w nocy płacze, kto przestaje oddychać… Sły-
szy, rozpoznaje i błyskawicznie reaguje To 
jest zdolność trudna do zrozumienia dla osób 
nie znającym pielęgniarskiego powołania. 

Wartością niewypowiedzianą pielęgniarki 
jest także to, iż widzi przeróżne ludzkie twa-
rze. Widzi niezliczoną ilość cierpiących ludz-
kich twarzy… Twarzy które krzywią się, boją 
się i czekają. Cierpliwie czekają na potrzeb-
ną pomoc, na zastrzyk, na uśmiech i pozwa-
lają pielęgniarce na wyjątkowe przybliżanie 
się, na obserwowanie swojego oblicza. Tego 
jedynego, nieuchwytnego w zabieganej co-
dzienności, w którym jak w lustrze odbija się 
wyjątkowa prawda. Wołanie o pomoc ukryte 
za siateczką zmarszczek i szczególny, niemy 
krzyk niezgody na bezradność diagnostyków. 

Trudno uwierzyć ile twarzy widzi dyżurują-
ca pielęgniarka. Ile par oczu, zmieniających 
się w gorączce, przerażonych, zagubionych, 
bezwyrazowych, przekrwionych, załzawio-
nych i tych, które tylko poruszają powieka-
mi na znak akceptacji i tych na zawsze już 
znieruchomiałych… Widzi gesty, grymasy, 
skrzywienia. Wszystko to stanowi język poro-
zumienia w bólowym cierpieniu. Tego języka 
„porozumiewania „się z chorym, pielęgniar-
ka uczy się nieustannie. Bo każdy człowiek 
jest inny i każdy ludzki gest jest inny. To jest 
prawdziwa, niepowtarzalna życiodajna podróż 
do ludzkiego wnętrza. Prawdziwa życiowa za-
gadka. Właśnie to wszystko może mieć (i ma 
na każdym dyżurze! ) na wyciągnięcie swoje-
go wzroku - tylko pielęgniarka. 

Gdyby pielęgniarki posiadały dodatkowo 
dar uwieczniania tych spotykanych na swojej 
zawodowej drodze cierpiących lub radosnych 
twarzy dziecięcych, niemowlęcych z pytający-
mi oczkami oraz tych dojrzałych i pomarsz-
czonych od starości, to malowane przez pie-
lęgniarki portrety byłyby najpiękniejszymi 

obrazami o ludzkiej 
prawdzie. O praw-
dzie nie pozowanej 
w pracowniach ma-
larskich lecz szcze-
rej, takiej, której 
rozmiar i bezmiar 
ujawnić potrafi tylko 
wymiar chorobowy. 

Zdarza się i tak, 
że przewlekle lub 

nieuleczalnie chory człowiek, w swoim bar-
dzo prywatnym (intymnym) przerażeniu nie-
raz kłóci się głośno nawet z Panem Bogiem… 
I trudno w takich chwilach pocieszać i mówić, 
że „będzie dobrze”! Trudno też bagatelizować 
zachowanie cierpiącego i udawać, że nic się 
nie dzieje. Trzeba przy takim chorym być, 
trwać, akceptować, niczego nie zaniechać i 
pielęgnować do końca – do ostatniego odde-
chu…

Pielęgniarka wie o tym, że dostrzeże-
nie drugiego człowieka w tej najtrudniejszej 
chwili życia jest esencją pielęgniarstwa. Zga-
dza się z tym, że już w Biblii, w Księdze Mą-
drości Syracha zostało zapisane, że: 

„Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko złoto, 
a mocne ciało niż niezmierny majątek. Nie ma 

„Zdrowie i siła lepsze są niż wszystko 
złoto, a mocne ciało niż niezmierny mają-
tek. Nie ma większego bogactwa nad zdro-
wie człowieka i nie ma zadowolenia nad ra-
dość serca. Lepsza jest śmierć niż przykre 
życie i lepszy wieczny odpoczynek niż stała 
choroba…”. – Władysław Biegański
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większego bogactwa nad zdrowie człowieka i 
nie ma zadowolenia nad radość serca. Lepsza 
jest śmierć niż przykre życie i lepszy wieczny 
odpoczynek niż stała choroba…”[ 3 ].

Pielęgniarskie zawodowe trwanie to jedna 
kwestia, a zawodowe braki i niedogodności 
to druga kwestia. Obie są ze sobą nieroze-
rwalnie połączone. Potrzeba zawodowego mi-
strzostwa, aby godzić jedna i drugą kwestię, 
w dodatku bez niczyjej 
szkody i (jeśli to możliwe 
!) bez strat własnych! W 
aktualnej rzeczywisto-
ści, w której pandemia 
wciąż odgrywa duża 
rolę, pielęgniarka będą-
ca aktywnym członkiem 
działań medycznych, 
często zostaje niesłusz-
nie obwiniana za niedo-
godności chorych. Tak 
jakby była jedyna osobą 
odpowiedzialną za dzia-
łanie całego systemu 
ochrony zdrowia.

Tymczasem różne niedogodności, brak do-
statecznej wygody lub niemożliwość spełnie-
nia prośby pacjenta były i będą nadal… Ich 
przyczyny są bardzo różne i niemożliwe do 
usunięcia przez pielęgniarki. Szczególnie te-
raz w czasie pandemicznej wojny ze śmiertel-
nym wirusem… Błogosławiona Hanna Chrza-
nowska, godny wzór do naśladowania, już 
wiele lat  temu zastanawiała się nad niedo-
godnościami, których wiele lat temu doświad-
czali ludzie chorujący. Przytoczę fragment jej 
wypowiedzi: 

„Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że 
obecny czas jest czasem trudnym. Ciągle wie-
my o tym, że istnieje tzw. znieczulica społecz-
na. Wiemy doskonale o tym, że pod wpływem 
bardzo licznych bodźców – przy środkach ma-
sowego przekazu, gdzie ciągle wszyscy do-
wiadują się o tylu okropieństwach, które się 
dzieją na świecie, prawem po prostu psycho-
logicznym – jakiejś samo odporności koniecz-
nej, człowiek na niektóre rzeczy obojętnieje 
(-).”[ 4 ]. 

Inne dyżurowe dni, inna rzeczywistość, 
inne warunki pracy – a problem jakby ten 
sam… Wtedy nie brakowało pielęgniarskich 
rąk i serc do pracy, brakowało sprzętu, bra-
kowało łóżek a nawet podstawowych materia-
łów opatrunkowych. Dzisiaj to wszystko jest, 
łącznie z nowoczesną aparaturą medyczną, ze 
sprzętem jednorazowego użytku, z łóżkami i 
materacami poprawiającymi komfort leżenia 
w łóżku. Pojawiły się braki innego rodzaju ! 

Brakuje coraz bardziej 
i coraz częściej pielę-
gniarskich serc i rąk do 
pracy!!! 

DZISIAJ BRAKUJE 
PIELĘGNIAREK !!! 

Promując pielęgniar-
stwo wspólnie zadbajmy 
o to, aby młodzież nie 
bała się tego wspania-
łego, chociaż trudnego 
zawodu. Zadbajmy o to, 
aby już wyedukowana 
młodzież nie wyjeżdża-
ła do pracy poza granice 
Polski. Zadbajmy o to, 

także z własnego punktu widzenia – bo jeśli 
nasza wspaniała pielęgniarska młodzież wyje-
dzie z kraju - to kto będzie nas pielęgnował??? 
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„Doskonale zdaję sobie sprawę 
z tego, że obecny czas jest czasem 
trudnym. Ciągle wiemy o tym, że 
istnieje tzw. znieczulica społeczna. 
Wiemy doskonale o tym, że pod 
wpływem bardzo licznych bodźców 
– przy środkach masowego przeka-
zu, gdzie ciągle wszyscy dowiadują 
się o tylu okropieństwach, które się 
dzieją na świecie, prawem po pro-
stu psychologicznym – jakiejś samo 
odporności koniecznej, człowiek na 
niektóre rzeczy obojętnieje (-).” - 
Hanna Chrzanowska
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Ekspozycja zawodowa
problem wciąż aktualny

Aneta Trzcińska 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,  

przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, Brand Ambassador  
EDTNA/ERCA (Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych  

i Transplantacyjnych), członek zarządu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego.

W tym roku, niezauważenie, w cieniu pandemii minęła ósma rocznica implementacji 
Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r., której podstawę prawną stanowi w Polsce 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.19.06.2013).

W  lutym 2015 r. ukazały się zalecenia WHO 
dotyczące stosowania bezpiecznego sprzę-
tu do iniekcji domięśniowych, śródskórnych 
i podskórnych (WHO guideline on the use of 
safety-engineered syringes for intramuscu-
lar, intradermal and subcutaneous injections 
in health-care settings). W opracowaniu tych 
rekomendacji brały udział 2 grupy eksper-
tów: The Guideline Steering Committee oraz 
Guideline Development Group.  Światowa 
Organizacja Zdrowia apelowała, aby do 
roku 2020 wszystkie placówki medyczne 
zaczęły używać strzykawek nowego typu 
– bezpiecznych, bezwzględnie jednora-
zowych.

Już w 1988 roku w „New england journal 
of medicine” opublikowano pracę Jegger i jej 
zespołu, w której poparto tezę, że na wystą-
pienie zakłucia ma wpływ konstrukcja narzę-
dzia. Strzykawki nowej generacji to sprzęt 
bezpieczny, który ma wiele zalet, a wśród 
nich 2 najbardziej istotne: 1) po wykona-
nej iniekcji igła nieodwracalnie chowa się do 
środka strzykawki, co zapobiega ekspozy-
cji zawodowej u personelu medycznego; 2) 
tłok strzykawki nie pozwala się odciągnąć – 
strzykawka nie może być użyta kolejny raz. 
Niestety, z badań przeprowadzonych wśród 
ok. 7000 polskich pielęgniarek wynika, że 
aż 30% badanych nigdy nie miało dostępu 
do bezpiecznego sprzętu, a 70% z nich mia-
ło dostęp do bezpiecznego sprzętu jedynie  
w przypadku niektórych zabiegów.

W roku 2003 WHO opublikowała raport 
z krajowych urzędów statystycznych, któ-
re wykazały, że rocznie dochodzi do 3 milio-
nów przypadkowych zranień igłą. Prezydent 
USA Bill Clinton 6 listopada 2000 r. podpisał 
ustawę o bezpieczeństwie i zapobieganiu za-

kłuciom: „Needlestick Safety and Prevention 
Act” – była to pierwsza w świecie tego rodzaju 
regulacja prawna, dająca pracownikom opieki 
zdrowotnej nieosiągalny gdzie indziej i kiedy-
kolwiek poziom ochrony. Ta ustawa stała się 
także światowym standardem bezpieczeństwa 
zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak 
i pacjentów.

Najważniejszym celem Dyrektywy 
2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. w sprawie 
wykonania umowy ramowej dotyczącej zapo-
biegania zranieniom ostrymi narzędziami w 
sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej 
między HOSPEEM i EPSU jest realizacja jed-
nego z celów polityki społecznej, czyli popra-
wa warunków pracy. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia jest aktem wykonawczym wydanym 
na podstawie art.237 §2 Kodeksu Pracy (Dz.U. 
z 1988r. nr 21, poz.94, z późn.zm.) i jest in-
tegralną częścią przepisów, które wyznaczają 
ramy, jeżeli chodzi o tworzenie bezpiecznego i 
higienicznego środowiska pracy w Polsce.

Niestety, mimo, że od ponad ośmiu lat prze-
pisy te nakładają na pracodawców obowiązek 
stosowania sprzętu z zabezpieczeniami oraz 
wszelkich dostępnych środków do eliminacji 
zranień ostrymi narzędziami, w opinii prof. 
Andrzeja Gładysza z Katedry i Kliniki Cho-
rób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu skala i powtarzalność przypadków 
ekspozycji wśród pracowników lecznic wska-
zuje, że problem jednak nie maleje, a wręcz 
rośnie. Dlaczego? Być może bezpieczny sprzęt 
nie jest dostępny? Może to efekt zmęczenia, 
przepracowania a co za tym idzie pogorszenia 
koncentracji? Może w czasie dyżuru sprawu-
jemy opiekę nad zbyt dużą liczbą pacjentów i 
gubi nas pośpiech? Może z racji wieku praca 
zmianowa/nocna nie jest już dla nas? Koordy-
nacja wzrokowo – ruchowa u każdego gorsza 
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jest nocą. Niewyspanie, sztuczne światło, pro-
blemy ze wzrokiem… Wszystko to wpływa na 
wzrost liczby zdarzeń niepożądanych – w tym 
ekspozycji zawodowej.

Kogo dotyczy rozporządzenie? Pracow-
ników, czyli wszystkich osób pracujących pod 
kierownictwem lub nadzorem pracodawców 
w sektorze opieki zdrowotnej, czyli będących 
pracownikami w rozumieniu przepisów prawa 
pracy oraz osoby: zatrudnione na podstawie 
umów cywilnoprawnych (lekarze konsultan-
ci, lekarze i pielęgniarki zatrudnione w for-
mie umowy zlecenia do pełnienia dyżurów), 
zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy 
czasowej (obecnie tak są zatrudnione salowe 
oraz personel sprzątający), będące stażysta-
mi, praktykantami, doktorantami oraz stu-
dentami uczelni medycznych oraz wolonta-
riuszami uczestniczącymi w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych.

Kogo rozporządzenie nie dotyczy? Nie 
stosuje się przepisów rozporządzenia w sto-
sunku do osób wykonujących zawód medycz-
ny w formie indywidualnej praktyki zawodo-
wej (np. we własnym gabinecie lub w miej-
scu wezwania), chyba że udzielają świadczeń 
zdrowotnych pod nadzorem lub w miejscu wy-
znaczonym przez zlecającego pracę. Zgodnie 
z intencją projektodawcy przepisów tego roz-
porządzenia nie stosuje się również do osób 
zatrudnionych w zewnętrznych firmach współ-
działających, ale nienależących do sektora 
opieki zdrowotnej (np. świadczących usługi 
z zakresu utylizacji odpadów, usługi caterin-
gu itp.), jak również do osób wykonujących 
wstrzyknięcia leków samodzielnie – sobie lub 
osobom bliskim (np. wstrzyknięcie insuliny).

Zobowiązania pracodawcy. Pracodawca 
jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pra-
cowników przez zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków 
pracy, wykorzystując do 
tego osiągnięcia współ-
czesnej nauki i techniki. 
Jako podmiot zlecający 
pracę jest zobowiązany 
do stosowania wszelkich 
dostępnych środków w 
celu eliminacji zranień 
ostrymi narzędziami 
wśród pracowników, wg 
zasad opisanych w roz-
porządzeniu. Należy za-

znaczyć, że zgodnie z art.304 § 1 Kodeksu 
Pracy pracodawca jest zobowiązanych zapew-
nić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (o 
których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu Pracy). 

Pracodawca jest również obowiązany za-
pewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć 
odbywanych na terenie zakładu pracy przez 
studentów i uczniów niebędących jego pra-
cownikami (art. 304 § 2 Kodeksu Pracy). 

Według art. 237 Kodeksu Pracy., który na-
kazuje pracodawcom współpracę w zakresie 
BHP:

Art. 23711a. § 1. Pracodawca konsultu-
je z pracownikami lub ich przedstawicielami 
wszystkie działania związane z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, w szczególności doty-
czące:

1)  zmian w organizacji pracy i wyposażeniu 
stanowisk pracy, wprowadzania nowych 
procesów technologicznych oraz sub-
stancji i preparatów chemicznych, jeżeli 
mogą one stwarzać zagrożenie dla zdro-
wia lub życia pracowników,

2)  oceny ryzyka zawodowego występu-
jącego przy wykonywaniu określonych 
prac oraz informowania pracowników o 
tym ryzyku,

3)  tworzenia służby bhp lub powierzania 
wykonywania zadań tej służby innym 
osobom oraz wyznaczania pracowników 
do udzielania pierwszej pomocy,

4) przydzielania pracownikom środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego,

5)  szkolenia pracowników w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Należy podkreślić, że zgodnie z art.42 ust. 5 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  
i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi (Dz.U. z 2013r. poz.947) koszty profilak-
tycznego leczenia poekspozycyjnego ze stycz-

Brak bezpiecznego zamkniętego systemu do pobierania krwi.  
Pobieranie krwi tradycyjną strzykawką i igłą.  

Przelewanie krwi ze strzykawki do probówki. Fot.A.Trzcińska
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ności z ludzkim wirusem niedoboru odporności 
(HIV), do której doszło w wyniku wypadku w 
trakcie wykonywania czynności zawodowych, 
są ponoszone nie tylko przez pracodawcę, 
lecz obowiązek ten spoczywa również na zle-
cającym pracę.  

12 zakłuciom z 13, które skutkowały zaka-
żeniem można by zapobiec gdyby dostępny był  
w tych przypadkach sprzęt bezpieczny (Jour-
nal of Hospital Infection 2009; 71 (2): 18 – 
184).  Niestety w dalszym ciągu możemy spo-
tkać miejsca, gdzie do pobierania krwi używa 
się zwykłej igły i strzykawki a nie bezpiecz-
nych zamkniętych systemów. W rzeczywisto-
ści przy zakupie sprzętu medycznego często 
bierze się pod uwagę głównie jego cenę, po-
mijając kwestię jakości. Wybór przez praco-
dawcę tańszego sprzętu, bez zabezpieczeń 
wynika z braku analizy kosztów związanych 
z postępowaniem poekspozycyjnym i kosztów 
zakupu bezpiecznego sprzętu. Szacuje się, że 
jednostkowe leczenie poekspozycyjne kosztu-

je średnio 4000 – 6000zł. Do tego należy do-
liczyć koszty pośrednie, czyli leczenie chorób, 
które rozwinęły się  w następstwie ekspozycji, 
koszty zwolnienia lekarskiego czy ew.renty.

Obowiązki pracodawcy wg rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac związanych z narażeniem 
na zranienie ostrymi narzędziami używany-
mi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
(Dz.U.19.06.2013).

§ 6. Pracodawca:
1)  zapewnia pracownikom stały dostęp do 

instrukcji oraz innych sporządzonych w 
formie papierowej i elektronicznej in-
formacji o zasadach używania ostrych 
narzędzi i środków ochrony indywidu-
alnej, określonych w procedurach, o 
których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3,  
a także obowiązujących przepisach z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi na-
rzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych; 

2)  promuje dobre praktyki zapobiegania 
narażeniu, w szczególności opracowuje 
w konsultacji z przedstawicielami pra-
cowników materiały informacyjne doty-
czące tych praktyk; 

3)  prowadzi wykaz zranień ostrymi narzę-
dziami przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych, o którym mowa w § 10; 

4)  informuje pracowników o: 
a)  ryzyku związanym z narażeniem, 
b) zasadach postępowania w przypad-

ku narażenia, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w § 9, w tym o ba-
daniach lekarskich, badaniach la-
boratoryjnych, poekspozycyjnym 
szczepieniu ochronnym, uodpornie-
niu biernym oraz profilaktycznym le-
czeniu poekspozycyjnym, z których 
pracownik może skorzystać w przy-
padku zranienia lub kontaktu z krwią 
lub innym potencjalnie zakaźnym 
materiałem biologicznym, 

c)  osobach wykonujących zadania służ-
by bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz sprawujących profilaktyczną 
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opiekę zdrowotną nad pracownikami.
§ 7. 1. Pracodawca prowadzi systematyczne 
szkolenia mające na celu zapobieganie nara-
żeniu i jego skutkom.

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, 
obejmują w szczególności zagadnienia 
dotyczące:
1) prawidłowego postępowania z ostry-

mi narzędziami, w tym narzędziami 
zawierającymi rozwiązania chroniące 
przed zranieniem; 

2) potencjalnego zagrożenia dla życia  
i zdrowia spowodowanego zranieniem 
ostrym narzędziem oraz kontaktem  
z krwią lub innym potencjalnie zakaź-
nym materiałem biologicznym; 

3) środków, które należy podjąć w celu 
zapobiegania zranieniom ostrymi na-
rzędziami, obejmujące standardowe 
środki ostrożności, bezpieczne sys-
temy pracy, prawidłowe stosowanie i 
procedury usuwania ostrych narzędzi 
i odpadów oraz znaczenie uodpornie-
nia przy użyciu szczepionek; 

4)  wyposażenia i stosowa-
nia środków ochrony indywidu-
alnej odpowiednich dla rodzaju  
i stopnia narażenia; 

5) procedury postępowania poekspozy-
cyjnego, o której mowa w § 9; 

6) procedur zgłaszania oraz prowadzenia 
wykazu zranień ostrymi narzędziami  
i sprawozdawczości w tym zakresie; 

7) okoliczności i przyczyn zranień ostry-
mi narzędziami, w tym wyników ana-
liz w tym zakresie zawartych w rapor-
cie, o którym mowa w § 11.   (…)

2. W przypadku zranienia pracownika 
ostrym narzędziem pracodawca:
1) bada przyczyny i okoliczności zranie-

nia oraz odnotowuje je w wykazie, o 
którym mowa w § 10; 

2) jeżeli to konieczne, dokonuje zmian 
w procedurze bezpiecznego postępo-
wania z ostrymi narzędziami, o której 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub infor-
muje pracowników o nowym ryzyku 
związanym z używaniem ostrego na-
rzędzia; 

3) informuje lekarza sprawującego pro-
filaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami – w przypadku ekspo-
zycji na krew lub inny potencjalnie 
zakaźny materiał biologiczny.  (…)

§ 9. 1. Pracodawca opracowuje i wdraża pro-
cedurę postępowania poekspozycyjnego, 
umożliwiającą niezwłoczne udzielenie poszko-
dowanemu pomocy medycznej oraz zapobie-
żenie skutkom narażenia, a także objęcie go 
profilaktyczną opieką zdrowotną po narażeniu 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

2. procedura, o której mowa w ust. 1, 
uwzględnia w szczególności konieczność 
oszacowania ryzyka zakażenia oraz pod-
jęcia niezwłocznych działań profilaktycz-
nych, w tym w szczególności przeprowa-
dzenia badania lekarskiego, wykonanie 
zbędnych badań laboratoryjnych, prze-
prowadzenia w razie potrzeby poeks-
pozycyjnego szczepienia ochronnego i 
uodpornienia biernego, lub profilaktycz-
nego leczenia poekspozycyjnego, a tak-
że wykonanie badań lekarskich oraz nie-
zbędnych badań dodatkowych w regu-
larnych odstępach czasu po narażeniu.

W krajach Unii Europejskiej każdego roku 
odnotowuje się blisko 1,2 mln skaleczeń  
z powodu zakłuć igłą. W Polsce takich przy-
padków jest ok.37 tysięcy rocznie -  oznacza 
to, iż na 100 łóżek szpitalnych rocznie przy-
pada od 12 do 30 zakłuć. Ekspozycje doty-
czą najczęściej pielęgniarek – ok. 60%. DO 
75% tych zranień dochodzi podczas udziela-
nia świadczeń zdrowotnych (zakłucia igłą, ka-
niulą dożylną lub jej elementem – najczęściej  
w wyniku zdejmowania igły ze strzykawki, 
wkładania zużytej igły do przepełnionego po-
jemnika lub nakładania nasadki na zużytą igłę),  
z czego 84% stanowią samozranienia (naj-

 Ekspozycja zawodowa w wyniku 
nakładanai osłonki na igłę. Fot.A.Trzcińska
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częściej w wyniku nakładania osłonki na igłę, 
braku pojemnika twardościennego na zużyty 
ostry sprzęt), 5% to 
zranienia przez współ-
pracownika i 11% zra-
nień które wynikają z 
działań pacjenta. Te 
dane epidemiologiczne 
dotyczą jedynie przy-
padków zgłaszanych – 
najczęściej w sytuacji, 
w której personel ma 
wiedzę, że doszło do 
kontaktu z pacjentem 
seropozytywnym. Sza-
cuje się, że zdarzenia 
niezgłoszone stanowią 
40 – 80%. 

Wg dra. Pawła Grze-
siowskiego z Fundacji 
Instytut Profilaktyki Zakażeń niejednokrotnie 
ekspozycja wiąże się z ryzykiem zakażenia 
ponad 30 patogenami, które mogą być prze-
noszone przez krew lub inne płyny ustrojo-
we, m.in. są to: wirusy zapalenia wątroby 
typu B i C oraz HIV, meningokoki, gruźlica, 
paciorkowiec, grypa… Według danych WHO: 
37% zakażeń WZW typu B, 39% typu C oraz 
4,4% HIV rozpoznawanych wśród personelu 
medycznego jest spowodowanych właśnie za-
kłuciem sprzętem medycznym. Narażoną na 
największe konsekwencje zakłuć grupą zawo-
dową są pielęgniarki.

Zmniejszenie liczby ekspozycji zawodowej 
wśród pracowników służby zdrowia powinno 
być sprawą priorytetową, nie tylko dla praco-
dawców ale także dla samego personelu me-
dycznego bowiem nikt tak dobrze i sumiennie 
nie zadba o nasze zdrowie i życie jak my sami 
zadbamy o siebie, swoje bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie. 

Należy pamiętać o obowiązkach pracodaw-

cy względem nas, pracowników medycznych 
– nie zapominając jednak, ze sami prócz praw 

mamy też obowiązki 
– w tym właściwe wy-
korzystanie dostarczo-
nego nam przez praco-
dawcę sprzętu.  Często 
bowiem bywa tak, ze 
personel ma dostęp do 
bezpiecznego sprzętu, 
jednak z przyzwycza-
jenia sięga po sprzęt 
bez zabezpieczeń. Pa-
miętajmy więc – że 
sukces to maksymalne 
wykorzystanie możli-
wości, które mamy. 

Na pracodawcy cią-
ży obowiązek reali-
zacji stałych szkoleń  

z zasad używania ostrych narzędzi i środ-
ków ochrony indywidualnej oraz procedur 
postępowania w przypadku wystąpienia eks-
pozycji zawodowej. W swoich badaniach 
docent Maria Gańczak z Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego wskazuje, iż zaled-
wie 25% pielęgniarek przechodzi szkolenia  
z zagrożeń wynikających z ekspozycji zawo-
dowej. Pielęgniarki natomiast stanowią naj-
bardziej zagrożoną ekspozycją grupę zawo-
dową.

„(…) Zdrowie i bezpieczeństwo pracowni-
ków to sprawa pierwszorzędnej wagi, ściśle 
powiązana ze zdrowiem pacjentów. Warunku-
je ona jakość opieki.(…)” 

„(…) Dobrze wyszkolony, wyposażony  
w odpowiednie środki i zabezpieczony personel 
sektora usług opieki zdrowotnej ma zasadnicze 
znaczenie dla zapobiegania ryzyku zranienia  
i zakażenia wskutek stosowania ostrych na-
rzędzi medycznych. Zapobieganie narażeniu 

to kluczowa strategia eliminowania i 
zmniejszania ryzyka zranień i zaka-
żeń(…)” 

DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z 
dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wy-
konania umowy ramowej dotyczącej 
zapobiegania zranieniom ostrymi na-
rzędziami w sektorze szpitali i opieki 
zdrowotnej zawartej między HOSPE-
EM a EPSU.
Literatura u autorki.

Wg dra. Pawła Grzesiowskiego z Fun-
dacji Instytut Profilaktyki Zakażeń nie-
jednokrotnie ekspozycja wiąże się z ry-
zykiem zakażenia ponad 30 patogenami, 
które mogą być przenoszone przez krew 
lub inne płyny ustrojowe, m.in. są to: wi-
rusy zapalenia wątroby typu B i C oraz 
HIV, meningokoki, gruźlica, paciorko-
wiec, grypa… Według danych WHO: 37% 
zakażeń WZW typu B, 39% typu C oraz 
4,4% HIV rozpoznawanych wśród perso-
nelu medycznego jest spowodowanych 
właśnie zakłuciem sprzętem medycznym. 
Narażoną na największe konsekwencje 
zakłuć grupą zawodową są pielęgniarki.
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„Na dwóch biegunach”

Maria Kuca-Mulak
Mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego i zachowawczego
Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o

Choroba afektywna dwubiegunowa jest pewnego 
rodzaju fenomenem wśród chorób psychicznych. To 
jedyna jednostka chorobowa, w której u jednej oso-
by występują skrajne i diametralnie różne zaburze-
nia emocjonalne, w krótszych lub dłuższych odstę-
pach czasu.

ChAD może przebiegać w różny sposób. Tak jak 
wiele innych schorzeń może zaczynać się w różnym 
okresie życia, choć najczęściej ten początek przypa-
da na młodość lub wczesną dorosłość.

Choroba afektywna dwubiegunowa, określana 
także jako zaburzenia afektywne dwubiegunowe (w 
przeszłości nazywana chorobą lub psychozą mania-
kalno-depresyjną czy cyklofrenią), charakteryzuje 

się występowaniem epizodów depresji, manii/hipomanii lub epizodów mieszanych. 
Jest ciężkim, nawracającym zaburzeniem psychicznym oraz poważnym problemem 
zdrowia publicznego. 

Według danych opublikowanych przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) ChAD zaj-
muje szóste miejsce wśród czynników powo-
dujących największą niezdolność do pracy. 

Ponadto osoby z tą chorobą mogą wykazy-
wać trudności w prawidłowym funkcjonowaniu 
w takich dziedzinach jak relacje interpersonal-
ne, finanse, sprawność poznawcza i autono-
mia.

Podstawą rozpoznania jest pojawianie się 
nawracających epizodów depresji i wystąpienie 
przynajmniej jednego epizodu maniakalnego 
lub hipomaniakalnego. 

Depresja w przebiegu ChAD objawia 
się:

-  poczuciem stopniowej utraty energii ży-
ciowej,

-  zmęczeniem,
-  trudnością w rozpoczynaniu czy podej-

mowaniu nawet prostych decyzji czy 
codziennych działań (takich jak wstanie 
z łóżka, wykonanie czynności higienicz-
nych), znacznym spowolnieniem tempa 
myślenia i wypowiedzi,

-  zaburzeniami koncentracji i uwagi,
-  zaburzeniami pamięci.
Może dojść do tzw. zahamowania psychoru-

chowego – pacjent pozostaje wtedy w bezru-
chu, nie można z nim nawiązać kontaktu słow-
nego czy wzrokowego. Depresja w przebiegu 
choroby afektywnej dwubiegunowej towarzy-
szy często nadmierna senność w ciągu dnia i 
nocy (hipersomnia). Występuje zazwyczaj spa-
dek popędu seksualnego oraz zaburzenia ape-
tytu. Może się także pojawić się także zwięk-
szone poczucie napięcia, lęku. 

Niekiedy, przeciwnie do wcześniej przedsta-
wionego obrazu, mogą pojawić się: poczucie 
gonitwy i natłoku myśli, zmienność nastroju 
oraz tendencja do drażliwości i łatwość popa-
dania w irytację. Takie cechy mogą wskazywać 
(choć nie muszą) na rozwój tzw. epizodu mie-
szanego. Depresja u cierpiących na chorobę 
afektywną dwubiegunową może prowadzić do 
utraty sensu życia, pragnienia śmierci, myśli o 
samobójstwie, czy w końcu tendencji samobój-
czych. Może pojawić się tzw. myślenie depre-
syjne (poczucie niskiej wartości, pesymistycz-
na ocena własnej przeszłości, teraźniejszości, 
poczucie braku perspektyw na przyszłość, bez-
nadziejności). W nasilonej depresji w przebie-
gu choroby afektywnej dwubiegunowej mogą 
występować tzw. objawy wytwórcze (psycho-
tyczne), najczęściej są to: depresyjne uroje-
nia, rażąco niezgodnego z rzeczywistością po-
czucia winy, kary, grzechu, ubóstwa, katastro-
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fy, poczucia ciężkiej, nieuleczalnej już choroby. 
Rzadko towarzyszą temu tzw. halucynacje słu-
chowe (m.in. głosy oskarżające pacjenta).

Epizod maniakalny charakteryzuje się 
znacznie podwyższonym nastrojem – czy-
li nadmiernym poczuciem radości i szczęścia 
(euforii), zazwyczaj niedostosowanym do sy-
tuacji, ale też wesołkowatością i nadpobudli-
wością. Stan pacjenta maniakalnego może jed-
nak szybko przejść od poczucia nadmiernego 
szczęścia do drażliwości, a nawet agresji czy 
wrogości. Niekiedy w manii pojawia się tzw. 
nastrój ekspansywny, z tendencją do domina-
cji, forsowania własnych planów i pomysłów 
oraz narzucania innym własnej woli. Wystę-
puje wówczas potrzeba natychmiastowego 
zaspokojenia swoich potrzeb, co w przypadku 
niemożności ich realizacji lub odmowy ze stro-
ny innych osób, może prowadzić do frustracji 
oraz do tzw. nastroju gniewliwego, połączone-
go z agresją słowną i/lub fizyczną w stosunku 
do innych osób czy przedmiotów w otoczeniu. 
Chory jest mało krytyczny, przyjmuje posta-
wę wielkościową, dominującą, ma tendencje 
do narzucania swoich pomysłów i przekonań 
otoczeniu, często popada w konflikty. Mogą 
występować także zachowania autoagresyw-
ne (agresja skierowana w stosunku do siebie 
samego). W epizodzie manii kontakt słowny 
z pacjentem może być utrudniony, chory czę-
sto mówi szybko, wypowiadając wiele różnych 
wątków (słowotok), a jego wypowiedź trudno 
przerwać. W skrajnej postaci takiej wielomów-
ności wypowiedzi pacjenta są całkowicie lub 
prawie całkowicie niezrozumiałe i składają się 
z niepowiązanych ze sobą słów i wątków. Pa-
cjent w manii ma poczucie „przyśpieszenia my-
śli”, aż do tzw. gonitwy myśli, których nie może 
„uchwycić”, zdążyć wypowiedzieć, ma poczucie 
chaosu. Jego wypowiedzi są wtedy nielogicz-
ne, mogą to być słowa niezwiązane ze sobą, 
czasami pojawiają się neologizmy. W epizodzie 
manii pacjent ma poczucie zwiększonej ener-
gii i aktywności życiowej (podwyższony napęd 
psychoruchowy). Najczęściej towarzyszy temu 
zmniejszona potrzeba snu lub brak potrzeby 
snu oraz brak poczucia zmęczenia. Pacjent 
uważa wtedy, że „ma siłę zrobić wszystko”, 
„wolno mu zrobić wszystko”. Może wówczas 
podejmować niekontrolowane działania i za-
chowania, które są niezgodne z jego systemem 
wartości, a których nie zrobiłby lub nawet był-
by im przeciwny w okresie remisji choroby. W 
związku z tym może podejmować ryzykowane 
i niebezpieczne zachowania (szybka jazda sa-
mochodem, kłótnie, bójki). Epizodowi manii 

towarzyszy podwyższony popęd seksualny – 
zwiększa się zatem intensywność kontaktów 
seksualnych. Czasem dochodzi do aktów sek-
sualnych bez zabezpieczenia, z przypadkowy-
mi osobami.

Pacjent może nadużywać alkoholu i/lub 
substancji psychoaktywnych, nawet jeśli przed 
chorobą tego nie robił. Pojawia się również wie-
le innych impulsywnych aktywności, których 
celem jest szeroko rozumiana przyjemność. 
Może on także podejmować różnego rodzaju 
zobowiązania, zaciągać pożyczki i kredyty, nad-
miernie wydawać w nietypowy dla siebie spo-
sób pieniądze, uprawiać gry hazardowe „pod 
zastaw”. Pacjent w manii bardzo często ma 
nadmierne poczucie własnej wartości i nieade-
kwatnie lub nadmiernie zawyżoną samooce-
nę, zbyt optymistycznie ocenia teraźniejszość 
i najbliższą przyszłość. Ciekawym zjawiskiem 
relacjonowanym przez część chorych jest po-
czucie wyostrzenia zmysłów, dające wrażenie 
dużo bardziej intensywnego doświadczania 
smaków, barw, dźwięków. Może się to obja-
wiać zmianą zewnętrznego wyglądu pacjenta 
(np. pojawienie się – wbrew wcześniejszym 
nawykom – jaskrawego i przesadnego maki-
jażu, ubieranie się w jaskrawe i kontrastujące 
kolory) oraz tendencją do głośnego słuchania 
muzyki, czy głośnego zachowania.

O chorobie afektywnej dwubiegunowej mu-
simy myśleć jako nie o jednej konkretnej cho-
robie, a grupie zaburzeń afektywnych – zabu-
rzeń nastroju charakteryzujących się nawro-
tami epizodów depresyjnych, maniakalnych, 
hipomaniakalnych czy mieszanych o różnej 
postaci, nasileniu, przebiegu i odpowiedzi na 
leczenie. W zależności od tych parametrów, 
możemy wyróżnić wiele podtypów tej choroby. 
Główne typy choroby afektywnej dwubie-
gunowej:

	f Zaburzenie afektywne typ I – jedna z 
postaci nazywanych „klasycznymi”. 
Przebieg choroby (o ile nie dojdzie do 
jej skutecznego leczenia) jest zazwyczaj 
ciężki. Nasilenie obu biegunów chorobo-
wych może być silne, a nawet dramatycz-
nie silne. Występują depresje i pełnoobja-
wowe manie, te drugie często wymagają 
leczenia w szpitalu. Długość manii wynosi 
typowo od 2 tygodni do 5 miesięcy, de-
presje są dłuższe: 4-9 miesięcy. W sumie 
przewaga długości okresów depresji nad 
okresami manii jest kilkukrotna. Między 
rzutami choroby występują okresy bez 
objawów choroby (remisje), o długości 



26

od kilku miesięcy do kilku lat. Mimo duże-
go nasilenia objawów choroby w zaburze-
niu typu I; właśnie w tej grupie chorych 
dobrą skuteczność leczniczą może mieć 
lit (węglan litu). U około połowy osób le-
czonych litem ustępują całkowicie objawy 
choroby.
	f Zaburzenie afektywne typ II – dru-
ga z postaci „klasycznych” choroby 
afektywnej dwubiegunowej. Odzna-
cza się tym, że w tym typie przebiegu 
choroby depresje mogą być ciężkie, ale 
manie są zawsze łagodne (hipomanie) i 
trwają krótko, do trzech tygodni. Wystę-
pują też wyraźne okresy pełnej remisji 
objawów. Postać ta nie wykazuje tenden-
cji przechodzenia w typ I i może być, w 
pewnym sensie, uważana za odrębną od 
niej chorobę. U części osób może nato-
miast przejść w ChAD z szybką zmianą 
faz.
	f ChAD z szybką zmianą faz (ang. rapid 
cycling) to takie zaburzenie dwubiegu-
nowe, w którym w ciągu roku występuje 
4 lub więcej okresów depresji lub manii. 
Poszczególne fazy choroby poprzedziela-
ne są bardzo krótkimi okresami zdrowia, 
albo, co jest częste, przechodzą jedna w 
drugą. W wypadku takiego naprzemien-
nego przebiegu choroby okresy remisji 
mogą w ogóle nie występować. Ten obraz 
choroby występuje u kilkunastu procent 
osób z zaburzeniem dwubiegunowym. 
Choroba może w taki sposób przebiegać 
od samego początku (u 1/3 chorych), 
może też pojawić się 
po kilku lub kilkuna-
stu latach przebie-
gu klasycznego(u 2/3 
chorych). Przyczyny 
przejścia postaci typu 
I lub II w rapid cyc-
ling są słabo poznane. 
Przebieg ChAD z szyb-
ką zmianą faz może 
też, po pewnym cza-
sie, zwłaszcza w czasie 
leczenia, zmienić przebieg na klasyczny.

Prawdopodobnie pierwszy nowożytny opis 
choroby afektywnej dwubiegunowej dokonany 
przez w 1851 r. przez francuskiego lekarza Je-
an-Pierre’a Falreta w której nazwał tę chorobę 
folie circulaire był opisem przebiegu ChAD z 
szybką zmianą faz.

Postać ChAD z szybką zmianą faz występu-
je częściej u kobiet i u osób z wcześniejszym 
przebiegiem typu II. Jeśli choroba przebiega w 
taki sposób od początku, to, zwłaszcza u osób 
młodych, może być trudna do zdiagnozowania. 
Bywa bowiem rozpoznawana błędnie jako za-
burzenia osobowości albo problemy rozwojowe 
(psychologiczne).

	f CHAD z bardzo szybką zmianą faz. 
Poza rapid cycling istnieją też przebie-
gi choroby z jeszcze szybszą, częstszą, 
zmianą faz chorobowych. W 1996r. wpro-
wadzono (Kramlinger i Post) pojęcie 
ChAD z ultraszybką zmianą faz (ultra-ra-
pid cycling bipolar disorder), gdy epizody 
chorobowe trwają kilka dni do kilku tygo-
dni oraz ChAD z okołodobową zmianą faz 
(ultradian cycling bipolar disorder), gdy 
oba bieguny choroby ujawniają się, nie-
raz kilkakrotnie, w okresie 24–48 godz.
	f Zaburzenie afektywne typ sezono-
wy. Termin „sezonowy” kojarzy się dziś 
częściej z depresją (depresja nawraca-
jąca sezonowo). Zjawisko sezonowości 
może jednak dotyczyć także zaburzeń 
dwubiegunowych. Zresztą pierwszy hi-
storyczny opis zaburzeń afektywnych na-
wracających sezonowo dotyczył właśnie 
zaburzenia dwubiegunowego, takiego w 
którym depresje występują regularnie w 
miesiącach jesienno-zimowych, a okresy 
wzmożonego samopoczucia wiosną i la-
tem. Istnieją niewątpliwie chorzy z takim 
przebiegiem choroby.

Leczenie ChAD
Leczenie można rozpocząć w każdej fazie 

choroby: depresji, manii, stanie mieszanym 
albo remisji. Naturalnym krótkoterminowym 
celem terapii jest poprawa aktualnego stanu 
zdrowia, złagodzenie, a potem ustąpienie ob-
jawów aktualnej fazy chorobowej. Ponieważ 
choroba przebiega z nawrotami niezbędne jest 
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jednak prowadzenie leczenia profilaktycznego 
mającego na celu zapobieganie kolejnym rzu-
tom choroby.

Według współczesnych standardów leczenia 
ChAD podstawą terapii jest stosowanie leków 
normotymicznych oraz metod psychoterapeu-
tycznych. W farmakoterapii ChAD szczególne 
miejsce zajmują klasyczne leki normotymicz-
ne: sole litu, walproiniany oraz karbamazepinę. 
Do leków drugiej generacji zalicza się lamotry-
ginę, kwetiapinę, olanzapinę oraz aripiprazol. 
Warunkiem skuteczności leków normotymicz-
nych jest ich systematyczne zażywanie.

Przewlekły charakter choroby afektywnej 
dwubiegunowej, jej cykliczny przebieg oraz 
rozpowszechnienie na poziomie 0,4−1,5% po-
ciągają za sobą liczne konsekwencje dotyczące 
zarówno indywidualnego funkcjonowania pa-
cjentów jak i zdrowia publicznego. Istotne jest 
podejmowanie wszystkich możliwych działań 
zmierzających do optymalizacji efektów lecze-
nia. Według współczesnych standardów, pod-
stawą terapii ChAD jest stosowanie leków nor-
motymicznych oraz

metod psychoterapeutycznych. U większo-
ści pacjentów, w okresie 2−4 tygodni przed 
wystąpieniem pełnoobjawowego epizodu, wy-
stępują specyficzne dla pacjenta symptomy 
prodromalne. Celem oddziaływań psychospo-

łecznych, takich jak psychoedukacja, jest wy-
kształcenie u chorego strategii wczesnego ich 
rozpoznawania i reagowania. Psychoedukacja 
(PE), łączy w sobie cechy terapii grupowej, in-
terpersonalnej, poznawczo-behawioralnej oraz 
interwencji rodzinnej.

1. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/
choroby/69890,choroba-afektywna-
-dwubiegunowa

2. Choroba afektywna dwubiegunowa – 
etapy przebiegu i neuroprogresja choro-
by Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 231–243 

3. https://podyplomie.pl/psychiatria
/30775,co-to-jest-chad

4. Problemy opieki pielęgniarskiej nad pa-
cjentem z chorobą afektywną dwubie-
gunową Justyna Gawron Państwowa 
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Opolu

5. Bartłomiej Budziński i wsp., Znacze-
nie psychoedukacji w terapii choroby 
afektywnej dwubiegunowej Psychiatria 
2016;

6. http://online.synapsis.pl/Choroba-
afektywna-dwubiegunowa-ChAD-
podstawowe-informacje/ChAD-odmia-
ny-i-typy-choroby.html

Bezpłatne szkolenie 
„Nowa jakość opieki nad pacjentem  

 standardy Ministerstwa Zdrowia  
w zakresie patomorfologii”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu standardów organizacyjnych 
w patomorfologii dla pielęgniarek, w szczególności operacyjnych/ instrumentariuszek.

• Szkolenia dedykowane dla pielęgniarek odbędą się w formule online w dniach  
3 oraz 4 listopada br. a udział w nich jest bezpłatny.

• Pielęgniarki szczególnie powinien zainteresować panel 2 zawierający wykład  
prof. Marszałka pn. „Etapy przedzakładowe badania” zorientowany na zadania 
wykonywane przez pielęgniarki oraz dyskusja (sesja pytań/odpowiedzi), która 
będzie miała miejsce po zakończeniu tego panelu

• Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne 
są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/
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Transplantologia – temat nadal aktualny

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

Możliwości współczesnej medycyny, jej ciągły postęp, systematyczny rozwój prze-
kładają się na możliwości ratowania i przedłużania ludzkiego życia. Wydłuża się śred-
nia przeżycia pacjentów a przyczynia się do tego również jedna z ważnych dziedzin 
medycyny, jaką jest transplantologia. Rozwija się ona w odpowiedzi na często nieuda-
ne próby przeszczepów różnych narządów, ale także w celu poszukiwania wyjaśnień 
tych niepowodzeń [1]. Przeszczepiony narząd to dar otrzymany od drugiego człowie-
ka, cząstka nowego życia, a nie tylko zwykłe przekazanie organu. Często związana 
jest z wykorzystaniem narządów po śmierci [2]. 

Aby dobrze zrozumieć tę dziedzinę medy-
cyny warto sięgnąć do jej korzeni, a są one 
bardzo głębokie wbrew pozorom. W tradycji 
chrześcijańskiej Europy patronami transplan-
tologii są święci Kosma i Damian, którzy za-
mieszkiwali w Cylicji, żyli i działali na terenie 
Syrii w III w. naszej ery. Swoje praktyki me-
dyczne głównie czynili wśród ubogich. Cecho-
wała ich bezinteresowność oraz działanie w 
imię miłości drugiego człowieka [3]. Istnieje 
legenda, która głosi o cudownym uzdrowieniu 
po przeszczepieniu dolnej kończyny pielgrzy-
mowi cierpiącemu na gangrenę. Według tej hi-
storii podczas snu w miejscu chorej nogi święci 
wstawili mu nową pobraną od niedawno zmar-
łego Murzyna [3].

Święta Agata z Katanii na Sycylii to jedna 
z pierwszych orędowniczek transplantologii. 
Zginęła śmiercią męczeńską w 251 r. naszej 
ery za czasów cesarza Decjusza. Przed swo-
ją śmiercią doznała przywrócenia odciętych jej 
obu piersi za sprawą uzdrowienia dokonanego 
najprawdopodobniej przez św. Piotra [4]. 

Początek współczesnej transplantologii to 
lata 20. XX wieku. Jednym z pierwszych jej 
prekursorów był A. Carrel. Był on twórcą tech-
niki zespoleń naczyniowych. Warto wspomnieć, 
że modelowym narządem do przeszczepu z ra-
cji swojej budowy była nerka. W latach 30. XX 
wieku odbyło się wiele prób przeszczepienia 
nerki zwierzęcej ludziom. Rok 1933 to okres 
w historii transplantologii, kiedy rosyjski chi-
rurg J. J. Woronoj podjął pierwszą próbę prze-
szczepienia ludzkiej nerki drugiemu człowieko-
wi. Lata 1947-1952 w USA, Kanadzie, a także 

Francji to czas, kiedy przeprowadzono dalsze 
nieudane próby podobnych zabiegów chirur-
gicznych [5]. W 1954 r. w Bostonie Joseph 
E. Murray oraz John Putnam Merill i Hartwell 
Harrison dokonali pierwszego, na szczęście 
pomyślnego, przeszczepienia nerki u 23-let-
nich bliźniąt jednojajowych, z których jedno z 
bliźniąt umierało z powodu niewydolności spo-
wodowanej ostrym kłębuszkowym zapaleniem 
nerek [3]. Operacje odbyły się bez komplika-
cji, a biorca i nerka przeżyli 8 lat.

Druga połowa XX wieku to ogromny rozwój 
i postęp w transplantologii klinicznej. Widocz-
ny staje się obraz urzeczywistnienia i realizacji 
odwiecznych marzeń każdego człowieka, aby 
„żyć dłużej niż…’’- marzeń o nieśmiertelności. 
Pierwsza w Polsce udana transplantacja nerki 
wykonana została 26 stycznia 1966 r. Nerkę 
przeszczepiono od zmarłego dawcy. Zabieg 
wykonano w warszawskiej Akademii Medycz-
nej pod czujnym okiem internisty i nefrologa 
Tadeusza Orłowskiego oraz chirurga Jana Nie-
lubowicza [3]. 

Przeszczepy serca to kolejny ważny kawałek 
światowej i polskiej transplantologii. 3 grudnia 
1967 r. to data pierwszego przeszczepu ser-
ca. Wykonał go Christian Bernard w dalekim 
Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki 
[5]. Biorcą był cierpiący na schyłkową niewy-
dolność serca 54-letni mężczyzna, dodatkowo 
chory na cukrzycę. Serce natomiast pobrano 
od młodej dziewczyny, która była ofiarą  wy-
padku drogowego i odniosła rozległe obrażenia 
głowy [3].



29

W Polsce przełom w transplantacji serca 
nastąpił 4 stycznia 1969 r. Wtedy to właśnie 
prof. Jan Mall w Klinice Chirurgii w Łodzi wy-
konał jako pierwszy transplantację serca. Bior-
cą był 32-letni rolnik zmagający się od ponad 
16 lat z procesem zapalnym wsierdzia, z wadą 
zastawki mitralnej i trójdzielnej oraz utrwalo-
nym nadciśnieniem płucnym [6]. Dawcą został 
mężczyzna lat 26 z objawami śmierci mózgu w 
przebiegu zapalenia ucha środkowego. Nieste-
ty po 3 godzinach z powodu nadciśnienia płuc-
nego wystąpiła rozstrzeń prawej komory i asy-
stolia, która spowodowała zgon chorego [6].

5 listopada 1985 r. to przełom w polskiej 
transplantacji serca. Zespół pod kierownic-
twem doc. Zbigniewa Religi przeszczepia serce 
62-letniemu rolnikowi w skrajnej niewydolno-
ści krążenia z powodu kardiomiopatii. Pacjent 
przeżył po zabiegu 6 dni. Kolejne transplanta-
cje były wyzwaniem dla doc. Religi. Najbardziej 
pomyślna była czwarta, biorca po 4 tygodniach 
został wypisany z kliniki do domu w bardzo do-
brym stanie ogólnym [6].

Dzisiaj medycyna transplantacyjna jest dzie-
dziną bardzo prężnie rozwijającą się, szczegól-
nie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pomimo 
licznych implantacji wielu ludzi oczekujących 
na narządy umiera z powodu braku potencjal-
nych dawców. Może to wynikać z niewłaściwe-
go podejścia do tej metody leczenia ze strony 
społeczeństwa [6]. W Polsce medycyna trans-
plantacyjna ma swoje ważne miejsce w syste-
mie ochrony zdrowia. Stanowi często jedyny 
sposób ratowania przed zgonem wielu chorych 
z niewydolnością takich narządów, jak serce, 
wątroba, płuca czy nerki [2].

Transplantacja to także liczby. Można poku-
sić się o stwierdzenie, że idea edukacji trans-
plantologicznej nie jest w Polsce tak szeroko 
propagowana, jakby się oczekiwało, przez co 
zabiegi przeszczepiania narządów nie są wyko-
nywane w wystarczającej ilości [7]. 

Na potwierdzenie garść danych statystycz-
nych: rok 1966 to tylko 3 transplantacje, rok 
1977 to już 11 przeszczepień, kolejno w la-
tach 1989 liczba przeszczepień rośnie do 392, 
a w 1998 aż do 698. Wzrost liczby transplan-
tacji aż do 1258 zaobserwować można w roku 
2006. Na przełomie lat 2011-2014 widać 
wzrost pobrań, który wynosi ok. 1620 rocznie 
[8].

Najczęściej przeszczepianym narządem  
w Polsce jest narząd parzysty - nerka.  
W 2009 r. przeszczepiono ich 785, zaś  
w 2012 r. aż 1145 sztuk. Przeszczepień trzustki 

w 2009 r. odnotowano 20, natomiast rok 2012 
r. to aż 34 transplantacje. Bardzo ważnym or-
ganem, który lekarzom udaje się przeszczepić 
jest wątroba. Można przeszczepić ją w całości 
lub pobrać tylko część w postaci pojedynczego 
płata.  Rok 2009 to 236 zabiegów, natomiast 
rok 2012 to aż 329 pobrań. Serce w 2009 r. 
przeszczepiono 71 razy, w 2012 r. udało się 
wykonać 79 transplantacji [8]. Rok 2016 to aż 
1469 przeszczepień, z czego 50 dotyczyło ner-
ki, a 28 wątroby. W 2017 r. dominowały także 
przeszczepy nerek. Było ich 1004, zaś wątrobę 
przeszczepiono 349 razy. Serce udało się prze-
szczepić 98 biorcom. Płuca otrzymało 39 osób 
[9]. Mimo iż liczba przeszczepień ciągle wzra-
sta, to jednocześnie wydłuża się także lista 
osób oczekujących na przeszczepienie. Zwią-
zane to jest z narastającą zachorowalnością na 
takie choroby, jak ostra niewydolność nerek, 
kardiomiopatia, czy przewlekle choroby płuc, 
wątroby i trzustki.

Lista oczekujących na przeszczepy w Polsce 
jest długa. Często osoby, które muszą zdecy-
dować o oddaniu narządu kogoś bliskiego mają 
dylematy natury moralnej czy etycznej. Z jed-
nej strony ból, żałoba i rozpacz po stracie bli-
skiej osoby, z drugiej zaś możliwość uratowa-
nia chociażby jednej istoty ludzkiej.

Świadomość społeczeństwa w Polsce jest 
istotnie zbyt niska, aby podejmować częściej 
decyzje o oddaniu narządów do przeszcze-
pu. Być może spowodowane jest to zbyt ma-
łym naciskiem na propagowanie wiedzy w tej 
dziedzinie medycyny zarówno w mediach, jak 
i w społeczeństwach lokalnych. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o CRS (Centralny Rejestr 
Sprzeciwów). Do 2014 r. zarejestrowało się 
w nim ogółem 29013 osób, z czego 24470 to 
oświadczenia własne osób wpisanych do re-
jestru, a 4543 to oświadczenia tak zwanego 
przedstawiciela ustawowego [8]. Dowodzi to, 
iż wiele osób jest świadomych swego wyboru 
i nie wyraża zgody na pobranie narządów po 
swojej śmierci. Każdy ma wolność wyboru i 
prawo do decydowania w tej sprawie.

W 2014 r. do KLO (Krajowa Lista Oczekują-
cych) zgłoszono aż 4231 potencjalnych bior-
ców komórek, tkanek i narządów. Do wszyst-
kich oczekujących wysłano powiadomienia o 
wprowadzeniu na listę oczekujących [8]. Naj-
więcej oczekujących na tej liście to osoby do 
przeszczepu nerki. Tego też narządu w Polsce 
przeszczepia się najwięcej. W 2014 r. na ten 
organ oczekiwało 921 osób. Dla porównania 
na serce oczekiwało 356 osób, na wątrobę zaś 
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437. Na liście osób oczekujących są także oso-
by potrzebujące „nowych płuc”. W 2014 roku 
na KLO było ich aż 55 [8].

Ważnym wydarzeniem w polskiej, a tak-
że światowej transplantologii był niewątpliwie 
przeszczep twarzy. Było to w maju 2013 r.  
w gliwickim Centrum Onkologii. Zespół pod 
kierownictwem prof. Maciejewskiego przepro-
wadził zabieg przeszczepu twarzy dla ratowa-
nia życia. Pacjentem był 33-letni mężczyzna, 
który podczas pracy doznał urazu mechanicz-
nego - maszyna do cięcia kostki brukowej am-
putowała mu znaczną część twarzy. Obrażenia 
okazały się  tak duże, że w dalszej perspekty-
wie nie miał  szans na przeżycie. Próba replan-
tacji odciętej części twarzy, która dotarła do 
szpitala kilka godzin po wypadku, zakończyła 
się fiaskiem. Po długotrwałej i bardzo uciążli-
wej rehabilitacji pacjent ma wielką wolę życia 

i potrafi właściwie funkcjonować w środowisku 
[10].

Problemy związane z transplantologią 
stają się coraz bardziej aktualne, wymaga-
ją coraz to większej uwagi i zaangażowania  
w działania mające na celu propagowanie tego 
tematu wśród społeczeństwa. Wysoki poziom 
wiedzy społeczeństwa na temat transplantacji 
może pomóc w zajęciu odpowiedniego stano-
wiska wobec dawstwa narządów. Przeszczep 
to w wielu przypadkach jedyny ratunek przed 
śmiercią dla osób przewlekle chorych. Do rato-
wania ich potrzebna jest wiedza, umiejętności 
i oddanie lekarzy, pielęgniarek i personelu po-
mocniczego. Jednak najważniejszą rolę w tym 
przedsięwzięciu odgrywa dawca [11].

Piśmiennictwo u autorów 

Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych dla pielęgniarek  
Aktualne standardy terapii chorych na POCHP

 ¾ Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym upośledze-
niem drożności oskrzeli (poprzez obniżenie FEV). Ze względu na liczbę zachorowań 
oraz zgonów na świecie POChP stanowi ogromne wyzwanie dla światowej medycyny. 
Na świecie na POChP choruje ok. 70 mln osób, w Polsce – ponad 2 mln, ale jedynie 
u 25 proc. została ona prawidłowo zdiagnozowana. Biorąc pod uwagę powyższe sta-
tystyki oraz obecną sytuację epidemiczną kluczowego znaczenia nabrała skuteczna 
edukacja pacjenta w zakresie prawidłowej aerozoloterapii.

 ¾ Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym dla pielęgniarek – oddy-
chamy.online.

 ¾ Szkolenia odbędą się w formie webinarów. Przygotowaliśmy 11 spotkań online w róż-
nych terminach tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pielęgniarek. 

 ¾ Tematyka szkoleń dotyczy aktualnych standardów w leczeniu przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc. W części teoretycznej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami 
aerozoloterapii w POChP. W części praktycznej zapoznają się z obsługą inhalatora 
stosowanego w chorobach płuc. Możliwe będzie również zadawanie pytań ekspertom 
w czasie rzeczywistym.

 ¾ Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisywania się na wybrany termin 
szkolenia pod adresem: https://oddychamy.online/pielegniarki/

 ¾ Dodatkowo każdy uczestnik, który zarejestruje się na wybrany warsztat będzie miał 
możliwość skorzystania ze szkoleń online. Znajdą tam Państwo szkolenia z dziedziny 
psychologii, prawa, komunikacji z pacjentami czy też szkolenia dotyczące samoroz-
woju.

 ¾ Patronat nad projektem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
 ¾ Patronat medialny nad projektem sprawuje portal edukacyjny Pielęgniarstwo i Położ-

nictwo w praktyce – www.pielegniarki.com.pl
Zapraszamy!!!
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Relacje z 
XVIII  Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej

 „Żywienie enteralne i parenteralne”

VIII  Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej
 „Trudności i wyzwania w lecze-
niu ran ostrych i przewlekłych ”

Iwona Woźniak
mgr pielęgniarstwa, 

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego przy ORPiP w Katowicach

W dniu 24.09.201521 r. zorganizowano XVIII Ogólnopolską konferencję naukowo-szkolenio-
wą „Żywienie enteralne i parenteralne”  oraz VIII Ogólnopolską konferencję naukowo-szkolenio-
wą „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” pod patronatem Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, oraz Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu.

Uroczystego otwarcia konferencji i przywi-
tania uczestników dokonała Iwona Woźniak – 
przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Na konferencji została przedstawiona róż-
norodna tematyka z zagadnienia leczenia ży-
wienia enteralnego i parenteralnego pacjentów 
i stosowanych w tym zakresie nowoczesnych 
rozwiązań. Uczestnicy wysłuchali następują-
cych referatów:

•	 „Praktyczne i skuteczne rozwiązania w 
postępowaniu z raną” – mgr piel. Maria 
Budnik - Szymoniuk (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w 
Bydgoszczy  Wydział Nauk o Zdrowiu Kate-
dra Pielęgniarstwa Zachowawczego) 

Rany to problem medyczny, społeczny i 
finansowy. Wszystkie te aspekty wymaga-
ją zastosowania rozwiązań praktycznych 
i skutecznych. W 2018 roku opublikowa-
no Konsensus w sprawie stosowania anty-
septyki w leczeniu ran. Na jego podstawie, 
rok później wydano „Zasady postępowania 
miejscowego i ogólnego w ranach / owrzo-
dzeniach przewlekłych objętych procesem 
infekcji”. Dokument ten opracowała liczna 
grupa specjalistów z różnych dziedzin, któ-
rych zakres zainteresowań obejmuje postę-
powanie z raną. Mówiąc praktyczne i sku-
teczne rozwiązania, należy myśleć o meto-
dach sprzyjających gojeniu rany i optyma-
lizujących czas tego procesu, a co za tym 
idzie zmniejszających koszty leczenia i po-
prawiających jakość życia pacjentów.

 Biorąc pod uwagę wspomniany Konsen-
sus oraz „Zasady …” należy zwrócić uwagę 
na zmianę w obszarze rekomendowanych 
produktów leczniczych / wyrobów medycz-
nych do zastosowania w leczeniu rany. Jako 
substancja czynna pierwszego rzutu wy-
mieniany jest polihexanid (PHMB). Preparat 
PHMB z betainą oprócz działania antysep-
tycznego ma również wpływ zmniejszający 
napięcie powierzchniowe, a zatem zdecydo-
wanie wpływa na likwidację biofilmu. Do-
piero potem możemy zastosować inny pre-
parat na przykład jodowy, bądź zawierający 
jony srebra.

(UWAGA! Nie wolno stosować jednocza-
sowo produktów zawierających srebro i 
jod). 

Jeśli nie ma potrzeby (nie występują zmia-
ny martwicze), nie stosuje się antyseptyków, 
poza PHMB z betainą w postaci płynu i żelu. 
Niezbędne informacje dotyczące stosowania 
leków znajdziemy w charakterystyce produktu 
leczniczego, a w odniesieniu do wyrobów me-
dycznych – w wytycznych producenta / infor-
macji o wyrobie medycznym. Wdrażając postę-
powanie z raną należy pamiętać  o częstotliwo-
ści zmiany opatrunku, odnosząc się do zapisów 
w dokumentach rejestracyjnych produktu. 

Przedstawione w czasie prezentacji rany, w 
postępowaniu z którymi zastosowano PHMB 
(polihexanid) z betainą w płynie i żelu (zmywa 
biofilm, zmniejsza dolegliwości bólowe, elimi-
nuje przykry zapach)                                     oraz 
preparaty pvp – jodowe (roztwór wodny, bled-
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nący  w czasie oczyszczania się rany – tzw. 
marker koloru) bądź produkt ze srebrem (pa-
sta srebrowa, łatwo zmywająca się; związek 
srebra nie przechodzi przez dno rany; może 
pozostawać na powierzchni rany kilka dób) go-
iły się w czasie o ok. 30% krótszym i z ok. 
30% redukcją kosztów w stosunku do średnie-
go czasu i kosztów leczenia rany z użyciem do-
tychczas stosowanych preparatów i środków. 

•	 „Najczęstsze problemy pacjenta z rana 
nowotworową” – mgr piel. Iwona Woź-
niak (Główny Koordynator Diagnostyki i Le-
czenia Onkologicznego SPSK im. A. Mielęc-
kiego ŚUM  w Katowicach, Członek Sekcji 
Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Pozajelitowego Dojelitowego i Me-
tabolizmu) omówiła rany przewlekle, które 
po mimo leczenia przez długi czas charakte-
ryzują się niedostatecznym gojeniem.

Na utrudniony proces gojenia rany ma 
szereg czynników miejscowych i czynników 
ogólnoustrojowych . Do najczęstszych wy-
stępujących w chorobach nowotworowych 
czynników należą: niedożywienie, wynisz-
czenie, wiek, przyjmowane leki, choroby 
współistniejące, palenie tytoniu oraz rozle-
gły rozsiew nowotworowy. 

Pielęgniarka ocenia stan bio – psycho – 
społeczny oraz stosuje opiekę holistyczną.

Najczęściej rany nowotworowe powstają 
na głowie i szyi, klatce piersiowej, plecach, 
tułowiu ,brzuchu, pachwinie i pachach, koń-
czynach i genitaliach.

Na początku każdego leczenia jest ko-
nieczna dokładna ocena rany nowotworo-
wej.

Często z rany wydobywa się wysięk i fe-
tor. Istotnym elementem jest stosowanie 
dekontaminacji ,odpowiednich opatrunków 
i zastosowanie techniki zmiany opatrun-
ków ,która zminimalizuje dolegliwości bólo-
we, podejmujemy działania zmniejszające  
krwawienie z  rany.

Podejmujemy profilaktykę w celu wystą-
pienia ryzyka zaburzeń wodno – elektrolito-
wych.

Kontrolujemy między innymi  parametry 
życiowe, diurezę dobową, obserwacja pa-
cjenta pod  kątem odwodnienia.

Postępujące dolegliwości bólowe dotyczą-
ce toczącego się procesu nowotworowego i 
rany nowotworowej leczymy według drabiny 
analgetycznej Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO).

Ważne w opiece nad pacjentem onkolo-

gicznym jest uwzględnienie jego stanu psy-
chospołecznego.

 Niekorzystnie na stan psychiczny wpły-
wa rana oszpecająca ciało oraz wysięk z 
rany powiązany z fetorem. Zły stan zdrowia 
psychicznego może doprowadzić do depre-
sji, zaburzeń odżywiania snu i niesprawno-
ści fizycznej.

Zastosowanie opatrunków nowoczesnej 
generacji na podstawie opublikowanych ba-
dań klinicznych ,znacznie poprawiają stan 
ogólny pacjenta oraz gojenie rany nowotwo-
rowej.

•	 „Bezpieczeństwo realizacji procedur 
żywienia pozajelitowego i dojelitowe-
go w aspekcie zakresu funkcjonowania 
zespołu leczenia żywieniowego” – lek.
Marcin Gendźwiłł (Szpital Specjalistyczny , 
Wejherów)

Przewlekłe rany są dużym wyzwaniem dla 
współczesnej medycyny. W opiece ambula-
toryjnej jest znaczna grupa pacjentów wy-
magających kompleksowego i interdyscy-
plinarnego podejścia do problemu ich dole-
gliwości. Przyglądając się etiologii ran prze-
wlekłych zauważymy, że trzy czwarte z nich 
to owrzodzenia goleni powstające na tle nie-
wydolności żylnej, następne w kolejności są 
rany również zlokalizowane na goleniach ale 
o niedokrwiennym pochodzeniu, zaburzenia 
mieszane żylno tętnicze leżą u podstaw ko-
lejnej kategorii, zespół stopy cukrzycowej to 
zaledwie 5% wszystkich ran przewlekłych, 
kolejne miejsce zajmują odleżyny – chyba 
najbardziej spektakularny przykład kojarzo-
ny z leczeniem przewlekłych ran. 

 
Ze względu na dużą liczbę dotkniętych pa-

cjentów, nierzadko w dużym stopniu okalecza-
jący charakter zmian, problem ran przewle-
kłych nie jest tylko medycznym, ale również 
społecznym wyzwaniem. Około 1,5% populacji 
pacjentów lekarzy Rodzinnych w Polsce do-
tkniętych jest problemem ran przewlekłych, do 
25% z populacji 3 mln polskich cukrzyków ma, 
lub będzie miało symptomy stopy cukrzyco-
wej, odleżyny w ZOLach dotyczyć mogą nawet 
23% pensjonariuszy, również szpitale zwłasz-
cza wśród starszych pacjentów nie są wolne od 
problemu ran przewlekłych. 

 
Leczenie rany przewlekłej składa się z wie-

lu powiązanych ze sobą interwencji i powinny 
one przebiegać równolegle. Ponieważ jak za-
braknie choćby jednej z nich to cały trud może 
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nie przynieść pożądanych efektów. Zwalczanie 
niedożywienia i optymalna interwencja żywie-
niowa jest jednym z elementów procesu. 

 
Należy pamiętać, że metabolizm organizmu 

dotkniętego chorobą jest często bardzo zmie-
niony co musimy brać pod uwagę w planowa-
niu i realizacji naszych zadań. Rośnie zapo-
trzebowanie energetyczne, ale z reguły jeszcze 
bardziej wzrasta zapotrzebowanie na białko. 
Pacjent potrzebuje około 1,2 -1,5 g białka na 
kg należnej masy ciała na dobę i około 25-30 
kcal na kg mc/ dobę. Ponieważ białka nie da się 
zmagazynować w inny sposób niż przez budo-
wę masy mięśniowej to z reguły jego niedobo-
ry wychodzą na jaw jako pierwsze, jeśli nie uda 
nam się zapewnić odpowiedniego dowozu wraz 
z pożywieniem.  Białko odgrywa kluczową rolę, 
jeśli chodzi o metabolizm, pracę układu immu-
nologicznego, a także procesy naprawcze, mó-
wiąc krótko bez białka rany nie będą się goiły. 

 
Co możemy zatem zrobić, aby zoptymali-

zować żywienie pacjentów dotkniętych proble-
mem ran przewlekłych? Zgodnie z zasadami 
sztuki medycznej powinniśmy najpierw osza-
cować czy nasza interwencje jest konieczna, 
np. poprzez screening żywieniowy, jeśli i okaże 
się, że tak, wówczas szacujemy zapotrzebowa-
nie białkowo energetyczne pacjenta. Gdy już 
wiemy, ile białka i energii powinniśmy dostar-
czyć wówczas wybieramy drogę i sposób poda-
nia. Nie zapominamy o monitorowaniu czy na-
sza interwencja przynosi pożądane skutki i czy 
nie wymaga wprowadzenia jakichś poprawek. 

 
Możliwe do wykonania interwencje żywie-

niowe układają się w kształt drabiny poczyna-
jąc od porady dietetycznej poprzez fortyfikację 
diety, dodanie ONS do diety, żywienie dojelito-
we przez sztuczny dostęp, aż po żywienie dro-
gą poza jelitową. 

 
W przypadku pacjentów z problemem ran 

przewlekłych najczęściej korzystamy z fortyfi-
kacji diety polegającej na dodaniu do standar-
dowej diety pacjenta produktów / preparatów 
podnoszących jej kaloryczność czy zawartość 
białka. Przykładem produktu jest Fresubin pro-
tein Powder – białko w proszku. Dodanie „drin-
ków” ONS do diety to kolejny stopień, powinni-
śmy pamiętać, że są one dodatkiem i podaje-
my je pomiędzy posiłkami, tak aby zwiększyć 
ilość substancji przyjmowanych przez pacjen-
ta. Jeśli pacjent nie może jeść drogą doustną, 
ale ma sprawny przewód pokarmowy powinni-

śmy rozważyć założenie mu sztucznego dostę-
pu do najwyższego sprawnego piętra przewodu 
pokarmowego np. żołądka i żywienie tą droga 
przy użyciu diet przemysłowych. W opiece am-
bulatoryjnej funkcjonują poradnie żywieniowe 
np. DomMedica, które zajmują się takimi pa-
cjentami w ramach kontraktów z NFZ, dzięki 
czemu interwencja dla pacjenta jest bezpłat-
na. Dla pacjentów z niesprawnym przewodem 
pokarmowym pozostaje żywienie pozajelitowe, 
które również możliwe jest do prowadzenia w 
warunkach domowych. 

 
Warto jeszcze wspomnieć o komponencie 

immunomodulującej żywienia, np., poprzez 
dodatek kwasów omega-3, lub użycie goto-
wych produktów. Taki dodatek może stłumić 
procesy zapalne znacznie nasilone w przypad-
ku pacjentów z czynnymi ranami. Zawartość 
innych substancji jak arginina, cynk wpływają 
na szybkość procesu gojenia. 

 Podsumowując przewlekłe rany są pro-
blemem i medycznym, i społecznym, odpo-
wiednie żywienie, leczenie żywieniowe jest 
niezbędnym składnikiem leczenia każdej rany 
przewlekłej, białko i jego odpowiednia podaż 
są bardzo ważne, trudno osiągnąć cele żywie-
niowe bez stosowania specjalistycznych prepa-
ratów. efekty naszych interwencji przeważnie 
widoczne są po kilku dniach – nie zniechęcać 
się!

Kolejne prezentacje dotyczyły również  pro-
blemów i nowoczesnych sposobów leczenia 
ran.

•	  „Dlaczego nowoczesne opatrunki są 
Nowoczesne i jak odpowiadają na po-
trzeby rany” – mgr Anna Daudzward (Me-
dical Science Liaison Urgo Medical)

•	 „Technologia TLC w praktyce – analiza 
przypadków” – mgr Sylwia Rogowska 
(Specjalista pielęgniarstwa  opieki paliatyw-
nej , Hospicjum w Licheniu)

•	 „Jak skrócić czas leczenia rany ? Sil-
ne dowody naukowe świadczące o sku-
teczności opatrunków w technologii TLC 
- NOSF ” – dr n.med Sebastian Borys  (Spe-
cjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych 
,Szpital Uniwersytecki w Krakowie)
Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom za 
przygotowanie swoich wystąpień oraz sponso-
rom konferencji. Zapraszam  na kolejne konfe-
rencje  które będą zorganizowane w 2022 roku 
w zależności od sytuacji epidemiologicznej w 
kraju.
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Nowotwory złośliwe skóry
Joanna Caputa, 

Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Rak skóry to nowotwór złośliwy, którego objawy pojawiają się w krótkim czasie. 
Rak skóry wzrasta bowiem zazwyczaj szybko, naciekając otaczające tkanki, może 
także dawać odległe przerzuty. W przeciwieństwie do nowotworów łagodnych skóry, 
które rozrastają się powoli, nie niszczą tkanek otaczających, od których są wyraźnie 
odgraniczone i nie dają przerzutów.

Rak skóry nie rozwija się od razu - jest to 
proces długotrwały i wieloetapowy. Raka skóry 
poprzedzają zmiany przedrakowe, które mogą 
przekształcić się w czerniaka lub nieczerniako-
wego raka skóry (np. rak kolczystokomórko-
wy). Główną przyczyną raka skóry jest nad-
mierna ekspozycja skóry na promieniowanie 
UV.

Wyróżniamy 3 główne nowotwory skóry: 
rak kolczystokomórkowy, rak podstawnoko-
mórkowy oraz czerniak złośliwy. Głownie dia-
gnozowane są raki zlokalizowane przeważnie 
w okolicy głowy, z których najczęstszy jest 
rak podstawnokomórkowy występujący ok. 
80% nowotworów skóry. Pomimo, że czerniak 
stanowi zaledwie 2-4% nowotworów wystę-
pujących u człowieka, to stanowi istotny pro-
blem współczesnej onkologii i dermatologii, ze 
względu na obserwowany od kilkudziesięciu lat 
ogólnoświatowy dynamiczny wzrost zachoro-
walności oraz z uwagi na stosunkowo młody 
wiek chorych (30-50 lat) i związane z tym kon-
sekwencje społeczne.

Etiopatogeneza:
Rak podstawnokomórkowy: rozwija się 

z komórek macierzystych warstwy podstawnej 
naskórka, powstaje zarówno na podłożu sta-
nów przedrakowych, jak i w skórze niezmienio-
nej.Może występować w różnych formach, od 
licznych, płaskich po wyniosłe, przybierające 
postać guzka z typową, tzw. perłową obwód-
ką, może powstać owrzodzenie na powierzchni 
z drążeniem w głąb tkanek. Rak podstawno-
komórkowy lokalizuje się zazwyczaj na twarzy 
w linii „H”, gdzie środkowa linia przechodzi w 
okolicy ocznej, a rak może przypominać miej-
sce odgniecenia od okularów. 

Rak kolczystokomórkowy: rozwija się z 
komórek płaskich warstwy kolczystej,powstaje 
najczęściej na podłożu istniejących wcześniej 
stanów przedrakowych. Typowa postać drob-

nych grudek, zaczerwienionych, złuszczają-
cych się i pokrytych strupem, następnie zmia-
na może zwiększyć rozmiary i przybrać formę 
brodawkowatą. Pacjent często podaje, że za-
ciął się przy goleniu i do tej pory rana nie chce 
się zagoić,brzeg otoczony wałem, brak per-

łowej obwódki. Zmiany występują zwykle poje-
dynczo, mogą pojawiać się w każdym miejscu 
(ważne: bardzo często spotykane są na granicy 
skóry i błony śluzowej – okolice warg, narzą-
dów płciowych).

Czerniak: rozwija się z melanocytów, wy-
stępujących w naskórku, oku, uchu oraz opo-
nach mózgowo- rdzeniowychNależy do najbar-

Rys. 1. Rak podstawnokomórkowy w charak-
terystycznej lokalizacji w kształcie litery „H”- 
okolica oczu oraz uszu. 

Rys. 2. Rak kolczystokomórkowy na granicy 
wargi i skóry. 
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dziej złośliwych nowotworów skóry, powstaje 
w skórze pozornie niezmienionej lub w obrę-
bie znamion barwnikowych, głównie tych o 
cechach atypii.Rak ten daje bardzo wcześnie 
przerzuty do narządów wewnętrznych. 

Czynniki ryzyka
1.	 Czynniki fizyczne

• Promieniowanie UV- głównym czynni-
kiem odpowiedzialnym za powstawanie 
nowotworów skóry jest promieniowa-
nie UVB (280-315 nm) i UVA (315-380 
nm), pod wpływem których dochodzi do 
uszkodzeń i mutacji DNA komórek na-
skórka.

• Promieniowanie jonizujące- stale 
obecne w środowisku człowieka, zawsze 
i wszędzie. Jest to spowodowane głów-
nie wszechobecnością radioizotopów 
różnych pierwiastków w przyrodzie oraz 
promieniowaniem kosmicznym. Natu-
ralne promieniowanie jonizujące środo-
wiska jest jednym z czynników powodu-
jących mutacje w genach organizmów 
żywych. 
W 2009 roku promieniowanie UV uznano 

za kancerogen, a solaria zostały umiesz-
czone grupie najwyższego ryzyka (grupa 
I), obok azbestu pierwiastków radioaktyw-
nych i papierosów (WHO). Względne ryzy-
ko czerniaka zwiększa się nawet do 75% 
u osób korzystających ze sztucznych źródeł 
UV przed 30 rokiem życia. Kontrola stanu 
punktów opalania- 83% urządzeń przekra-
cza zalecane dawki natężenia promieniowa-

nia UV. Ryzyko zachorowania na czerniaka  
w przypadku korzystania z solarium rośnie 
o 15 %. Ryzyko rośnie jeszcze bardziej, 
jeżeli solarium zaczęło się używać przed 35 
rokiem życia i wraz z częstością chodzenia 
na nie – im częściej, tym ryzyko jest więk-
sze.

2.	 Czynniki chemiczne
• arsen, pochodne smoły pogazowej, 

nieoczyszczona parafina

Czerniak często występuje u ludzi z 
miast wysoko uprzemysłowionych

Rogowacenie chemiczne wywołują związ-
ki arsenu, pochodne smoły pogazowej (dzieg-
cie) lub nieoczyszczona parafina.

Rogowacenie arsenowe pojawia się jako 
uboczne działanie leków zawierających arsen lub  
u osób mających kontakt z arsenem zawodo-
wo. Zmiany te mogą pojawić się nawet po kil-
kudziesięciu latach od ekspozycji.Rogowacenie 
arsenowe dotyczy głównie twarzy oraz dłoni i 
stóp (przede wszystkim ich powierzchni we-
wnętrznych). 

Rogowacenie smołowcowe powstaje 
zwykle u osób zawodowo mających kontakt  
z pochodnymi smoły. Pojawia się najczęściej 
na skórze dłoni, twarzy i moszny. Nowotwory 
rozwijają się częściej na rogowaceniu ar-
senowym niż smołowcowym.

3.	 Czynniki biologiczne
● Infekcja HPV, zwłaszcza typem HPV-

6, HPV-11, HPV-16, HPV-18- spośród 
scharakteryzowanych dotychczas typów 
HPV niektóre okazały się potencjalnie 
onkogenne, jedne wywołują nowotwo-
ry skóry, inne - nowotwory błon śluzo-
wych. W nowotworach błon śluzowych 
narządów płciowych stwierdza się HPV 
w 70-90% przypadków. Scharakteryzo-
wano bardzo liczne wirusy mające pre-
dylekcję do błon śluzowych; duża część 
spośród nich jest potencjalnie onkogen-
na, tj. należy do grupy „wysokiego ryzy-
ka” (najczęściej wykrywane są HPV 16, 
18, 31 i 33- Choroba Bowena), a część 
jest związana z kłykcinami (najczęściej 
wykrywane są HPV 6 i 11- kłykciny koń-
czyste) i w zasadzie nie wykazuje wła-
ściwości onkogennych

4.	 Wiek – częstość występowania raków skóry 
rośnie wykładniczo wraz z wiekiem.

Rys.3. Czerniak złośliwy guzowaty powstały na 
skórze niezmienionej tułowia.
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Epidemiologia 
Naskórek człowieka składa się z 5 warstw. 

Najistotniejsze z punktu widzenia tego opra-
cowania są dwie położone najgłębiej: warstwa 
podstawna i warstwa kolczysta. Z komórek bu-
dujących właśnie te warstwy powstają najczę-
ściej nowotwory skóry, które są zarazem naj-
częściej występującymi nowotworami złośliwy-
mi człowieka. Odpowiadają za więcej niż 75% 
wszystkich rozpoznań nowotworów złośliwych. 
Ryzyko zachorowania na jedną z ich postaci w 

ciągu życia przekracza 20%.
W Krajowym Rejestrze Nowotworów nie ma 

podziału na raka kolczystokomórkowego, czy 
podstawnokomórkowego znajdują się one pod 
jednym kodem C44- inne nowotwory złośliwe 
skóry. Rejestr przedstawia, że nowotwory skó-
ry znajdują się wysoko w rankingu wszystkich 
nowotworów występujących w populacji lud-
ności Polski. Zachorowalność zarówno u kobiet 
jak i u mężczyzn na C44- inne nowotwory skóry 
w latach 2000-2018 znajdują się na 3 miejscu.

Tabela.1. Nowotwory skóry- zestawienie cech charakterystycznych oraz możliwości zjadliwości.

Rys.4. Zachorowalność na nowotwory w latach 2000-2018 w Polsce dla kobiet (po lewej) i 
mężczyzn (po prawej) wg Krajowego Rejestru Nowotworów.
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Zachorowalność na nowotwory skóry można 
rozdzielić na występujące przed 50 rokiem ży-
cia i po 50 roku życia, według takiego podzia-
łu liczba osób z nowotworami skóry (oprócz 
czerniaka złośliwego) przed 50 rokiem życia 
stanowi jedynie 8% chorych, natomiast po 50 
roku życia aż 92%. Nieczerniakowe nowotwo-
ry skóry występują częściej u osób starszych, 
natomiast czerniak złośliwy jest coraz częściej 
spotykamy u ludzi młodych. 

Warto porównać liczbę osób chorych na 
czerniaka złośliwego i inne nowotwory złośli-
we skóry, która przedstawia się następująco: 
49 718 chorych na czerniaka i 187 574 chorych 
na inne nowotwory w latach 2000-2018. Przy-
padki śmiertelne to 22 169 chorych na czernia-
ka i 8 807 chorych na inne nowotwory złośliwe. 

Przedstawione dane liczbowe określają zjadli-
wość nowotworów skóry, procentowo śmiertel-
ność na czerniaka złośliwego w Polsce w latach 
2000-2018 to 44,6%, natomiast na inne no-
wotwory złośliwe skóry 4,7%. Można wywnio-
skować jak bardzo niebezpieczny jest czerniak 
złośliwy ze względu na swoje powinowactwo do 
tkanki nerwowej, możliwości przerzutowania 
oraz późnego zgłaszania się na badanie i kon-
trole znamion. Nowotwory złośliwe występują 
częściej niż się wydaje, a problem wciąż jest 
bagatelizowany. 

Według Krajowego Rejestru Nowotworów 
województwo śląskie jest na 2 miejscu zacho-
rowalności izgonów na czerniaka złośliwego, a 
jeśli chodzi o inne nowotwory skóry zajmuje 
3 miejsce zachorowalności lecz 1 miejsce jeśli 

chodzi o umieralność na nowotwory 
złośliwe skóry. 

Rys. 6. Zgony spowodowane 
Innymi nowotworami złośliwymi 
skóry (oprócz czerniaka) w latach 
2000-2018 wg Krajowego Rejestru 
Nowotworów.

Rys. 5. Zachorowalność na Inne 
nowotwory złośliwe skóry (oprócz 
czerniaka) w latach 2000-2018 wg 
Krajowego Rejestru Nowotworów.

Piśmiennictwo u autorki.
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kondo l e n c j e

,, Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach,

 naszej pamięci pozostaniesz na zawsze..”  

    Z ogromnym żalem zawiadamiamy  

o śmierci  naszej Koleżanki Doroty Galeckiej-

 Pielęgniarki  z 40-letnim stażem pracy.  

Wyrazy współczucia Rodzinie  i Bliskim  

składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki   

i Położne Centrum Zdrowia Kobiety 

 i Dziecka im Prof .Starzewskiego

  Szpital Miejski Sp. zo.o. w Zabrzu

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności i prze-

szywa serce bólem, lecz czas jest najlepszym le-

karstwem na smutek ,który nas obezwładnia”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci ukochanego Brata  

dla naszej Koleżanki Anety Stando  

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Zespołem  

Personelu Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 

ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy głębokiego współ-

czucia i wsparcia w trudnych chwilach po stracie 

Mamy naszej Koleżance Grażynie Nowak 

 składa zespół Pielęgniarek, Rehabilitantów i Opieku-

nek Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej ZCO 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Łączymy się w smutku i żalu z naszą Koleżanką  

Pielęgniarką Dorotą Zioło.

Składamy szczere wyrazy współczu-

cia z powodu śmierci Mamy

Personel Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

„ Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  

bo miłość jest nieśmiertelna”

Mgr Annie Rak Wójcik  wieloletniemu członkowi  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach  wyrazy szczerego współczucia   

z powodu śmierci  Męża  składa

Przewodnicząca Anna Janik oraz członkowie ORPIP  

w Katowicach wraz z pracownikami Biura

„ Jest coś co się śmierci  opiera.

To pamięć , ona nie umiera.’’

Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Syna Grzegorza  

dla Pielęgniarki Naczelnej  

 Pani mgr Zdzisławy Bieleckiej i jej Rodzinie,  

składa Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

i Położne Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka  

im.Prof. Starzewskiego Szpitala Miejskiego 

w Zabrzu Sp.zo.o   

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie  

pozostaje w sercu na zawsze”

Łączymy się w smutku i żalu. 

Sercem jesteśmy  z Tobą.

Naszej drogiej  Koleżance Zdzisławie Bieleckiej

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Syna

składają  Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka,  

Pielęgniarki Oddziałowe, Koordynujące,  

Pielęgniarka epidemiologiczna oraz  Pielęgniarki  

i Położne  Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp.zo.o  
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„Mimo, że odchodzą w naszych ser-

cach pozostają na zawsze”

Naszej Koleżance Beacie Wyszyńskiej  

z powodu śmierci Mamy wyrazy  

szczerego współczucia składają  

Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych  

w Katowicach

kondo l e n c j e

„Kochany człowiek nigdy nie umiera, na za-

wsze pozostaje w sercach najbliższych”

Pielęgniarce Iwonie Kula  

szczere wyrazy współczucia z powodu  

śmierci Taty składają Pielęgniarki i Położne  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

„Są ludzie, których anioł śmierci przy-

tula zdecydowanie za wcześnie”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość  

o nagłej śmierci Męża naszej Koleżanki  

Pielęgniarki Iwony Młyńczyk.  

Łączymy się z Tobą w smutku i żałobie.

Szczere kondolencje składa personel  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

„Mimo, że odchodzą w naszych ser-

cach pozostają na zawsze”

Naszej Koleżance Beacie Mirutko  wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  

Specjalistycznych w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Mamy Koleżance Marii Kołodziej

składają Współpracownicy SP ZLA „Moja Przychodnia”  

z Przychodni nr. 13 w Katowicach

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie 

ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

 Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Męża 

Koleżance Izabeli Maraj składają  

Współpracownicy Oddziału Endokrynologii  

Ginekologicznej oraz Pielęgniarki i Położne z  UCK  

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

„„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie 

ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci 

Mamy Koleżance Jolancie Studnickiej składają  

Współpracownicy Oddziału Neurochirurgii  

oraz Pielęgniarki i Położne z  UCK   

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

Pielęgniarce Dorocie Szydło wyrazy  

głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy skła-

dają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka  

Oddziałowa i Pielęgniarki Oddziału Chorób Wewnętrz-

nych II WSP S.A. NZOZ  

Szpitala im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

„Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabrałeś ,

lecz dziękuję za to, że nam Go dałeś”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  

śmierci Taty Koleżance Hannie Izak  

składa  Personel Oddziału Chirurgii Urazowo  

Ortopedycznej ZCO Szpitala Specjalistycznego  

w Dąbrowie Górniczej
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czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-15.30
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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
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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.
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