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NASZE   SPRAWY
 

BEZPŁATNE, INDYWIDUALNE 
KONSULTACJE 

dla pielęgniarek/pielęgniarzy, 
położnych członków OIPiP  

w Katowicach

1. Co robić, by inni liczyli się ze mną, 
moimi potrzebami i moim zdaniem 

2. Sztuka stawiania granic - każdemu

3. Wychodzenie z konfliktu, budowanie 
porozumienia i zapobieganie konflik-
tom 

4. Budowanie relacji opartych o wzajem-
ny szacunek

5. Zawodowa satysfakcja, czyli jak zo-
stawić daleko w tyle wypalenie zawo-
dowe

Zapraszamy na bezpłatne, indywidual-
ne konsultacje i trening w zakresie budo-
wania relacji zawodowych.

Charakter i czas spotkania ustalane są 
indywidualnie.

Konsultacje oraz indywidualny trening 
nie mają charakteru porady psychologicz-
nej. Ich celem jest wzmocnienie i rozwinię-
cie kompetencji interpersonalnych uczest-
ników.

Osoby zainteresowane proszo-
ne są o przesłanie informacji z da-
nymi do kontaktu (imię, nazwisko, nu-
mer telefonu i adres mailowy) na adres:  
 izba@izbapiel.katowice.pl

Trener, Pan Sławomir Ćwintal, skon-
taktuje się z osobą zainteresowaną celem 
ustalenia szczegółów przeprowadzenia kon-
sultacji.
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Szanowni Państwo

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach dotyczących zasad przyznawania zapomóg chorobowych, uprzejmie wyjaśniamy 
co następuje:

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mogą ubiegać się o zapo-
mogę chorobową w związku z zachorowaniem na COVID-19. Warunkiem przyznania zapomogi 
jest udokumentowanie ciężkiego przebiegu choroby, przedłożenie pozytywnego wyniku z wyma-
zu (PCR) oraz certyfikatu szczepienia (wydanego przed zachorowaniem).

 W przypadku powikłań po chorobie COVID-19 lub wystąpienia innego schorzenia, Członek 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach może ubiegać się o zapomogę chorobową 
- po przedłożeniu dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i ewentualnych faktur za ponie-
sione koszty leczenia.

UWAGA!!! ZAPOMOGA CHOROBOWA JEST PRZYZNAWANA Z TYTUŁU CIĘŻKIEGO    
ZACHOROWANIA (NIE TYLKO NA COVID-19). 

Dodatkowo od kwietnia 2021 r. została ustanowiona kolejna forma pomocy socjalnej w postaci 
sfinansowania jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, którzy w związku z wykonywaniem zawodu zachorowali na CO-
VID – 19. Celem rehabilitacji jest powrót do zdrowia poprzez poprawę sprawności oddechowej, 
wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. 

Aby ubiegać się o tę formę pomocy, należy złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Pielęgnia-
rek w Katowicach wniosek o sfinansowanie jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego, dokumen-
tację medyczną tj. kartę informacyjną leczenia szpitalnego odbytego w związku z zachorowaniem  
i ciężkim przebiegiem choroby COVID – 19 lub dokumentację medyczną potwierdzającą okolicz-
ność zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby COVID – 19 leczonej w warunkach ambulato-
ryjnych oraz istnienia poważnych powikłań po jej przebyciu (w tym potwierdzenie pozytywnego 
wyniku na SARS-CoV-2) oraz zaświadczenie o nieprzerwanym opłacaniu składek członkowskich.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach www.izbapiel.katowice.pl  

W ciągu ostatnich 2 lat regulacje wprowadzające różne rodzaje pomocy dla pielęgniarek i po-
łożnych dotkniętych chorobą COVID – 19, w tym Regulamin Pomocy Socjalnej, były kilkukrotnie 
modyfikowane. Ich celem zawsze była próba dostosowania do istniejących w konkretnym mo-
mencie potrzeb Członków Samorządu Zawodowego wynikających z aktualnej sytuacji w kraju. 

Należy  podkreślić, iż  wszystkie zmiany były podyktowane chęcią udzielania pomocy i wspar-
cia koleżankom i kolegom, którzy tego najbardziej potrzebowali. 

Niestety bardzo często słyszymy – od osób dzwoniących - słowa krytyki i niezadowolenia.  
Z jednej strony uwagi, iż Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach „rozdaje” pie-
niądze swoich członków na „katarek”, z drugiej złośliwości, że aby otrzymać pomoc należy się 
„podpiąć do respiratora”. 

Apeluję, aby w tych ciężkich czasach, zachować godność oraz okazać szacunek dla siebie oraz 
Koleżanek i Kolegów, w szczególności tych którzy zmarli na COVID -19 lub ciężko go przeszli. 
Zaczyna bowiem dochodzić do absurdalnych sytuacji, które negatywnie odbijają się „szerokim 
echem”, nie tylko w naszym środowisku. Takie zachowania są sprzeczne z zasadami etyki zawo-
dowej, do której przestrzegania jesteśmy zobowiązani. 

Szanujmy się nawzajem. 
Życzę Państwu dużo zdrowia.

Z poważaniem
dr n. o zdr. Anna Janik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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Nowe możliwości
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

M    
inęły Święta Bożego Narodzenia, minął Sylwester, a Nowy Rok rozgościł 
się już w naszym życiu. Niestety, rok 2022 – choć „nowy”, nie przyniósł 
ze sobą najbardziej wytęsknionej nowiny o końcu pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2, na którą wszyscy tak niecierpliwie czekają…

Nadal musimy mierzyć się z jej skutkami, nadal nie możemy wrócić w pełni do normalnego 
funkcjonowania. Nadal słyszymy o ogromnej liczbie zachorowań na COVID-19. Nie jesteśmy  
w stanie przewidzieć, kiedy pandemia zostanie pokonana, ale przez odpowiednie zachowanie, 
jesteśmy w stanie realnie ograniczyć jej zasięg. 

Niestety, biorąc pod uwagę podawaną codziennie w mediach liczbę nowych zakażeń i zgo-
nów, nie da się nie zauważyć, iż jako naród nie jesteśmy w tych działaniach solidarni, dlatego 
pandemia nadal trwa. Wymaga to nieustannej modyfikacji obowiązujących przepisów, jak rów-
nież wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu „usprawnienie” naszego funkcjonowania  
w bieżącej sytuacji.

Ministerstwo Zdrowia, za pomocą mediów społecznościowych, ogłosiło, iż od 2 lutego br. zmia-
nie ulegają zasady dotyczące izolacji domowej oraz kwarantanny, m. in. dla osób wykonujących 
zawody medyczne: od w/w daty izolacja domowa będzie trwać 7 dni (od dnia uzyskania pierw-
szego wyniku w kierunku SARS-CoV-2) i 5 dni jeśli wynik testu wykonanego nie wcześniej, niż 
w 5 dobie jest negatywny. Z kolei kwarantanna nie będzie miała zastosowania, jeśli dana osoba 
codziennie przez 5 dni będzie wykonywała test antygenowy i uzyska negatywny wynik.

W tym roku zmianie uległy też przepisy dotyczące wyboru formy opodatkowania, terminu,  
do którego należy tego wyboru dokonać oraz skutków niezłożenia oświadczenia o wyborze opo-
datkowania. W skrócie wprowadzone zmiany można podsumować: „[…] ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych opłaca się tam, gdzie brak jest kosztów prowadzonej działalności gospo-
darczej (lokal, koszty osobowe, koszty materiałowe, leasing itd.). Wybór formy opodatkowania  
to próba oszacowania opłacalności prowadzonej działalności […]”. Pełną treść odpowiedzi prze-
słanej przez firmę PARTNER TAX S.C. znajdą Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach 
– warto się z nią zapoznać.

Mimo niefortunnych okoliczności, nowy 2022 rok może być czasem zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności, np. poprzez udział w kursach organizowanych przez OIPiP w Katowicach (nowe 
kursy zostały już odblokowane w systemie SMK). Osoby zainteresowane mogą wybierać m. in. 
spośród kursów takich, jak: „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”, „Szczepienia ochronne 
dla położnych”, Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa”, „Endoskopia” i in. Okręgowa Izba przy-
pomina, iż uruchomienie danego kursu zależy od sytuacji epidemicznej w kraju oraz od liczby 
złożonych w systemie SMK wniosków. Nowe kursy będą zamieszczane w systemie na bieżąco.

Dodatkową zachętą do podnoszenia swoich kwalifikacji (co stanowi obowiązek ustawowy 
wszystkich pielęgniarek i położnych) jest fakt, iż Członkowie OIPiP w Katowicach mogą ubie-
gać się o refundację kosztów kształcenia. Szczegółowe warunki jej uzyskania podane zostały 
w „Regulaminie udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych”, który w bieżącym roku uległ modyfikacji. Wprowadzone zmiany zostały dokładnie 
opisane przez Kierownika Działu Kształcenia Podyplomowego dr n. o zdr. Panią Hannę Dobrowol-
ską – artykuł znajdą Państwo w dalszej części Biuletynu.

Ponadto, część kursów i warsztatów, organizowanych przez katowicką okręgową izbę, jest 
bezpłatna. W chwili obecnej osoby zainteresowane mogą skorzystać z darmowych, indywidual-
nych konsultacji z zakresu rozwoju interpersonalnego, w obszarach takich, jak:



5

Konkursy styczeń 2022 r

Szpital Rejonowy SP ZOZ  w Raciborzu 

Przełożony Pielęgniarek   Andrzej Ząbek

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

Pielęgniarka Oddziałowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego    Katarzyna Wojna

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego Pediatrii     Mariola Kuźma 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego  
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej    Bożena Matula

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek

1. Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem.
2. Sztuka stawiania granic – każdemu.
3. Wychodzenie z konfliktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfliktom.
4. Budowanie relacji o wzajemny szacunek.
5. Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe.
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa należy wysłać na adres: izba@izbapiel.katowice.pl swoje 

imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a w tytule wiadomości wpisać: „Zajęcia z roz-
woju interpersonalnego”. Trener – Pan Sławomir Ćwintal, skontaktuje się z każdym telefonicznie.

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania dotyczące pomocy socjalnej w formie skierowania 
na leczenie sanatoryjne OIPiP w Katowicach uprzejmie informuje, iż na chwilę obecną dopre-
cyzowywane są warunki umów z ośrodkami sanatoryjnymi – z chwilą ich zawarcia, na stronie 
internetowej okręgowej izby zamieszczone zostaną wnioski o skierowanie na leczenie sanato-
ryjne oraz podane zostaną terminy poszczególnych wyjazdów sanatoryjnych. Niemniej, należy 
pamiętać, iż warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest regularne opłacanie składek członkow-
skich oraz aktualizacja danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Członek OIPiP 
w Katowicach może skorzystać z leczenia sanatoryjnego finansowanego przez Izbę raz na 5 lat 
(w 100% w przypadku chorób onkologicznych, a w 50% w przypadku chorób o innym podłożu), 
lub dwukrotnie w ciągu 5 lat licząc od daty zdiagnozowania, w przypadku choroby onkologicznej.

Dokładne zasady przyznawania tej formy pomocy socjalnej oraz opis wymaganych dokumen-
tów (wniosek, dokumentacja medyczna potwierdzająca zachorowanie, zaświadczenie od lekarza 
o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego) znajdą Państwo w „Regulaminie udzielania 
pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne.

Szanowni Państwo, rok 2022 przyniósł ze sobą szereg zmian. Być może nie w każdym aspek-
cie była to zmiana, o jaką nam chodziło, nie warto jednak tracić czasu na zastanawianie się „co 
by było, gdyby…”, bo Nowy Rok oznacza też nową nadzieję i nowe możliwości. Dlatego warto to 
wykorzystać, znaleźć w sobie siły oraz motywację i postawić na rozwój – zarówno w życiu pry-
watnym, jak i zawodowym.
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WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

(wideokonferencja) w dniu 16 grudnia 2021 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych VII kadencji oraz 
zaproszonych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:
2.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłace-

nia „Funduszu Integracyjnego”.
2.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmia-

ny  uchwały nr 256/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (Regulamin udzielania pomocy w za-
kresie rozwijania kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych).

2.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia 
planu budżetu na rok 2022.

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

2.5. Podjęcie uchwały przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki (na podstawie Decyzji MZ) dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielę-
gniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

3. Sprawy bieżące:
3.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

3.2. Zamknięcie obrad. 

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 23 grudnia 2021 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika 
do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku  
w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady 
dr n. o zdr. Annę Janik.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za-

wierające informację o ostatecznym terminie głosowania.
2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozosta-
łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 
1. Uchwał od Nr 1177 do Nr 1186/2021/VII Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 23 grudnia 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwał od Nr 1187 do Nr 1188/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 23 grudnia 2021 roku w przed-
miocie wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

3. Uchwał od Nr 1189 do Nr 1196/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 23 grudnia 2021 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 1197 do Nr 1200/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 23 grudnia kwietnia 2021 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 1201/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 946/2019/VII Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 29 października 2019 r. (Regulamin 
Pracy). Dodano zapis dot. pracy zdalnej.

6. Uchwały Nr 1202/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 351/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. 



7

sfinansowania jednorazowego pobytu rehabi-
litacyjnego dla Członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, którzy w 
związku z wykonywaniem zawodu zachorowali 
na COVID-19).

7. Uchwały Nr 1203/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wskutek 
wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki.

8. Uchwały Nr 1204/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykre-
ślenia z Rejestru Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wskutek 
wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu po-
łożnej.

9. Uchwały Nr 1205/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (G.Cz.).

10. Uchwały Nr 1206/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku .w przedmiocie wykre-
ślenia wpisu w rejestrze indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych (K.W.).

11. Uchwały Nr 1207/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (M.R.).

12. Uchwały Nr 1208/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (U.L-P.).

13. Uchwały Nr 1209/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych (U.Ż).

14. Uchwały Nr 1210/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w sprawie wykreśle-
nia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji (nr 74).

15. Uchwały Nr 1011/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (TALMED).

16. Uchwały Nr 1012/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-

dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (TALMED).

17. Uchwały Nr 1013/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie wypłace-
nia „Funduszu Integracyjnego”.

18. Uchwały Nr 1214/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku .w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

19. Uchwały Nr 1215/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(M.D.).

20. Uchwały Nr 1216/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(M.K.).

21. Uchwały Nr 1217/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty 
(B.S.).

22. Uchwały Nr 1218/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg chorobowych członkom samorzą-
du.

23. Uchwały Nr 1219/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomogi chorobowej członkowi samorzą-
du (B.G.).

24. Uchwały Nr 1220/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowego świadczenia pieniężnego  
z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

25. Uchwały Nr 1221/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia gratyfikacji emerytalnej członkom samo-
rządu.

26. Uchwały Nr 1222/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
23 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg pośmiertnych członkom samorzą-
du.

W określonym terminie tj. w dniu 23 grudnia 
2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały 
zostały przyjęte następującą ilością głosów „za”:

-  uchwały od nr 1177 do nr 1219/2021/VII – 
20 głosów „za”

-  uchwała nr 1220/2021/VII - 19 głosów „za”
-  uchwały od nr 1221 do nr 1222/2021/VII – 

20 głosów „za”
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 27 grudnia 2021 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika 
do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku  
w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady 
dr n. o zdr. Annę Janik.

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

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

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozosta-
łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone                       
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1223/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 grudnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na określony zakres czynności zawodowych 
oraz okres i miejsce jego wykonywania dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielęgniar-
ki poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

2) Uchwały Nr 1224/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 

27 grudnia 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

3) Uchwały Nr 1225/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 grudnia kwietnia 2021 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

4) Uchwały Nr 1226/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 grudnia 2021 roku w przedmiocie druku 
Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach „Nasze 
Sprawy”.

W określonym terminie tj. w dniu 27 grudnia 
2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział    20 Członków ORPiP w Katowicach. Wszyst-
kie uchwały zostały przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 4 stycznia 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika 
do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku  
w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Wiceprzewodniczącą Okręgowej 
Rady dr n. med. Beatę Podleżyńską.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozosta-

łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
4 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (N.M.).

2) Uchwały Nr 2/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
4 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
położnej dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
położnej poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (G.V.).

W określonym terminie tj. w dniu 4 stycznia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Wszystkie uchwały 
zostały przyjęte 20 głosami „za”:
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 27 stycznia 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika 
do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w 
przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady 
dr n. o zdr. Annę Janik.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym termi-
nie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozosta-

łe materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 
1. Uchwał od Nr 3 do Nr 14/2022/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 27 stycznia 2022 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwał od Nr 15 do Nr 22/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Uchwał od Nr 23 do Nr 31/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wpi-
su do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 32 do Nr 42/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 27 stycznia 2022 2021 roku w przedmio-
cie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

5. Uchwał od Nr 43 do Nr 49/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wy-
kreślenia indywidualnych praktyk pielęgniarek  
i położnych.

6. Uchwały Nr 50/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 stycz-
nia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia Planu Pra-
cy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

7. w Katowicach na rok 2022.
8. Uchwały Nr 51/2022/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 100/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. Regu-
laminu udzielania pomocy w formie skierowania 
na leczenie sanatoryjne).

9. Uchwały Nr 52/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  

27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wyboru 
oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej w po-
staci leczenia rehabilitacyjnego członków Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (dot. Rehabilitacji Polanica-Zdrój).

10. Uchwały Nr 53/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (GCM).

11. Uchwały Nr 54/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Jastrzębie-Zdrój)

12. Uchwały Nr 55/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wyboru 
oferty w celu udzielenia pomocy socjalnej w po-
staci leczenia sanatoryjnego członków Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(Verano).

13. Uchwały Nr 56/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci sfinansowania pobytów rehabilitacyj-
nych dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach po przebytej chorobie 
COVID – 19 w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym 
Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” w Go-
czałkowicach-Zdroju.

14. Uchwały Nr 57/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowisku 
Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowi-
cach-Zdroju.

15. Uchwały Nr 58/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie sfinanso-
wania jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego 
dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach, którzy w związku z wy-
konywaniem zawodu zachorowali na COVID-19.

16. Uchwały Nr 59/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (E.B.).
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17. Uchwały Nr 60/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (B.K.)

18. Uchwały Nr 61/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie prenume-
raty miesięcznika „Magazyn Pielęgniarki i Położ-
nej” na 2022 rok.

19. Uchwały Nr 62/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku .w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

20. Uchwały Nr 63/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowego świadczenia pieniężnego  
z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

21. Uchwały Nr 64/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytu-
łu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (K.T.).

22. Uchwały Nr 65/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

23. Uchwały Nr 66/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg chorobowych członkom samorządu 
(K.T.).

24. Uchwały Nr 67/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

25. Uchwały Nr 68/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

26. Uchwały Nr 69/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (N-Rady).

27. Uchwały Nr 70/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 stycznia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (Wideo-Rada).

W określonym terminie tj. w dniu 27 stycznia 
2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały 
zostały przyjęte następującą ilością głosów „za”:

 —  Uchwały od Nr 3 do Nr 57/2022/VII – 20 
głosów „za”

 —  Uchwała Nr 58/2022/VII – 19 głosów „za”
 —  Uchwały od Nr 59 do Nr 62/2022/VII – 20 
głosów „za”

 —  Uchwała Nr 63 i 64/2022/VII – 19 głosów 
„za”

 —  Uchwały od Nr 65 do Nr 70/2022/VII – 20 
głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 1 lutego 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, niestacjonarne posiedzenie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika 
do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku  
w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady 
dr n. o zdr. Annę Janik.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym termi-
nie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 71/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 1 lutego 
2022 roku w przedmiocie wytypowania przed-
stawicieli do składów komisji konkursowych  
w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami (Jastrzębie-Zdrój). 

2) Uchwały Nr 72/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 1 lute-
go 2022 roku w przedmiocie przyznania prawa 

wykonywania zawodu pielęgniarki na określo-
ny zakres czynności zawodowych oraz okres 
i miejsce jego wykonywania dla osoby, która 
uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza teryto-
rium państw członkowskich Unii Europejskiej.

W określonym terminie tj. w dniu 1 lutego 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
18 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 18 głosami „za”:

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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20 XII 2021r. Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Zintegrowanego Bloku Operacyjnego  
w WSS nr 2 w Bytomiu.

20 XII 2021r. Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Klinicznego Pediatrii w WSS nr 2 
w Bytomiu.

20 XII 2021r. Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrz-
nych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w WSS nr 2 w Bytomiu.

23 XII 2021r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

27 XII 2021r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

4 I 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

11 I 2022r. Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

12 I 2022r. Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

24 I 2022r.
Spotkanie w Biurze Poselskim Pani Barbary Dziuk z Podsekretarzem Stanu Pa-
nem Piotrem Bromberem - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik.

24 I 2022r. Spotkanie Zespołu Subregionu Centralnego powołanego przez Wojewodę Ślą-
skiego - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

27 I 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

27 I 2022r. Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

27 I 2022r. Konkurs na stanowisko Przełożonej/Przełożonego Pielęgniarek SP ZOZ w Raci-
borzu.

1 II 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

2 II 2022r.
I Konferencja Naukowa „Innowacyjność w medycynie” zorganizowana przez 
Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach oraz Posła na Sejm RP Panią Barbarę 
Dziuk -uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

3 II 2022r. Kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

8 II 2022r. Posiedzenie online Komisji Zdrowia przy Sejmie RP - uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

9 II 2022r. Posiedzenie online Komisji Prawa i Legislacji NIPiP - uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

10 II 2022r. Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.

10 II 2022r. Webinar „Nowoczesne terapie - rola pielęgniarki i korzyści dla pacjenta”.

17 II 2022r. Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

23 II 2022r. Szkolenie online dla pielęgniarek medycyny szkolnej nt. „Cukrzyca dzieci i mło-
dzieży”.

28 II 2022r. Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

3-4 III 2022r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wielowymiarowe Oblicze 
Pielęgniarstwa”.

31 III 2022r. IX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu 
ran ostrych i przewlekłych”.

Kalendarium wydarzeń styczeń, luty, marzec 2022 r.
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WAŻNA INFORMACJA !!!

Zmiana regulaminu udzielania pomocy  
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych  

pielęgniarek i położnych

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 roku ulega zmianie regulamin udzielania pomocy 
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych

Najważniejsze zmiany:
1. Powrócił zapis dotyczący refundacji kursów specjalistycznych pod warunkiem, że OIPiP  

w Katowicach nie organizowała kursu z tego samego zakresu, do momentu rozpoczęcia 
refundowanego kursu,

2. Wprowadzono możliwość refundacji trzech form kształcenia na studiach podyplomowych: 
MBA w ochronie zdrowia, prawo medyczne, zarządzanie w ochronie zdrowia (refundacja 
przysługuje tylko jeden raz za jedną z tych form kształcenia) w wysokości 1000zł,

3. Obniżono wymaganą liczbę punków uprawniającą do uzyskania jednorazowej nagrody za 
egzamin państwowy specjalizacji (ilość punktów mieszcząca się w przedziale od maksymal-
nej ilości punktów do dwóch punktów mniej- obecnie jest to 138 punktów),

4. Do wszystkich wniosków o refundację wymagany dodatkowy dokument potwierdzający 
brak refundacji ze strony zakładu pracy,

5. W przypadku specjalizacji możliwość refundacji przysługuje raz na pięć lat licząc od daty 
zakończenia poprzedniej specjalizacji (ze środków izbowych lub za którą przyznano refun-
dację),

6. Zniesiono możliwość ubiegania się o refundację za kursy dokształcające,

7. W przypadku refundacji specjalizacji wprowadzono wymóg udokumentowania rzeczywi-
stych dat realizacji kształcenia w formie wydruku z SMK (EKK – Elektroniczna Karta Kształ-
cenia)  lub zaświadczenia od organizatora kształcenia,

8. Ze specjalizacji organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach, można skorzystać raz na 5 lat kalendarzowych,  licząc od daty zakończenia 
specjalizacji, tj. uzyskania tytułu specjalisty. W przypadku specjalizacji Członek Okręgowej Izby 
uzyskuje raz na 5 lat kalendarzowych, prawo albo do udziału w specjalizacji  finansowanej ze 
środków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach, albo do uzyskania refundacji kosztów specjalizacji organizowanej przez innego 
organizatora. Przy czym – w przypadku ubiegania się o refundację kosztów specjalizacji organi-
zowanej przez innego organizatora – musi upłynąć 5 pełnych lat od uzyskania tytułu specjalisty 
do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (której refundacja będzie dotyczyć).

Regulamin w pełniej wersji dostępny jest na stronie internetowej izby.

WAŻNE
Ulegają zmianie druki - wnioski o refundację (zamieszczone na stronie internetowej). 
Bardzo prosimy o pobieranie druków bezpośrednio ze strony internetowej Izby.
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Stres  moralny pielęgniarki  
 w pandemicznym dyżurowaniu

Rozważania z okazji Dnia Chorego 

Hanna Paszko
członek Komisji Etyki przy NRPiP

„Społeczeństwo jest prawdziwie otwarte na życie, kiedy uznaje, że jest ono cen-
ne również w wieku starszym, w sytuacji niepełnosprawności, w poważnej chorobie  
a nawet wtedy, gdy gaśnie; kiedy poucza, że powołanie do realizacji człowieka nie wy-
klucza cierpienia, co więcej, uczy postrzegania osoby chorej i cierpiącej jako daru dla 
całej wspólnoty, obecności, która odwołuje się do solidarności i odpowiedzialności”

 / Św. Jan Paweł II / [ 1 ] 

Uważam, że przytoczone słowa otwierają 
drogę ku dobrym działaniom. Mogą motywo-
wać i motywują poszczególne osoby zachęca-
jąc i wskazując ścieżkę prawidłowego postę-
powania w relacjach pielęgniarka – pacjent. 
Jeszcze niedawno, przed pandemią, były one 
wplecione w pielęgniarskie dyżurowe rytmy. 
Wszystko wtedy było jasne i czytelne, zamie-
nione w procedury, obowiązki i zalecenia. Nie 
było niewiadomych iksów i igreków jak w zada-
niach matematycznych. Pojawiające się nieraz 
dylematy etyczne i moralne były na bieżąco 
rozwiązywane. A znany z definicji stres moral-
ny dotykał dobrze wyedukowaną pielęgniarkę 
bardzo rzadko. Tak było… 

A teraz? Teraz stres moralny, najtrudniej-
szy w praktyce zawodowej pielęgniarki, często 
połączony z moralną niepewnością zaczyna 
dominować wypierając powoli etykę codzien-
nych działań. W sytuacji wystąpienia moralnej 
niepewności pielęgniarka ma chwilową wątpli-
wość co do zasad etycznych i wartości, któ-
re w danej chwili wystąpiły. Nieraz potrzebu-
je wsparcia drugiej osoby aby utwierdzić się  
w słuszności swojej decyzji. Gdy jednak, z róż-
nych przyczyn i powodów pielęgniarka znająca 
wartości moralne i moralne zasady, które po-
winny kierować jej postępowaniem, dokonuje 
wyboru sprzecznego z tymi zasadami – to do-
znaje stresu moralnego. Wiedziała jak postąpić 
a postąpiła inaczej! 

Stres moralny (nazywany także moralnym 
kacem) jest dużym obciążeniem dla psychiki 
pielęgniarki i pozostaje w jej umyśle na długo. 
Zawsze stawia pytanie: czy czynność wykona-
na niezgodnie z zasadami jest tylko zaniedba-
niem, bylejakością czy może jest już zawodo-
wym wykroczeniem ???

W aktualnie trwającej pandemicznej walce  
o zdrowie i życie każdego człowieka stres mo-
ralny (niestety!) pojawia się coraz częściej. 
Jest bardzo dokuczliwy, zabiera potrzebny 
spokój, potrafi spędzać sen z oczu przez wiele 
nocy. Znacząco wpływa na konkretne postawy 
zawodowe. Bardzo trudno jest wtedy zacho-
wać etyczną refleksję nad podejmowanymi de-
cyzjami. Trudno, bo przeszkadza przedłużają-
cy się niepokój, niepewność rodzi wątpliwości  
a dodatkowo stan bezpośredniego zagrożenia 
na zachorowanie jest poważnym dyskomfor-
tem. Pielęgniarce dotkniętej stresem moral-
nym trudno jest zapanować nad ustalonym 
rytmem pracy a stała gotowość do pracy po-
większa jej zmęczenie. 

Na każdym kroku przy wykonywaniu pielę-
gniarskich czynności trzeba pamiętać o bezpie-
czeństwie chorego i bezpieczeństwie własnym. 
Odpowiedzialna pielęgniarka wie jak bardzo 
kombinezony, podwójne rękawice i przyłbice 
utrudniają pracę. Wie jak bardzo zmieniają 
oddychanie i własną wentylację płuc. Zdarzają 
się nagłe omdlenia i zasłabnięcia. I jeszcze ta 
niekończąca się sytuacja dokonywania wybo-
rów… Do kogo pójść w pierwszej kolejności? 
Które zlecenia wykonać najszybciej ?... Apa-
ratura piszczy i dźwięczy, monitory wskazują 
różne parametry, ktoś woła, ktoś prosi, gdzieś 
zabrakło tlenu, ktoś odchodzi na drugą stronę 
życia… Trzeba pracować, czuwać, obserwować, 
reagować. Ogromna ilość cudzego bólu obez-
władnia i odbiera siły fizyczne. Czarne worki 
sieją niepokój a wolnych i potrzebnych łóżek 
brakuje… Jak sobie z tym wszystkim radzić  
i wytrwać ??? To są bardzo trudne kwestie i nie 
ma jednej dobrej odpowiedzi. Tylko etyczna 
rozwaga i wyostrzona odpowiedzialność osobi-
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sta za wykonywane czynności i zadania pozwa-
lają pielęgniarce różnicować dyżurowe trudno-
ści. Pozwalają prawidłowo rozpoznać niepokój, 
dylemat, stres moralny, zawodowy błąd lub 
wykroczenie zawodowe. 

„Jeśli pomagamy innym, to sam Bóg 
nam pomaga, i wtedy dokonujemy rzeczy 
ponad własne siły! Wtedy, kiedy wyczer-
pujemy się z miłości dla drugich, dzieje się 
cud pomnożenia naszych sił i potrafimy 
dźwigać wielkie ciężary. Jeżeli z miłości 
dla innych zaczniemy pracować, poczu-
jemy wzrost naszych sił i zdziwimy się,  
że potrafimy tyle z siebie dać!” 

/ ks. J. Twardowski / [ 2 ]. 

Akceptowanie i rozumienie różnych war-
tości przy równoczesnym zachowywaniu wła-
snej sprawności etycznej, to ważne czynniki 
potrzebne do podejmowania decyzji w opiece 
nad człowiekiem chorym, cierpiącym i umie-
rającym. Ważne i bardzo potrzebne w pande-
micznym dyżurowaniu, gdzie problemy, kłopo-
ty, dylematy i codzienne braki mieszają się ze 
sobą tworząc zawodową niestabilność. Ludzie, 
którzy nie znają pielęgniarstwa oraz pasji po-
trzebnej do pielęgnowania drugiego człowieka, 
nie rozumieją pielęgniarskiego wysiłku. Nie 
uznają rozmiaru przemęczenia, ciężaru wyle-
wanego potu i ilości łez spływających po po-
liczkach pielęgniarek. Śmierć każdego pacjen-
ta boli… A pojawiający się stres moralny, ostry 
jak nóż pyta :„ czy w porę dostrzegłam słab-
nący oddech, czy zrobiłam to co było możliwe, 
czy czegoś nie zaniechałam, a może się pomy-
liłam w obliczaniu dawki podanego leku ?”… 

Nieustanie w procesie myślowego przygo-
towania do opieki nad chorym pielęgniarka 
pamięta o swojej odpowiedzialności za wyko-
nywanie zadań lub za zaniechanie wykonania 
zadania. Przypomina jej o tym ugruntowa-
na wiedza, w której dominują zalecenia ujęte  
w kodeks etyki zawodowej, zasady etycznej 
troski o chorego a także karta praw pacjen-
ta. Respektowanie praw pacjenta, szczegól-
nie prawa do intymności i godności osobistej 
jawi się pielęgniarce podczas pandemicznego 
dyżurowania jako coś mocno obciążającego. 
Zdarzają się (wcale nie tak rzadko!) sytuacje,  
w których wszystko to co było zakryte, intym-
ne, dotykało delikatnej sfery osobowości ludz-
kiej, zostaje odsłonięte i prawie wystawione na 
widok publiczny… To także boli… Pielęgniarka 
wie, że powinny być parawany lub kurtyny od-

dzielające chorych od siebie. Wie, że nagość 
ciała ludzkiego często mocno zmienionego bó-
lem, powinna być otaczana szacunkiem i ukry-
wana przed oczami ciekawskich… Ale jak to 
zrobić, gdy parawanów często brakuje a czyn-
ności niezbędne trzeba wykonywać szybko nie 
patrząc na okoliczności?... Stres moralny bije 
pielęgniarkę po głowie! 

 Obserwatorzy zewnętrzni nie przybliżając 
się do zawodowego profesjonalizmu nieraz 
mówią tak zwyczajnie: „ taki sobie zawód wy-
brała, taką ma pracę…” Tak, to jest prawda. Ale 
w tą prawdę wpisana jest wyjątkowa i bezinte-
resowna miłość do każdego człowieka! Dlatego 
pielęgniarki trwają nieustannie na swoich sta-
nowiskach pracy. W dzień i w nocy, w dni po-
wszednie i świąteczne. Nie odchodzą, nie uni-
kają niebezpiecznej pracy. Trwają świadomie 
w czasie pandemii narażając siebie i swoich 
bliskich na możliwość zarażenia się. Taka świa-
domość jest wynikiem pozytywnej etycznej re-
fleksji i jest bardzo potrzebna. Pomaga praco-
wać i zachowywać godność osobistą chorego, 
godność osobistą własną i godność zawodu. 

„ Miłości pragną udręczeni ludzie, 
Wdzięczni za słowo, za dar obecności. 
Cokolwiek teraz dla nich uczynimy, 
Sam Chrystus przyjmie teraz i w wiecz-
ności. 
Ref : Spiesz się do ludzi, by zanieść im 
miłość! 
Bóg cię namaścił i On cię posyła!” 

/z hymnu do błogosławionej Hanny 
Chrzanowskiej / [ 3 ].

Człowiek dotknięty bardzo ciężką chorobą 
odkrywa, że jest to dla niego czas wielkiej pró-
by, czas innego spojrzenia na kruchość ludz-
kiego życia. Zmaga się z wytrzymaniem bólu 
fizycznego i psychicznego. Godzi się w swojej 
bezradności na to, że inni ludzie decydują za 
niego do którego szpitala zostanie przewie-
ziony, kto będzie udzielał mu pomocy. W naj-
trudniejszej sytuacji są chorzy, którzy utracili 
pamięć (na przykład chorzy z udarem mózgu), 
którzy nie wiedzą co się wokół nich dzieje. 
Dobrze wyedukowana pielęgniarka ubogaco-
na etyką troski wie jak postępować z ludźmi, 
którzy są całkowicie uzależnieni od jej opieki. 
Zna ten rodzaj szczególnej władzy nad cho-
rym. Rozumie, że pozbawione zewnętrznego 
ubrania ciało pacjenta nie zawsze jest czyste 
i pachnące, że wydzieliny i odchody ludzkiego 
ciała mają przykry zapach. Wie, że w każdej 
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sytuacji trzeba i należy okazywać empatię za-
miast litości, współczucie zamiast potępienia. 

Etyka troski w pielęgniarstwie, niezależ-
nie od powstających na bieżąco problemów  
i dylematów, jest wyjątkową czynną miłością 
wobec każdego bliźniego. Pracujące podczas 
pandemicznych dyżurów pielęgniarki powinny 
o tym pamiętać. Najbardziej wtedy gdy mo-
ralny stres będzie chciał dokuczyć. Trwające 
na niekończących się dyżurach pielęgniarki są 
prawdziwym światełkiem nadziei dla ludzi po-
grążonych w smutku i aniołami dobroci dla od-
chodzących odchodzą z tego świata…

Swoje rozważanie z okazji Dnia Chorego za-
kończę słowami częstochowskiej lekarki Wandy 
Terleckiej. Jest w nich także moja wdzięczność 
dla trwających na stanowiskach pracy Koleża-
nek i Kolegów.

„To Twoja wierność człowiekowi, 
każdemu człowiekowi, ujawnia się  
w autentycznej trosce o „bezużytecz-
nych„ starców, upośledzonych men-
talnie i somatycznie, wykolejeńców 
życiowych. Za tę, jakże trudną troskę, 
nikt Ci nie dziękuję, nie wynagradza 

szczególnie. Ja Ci dziękuję za wier-
ność każdemu człowiekowi…

To Ty traktujesz pacjentów tak, 
jak sam chciałbyś być traktowany,  
a to właśnie Ciebie najczęściej doty-
ka agresja, niegrzeczność czy nawet 
obelgi niektórych z nich. Mimo bólu, 
jaki Ci sprawiają, nie uprzedzasz się 
do nich, ani do innych. Dziękuję Ci 
za Twą wielkoduszność. Za wierność 
prawdzie, także w rzeczach małych, 
dziękuję C” 

/ lekarz Wanda Terlecka / [4].

LITERATURA: 
1. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-

wia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, 
str.23, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2017r.

2. Aleksandra Iwanowska, Elementarz Księdza 
Twardowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2000r, str. 134.

3. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej, Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia, Kraków 2018r, Wyd. 
Św. Stanisława BM, str.25. 

4. Wanda Terlecka, Bliżej człowieka. Życie oczami 
lekarza, Częstochowskie Wydawnictwo Archidie-
cezjalne, Częstochowa 2008r. str.58-59.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO  

NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

(11 lutego 2022 r.)

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) 
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią

XXX Światowy Dzień Chorego był obchodzony 11 lutego. Papież Franciszek opubliko-
wał orędzie, w którym podkreśla, że „chory jest zawsze ważniejszy od choroby” i „trzeba 
wsłuchać się w głos pacjenta, jego lęki i obawy”.

Światowy Dzień Chorego ustanowił 30 lat temu święty Jan Paweł II, w 75. rocznicę 
objawień fatimskich. Dzień ten ma na celu  zwrócenie uwagi świata na potrzeby oraz 
dostrzeżenie wszystkich tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca, w szczególności 
rodziny i osoby działające społecznie, towarzyszą chorym i cierpiącym.
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Kobieta jako sprawczyni nadużyć  
seksualnych wobec dzieci

Barbara Kotlarz – mgr pielęgniarstwa,  
licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa 

rodzinnego dla położnych, Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych  
Katedry Zdrowia Kobiety WNoZ  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zagadnieniom związanym z aspektem seksualnego wykorzystywania dzieci towa-
rzyszą zawsze duże emocje, jak również stereotypowe postrzeganie mężczyzn, jako 
sprawców tych zachowań, a skala nadużyć seksualnych kobiet wobec dziecka w Pol-
sce opiera się w większości na statystykach sądowych, gdyż brak dokładnych badań 
tego zjawiska. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w odbiegającym od spo-
łecznego wizerunku kobiety jako krzywdzicielki dzieci, jak również roli społecznej, 
która – z racji płci - przypisywana jest kobiecie, definiując ją przez pryzmat wrażliwo-
ści, opiekuńczości i troskliwości matki, opiekunki, nauczycielki… 

Przemoc wobec dzieci jest tak bardzo od-
biegająca od tego obrazu, że nie tylko jest 
ona marginalizowana, ale również racjonalizo-
wana, jako przejaw nadmiernej, specyficznie 
okazywanej opiekuńczości lub zaburzeń z dzie-
dziny psychoseksualnej, a nawet usprawiedli-
wiania, upatrując w zachowaniach przemoco-
wych przejawu uległości, poddaństwa, przy-
musu. Procesowi temu sprzyja również kate-
goryzowanie kobiet jako ofiar przemocy przez 
instytucje porządkowe, gdy w akcie przemocy 
uczestniczy także mężczyzna, jemu przypisu-
jąc moc przywódczą.  

Szacuje się, że  kobiety stanowią między 
1-5% ogółu sprawców tej formy wykorzysty-
wania, uwzględniając badania prowadzone  
w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, USA oraz w Au-
stralii i Nowej Zelandii. Na liczbę tę należy jed-
nak spojrzeć przez pryzmat wieku kwalifiko-
wanych do tej grupy kobiet, gdyż dotyczą one 
tylko dorosłych kobiet, wykluczając z tej grupy 
niepełnoletnie dziewczęta. Ze statystyk prowa-
dzonych w USA wynika, że zmniejszyła się licz-
ba kobiet podejrzanych o przemoc seksualną 
wobec dzieci, ale równocześnie zwiększyła się 
liczba nastolatek, którym zarzucono takie akty. 
Z tej grupy jedynie  1% dorosłych i około 2% 
niepełnoletnich zostaje skazanych na pobyt  
w zakładzie karnym lub  poprawczym, pozostałe 
otrzymują kary o charakterze nieizolacyjnym. 

Szczegółowych badań wymagają kwestie 
faktycznego udziału kobiet w podejmowa-
niu czynów o charakterze seksualnych wobec 
dzieci, i oceny, czy mała rozpoznawalność ko-
biet jako sprawczyń związana jest z faktycznie 
niewielkim udziałem kobiet w tego typu prze-
stępstwach. Uwzględnić należy aspekt małej 
rozpoznawalności i – wspomnianego już – au-
tomatycznego klasyfikowania kobiet do ofiar 
działań przemocowych. Istotnym problemem 
będzie również zaniżona liczba zgłaszanych 

przestępstw seksualnych przez dzieci z racji 
ich nieświadomości, że podejmowane wobec 
nich czynności wykraczają poza granice prawa. 
Uświadomienie sobie przez dorosłe już ofiary 
przestępczego charakteru podejmowanych wo-
bec nich działań, może wiązać się z odczuciem 
wstydu, upokorzenia, czy obawy przed zemstą 
sprawczyni, a w przypadku, gdy ona już nie 
żyje, przed podejmowaniem tematu, o którym 
ofiara chciałaby najlepiej zapomnieć. Dla czę-
ści ofiar trudne będzie jednoznaczne zdefinio-
wanie działania niezgodnego z prawem, gdy 
przemoc seksualna wiązała się z odczuwaniem 
pobudzenia lub satysfakcji seksualnej. Czasem 
sprawcy takich przestępstw sami utrzymują 
ofiary w przekonaniu, że odczuwanie przyjem-
ności  niweluje przestępczy charakter czynu. 

Polska plasuje się w średniej statystyk eu-
ropejskich, biorąc pod uwagę zbadane formy 
przemocy wobec dziecka. Można więc założyć, 
że statystyki sądowe stanowią jedynie margi-
nes problemu, a skala zjawiska wygląda po-
dobnie jak w badaniach europejskich, gdzie 
szacuje się, że wśród wszystkich sprawców 
seksualnych nadużyć wobec dzieci, kobiety 
stanowią 4%, lub jak niektóre źródła podają 
nawet 20%, z tego 2%–4% to nadużycia o cha-
rakterze homoseksualnym. W pewnym przybli-
żeniu można założyć, że ok. 0,5%–1,5% doro-
słych kobiet dokonuje tego typu przestępstw 
na dzieciach, należy brać jednak pod uwagę, 
że niektóre kobiety dokonują tego typu prze-
stępstw w stosunku do większej liczby dzieci.

Grupą najbardziej narażonych na niepożą-
dane akty seksualne ze strony kobiet są dzieci 
w okresie przedpokwitaniowym i wczesnopo-
kwitaniowym, czyli między 7. –14. rokiem ży-
cia oraz do 5. roku życia. Ofiarami kobiet sta-
ją się częściej dziewczynki (20%), niż chłopcy 
(4%). Sprawczyniami seksualnego nadużycia 
dziecka są najczęściej kobiety 30 – 40 letnie. 
Seksualnych nadużyć nie należy kojarzyć tylko 
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ze środowiskami patologicznymi, gdyż częściej 
zdarzają się wśród ludzi niekaranych w tzw. 
normalnych rodzinach.

Wśród sprawczyń przemocy seksu-
alnej wyróżnia się grupy kobiet:
•	 mężatki, jednak często samotnie wy-

chowujące dziecko lub pełniące w domu 
główną rolę,

•	 bierne, uzależnione od partnerów życio-
wych, które pełnią rolę współsprawczyń 
seksualnych nadużyć wobec dziecka,

•	 opiekunki do dziecka,
•	 zaprzyjaźnionych z rodziną dziecka,
•	 przestępczyń seksualnych, tj. kobiet, 

które w wyniku zaburzeń osobowości do-
konują przestępstw seksualnych.

Najczęstszą przyczyną seksualnego wykorzy-
stywania dzieci przez kobiety jest pewien rodzaj 
patologicznego altruizmu mającego na celu:

•	 wprowadzenie chłopca w dorosłą rolę 
płciową;

•	 przełamywanie jego lęków co do tożsa-
mości płciowej chłopca lub dotyczących 
jego sprawności seksualnej;

•	 rozładowanie napięcia psychicznego  
w sytuacji silnego stresu.

Drugi typ sprawczyń to współsprawczynie 
biorące udział w czynach dokonywanych przez 
partnera życiowego. W przypadku tego rodza-
ju przestępstw częściej mamy do czynienia  
z relacjami homoseksualnymi. Kobiety kryją-
ce się za tymi nadużyciami są pasywne, mało 
samodzielne, silnie uzależnione od partnera, 
czasem pragnące w ten sposób zatrzymać go 
przy sobie. Zwykle działania w tym kierunku 
inicjuje mężczyzna.

Kolejny, trzeci typ kobiet wykorzystujących 
dzieci to sprawczynie psychotyczne, o wyraź-
nych rysach antysocjalnych. Często ogarnię-
te chęcią zemsty  za poniesione straty lub tez 
usiłujące uzyskać w ten sposób jakąś formę 
zadośćuczynienia. Bywa też, że są owładnięte 
manią prześladowczą. Wśród sprawczyń  ce-
chach psychotycznych jest najwięcej ofiar, któ-
re same doznały  wykorzystania seksualnego 
w przeszłości.

Najbardziej znana typologia (wg Mathews  
i współpracowników) wyróżnia trzy zasadnicze 
subtypy kobiet sprawczyń nadużyć seksual-
nych wobec dzieci.
1. Niedobrowolne wspólniczki mężczyzn. 

Są to kobiety, które same w dzieciństwie 
doświadczyły aktów przemocy seksualnej, 
a w dorosłym życiu wykazują postawę bier-
ną i uległą, co może wynikać z przejętych 
z dzieciństwa mechanizmów obronnych  
w postaci uległości wobec sprawcy. Związ-
ki, które tworzą mają najczęściej charakter 
związku toksycznego, wyraźnie obawiają 

się samotności i z tej obawy godzą się na 
współuczestnictwo w seksualnym wyko-
rzystywaniu – częstoj własnego – dziecka.

2. Predestynowane to kobiety z głębokimi 
problemami psychicznymi, spowodowany-
mi własnymi doświadczeniami kazirodcze-
go wykorzystywania, a także prezentujące 
zaburzone preferencje seksualne. Zwykle 
dokonanie czynu poprzedzają fantazje 
seksualne o treściach pedofilnych. Najczę-
ściej działają same i przenoszą kazirodcze 
wzorce zachowań wobec własnych dzieci 
lub dzieci, które pozostają w najbliższym 
kręgu rodzinnym.

3. Nauczycielki – kobiety prezentujące ten 
subtyp zachowań są w związkach niedo-
ceniane lub poniżane. Nadużycie seksual-
ne wobec najczęściej nieletnich chłopców 
stanowi tu formę rekompensaty niskiej 
wartości własnej w związku. Swoje relacje  
z nieletnimi oceniają przez wyimaginowany 
pryzmat przyzwolenia i spełnienia potrzeb 
chłopców, co wpływa na fałszywą ocenę 
czynu jako zgodnego z preferencjami wy-
orzystywanych, dostrzegając w ten sposób 
tylko pozytywne strony własnych działań. 
Swoją rolę sprowadzają do kategorii na-
uczycielek, przewodniczek seksualnych, 
a niekiedy wręcz terapeutek chroniących 
ofiary przed traumą inicjacji seksualnej.

Wykazano, że kobiety – sprawcy, różniąc 
się od mężczyzn – sprawców, różnią się po-
nadto między sobą. Na tej podstawie wyodręb-
niono kilka modeli działania kobiet. Analizując 
opis tych działań można, na pewnym poziomie 
ogólności, stworzyć pewien schemat, obejmu-
jący:
etap I – zaburzenia rozwojowe sprawcy (emo-

cjonalne, seksualne, społeczne, poznaw-
cze) wyniesione z rodziny generacji,

etap II – nieudane próby stworzenia bliskiego 
związku z mężczyzną (rodzina prokreacji),

etap III – poszukiwanie odpowiednich obiek-
tów zastępczych,

etap IV – zaspokajanie potrzeb (seksualnych, 
emocjonalnych) poprzez wykorzystanie 
dziecka.
Seksualne nadużycia wobec dziecka należą 

do przejawów patologii społecznej budzących 
najbardziej skrajne opinie, co do skutków – od 
przekonania, że każda forma nadużycia powo-
duje nieodwracalne skutki rozwojowe u ofiar, 
po opinię, że tylko u niektórych ofiar owe skut-
ki występują. Glaser i Frosh (1995) podają, że 
w różnych badaniach ujawnia się od 20%–60% 
ofiar, u których wystąpiły negatywne skutki 
seksualnego wykorzystania w dzieciństwie.

Piśmiennictwo u autorki
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„Porody to moja wielka pasja” 
 Rozmowa z Panią Karoliną Raczak-Moroń

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Czym jest poród? Pierwsza definicja, która pojawia 
się w Internecie po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa 
„poród”, brzmi: „[…] szereg następujących po sobie 
procesów mających na celu wydalenie z macicy ludz-
kiego płodu […] stanowi początek życia poza organi-
zmem matki”.

 Można jednak mieć pewność, iż każdy rodzic, a już 
na pewno każda mama, zgodzi się, że powyższa defi-
nicja, nawet w przybliżeniu, nie jest w stanie oddać 
tego czym poród jest w rzeczywistości – cudem naro-
dzin nowego życia. Żadne słowa nie są w stanie opisać 
wyjątkowości tej chwili, ani emocji, które jej towarzy-
szą. Poród to piękny, choć wyjątkowo trudny moment, 
zwłaszcza dla kobiet, które dla swojego maleństwa 

muszą wznieść się na wyżyny swoich możliwości, by ich organizmy wykonał najwięk-
szy w ich życiu wysiłek. Dlatego nie ma przesady w stwierdzeniu, że przyjście na świat 
zdrowego dziecka, to prawdziwy cud. Cud, za którym stoi dzielna mama, a za odwagą 
przyszłej mamy stoi położna – jej prywatny anioł stróż…

W teorii położna to „samodzielny specjalista 
w zakresie opieki nad kobietą w każdym okre-
sie jej życia”. W praktyce jest to osoba, która 
poprzez wykonywanie swojego zawodu, stano-
wi dla kobiety, zwłaszcza w okresie ciąży, poro-
du i połogu, prawdziwą opokę. W jej gestii leży 
nie tylko dbanie o dobrostan fizyczny pacjent-
ki, ale również troska o jej komfort psychiczny, 
zwłaszcza, jeśli kobieta oczekuje potomstwa. 
Niejednokrotnie, to od wiedzy i doświadczenia 
położnej zależy, czy ciąża przebiegnie bez kom-
plikacji i czy zakończy się naturalnym porodem. 
Śmiało można powiedzieć, że położne to praw-
dziwe bohaterki, choć ich bohaterstwo często 
pozostaje niedoceniane i niezauważane … Tym-
czasem, położna walczy nie tylko o zdrowie i ży-
cie swojej pacjentki oraz jej dziecka, ale często 
musi też „walczyć z systemem”, by poród odbył 
się w warunkach jak najbardziej komfortowych 
dla przyszłej mamy – szczególnie w obecnej sy-
tuacji, gdy nadal trwa pandemia koronawirusa, 
a jej końca, niestety, nie widać. 

W walce tej położne wspierane są m. in. 
przez Fundację Rodzić po Ludzku, która już od 
ponad 25 lat „przygląda się polskiemu położnic-
twu, analizuje sytuacje, prowadzi interwencje 
w sytuacjach naruszeń prawa, ale także zauwa-
ża i promuje dobre praktyki – poprzez ranking 
najlepszych w opinii kobiet szpitali <<Głos ma-
tek>> czy organizowanie konkursu <<Anioły 
Rodzić po Ludzku>>”.

Konkurs „Anioły Rodzić po Ludzku” zo-
stał zorganizowany już po raz drugi. Kapituła 

konkursu, opierając się na głosach i opiniach 
kobiet z całego kraju, wybrała - spośród położ-
nych niezależnych, położnych środowiskowych 
i położnych szpitalnych – dziesięć Laureatek, 
których praca i postawa „czynią drogę do ma-
cierzyństwa niezwykłą, którym szczególnie bli-
ska jest idea opieki i rodzenia po ludzku, które 
wciąż z pasją i zaangażowaniem prowadzą ku 
macierzyństwu – niezależnie od sytuacji”. 

Z prawdziwą przyjemnością Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach informuje, iż tegoroczną Laureatką 
konkursu „Anioły Rodzić po Ludzku” jest 
członek Katowickiej Okręgowej Izby – 
Pani Karolina Raczak-Moroń. 

Pani Karolina jest położną z 17-letnim sta-
żem, która żartuje, iż zawód ten wyssała  
z mlekiem matki (Pani Barbary Raczak – rów-
nież położnej, wykonującej zawód od 40 lat). 
Jak sama przyznaje, położnictwo to jej życio-
wa pasja, dlatego po uzyskaniu tytułu magistra 
położnictwa, Pani Karolina nadal kontynuuje 
edukację: w 2018 roku ukończyła studia pody-
plomowe z zakresu „Organizacji i zarządzania 
w ochronie zdrowia”, w 2019 roku uzyskała ty-
tuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa gi-
nekologiczno-położniczego, w 2020 roku – ty-
tuł: instruktor hypnobirthing international oraz 
studia podyplomowe „Menedżerska Akademia 
Analizy Transakcyjnej” na Wyższej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu, w 2021 roku ukończyła stu-
dia podyplomowe „Prawo medyczne i bioety-
ka” (Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 
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w Przemyślu), uzyskała tytuł „Executive Ma-
ster of Business Administration” (studia pody-
plomowe) oraz ukończyła studia podyplomowe 
Collegium Humanum Szkoły Głównej Mena-
dżerskiej w Warszawie uzyskując tytuł Doctor 
of Biusness Administration. 

W chwili obecnej, Pani Karolina jest w trak-
cie dwóch specjalizacji – w dziedzinie pielę-
gniarstwa neonatologicznego oraz w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego, a w 2021 roku 
rozpoczęła studia podyplomowe „Holistyczna 
opieka okołoporodowa”. Nie sposób wymienić 
wszystkie szkolenia, kursy, warsztaty, kon-
ferencje i projekty, w których uczestniczyła  
(w sposób bierny lub czynny) Pani Karolina, 
gdyż ich liczba wynosi ponad 150! Tak solidna 
wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym zdobywanym na różnych stano-
wiskach w różnorodnych placówkach (m. in. 
Położna Bloku Porodowego w SPCSK im. Prof. 
K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach; Indywidu-
alna Praktyka Położnicza; Położna Oddziałowa 
Bloku Porodowego w Centrum Zdrowia Kobiety  
i Dziecka im. Prof. Starczewskiego, Szpital 
Miejski w Zabrzu; Naczelna Położna w San-
geomedical Sp. z o.o. w Katowicach; obecnie 
– Indywidualna Opieka Okołoporodowa – Szpi-
tal w Pyskowicach) czyni z Pani Karoliny wy-
bitnego specjalistę w dziedzinie położnictwa, 
którego statystyki są doprawdy imponujące. 
Wystarczy wspomnieć, iż w 2021 roku żaden  
z porodów przyjętych przez Panią nie zakoń-
czył się cesarskim cięciem, wszystkie porody 

odbyły się siłami natury (bez konieczności po-
dawania sztucznej oksytocyny) – choć prawie 
20% pacjentek otrzymało informację, iż taki 
poród nie jest w ich przypadku możliwy, u żad-
nej z rodzących nie było konieczne wykonanie 
nacięcia krocza, a wszystkie dzieci przyszły na 
świat w stanie bardzo dobrym (10 pkt w skali 
Apgar, jedno z dzieci otrzymało 8/10 pkt)!

Warto podkreślić, iż nagroda Fundacji Ro-
dzić po Ludzku nie jest jedynym wyróżnieniem, 
które zostało przyznane Pani Karolinie. W 2017 
roku otrzymała tytuł „Osobowość Roku 2017” 
w kategorii Działalność Społeczna i Charyta-
tywna w Zabrzu w Plebiscycie Dziennika Za-
chodniego, a w roku 2019 została wyróżniona 
„Oskarkiem 2019” – Ogólnopolską Nagrodą 
Akademii Fundacji Rozwoju i Integracji „Mul-
tiintegra” działającej na rzecz uśmiechu dzieci.

Prywatnie Pani Karolina jest spełnioną żoną 
i mamą wyjątkowej, rezolutnej 8-latki, która 
każdego dnia czymś ją zaskakuje.

Joanna Gruca:  Pani Karolino, bardzo dzię-
kuję, że zgodziła się Pani opowiedzieć o swoim 
zawodzie, który równocześnie jest Pani pasją. 
Na początek, chciałabym „sięgnąć do korzeni”  
i spytać, co skłoniło Panią do związania swoje-
go życia zawodowego z położnictwem?

Karolina Raczak-Moroń:  Witam serdecz-
nie. Prawo wykonywania zawodu otrzymałam 
po ukończeniu studiów z zakresu położnictwa 
na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 roku, 
ale zawsze mówię, że położną jestem od uro-
dzenia  Mając mamę położną (Barbara Ra-
czak), położnictwo towarzyszyło mi od dziec-
ka… Na balach przebierańców w przedszkolu 
zawsze byłam położną. Pamiętam historię, 
którą opowiadała mi mama, że w którymś roku 
chciała dać mi czepek pielęgniarki, a mojej sio-
strze – czepek położnej (dla urozmaicenia), ale 
skończyło się to, delikatnie mówiąc, moim nie-
zadowoleniem i siłą wyrwałam czerwony cze-
pek mojej siostrze… No i tak już zostało 

JG:  Jak wyglądały początki Pani pracy  
w zawodzie? Czy coś szczególnie zapadło Pani 
w pamięć?

KR-M:  Staże i praktyki zawodowe odby-
wałam w szpitalu w Mikołowie pod okiem mo-
jej mamy. To od niej nauczyłam się najwięcej  
(i do końca życia będę jej wdzięczna - nie tylko 
za to, że mnie urodziła, wychowała i była/jest 
najlepszą mamą i nauczycielką zawodu, ale 
również za to, że na świat przyjęła moją córkę, 
a jej wnuczkę). Miałam wyjątkowe szczęście, 
mając mamę w tym samym zawodzie, bo bę-
dąc w domu, zawsze mogłam jeszcze o coś do-
pytać i skonsultować, choć przyznam szczerze 
– dla nas obu nie było to łatwe. Można powie-
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dzieć, że zdecydowanie trudniej było mi zali-
czyć wszystko na stażach, gdyż mama należy 
do bardzo sumiennych i sprawiedliwych osób  
i na wstępnie zapowiedziała mi, że jako jej cór-
ka będę się musiała starać podwójne, żeby nikt 
nie miał wątpliwości co do moich umiejętności 
oraz wiedzy…

Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu, 
zaczęłam pracę w ambulatoryjnym prywat-
nym sektorze ochrony zdrowia, ale już wtedy 
wiedziałam, że kocham porody… Rok później 
zaczęłam pracę na bloku porodowym w Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym im. prof.  
K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach, będącym ośrodkiem  
o III stopniu referencyjności. Dziś mogę powie-
dzieć, że to była najlepsza szkoła życia, gdyż mia-
łam tam styczność z ogromną ilością trudnych 
przypadków, bardzo dużo się tam nauczyłam  
i mam wielki sentyment do tego miejsca. Nie-
stety, w takich jednostkach z racji specyfiki, jest 
też bardzo dużo przypadków kończących się 
niepomyślnie i choć na zawsze będę wdzięczna 
za naukę jaką stamtąd wyniosłam (od całego 
zespołu, a w szczególności od położnej Ani, 
która nauczyła mnie jak pomóc/postępować 
w chwilach śmierci dziecka, jak godnie poże-
gnać maleństwo, zrobić po nim pamiątki dla 
rodziców itd.), to już wówczas zdawałam sobie 
sprawę, że moja duża empatia i problem z od-
dzieleniem pracy od życia prywatnego, będzie 
bardzo źle wpływał na mnie samą, zwłaszcza 
przy tak dużej ilości trudnych historii. Dlate-
go postanowiłam, że chcę pracować w ośrodku  
z większą ilością fizjologii. 

Po urodzeniu dziecka, kolejne lata spędziłam 
pełniąc funkcję położnej koordynującej bloku 
porodowego, następnie położnej oddziałowej, 
a później naczelnej położnej różnych szpitali na 
Śląsku, jednak zawsze, pomimo zajmowanych 
stanowisk, byłam również blisko pacjentek i do 
dzisiejszego dnia przyjmuję porody w ramach 
indywidualnej opieki okołoporodowej.

JG:  W jednym z wywiadów powiedziała 
Pani, że „położna musi mieć siłę konia i wrażli-
wość anioła”. Skąd to stwierdzenie?

KR-M:  Tak w jednym z wywiadów, rzeczy-
wiście tak powiedziałam, choć miałam na myśli 
wtedy położną na tzw. „ porodówce”. Zawód 
położnej jest, niestety, bardzo niedoceniany 
w naszym kraju, większość społeczeństwa nie 
zna kompetencji położnej… Często konieczność 
walki „z systemem”, wszechobecna zawiść oraz 
„walka” o pacjentkę powoduje, że położna musi 
być osobą silną, a do tego towarzysząc kobie-
cie i jej rodzinie w tak ważnym, niepowtarzal-
nym i wyjątkowym procesie, jakim jest poród, 

musi być bardzo wrażliwa, empatyczna i ciepła.
JG:  Proszę powiedzieć, na czym – Pani zda-

niem – polega rola położnej? 
KR-M:  Rolą położnej jest wspieranie kobie-

ty przez cały okres jej życia - od urodzenia, 
aż do śmierci, oraz noworodka każdej płci do  
8 tygodnia życia. Uważam więc, że zdecydowa-
nie pacjentka powinna być pod opieką położnej 
od urodzenia (czyli przed zajściem w ciążę) do 
końca swoich dni.

JG:  Wykonuje Pani swój zawód już blisko 
od 17 lat. W tym czasie pomogła Pani w przyj-
ściu na świat tysiącom dzieci. Czy któryś z po-
rodów był dla Pani wyjątkowo trudny, bądź nie-
codzienny?

KR-M:  Myślę, że każdy poród jest inny, każ-
dy wyjątkowy. Mogłabym opowiedzieć wiele 
niesamowitych historii, jednak bardzo trudnym 
przeżyciem był dla mnie poród, który przyjmo-
wałam wiedząc, że ojciec dziecka jest umiera-
jący. Walczyliśmy z czasem i naprawdę ogro-
mem skrajnych emocji, aby nowo narodzony 
syn mógł poznać i jednocześnie pożegnać się ze 
swoim tatą… Od tego porodu minęło kilka lat, 
a ja wciąż myśląc o tym, nie potrafię poradzić 
sobie z uczuciami, które towarzyszą tej historii…

Mam też piękną, niezwykłą, nieprzewidywal-
ną i zaskakującą opowieść dotyczącą bardzo 
bliskiej mi osoby, kiedy to moja kochana przy-
jaciółka Żanetka urodziła swoje trzecie dziec-
ko (pierwsze przez cięcie cesarskie w szpita-
lu, drugie siłami natury do wody w szpitalu) 
na moje ręce… w domu! Ta historia jest nie-
samowita, cały przebieg porodu, okoliczności 
i sytuacja, w której się wówczas znalazłyśmy, 
stanowi materiał na dobrą książkę i obiecałam 
sobie, że kiedyś tą niezwykłą historię szczegó-
łowo opiszę, bo myślę, że takiego scenariusza 
- wbrew wszelkim zasadom, wbrew logiczne-
mu myśleniu, wiedzy położniczej i nieżyczliwo-
ści niektórych ludzi, nie wymyśliłby najlepszy 
fantasta. Z tej niecodziennej przygody i na 
cześć naszej prawdziwej (już prawie 25 - let-
niej) przyjaźni, mamy w tej chwili dwuletnią 
zdrową, charakterną i niezwykłą Karolinkę Po 
tym porodzie jeszcze bardziej wierzę, że nic  
w naszym życiu nie dzieje się bez przyczyny  
i że cuda zdarzają się na każdym kroku, a my 
kobiety możemy wszystko…

JG:  Specjalizuje się Pani w porodach  
w wodzie – na chwilę obecną przeprowadzi-
ła ich Pani ponad 500. Proszę powiedzieć, na 
czym dokładnie polega „wodny poród” i dlacze-
go jest tak wyjątkowy?

KR-M:  Tak, bardzo lubię porody w wodzie, 
można powiedzieć, że jest to mój „konik”. Przy-
jęłam ich około pół tysiąca, a wśród nich było 
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największe dziecko urodzone do wody – Rysiu, 
który w chwili przyjścia na świat ważył prawie 
5 kg. 

Warto zaznaczyć, że taki poród ma wiele 
zalet zarówno dla rodzącej mamy (m.in. woda 
łagodzi ból, pacjentka jest odprężona, wanna 
daje jej poczucie bezpieczeństwa i intymności, 
łatwiej jej zmieniać pozycje itd.), jak i dziec-
ka (łagodniejsze przyjście na świat, dźwięki  
i światła są stłumione itd.). Trzeba jednak pod-
kreślić, że aby móc urodzić w wodzie, ciąża  
i poród musi przebiegać fizjologicznie, wyniki 
badań muszą być prawidłowe, a więc tak na 
prawdę dopiero w trakcie porodu wiem, czy 
pacjentka będzie mogła w ten sposób urodzić 
swoje dziecko. Ważne jest również, że dla sa-
mej pacjentki musi to być wystarczająca meto-
da łagodzenia bólu, czyli dobre i wystarczające 
rozwiązanie. 

Zawsze w mojej pracy to pacjentka jest 
najważniejsza i dokładałam wszelkich starań, 
często „pod prąd”, aby miała jak największy 
komfort podczas porodu i aby jej oczekiwania 
zostały spełnione. Niestety, nie wszyscy ro-
zumieją, że jest to poród pacjentki i że każda  
z nas jest inna i ma prawo przejść przez tą naj-
piękniejszą, a zarazem najtrudniejszą drogę, 
według swoich oczekiwań i planów (oczywi-

ście, jeśli nie ma przeciwskazań medycznych), 
a personel medyczny jest po to, aby wspierać 
pacjentkę, służyć jej pomocą w razie komplika-
cji, ale nie „psuć” przy tym fizjologii.

Wracając jeszcze do porodów w wodzie, 
to śmiało mogę stwierdzić, że najbardziej  
w tych porodach lubię moment, kiedy pacjent-
ka wchodzi do wanny i odczuwa bardzo dużą 
ulgę, co widać dobrze na jej twarzy. Prawie 
zawsze słyszę wówczas zdanie: „Ale tu jest 
cudownie, ja stąd nie wychodzę”. Na pewno 
nie mogę też nie wspomnieć o chwili, w której 
dziecko rodzi się do wody i podtrzymuję je pod 
wodą około minuty – wtedy maluch najpierw 
rozgląda się,  a później zaczyna „pływać”. To 
coś niesamowitego i często ojcowie właśnie ten 
moment nagrywają oraz robią dużo zdjęć.. My-
ślę, że nie da się tego opisać słowami, bo to 
naprawdę niepowtarzalny czas i niesamowite 
przeżycie.

JG:  A czy przeprowadza Pani porody z uży-
ciem hipnozy? 

KR-M:  Tak, jestem instruktorem hypnobir-
thing  (hipnoporodu) czyli rodzenia w głębokim 
relaksie. Hipnoporód to technika relaksacji, 
nauka wchodzenia w stan głębokiego relaksu, 
(ułatwiająca rozluźnianie i „otwieranie” cia-
ła) oraz budowania zaufania do samej siebie  
i swojego ciała. Uczyłam się tej techniki od wy-
jątkowej i jedynej w Polsce instruktorki - ma-
gister Hipnoterapii Klinicznej ze specjalizacja 
hypnobirthing Pani Kai Krawczyk. Metoda ta 
bardzo ułatwia i pomaga w porodzie.

JG:   W chwili pojawienia się na świecie no-
wego życia, mają miejsce podwójne narodzi-
ny: dziecka i kobiety-matki. Czy zgodzi się Pani  
z tym stwierdzeniem?

KR-M:   Myślę, że to prawda, w pełni zga-
dzam się z tym stwierdzeniem. To też jest jeden 
z niesamowitych momentów, kiedy po porodzie 
widzę dumną, silną, odważną i wyjątkową ko-
bietę jaką jest MATKA, dla której nie ma już 
rzeczy niemożliwych. Wiem to również z wła-
snego doświadczenia - odkąd zostałam mamą 
wierzę, że jestem w stanie zrobić wszystko.

JG:   Jeszcze do niedawna wszelkiego ro-
dzaju media (w szczególności social media) 
bombardowały nas wizją macierzyństwa,  
w której często pojawiał się obraz radosnej, 
wypoczętej mamy z uśmiechem wpatrującej 
się w słodko śpiącego bobasa, a kobiety, które 
odważyły się powiedzieć cokolwiek, co prze-
czyłoby tej idylli, kwitowane były stwierdze-
niem: „Pewnie ma baby blues’a”. Dzisiaj, coraz 
częściej mówi się o depresji poporodowej, któ-
ra jest odrębną jednostką chorobową. O zmia-
nie postrzegania macierzyństwa świadczy też 
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fakt, iż temat ten coraz częściej poruszany jest  
w prasie („Czwarty trymestr – jak naprawdę wy-
glądają początki macierzyństwa?” Joanna Du-
dzińska, Women’s Health nr 03-04 (72) 2021), 
publikacjach książkowych („Też tak mam” Mag-
dalena Kostyszyn, 2021) oraz licznych progra-
mach telewizyjnych. Psychoterapeutka She-
ryl Ziegler posuwa się nawet do stwierdzenia,  
iż sporo kobiet cierpi na syndrom „wypalenia 
macierzyńskiego” („Wypalona mama. Co zro-
bić, kiedy masz zwyczajnie dość?”). Jakie jest 
Pani podejście do tego tematu?

KR-M:  Moim zdaniem macierzyństwo to 
najwspanialsza przygoda, jaka może nas w ży-
ciu spotkać. Jednak myślę też, że obraz macie-
rzyństwa (choć nie tylko) jest bardzo zaburzo-
ny w mediach społecznościowych. 

Każda matka wie, że macierzyństwo to bar-
dzo trudny czas zwłaszcza dla kobiety, bo całe 
życie się zmienia o 180 stopni. Okres ten ce-
chuje wielkie zmęczenie, miliony różnych pro-
blemów, kolki, pieluchy, nieprzespane noce, iry-
tacja, niemoc, odpowiedzialność za życie i zdro-
wie drugiego, bezbronnego człowieka ... Myślę, 
że do chwili, w której samemu się tego nie do-
świadczy, nie ma się pojęcia, o czym jest mowa. 

Na pewno przekazywanych jest za mało 
prawdziwych informacji i obrazów rzeczywisto-
ści, dlatego większość kobiet czuje się gorsza, 
bo myśli, że cos z nimi jest nie tak, że nie są 
„dobrymi” matkami … Ja staram się moim pa-
cjentkom nakreślać, że ich odczucia są całkiem 
normalne, że to trudny czas, a one są wspania-
łymi kobietami-matkami i robią wszystko naj-
lepiej, bo robią to z miłością i że te wszystkie 
wyidealizowane materiały nie mają nic wspól-
nego z prawdziwym życiem. Myślę też, że ży-
jemy w czasach, w których nikt nas nie przy-
gotowuje do tej roli. Wiek kobiet, rodzących po 
raz pierwszy, znacząco się podwyższa, kobiety 
chcą też i mają prawo realizować się najpierw 
zawodowo, często pragniemy zapewnić dziecku 
wszystko, co jest możliwe i dlatego skupiamy 
się najpierw na materialnym zabezpieczeniu.

JG:   A gdy ciąża przebiegła w sposób szcze-
gólny, np. gdy przyszła mama przekroczyła 40 
rok życia, lub gdy ciąża z różnych przyczyn była 
zagrożona? Co wówczas może zrobić położna?

KR-M:  Położna jest osobą sprawującą opie-
kę nad pacjentką w trakcie fizjologii, a gdy cią-
ża jest zagrożona, pacjentka znajduje się pod 
opieką lekarza ginekologa-położnika, jednak 
na pewno wiek jest tu sprawą dyskusyjną. 

Ja osobiście mam dużo pacjentek, które ro-
dzą po czterdziestym roku życia swoje pierw-
sze dziecko i uważam, że sam wiek nie sprawia, 
aby ktokolwiek miał prawo zasiać wątpliwości 

w takiej pacjentce, że nie jest w stanie uro-
dzić siłami natury swojego dziecka. Mam takie 
powiedzenie, w które bardzo wierzę: „Kobieta 
może wszystko, tylko nie dla każdego”.  Oso-
biście znam wiele mam, które pięknie urodzi-
ły siłami natury, bez interwencji medycznych  
(w tym obrażeń krocza), które ktoś na ich 
drodze ciążowej pozbawiał pewności siebie  
i przekonywał, że nie urodzą drogą naturalną. 
Na pewno wiara we własne możliwości, w swój 
organizm, odpowiednie przygotowanie, zapew-
nienie poczucia bezpieczeństwa i odpowied-
nia osoba sprawująca opiekę nad pacjentką  
w trakcie tych chwil, to podstawa sukcesu.

JG:  Można powiedzieć, iż relacja łączą-
ca położną z kobietą oczekującą potomstwa,  
a później młodą mamą, znacznie wykracza 
poza standardowe relacje na linii personel me-
dyczny – pacjent?

KR-M:  Myślę, że relacja położna-pacjent-
ka jest wyjątkowa, bo poród to niesamowite  
i niepowtarzalne wydarzenie w życiu rodziny. 
Od wielu lat prowadzę również indywidualną 
opiekę okołoporodową na życzenie pacjentki  
i wtedy z przyszłą mamą jestem w stałym kon-
takcie. Ten szczególny czas ciąży, porodu, po-
łogu i moje zaangażowanie oraz pasja do tego, 
co robię powoduje, że ta relacja często nie 
kończy się tylko na tym etapie - niektóre moje 
pacjentki, można powiedzieć, są moimi dobry-
mi koleżankami, no i mam bardzo dużo mam, 
które niezależnie od miejsca, z którym aktu-
alnie współpracuję, po prostu rodzą ze mną, 
nawet jeśli odległość do szpitala jest napraw-
dę duża, a pacjentka jest już liczną wieloród-
ką. Dla przykładu podam wspomnianą wcze-
śniej moją przyjaciółkę, która ma trójkę dzieci,  
a każde z nich urodzone w innym miejscu  
Takich mam jest naprawdę sporo. 
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JG:  Jak wygląda Pani praca w czasie pande-
mii koronawirusa SARS-CoV-2? Czy da się za-
uważyć widoczny wpływ pandemii na przebieg 
ciąży, poród oraz macierzyństwo w początko-
wym jego okresie? Jaka jest tu rola położnej?

KR-M:  Myślę, że pandemia zmieniła życie 
nas wszystkich. Na pewno jest to trudne przede 
wszystkim z uwagi na fakt, że każda rzecz jest 
zupełnie nieprzewidywalna: procedury szpi-
talne często się zmieniają, obowiązują testy, 
często nie wiemy czy np. szpital nie zostanie 
zamknięty, czy ktoś z nas nie zachoruje lub nie 
będzie na kwarantannie/izolacji itd. Jest wiele 
niewiadomych, które wprowadzają, niestety, 
dużo stresu, a ten wyjątkowy czas okołoporo-
dowy powinien być czasem wielkiego spokoju  
i poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie jest 
rolą położnej – nie tylko podczas pandemii, ale 
w ogóle: zapewnienie rodzącej pacjentce mak-
simum bezpieczeństwa i komfortu.

JG:  Nieobce są Pani ideały Fundacji Rodzić 
po Ludzku, o czym wybitnie świadczy przyznanie 
Pani statuetki i tytułu „Anioła Rodzić po Ludzku”. 
Co czuła Pani odbierając to wyróżnienie?

KR-M:  Tak, w tym roku otrzymałam „Anio-
ła” Fundacji Rodzić po Ludzku. Jest to dla mnie 
ogromne wyróżnienie i docenienie mojej wielo-
letniej pracy na rzecz kobiet. Nagroda ta była 
przyznawana poprzez głosy pacjentek i kapi-
tuły Fundacji Rodzić po Ludzku, a muszę przy-
znać, że moje pacjentki już nie raz pokazały 
mi, iż to, co robię jest wyjątkowe i że docenia-
ją moją pracę: w 2017 roku otrzymałam tytuł 
„Osobowości Roku 2017” w kategorii „Działal-
ność społeczna i Charytatywna w Zabrzu”, ple-
biscytu Dziennika Zachodniego. W 2019 roku 
otrzymałam „OSKARKA 2019” - Ogólnopolską 
Nagrodę Akademii Rozwoju i Integracji „Mul-
tiintegra” działającej na rzecz uśmiechu dzieci. 

Te nagrody od pacjentek są dla mnie ogrom-
nym zaszczytem, sprawiły mi na pewno dużo 
radości i doświadczyłam dzięki nim wielu do-
brych, pozytywnych uczuć, a w trudnych chwi-
lach dodają mi „skrzydeł”. 

Muszę jednak podkreślić, że takie wyróżnie-
nia często powodują zazdrość, zawiść ludzi, jak 
i dużo niepotrzebnych, negatywnych emocji, 
które dla mnie osobiście są trudne do zrozu-
mienia. Jestem tak wychowana, że naturalne 
jest dla mnie cieszenie się z czyjegoś sukcesu. 
Bardzo bym chciała, żeby opieka okołoporodo-
wa była w naszym kraju na najwyższym pozio-
mie, aby to kobieta mogła decydować, w jaki 
sposób urodzić swoje dziecko i by była wspiera-
na w swoich decyzjach przez profesjonalistów. 
Aby w każdym miejscu była pełna współpraca 
zespołu terapeutycznego, w którym wszyscy 

pracują zgodnie ze swoimi kompetencjami i dla 
dobra pacjentek. I aby pojęcie paternalizmu  
w medycynie było znane tylko z historii. Taki 
jest mój cel i do tego dążę poprzez wykony-
wanie swojej pracy najlepiej, jak tylko mogę. 
Cieszę się, że tak wiele osób docenia ten fakt, 
czego wyrazem są nie tylko otrzymane wyróż-
nienia, ale też słowa podziękowania, które czę-
sto dostaję od swoich pacjentek.

JG:  Gdyby miała Pani możliwość dotarcia 
do wszystkich przyszłych mam, co by im Pani 
powiedziała?

KR-M:  Na pewno każdej przyszłej mamie 
powiedziałabym, żeby wierzyła w siebie, w swo-
je ciało, swoje kompetencje. Aby nie pozwo-
liła poddać wątpliwości tego, że jest w stanie 
urodzić swoje dziecko. Aby pamiętała, że ma 
możliwość wyboru miejsca i osoby sprawującej 
opiekę okołoporodową. Aby reagowała w sytu-
acjach, które nie powinny zaistnieć. A także by 
wszystkie mamy doceniały swoich „aniołów”.

JG:  A swoim koleżankom i kolegom po fa-
chu? Jakie słowa by Pani do nich skierowała?

KR-M:  Moje doświadczenia, niestety, nie 
są dość dobre - często spotykałam się z bardzo 
powierzchowną oceną mojej osoby, co wzbudza 
dużo zbędnych emocji. Należę do osób, które 
mają własne zdanie i nie zawsze jest to mile wi-
dziane, ale pacjentka była, jest i będzie dla mnie 
najważniejsza. Uważam, że każdemu członkowi 
zespołu terapeutycznego należy się szacunek – 
szczególnie ze strony współpracowników, i tego 
też wymagam w stosunku do siebie. 

Położnym, dla których praca jest pasją po-
wiedziałabym, żeby dążyły do swoich celów, 
podnosiły stale swoje kwalifikacje, nie zważały 
na to co mówią inni, tylko działały dla dobra 
pacjentek i poprawy opieki okołoporodowej  
w naszym kraju. Aby też nie zapominały o tym, 
że jesteśmy wolnym zawodem, samodzielnym 
i odpowiedzialnym.

Myślę, że jest wiele do zrobienia i czym bę-
dzie nas więcej, tym jakość w tej opiece bę-
dzie na wyższym poziomie, a poród będzie 
wszechobecnie odbierany jako dobre, budują-
ce, wzmacniające i niezwykłe doświadczenie. 
Może wtedy będzie się rodziło więcej dzieci…

JG:  Bardzo dziękuję za podzielenie się swo-
imi przemyśleniami. Rozmowa z Panią to praw-
dziwa przyjemność.

KR-M: Ja również dziękuję.
Czy jest możliwe, by pasja stała się sposo-

bem na życie? Lub by praca stała się życiową 
pasją? Pani Karolina Raczak-Moroń – położna 
z powołania – jest żywym dowodem na to, że 
taka możliwość naprawdę istnieje.
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Zaburzenia neuropsychiatryczne  
w 

Toczniu rumieniowatym układowym
mgr pielęgniarstwa Anna Pacyna 

Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Fundacja Unia Bracka

Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus, SLE, TRU) to 
choroba tkanki łącznej, która należy do grupy chorób reumatycznych i rozwija się na 
podłożu autoimmunologicznym. Patomechanizm choroby nie jest do końca poznany, 
lecz ważną rolę odgrywają tu czynniki genetyczne, infekcyjne (zakażenia bakteryjne 
i wirusowe) oraz środowiskowe. Jedną z przyczyn powodujących przyspieszenie 
rozwoju choroby lub prowadzącą do jej nagłego rozwoju może być ekspozycja na 
światło słoneczne i sztuczne promieniowanie ultrafioletowe (UVR).

Toczeń rumieniowaty SLE to przewlekła cho-
roba, w przebiegu której dochodzi do uszko-
dzenia różnych narządów. Objawy chorobowe 
możemy podzielić na ogólne i narządowe.
Ogólne:

•	 osłabienie, 
•	 spadek masy ciała, 
•	 nocne poty, 
•	 gorączka.

Narządowe:
W przypadku zajęcia stawów:

•	 bóle, sztywność, ograniczenie ruchomo-
ści, obrzęki

•	 guzki reumatoidalne,
•	 stwardnienie i zanik skóry

W przypadku zajęcia nerek:
•	 białkomocz
•	 mocznicę
•	 niewydolność narządu

W przypadku zajęcia serca:
•	 chorobę wieńcową
•	 zawał
•	 udary

W przypadku zajęcia OUN:
•	 objawy pozapiramidowe
•	 padaczkę
•	 zaburzenia psychiczne

W toczniu rumieniowatym układowym cha-
rakterystyczną zmianą jest również rumień 
zlokalizowany na policzkach i nosie, który 
przypomina kształt motyla. Rumień na twarzy, 
nadwrażliwość na światło słoneczne, przewle-
kłe zmiany skórne, zapalenie stawów, owrzo-
dzenia w jamie ustnej, zapalenie błony surowi-
czej, choroby nerek, zaburzenia metaboliczne, 
zaburzenia immunologiczne, zaburzenia neu-

ropsychiatryczne, przeciwciała przeciwjądrowe 
to kryteria diagnostyczne tocznia układowego.

 
Początek choroby przypada zwykle przed  

40 rokiem życia. Kobiety zapadają na SLE  
10 razy częściej i właśnie częstsze występo-
wanie chorób tkanki łącznej u kobiet, może 
świadczyć o tym że również czynniki hormo-
nalne (zwłaszcza estrogeny) predysponują do 
częstszego występowania choroby.

Stosunkowo często u chorych na toczeń 
dochodzi do zajęcia układu nerwowego OUN.  
U połowy chorych zmiany w układzie nerwo-
wym pojawiają się w czasie pierwszego roku 
choroby. Zaburzenia neuropsychiatryczne, któ-
re powstają w przebiegu chorób tkanki łącz-
nej mogą wystąpić przed postawieniem dia-
gnozy choroby podstawowej i wtedy ustalenie 
ich przyczyn może być trudne. Szacuje się, że 
występują u 50% pacjentów przed ustaleniem 
rozpoznania tocznia.

W leczeniu chorych na TRU stosuje się głów-
nie: glikokortykosteroidy (GKS), leki cytotok-
syczne, leki immunosupresyjne, immunoglo-
buliny oraz plazmaferezę. Leki te mają szereg 
niepożądanych działań, między innymi właśnie 
w obszarze zdrowia psychicznego, głównie  
w postaci zaburzeń poznawczych i zaburzeń 
nastroju. Trwające od wielu lat badania kli-
niczne, które pomagają zrozumieć patogenezę 
choroby, spowodowały rozwój nowych strategii 
terapeutycznych. W tym leczenia biologicznego. 

 
Według ACR (American College of Rheuma-

tology) oraz EULAR (European League Against 
Rheumatism) możemy wyróżnić 19 objawów 
tocznia neuropsychiatrycznego (NPSLE, neu-
ropsychiatric systemic lupus erythematosus).
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Objawy psychiatryczne:
• Zaburzenia funkcji poznawczych 
• Zaburzenia nastroju
• Zaburzenia lękowe 
• Zaburzenia świadomości 
• Zaburzenia psychotyczne 

Objawy neurologiczne
• Aseptyczne zapalenie opon mózgowo – 

rdzeniowych
• Zespół mózgowo – naczyniowy
• Zespół Guillaina- Barrego
• Bóle głowy
• Zespół demielinizacyjny
• Zaburzenia ruchowe
• Mononeuropatie
• Poprzeczna mielopatia
• Miastenia
• Neuropatia autonomiczna
• Neuropatie nerwów czaszkowych
• Uszkodzenie splotów nerwowych
• Drgawki
• Pleksopatia(2)

Zaburzenia funkcji poznawczych
Zaburzenia poznawcze w NPSLE to znaczące 

deficyty, które dotyczą jednej lub wielu funkcji 
poznawczych, takich jak:

• Pamięć (uczenie się i przypominanie)
• Uwaga (złożona albo prosta)
• Logiczne rozumowanie
• Funkcje wykonawcze
• Umiejętności organizowania, planowania, 

podejmowania decyzji
• Płynność słowna, zasób słownictwa.

Zaburzenia nastroju (zaburzenia afektyw-
ne) 

•	 Zaburzenia depresyjne
•	 Manię
•	 Zaburzenia dwubiegunowe

W depresji dużej (jednobiegunowej) czło-
wiek odczuwa tylko symptomy depresyjne 
(poczucie beznadziei, smutku, bierność, zabu-
rzenia snu) lecz nie doświadcza nigdy stanów 
manii. Natomiast w manii człowiek może do-
świadczać skrajnego podwyższenia nastroju, 
rozdrażnienia, wzrostu poczucia własnej war-
tości, gadatliwości oraz gonitwy myśli. W za-
burzeniach maniakalno-depresyjnych (dwubie-
gunowych) człowiek przeżywa zarówno stany 
depresji jak i manii.(14) 
Objawy podstawowe depresji to:

•	 Obniżenie nastroju (depresja jako ob-
jaw), przeżywane jako anhedonia, spo-
wolnienie tępa myślenia, zobojętnienie, 
niezdolność do przeżywania zarówno 
uczucia radości jak i smutku

•	 Zahamowanie psychoruchowe- objawem 
tego typu zaburzeń jest jednostajne spo-
wolnienie tempa myślenia, spowolnienie 
ruchów lokomocyjnych, poczucie nie-
sprawności intelektu

•	 Zaburzenia rytmów biologicznych i ob-
jawy somatyczne – duże znaczenie wy-
kazują zwłaszcza zaburzenia rytmu snu 
i czuwania. Innymi przejawami zaburzeń 
rytmu okołodobowego są wahania samo-
poczucia w ciągu dnia. Chorzy najgorzej 
czują się we wczesnych godzinach poran-
nych, natomiast po południu, zwłaszcza 
w godzinach wieczornych, samopoczucie 
ulega wyraźnej poprawie.
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•	 Lęk który występuje w depresji jest na-
zywany lękiem wolno płynącym i wyka-
zuje falujące nasilenie. Bardzo częstym 
zjawiskiem jest dystrofia, która przejawia 
się zniecierpliwieniem, rozdrażnieniem, 
gniewliwością. 

Mania (zespół maniakalny) to w dużym stop-
niu przeciwstawienie depresji. Zespół ten obej-
muje grupę objawów podstawowych oraz wtór-
nych.

Objawy podstawowe :
•	 Nastrój maniakalny (zaburzenia nastro-

ju)
•	 Zaburzenia niektórych procesów meta-

bolicznych i fizjologicznych oraz rytmów 
biologicznych

•	 Podniecenie maniakalne (zaburzenia na-
pędu psychoruchowego)

•	 Dysforia (zaburzenia nastroju)
Podstawowe cechy manii wywołują liczne 

następstwa w sferze zachowania, myślenia, 
zachowania i działania chorych. W zakresie 
myślenia pojawia się bezkrytyczna ocena wła-
snych możliwości, przekonanie o dużych uzdol-
nieniach i możliwościach, które mogą być źró-
dłem zmiennych co do zakresu urojeń i działań 
wynalazczych

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) 
charakteryzuje się patologicznymi zmianami 
aktywności o charakterze epizodów maniakal-
nych, hipomaniakalnych, depresyjnych i mie-
szanych oraz zmianami nastroju. Cechą cha-
rakterystyczną tych zaburzeń jest to, że każdy 
z epizodów trwa od kilku dni do kilku miesięcy. 
Osobowość chorych z zaburzeniami afektyw-
nymi dwubiegunowymi można określić jako 
ekstrawertywną, syntoniczną, cyklotymiczną, 
hipertymiczną

 Poczucie bezradności i braku kontroli oraz 
stosowanie biernych i nieefektywnych mecha-
nizmów obronnych sprzyja pojawieniu się ob-
jawów depresji. W tych przypadkach efekty 
leczenia poprawia dołączenie oddziaływań psy-
choterapeutycznych. 

Ze względu na mnogość objawów, osoby 
które chorują na toczeń układowy SLE wyma-
gają wieloaspektowego wsparcia i leczenia.  
W związku z ograniczeniami oraz przewlekłym 
charakterem wynikającym z uszkodzeń wielo-
narządowych, choroba zmusza chorych do po-
dejmowania trudnych życiowych decyzji, któ-
re dotyczą między innymi zmiany stylu życia, 
planowania potomstwa oraz pracy zawodowej. 
Powoduje też często dezorganizację życia oraz 

nie wywiązywanie się z obowiązków zarówno 
w życiu rodzinnym jak i zawodowym. Częste 
niepożądane działania stosowanego leczenia 
wpływają na jakość snu i wypoczynku, dys-
komfort fizyczny oraz nasilają labilność emo-
cjonalną w związku z czym pojawiają się fru-
stracja, niska samoocena oraz złość.

 Bardzo często chorzy nie zdają sobie spra-
wy jak ważna jest higiena życia, odpowiednia 
dieta i aktywność ruchowa, które wraz z lecze-
niem powodują oprócz lepszego samopoczucia 
również poprawę jakości życia zarówno w wy-
miarze fizycznym, jak i psychicznym.

Dieta, która jest właściwie zbilansowana, 
na przykład dieta śródziemnomorska bogata 
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe pozwala 
zachować równowagę organizmu, zmniejsze-
nie nasilenia stanu zapalnego zapobiega skut-
kom długotrwałego przyjmowania leków oraz 
wydłuża okres remisji choroby. Również suple-
mentacja witaminą D powoduje zmniejszenie 
poziomu czynników zapalnych. Natomiast sto-
sowanie w diecie kurkumy powoduje zmniej-
szenie wartości ciśnienia skurczowego krwi 
oraz zmniejszenie między innymi białkomoczu 
oraz krwiomoczu.

Tak więc prawidłowo zbilansowana dieta  
z niskim indeksem glikemicznym o wysokiej 
zawartości blonnika, witamin (głównie witami-
ny D) oraz składników mineralnych, korzystnie 
wpływa na poprawę funkcji układu odporno-
ściowego.

Przyjmowanie zalecanych leków, zbilanso-
wana dieta, umiarkowany ruch (dostosowany 
do aktualnego stanu zdrowia) pozwalają za-
chować równowagę zarówno w życiu psychicz-
nym jak i fizycznym. Co skutkuje poprawą ja-
kości życia.

Piśmiennictwo u autorki.
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Problematyczność spożywania alkoholu  
we współczesnym świecie

Cz. III 
Postępowanie z pacjentem  

z Alkoholowym Zespołem Abstynencyjnym
mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska

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

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny (AZA) występuje u osób uzależnionych w skutek prze-
rwania picia alkoholu lub zmniejszenia ilości jego spożywania po okresie regularnego i inten-
sywnego picia. Objawy pojawiają się najczęściej po 6 do 8 godzin od ostatniego spożycia alko-
holu i osiągają szczyt po 24 do 72 godzin. Jest to reakcja organizmu na odstawienie substancji 
psychoaktywnej, której towarzyszy wzmożona aktywność układu autonomicznego, zaburze-
niami spostrzegania, napadami drgawkowymi oraz majaczeniem.

Według International Statistical Classifica-
tion of Diseases and Related Health Problems 
– ICD-10 AZA diagnozuje się w oparciu o po-
twierdzone wystąpienie przynajmniej trzech  
z niżej wymienionych objawów, których nie 
można większym prawdopodobieństwem  przy-
pisać zaburzeniom niezwiązanym z alkoho-
lem / innymi substancjami psychoaktywnymi,  
a w szczególności innym zaburzeniom psy-
chicznym lub zachowania:

•	 Bezsenność;
•	 Ból głowy;
•	 Drżenie języka, powiek lub wyciągnię-

tych rąk;

•	 Nadmierna potliwość;
•	 Napady drgawkowe uogólnione;
•	 Niepokój, pobudzenie psychoruchowe;
•	 Nudności i wymioty;
•	 Ogólne złe samopoczucie, osłabienie;
•	 Przelotne iluzje lub omamy wzrokowe, 

czuciowe, słuchowe;
•	 Wzrost ciśnienia tętniczego lub przyspie-

szenie tętna.
Zespół abstynencyjny może przybrać różne 

postacie, w zależności od natężenia objawów 
stan pacjenta może ulec pogorszeniu, z zagro-
żeniem życia włącznie.

Tabela 1 Postacie AZA w zależności od przebiegu
Zespół  

abstynencyjny Objawy / przebieg

Niepowikłany,  
z drgawkami

Typowy dla odstawienia alkoholu. Do charakterystycznych objawów zalicza się: 
lęki, depresyjność, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, nudności, bóle mię-
śniowo – stawowe, nadpobudliwość wegetatywna, drżenia, silne pragnienie za-
życia substancji. Po alkoholu, benzodiazepinach i barbituranach często wikła się 
w postaci napadów drgawkowych;

Z majaczeniem, bez 
drgawek / z drgaw-
kami

Początkowo pojawia się niepokój, lęk i bezsenność. Współtowarzyszą mu: zabu-
rzenia świadomości (dezorientacja co do miejsca i czasu), urojenia, iluzje i oma-
my (wzrokowe, słuchowe, czuciowe) – pacjent widzi zwierzątka, dziwne stwory, 
postacie i twarze, niejednokrotnie czuje i widzi owady, robaki, czuje dziwne sma-
ki i zapachy. Charakterystyczna jest bezsenność oraz nasilenie objawów w nocy. 
Często towarzyszy im ciężki stan somatyczny z wysoką temperaturą, zaburze-
niami wegetatywnymi i zaburzeniami gospodarki wodno – elektrolitowej.

Zaburzenia psycho-
tyczne

Występuje podczas przyjmowania lub bezpośrednio po zażyciu substancji  
(w ciągu 48 godzin). Symptomatologia może być zróżnicowana: schizofreniczna, 
urojeniowa (np. zazdrości u alkoholików), halucynacyjna (np. halucynoza alko-
holowa), polimorficzna, depresyjna, maniakalna lub mieszana.

Zespół amnestyczny 
(zespół Korsakowa)

Zaburzenia amnestyczne w zakresie: zaburzenia pamięci krótkotrwałej, poczu-
cia czasu i orientacji, konfabulacje. Natomiast pamięć natychmiastowa i funkcje 
poznawcze zachowane.

Rezydualne i póź-
no ujawniające się 
zaburzenia psycho-
tyczne

Zaburzenia funkcji poznawczych, afektu, osobowości lub zachowania będące 
skutkiem działania substancji psychoaktywnych,
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Większość przypadków AZA przebiega  
w sposób niepowikłany. U 10 – 15% może 
wystąpić postać powikłana – objawia się na-
padami drgawkowymi (również gromadne), 
stanami padaczkowymi, ostrą psychozą (gł. 
halucynoza) oraz majaczeniem alkoholowym 
(dezorientacja w czasie, miejscu i sytuacji, in. 
nazywane majaczeniem drżennym, delirium 
tremens).

Czynniki predysponujące do rozwoju 
powikłanego zespołu abstynencyjnego:

•	 Początek uzależnienia w młodym wieku;
•	 Długi czas i znaczna intensywność spoży-

wania alkoholu przed wystąpieniem AZA;
•	 AZA o ciężkim przebiegu we wcześniej-

szym okresie;
•	 Pojawienie się AZA przy stosunkowo wy-

sokich stężeniach alkoholu we krwi;
•	 Współuzależnienie od: opioidów, benzo-

diazepin lub barbituranów;
•	 Współwystępowanie: depresji, chorób 

ukł. krążenia, zapalenia trzustki, urazów 
głowy, odwodnienia, wyniszczenia, ma-
łopłytkowości lub zaburzeń elektrolitów 
(hiponatremia). 

Tabela 2 Objawy powikłanego AZA w zależności od typu

Typ powikłania Przebieg / objawy

Abstynencyjne napa-
dy drgawkowe

Drgawki o charakterze toniczno – klonicznym, u ¼ pacjentów występujące w 
ciągu 6 – 12 godzin od odstawienia (u pozostałych w ciągu 8 do 48 godzin po 
przerwaniu picia). U ok. 3% występuje stan drgawkowy. W EEG stwierdza się 
krótkotrwałe i przemijające zmiany. Początkowo ogniskowe napady mogą suge-
rować inne podłoże zaburzenia.

Majaczenie alkoho-
lowe (Delirium tre-
mens)

Występuje w 48 do 72 godzin po odstawieniu alkoholu, trwa 2 – 3 doby. Wy-
stępują zaburzenia świadomości (kontaktu, orientacji i uwagi). Objawy wege-
tatywne: gorączka (>38,5 st.C), pocenie się, tachykardia (>100), wysokie RR 
(> 140/90), silne drżenia, przeżywanie nieistniejącej rzeczywistości, omamy 
wzrokowe, urojeniowa interpretacja otoczenia, znaczny lęk, silne pobudzenie 
ruchowe, zagrożenie dla otoczenia. Dodatkowo istnieje ryzyko zaburzeń oddy-
chania i rytmu serca, śmiertelność <1%.

Ostra halucynoza Występuje 1 do 2 dni po przerwaniu picia. Występują omamy słuchowe, wzro-
kowe i dotykowe (często słyszą głosy kolegów i krewnych o wrogim nastawie-
niu). Brak zaburzeń świadomości. Czasami bez objawów wegetatywnych.

Charakterystyczne dla pacjentów z ZZA 
jest ich zaprzeczanie odnośnie częstotliwości  
i ilości spożywanego alkoholu oraz fałszowanie 
czasookresu jaki upłynął od ostatniego spoży-
cia alkoholu. Dlatego ważne jest, aby personel 
pielęgniarski posiadał wiedzę z zakresu ogól-
nych objawów, które mogą (ale nie muszą) 
zwiastować wystąpienie AZA.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę  
u pacjenta, u którego podejrzewany jest (lub 
potwierdzony) ZZA:

•	 Objawy grypopodobne: ogólnie złe sa-
mopoczucie, osłabienie, uczucie „roz-
bicia”, podwyższona temperatura ciała, 
bóle mięśniowe, bóle głowy;

•	 Objawy ze strony ukł. pokarmowego: 
brak łaknienia, nudności, wymioty, bie-
gunka;

•	 Ze strony układu krążenia: tachykardia, 
zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnie-
nia tętniczego krwi (gwałtowny wzrost 
ze skłonnością do jego ortostatycznych 
spadków);

•	 Objawy ze strony ukł. wegetatywnego: 
wzmożona potliwość, rozszerzone źreni-
ce, wysuszone błony śluzowe jamy ust-
nej. Dodatkowo silne drżenia kończyn 
(tremor) oraz współtowarzyszący „głód 
alkoholowy”. Mogą także wystąpić: nad-
pobudliwość, drażliwość, niepokój, stany 
lękowe, nastrój depresyjny lub dysfo-
ryczny oraz zaburzenia snu. 

W opiece nad pacjentem z AZA nale-
ży dokonać oceny stanu somatycznego.  
W tym zakresie wykonuje się:

•	 Pomiar i rejestracja podstawowych para-
metrów życiowych;

•	 Badanie neurologiczne pod kątem obja-
wów ogniskowych, oponowych oraz ba-
danie dna oka;

•	 Ocenę stopnia uszkodzenia i wydolności 
wątroby;

•	 Ocenę wydolności oddechowej oraz ryt-
mu serca pod kątem jego zaburzeń;

•	 Ocenę stanu nawodnienia i odżywienia;
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•	 Badania dodatkowe: elektrolity, AST, 
GGT, cukier, bilirubina, morfologia, RTG 
klp, HBs, HCV, HIV.

Wstępna diagnostyka (zazwyczaj  
w SOR/IP) obejmuje:

•	 Badanie stężenia alkoholu we krwi;
•	 Badanie pod kątem obecności innych 

substancji psychoaktywnych;
•	 Ocenę nasilenia objawów;
•	 Wywiad.

Wywiad powinien zawierać pytania do-
tyczące:

•	 Czasookresu nadużywania alkoholu  
w ciągu życia;

•	 Czasokres aktualnego ciągu picia;
•	 Średnia dawka dobowa w ostatnim trwa-

jącym ciągu;
•	 Ostatnie spożycie alkoholu (czas, ilość  

i rodzaj);

•	 Picie alkoholi niespożywczych; 
•	 Wcześniejsze występowanie epizodów 

AZA;
•	 Leczenie Esperalem;
•	 Świeże urazy (gł. głowy).

W ocenie stanu ogólnego pacjenta per-
sonel pielęgniarski może zastosować:

•	 Skalę CIWA-Ar (Clinical Institute With-
drawal Assessment for Alcohol, Revised) 
– umożliwia wnikliwą ocenę realnego sta-
nu pacjenta, daje możliwość doboru opty-
malnej metody leczenia AZA oraz okre-
ślenia właściwej formy leczenia (warunki 
domowe, ambulatoryjne lub szpitalne);

•	 Skalę NOWA – zmodyfikowana wersja 
skali CIWA-Ar opracowana w celu szyb-
szej oceny stanu pacjenta (w skali NOVA 
pięć punktów odpowiada 8 punktom 
w skali CIWA-Ar, będących granicą do 
wdrożenia leczenia farmakologicznego).

Tabela 3 Skala CIWA-AR

Pacjent ………………………………..………………………........         Data ……………………….....… 
Tętno (mierzone przez min.) …………………………………         Ciśnienie tętnicze …………..

Objawy Pkt. Opis

Pobudzenie ruchowe
(na podstawie obserwacji)

0 – 7 0 – stosowne do okoliczności
1 – nieznacznie wzmożone
4 – znacznie pobudzony, niepokój manipulacyjny
7 – chory biega po pomieszczeniu, agresywny, demoluje otoczenie

Lęk
(na podstawie obserwacji i 
wywiadu)

0 – 7 0 – zachowanie normalne
1 – nieznaczny lęk
4 – wyraźny lęk, czujny
7 – w stanie paniki

Złudzenie i omamy słu-
chowe
(na podstawie obserwacji i 
wywiadu)

0 – 7 0 – nie występują
1 – niewielka nadwrażliwość na bodźce
2 – mierna nasilona nadwrażliwość na bodźce
3 – nadmierna reaktywność
4 – sporadyczne omamy słuchowe
5 – żywe omamy słuchowe
6 – skrajnie nasilone omamy słuchowe
7 - ciągłe omamy słuchowe

Orientacja i zaburzenia 
przytomności (na pod-
stawie wywiadu: orienta-
cja auto i allopsychiczna)

0 – 4 0 – zorientowany, wykonuje seryjne dodawanie
1 – nie jest pewien daty lub nie radzi sobie z seryjnym dodawaniem
2 – popełnia pomyłkę w dacie nie więcej niż 2 dni
3 – pomyłka w dacie o więcej n iż 2 dni
4 – nieprawidłowa orientacja co do miejsca i osób

Bóle głowy, ucisk
(na podstawie wywiadu i 
obserwacji)

0 – 7 0 – nie występują
1 – bardzo łagodny
2 – łagodny
3 – umiarkowany
4 – umiarkowanie nasilony
5 – silny
6 – bardzo silny
7- skrajnie nasilony
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Nudności/wymioty
(na podstawie obserwacji)

0 – 7 0 – nie występują
1 – niezbyt nasilone nudności, bez wymiotów;
4 – nawracające nudności;
7 – ciągłe nudności, częste skurcze perystaltyczne i wymioty

Napadowe poty
(na podstawie obserwacji)

0 – 7 0 – brak
1 – zauważalne pocenie się, dłonie wilgotne
4 – krople potu na czole
7 – zlewne poty

Zaburzenia czuciowe
(wywiad – pytania o drę-
twienia, świąd, pieczenie, 
wrażenie pełzania robaków 
pod skórą)

0 – 7 0 – nie występują
1 – o niewielkim nasileniu
2 – o miernym nasileniu
3 – dotkliwe wrażenia czuciowe
4 – sporadyczne omamy czuciowe
5 – żywe omamy czuciowe
6 – skrajnie nasilone omamy czuciowe
7 – ciągłe omamy czuciowe

Drżenia
(na podstawie obserwacji, 
pacjent z wyciągniętymi 
przed siebie ramionami i 
rozstawionymi palcami)

0 – 7 0 – nieuchwytne
1 – wyczuwalne w opuszkach palców za pomocą dotyku
4 – zauważalne przy wyciągniętych rękach
7 – bardzo nasilone, widoczne nawet bez wyciągniętych rąk

Złudzenia i omamy 
wzrokowe

0 – 7 0 – nie występują
1 – niewielka nadwrażliwość 
2 – nadwrażliwość o miernym nasileniu
3 – wyraźna nadwrażliwość
4 – sporadyczne omamy wzrokowe
5 – żywe omamy wzrokowe
6 – wybitnie nasilone omamy wzrokowe
7 – ciągłe omamy wzrokowe

Sumaryczna punktacja w skali CIWA-Ar ………………. (maks. punktacja – 67 pkt)
Osoba wypełniająca ………………………………………………………………………
Legenda:
< 8 pkt. – brak zespołu abstynencyjnego lub bardzo łagodny przebieg;
8 – 14 pkt. – objawy abstynencyjne o nasileniu od minimalnego do łagodnego;
15 – 20 pkt. – umiarkowane objawy abstynencyjne, wymaga przynajmniej leczenia w warunkach SOR / 
IP (wyraźne pobudzenie układu autonomicznego); 
> 20 pkt. – ciężki zespół abstynencyjny, wymagający hospitalizacji

Tabela 4 Skala NOWA

Nazwisko i imię

Dawka i godziny podania leków (dowolna ilość kolumn)Data

Badający 

Tachykardia (0-3)

Drżenia (0-3)

Potliwość (0-3)

Omamy (0-3)

Zaburzenia orientacji (0-3)

Lęk (0-3)

Pobudzenie ruchowe (0-3)

Utrudniony kontakt (0-3)

Suma punktów
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Objaśnienie do tabeli 4:

Tachykardia 0 - ≤80, 1 – 81 do 100, 2 – 101 do 120; 3 ≥ 120

Drżenia 0 – nieuchwytne; 1 – wyczuwalne w opuszkach za pomocą dotyku; 2 – zauwa-
żalne przy wyciągniętych rękach, 3 – wybitnie nasilone

Potliwość 0 – nie stwierdzono; 1 – dłonie wilgotne; 2 – krople potu na czole; 3 – zlewne 
poty

Omamy 0 – nie stwierdzono; 1 – nadwrażliwość na bodźce, pojedyncze iluzje; 2 – oma-
my sporadyczne, występujące okresowo; 3 – omamy żywe, występujące ciągle 

Zaburzenia orienta-
cji 

0 – w pełni zorientowany, 1 – nie jest pewien daty, 2 – nieprawidłowa orientacja 
w czasie; 3 – nieprawidłowa orientacja do miejsca i osób 

Lęk 0 – zachowanie swobodne, 1 – w nieznacznym lęku; 2 – w wyraźnym lęku; 
3 – w stanie paniki

Pobudzenie rucho-
we

0 – stosownie do okoliczności; 1 – nieznacznie wzmożony, niepokój manipula-
cyjny; 2 – umiarkowanie nasilone, pobudzenie w obrębie łóżka; 3 – pobudzony, 
biega po pomieszczeniu, agresja wobec otoczenia

Utrudniony kontakt 0 – kontakt rzeczowy, 1 – kontakt utrudniony, rwący się; 2 – okresowo bez 
kontaktu; 3 – bez kontaktu, przeżycia psychotyczne

Leczenie AZA niepowikłanego lub umiarko-
wanego: w większości przypadków leczenie 
farmakologiczne nie jest konieczne. Wystar-
czy zapewnić pacjentowi spokojne otoczenie  
z przytłumionym światłem oraz zadbać o wy-
równanie ewentualnych zaburzeń wodno – 
elektrolitowych (najlepiej p.o). Wskazane jest 
także zapewnienie wsparcia psychologicznego.

Natomiast w przypadku AZA niepowikła-
nego ciężkiego oraz powikłanego drgawkami  
i / lub majaczeniem wskazana jest hospitali-
zacja w oddziale detoksykacyjnym lub psy-
chiatrycznym. Pacjent wymaga bowiem sta-
łego monitoringu podstawowych parametrów 
życiowych oraz wyrównania niedoborów wod-
no – elektrolitowych (często i.v). Powinno być 
wdrożone leczenie farmakologiczne – najczę-
ściej podawana jest benzodiazepina (diazepam 
p.o. lub i.v.). W przypadku osób z uszkodzoną 
wątrobą lub podeszłym wieku zastosowanie ma 
lorazepam p.o. lub we wlewie i.v. W przypadku 
braku tolerancji benzodiazepin wskazane jest 
stosowanie baklofen p.o., w ostateczności fe-
nobarbital p.o./i.v., ewentualnie klometiazol 
p.o., zaś przy powikłanej postaci AZA, opornej 
na typowe leczenie może zaistnieć konieczność 
wdrożenia sedacji barbituranowej.

Wdrożone leczenie zależne jest od stanu 
ogólnego pacjenta, postaci AZA oraz jego prze-
biegu. Personel pielęgniarski w trakcie działań 
powinien:

•	 Prowadzić kontrolę i rejestrację podsta-
wowych parametrów życiowych;

•	 Prowadzić ocenę stanu pacjenta wg skali 
CIWA-Ar lub NOWA co 1 – 2 godziny (wg. 
Procedury przyjętej w oddziale);

•	 W razie konieczności wdrożyć procedurę 
przymusu bezpośredniego oraz założyć  
i prowadzić adekwatną dokumentację 
obserwacji pacjenta;

•	 Zapewnić pacjentowi i otoczeniu poczu-
cie bezpieczeństwa.

Dalsze postępowanie zależne jest od stanu 
ogólnego pacjenta, przebiegu AZA oraz przy-
jętych w oddziale procedur postępowania. 

Piśmiennictwo u autorki

By nie utonąć…w kieliszku

 Jak powiedział François de La Roche-
foucauld, francuski pisarz i filozof: Więcej 
ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu. Alko-
hol towarzyszy większości z nas przy wielu 
okazjach. Używany racjonalnie, świadomie 
często nie stanowi problemu. Kiedy jednak 
powinniśmy zdać sobie sprawę, że wypły-
wamy na niespokojne wody w których uto-
nąć nie trudno?

Czerwone światło powinno się nam za-
palić, gdy orientujemy się, że coraz czę-
ściej sięgamy po alkohol, pijemy go coraz 
więcej, upijamy się, choć wcześniej tego 
nie robiliśmy, szukamy okazji, żeby kupić  
i opróżnić koleją butelkę. Świetnym baro-
metrem są też nasi bliscy – jeśli zwracają 
nam uwagę na nasze picie, to znaczy, że 
mamy problem, z którym powinniśmy się 
szybko uporać.



32

Podstawowa procedura/instrukcja 
Centralnej Sterylizacji

działu dekontaminacji medycznej

Część II

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

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

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

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

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

Jakie elementy w procedurze/instrukcji 
są wymagane?

Wzór ramowej procedury/instrukcji

SPIS TREŚCI
I Dostarczanie do Centralnej Sterylizacji  

nowych narzędzi............. nr strony
II Dostarczanie nowych spisów narzędzi  

po dokonaniu zmiany składu.. nr strony
III Tworzenie okolicznościowych zestawów  

zabiegowych....... nr strony
IV Aktualizacja spisów narzędzi nr strony
V Niezgodności w ilości, rodzaju, składzie  

i stanie dostarczonego sprzętu nr strony
 Załącznik nr 1  nr strony
 Załącznik nr 2  nr strony

I Dostarczanie do Centralnej Sterylizator-
ni nowych narzędzi

1. Dostarczanie nowych narzędzi do działu 
dekontaminacji podmiotu leczniczego np.: 
........(tu nazwa podmiotu) odbywa się na 
podstawie zawieranych z podmiotami ze-
wnętrznymi umów cywilnoprawnych i wy-
łącznie narzędzia nabyte w ww. sposób mogą 
być przekazywane do do działu dekontami-
nacji np.: Centralnej Sterylizatorni:
1.1. Użytkownik (oddziały, blok 

operacyjny, poradnie)....(tu wpisujemy 
konkretny oddział np.: Oddziały szpital-
ne, Blok Operacyjny, Poradnia) dostar-

czają nowe narzędzia wraz z instrukcją 
dezynfekcji, czyszczenia, pakowania, 
sterylizacji oraz wskazaniem parametrów 
krytycznych procesów (metody, tempe-
ratury, czasu ekspozycji lub/i ciśnienia).

1.2. Reprocesowanie w Centralnej Ste-
rylizatorni to pojęcie odnoszące się do 
sprzętu medycznego wielorazowego 
użytku poddawanego wielokrotnie proce-
som dezynfekcji, czyszczenia, konserwa-
cji, pakowania oraz sterylizacji. Reproce-
sowanie sprzętu w dziale dekontaminacji 
Centralnej Sterylizatorni możliwe jest po:

1.2.1. przeszkoleniu przez 
dostawcę sprzętu personelu działu de-
kontaminacji i użytkownika np.: Cen-
tralnej Sterylizatorni, oddziałów szpi-
talnych, bloku operacyjnego, poradni 
w zakresie procedur rozmontowania 
narzędzi rozbieralnych do dezynfekcji 
oraz doboru właściwych metod dezyn-
fekcji, czyszczenia i sterylizacji,

1.2.2. podpisaniu przez 
personel użytkownika np.: Centralnej 
Sterylizatorni, oddziałów szpitalnych, 
bloku operacyjnego, poradni oświad-
czenia o zapoznaniu z instrukcjami 
szczegółowymi i procedurami dezyn-
fekcji, czyszczenia, pakowania i stery-
lizacji oraz parametrami krytycznymi 
procesów sterylizacji zgodnymi z in-
strukcją i zaleceniami producenta oraz 
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z zachowaniem przepisów prawa w tym 
zakresie [8-11].

1.3. Dział dekontaminacji np.: 
Centralna Sterylizatornia powiadamia 
użytkownika np.: oddział, blok operacyj-
ny, poradnie o terminie wydania sprzętu 
po spełnieniu powyższych warunków.

II Dostarczanie nowych spisów narzędzi po do-
konaniu zmiany składu

1. Użytkownik np.: Oddziały szpitalne oraz 
Blok Operacyjny, poradnie zobowiązane są 
dostarczać nowe spisy narzędzi (listy taco-
we, narzędziowe) każdorazowo po zmianie 
w zakresie ilości, rodzaju i składzie narzę-
dzi. Spis narzędzi - inna nazwa to „lista 
tacowa, narzędziowa”, jest to szczegółowy 
opis składu tacy narzędziowej lub zestawu 
narzędziowego, zabiegowego z podaniem 
rodzaju narzędzi, sprzętu, ich nazwy wła-
snej oraz ilości czy rozmiaru narzędzi

2. Spis taki powinien zawierać: pieczątkę od-
działu, miejsce sporządzenia spisu, datę, 
pieczątkę (ordynatora/kierownika lub 
pielęgniarki oddziałowej/koordynującej)  
i podpis osoby odpowiedzialnej za sporzą-
dzenie spisu tacy operacyjnej czy zestawu 
zabiegowego.

III Tworzenie okolicznościowych zestawów za-
biegowych

1. Oddziały szpitalne i Blok Operacyjny mogą 
tworzyć okolicznościowe zestawy zabie-
gowe z przeznaczeniem dla konkretne-
go pacjenta lub zabiegu po uzgodnieniu 
z Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni 
lub osobą zastępującą/osobą nadzorującą 
dział dekontaminacji.

2. Przyjmowanie okolicznościowego zestaw 
zabiegowego odbywa się na podstawie do-
starczonego okolicznościowego spisu ze-
stawu zabiegowego.

3. Do Centralnej Sterylizatorni okolicznościo-
wy zestaw zabiegowy dostarczany jest 
przez personel użytkownika np.: oddziału 
szpitalnego, bloku operacyjnego, poradni.

4. Spis okolicznościowy jest dokumentem 
i powinien zawierać: pieczątkę oddziału, 
miejsce sporządzenia spisu, datę, piecząt-
kę imienną (ordynatora/kierownika lub 
pielęgniarki oddziałowej/pielęgniarki koor-
dynującej) i podpis osoby odpowiedzialnej 
za sporządzenie spisu tacy operacyjnej czy 
zestawu zabiegowego z podaniem terminu 
obowiązywania spisu okolicznościowego.

IV Aktualizacja spisów narzędzi
1. Kierownicy oddziałów lub pielęgniarki od-

działowe dokonują do dnia 31 marca każ-
dego roku kalendarzowego aktualizacji 
spisów narzędziowych (list tacowych, list 

narzędziowych) dostarczanych tac opera-
cyjnych i zestawów zabiegowych.

1. Aktualizacji spisów narzędzi (list tacowych, 
narzędziowych) dokonuje kierownik działu 
zabiegowego lub pielęgniarka oddziałowa 
po analizie składu tac i zestawów narzę-
dziowych lub zabiegowych z własnego od-
działu. 

2. Spis aktualizacyjny powinien zawierać: 
pieczątkę oddziału, miejsce sporządzenia 
spisu, datę, pieczątka imienną (ordynato-
ra lub kierownika lub pielęgniarki oddzia-
łowej) i podpis osoby odpowiedzialnej za 
sporządzenie spisu tacy operacyjnej czy 
zestawu zabiegowego.

V Niezgodności w ilości, rodzaju, składzie i sta-
nie dostarczonego sprzętu

1. W podmiocie leczniczym (tu nazwa pod-
miotu.....) dokumentuje się niezgodności 
w ilości, rodzaju, składzie i stanie dostar-
czonego sprzętu.

2. Niezgodności sprawdzane są przez pracow-
ników działu dekontaminacji np.: Central-
nej Sterylizatorni na podstawie spisów do-
starczonych z oddziałów oraz protokołów 
zdawczo-odbiorczych, z wpisaną ilością 
oraz rodzajem narzędzi.

3. Wskazane jest dostarczanie narzędzi przez 
użytkownika rozłożonych na tacach de-
zynfekcyjnych, tak by personel działu de-
kontaminacji np.: Centralnej Sterylizatorni 
wkładał narzędzia rozłożone na tacach de-
zynfekcyjnych, bezpośrednio do myjni-de-
zynfektora. Wprowadzenie takiej procedury 
zapewni bezpieczeństwo personelu dzia-
łu dekontaminacji w strefie brudnej i jest 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac związanych z narażeniem na zranienie 
ostrymi narzędziami używanymi przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych [12].

4. Kontrola ilości i rodzaju dostarczonego 
sprzętu dla bezpieczeństwa personelu 
pracującego w części brudnej działu de-
kontaminacji np.: Centralnej Sterylizator-
ni odbywa się w części czystej po wyko-
naniu dezynfekcji dostarczonego sprzętu 
(poprzedzona jest dezynfekcją wstępną; 
ze względu na ilość dostarczanego sprzętu  
z oddziałów szpitalnych jest to czas 1 ÷ 3 
godzin z możliwością wydłużenia).

5. W razie niezgodności w ilości, rodzaju, 
składzie i stanie narzędzi, bądź sprzętu 
personel działu dekontaminacji np.: Cen-
tralnej Sterylizatorni ponownie sprawdza 
ilość dostarczonych narzędzi, zawiadamia 
oddział i sporządza protokół niezgodności, 
w którym dokonuje wpisu nazwiska osoby 
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powiadomionej. Oryginał protokołu zostaje 
w dokumentacji działu dekontaminacji np.: 
Centralnej Sterylizatorni, a kopia zostaje 
przekazana do użytkownika.

6. Personel oddziału, z którego stwierdzono 
niezgodności zobowiązany jest sprawdzić 
w dziale dekontaminacji np.: Centralnej 
Sterylizatorni w obecności pracowników 
tego działu skład i ilość narzędzi. W przy-
padku braku możliwości przeprowadzenia 
bezpośredniej kontroli, np. ze względu na 
trwające zabiegi, taca pozostaje w Central-
nej Sterylizatorni do momentu zaistnienia 
możliwości przeprowadzenia kontroli.

7. W przypadku niezgodności stwierdzonych 
u użytkownika (w oddziale, bloku opera-
cyjnym, poradni obowiązuje zgłaszania 

niezgodności z wykorzystaniem Załącznika 
nr 2).

8. Szczególnym rodzajem niezgodności jest 
stwierdzenie korozji na narzędziach lub 
degradacji tworzyw sztucznych przez per-
sonel działu dekontaminacji medycznej po 
ocenie wizualnej lub przez personel od-
działu. Po stwierdzeniu niezgodności na-
leży oznakować takie narzędzia, wypisać 
protokołu niezgodności i zgłosić wymianę 
narzędzia przez użytkownika

Załączniki:
Zał. 1 WZÓR SPISU TACY
Zał. 2 WZÓR PROTOKOŁU NIEZGODNOŚCI

Załącznik nr 1

WZÓR SPISU TACY
….................................................

pieczątka oddziału  miejscowość data
…………………………….....................................................................................................
NAZWA TACY/ ZESTAWU / ZESTAW OKOLICZNOŚCIOWY/ TERMIN OBOWIĄZYWANIA 

/ AKTUALIZACJA W ROKU

Lp. Rodzaj narzędzi, materiału /nazwa
Liczba narzędzi  

w sztukach

Uwagi dodatkowe/ np.: roz-
miar, cechy charakterystycz-
ne, informacje o demontażu

Razem

..............................................................
pieczątka, podpis osoby sporządzającej spis
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Załącznik nr 2
WZÓR PROTOKOŁU NIEZGODNOŚCI

...............................................
     miejscowość data

.................................................
pieczątka podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI
z dnia ……………………………..

W dniu ........................ dostarczono z Oddziału/Centralnej Sterylizatorni*   

do Centralnej Sterylizatorni/Oddziału* sprzęt ( nazwa sprzętu , opis niezgodności)  

 

 

Zgłoszono niezgodności (kto zgłosił?)  

na Oddział/do Centralnej Sterylizatorni* (komu zgłoszono ?)  

powiadomiono Kierownika Centralnej Sterylizatoni/Pielęgniarkę Oddziałową/Koordynatora* 

(kogo i kiedy - data?) 

na dyżurze poinformowano innych pracowników (podpisy pracowników poinformowanych)  

 

Podjęto działania: 

 

 

*podkreślić właściwe
Piśmiennictwo:
1. D.Broncel-Czekaj. Centralna sterylizacja. Dział Dekontaminacji Medycznej. Nasze Sprawy. Biuletyn In-

formacyjny OIPIP w Katowicach, Katowice, 2021 (4):26-30
2. von Woedtke T, Kramer A. The limits of sterility assurance. GMS Krankenhhyg Interdiszip. 2008 Sep 

3;3(3):Doc19. PMID: 20204091; PMCID: PMC2831250.
3. Powstał prototyp urządzenia oceniającego jakość wierteł. https://naukawpolsce.pap.pl/
4. news%2C80889%2Cpowstal-prototyp-urzadzenia-oceniajacego-jakosc-wiertel-chirurgicznych.html/

dostęp: 28.10.2021
5. Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. https://www.izbapiel.katowice.pl /home/komisje-

-i-zespoly-aktualnosci/w-sterylizacji/dostęp:30.10.2021
6. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpela-

cję nr 21710 w sprawie używania jednorazówek przez szpitale. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/ma-
in/60995CFA / dostęp:01.08.2021

6. D.Broncel-Czekaj. Jak zapewnić skuteczny proces mycia i dezynfekcjiw centralnej sterylizacji .OPM, 
2021(2):53-59

7. D.Broncel-Czekaj. Sterylizacja i reprocesowanie narzędzi chirurgicznych - najważniejsze aspekty. 
OPM, 2021(5):44-48

8. Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.. U. z 2021 r. poz. 1565)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz proce-

dur oceny zgodności wyrobów medycznych( Dz.U. 2011, nr 16, poz. 74).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz 

procedury oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (DZ.U.2011, nr 16, poz.76)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie kryteriów raportowania zda-

rzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wy-
robów (Dz. U. 2016, poz. 201)

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 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. 2013, poz. 696)
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OFERTA PRACY
na stanowisko pielęgniarki (pielęgniarza) / położnej (położnego)1 2

1. Nazwa i adres pracodawcy WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU

2.
Dane osoby do kontaktu, 
telefon, adres E-mail

NACZELNA PIELĘGNIARKA MARZENA HUPTAS ,tel 603 
355 744, E-mail mhuptas@szpital4.bytom.pl
Dokumenty  składać w Dziale Kadr

3. Miejsce wykonywania pracy Bytom,ul. Aleja Legionów 10,
 Oddziały Szpitalne,Blok Operacyjny

4. Nazwa stanowiska PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

5. Rodzaj zatrudnienia UMOWA O PRACĘ

6. Wysokość wynagrodzenia DO UZGODNIENIA

7. Wymagania pracodawcy
AKTUALNE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU; 
POSIADANIE KWALIFIKACJI POŚWIADCZONYCH ODPO-
WIEDNIM DOKUMENTEM

OFERTA PRACY

1. Nazwa i adres pracodawcy N ZOZ „SZKOL-MED.”Sp. z o.o.

2. Dane osoby do kontaktu, 
telefon, adres E-mail

Ewa Lata
tel. 512223058
E-mail; szkolmed@poczta.fm

3. Miejsce wykonywania pracy
Gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach 
na terenie Siemianowic Śląskich

4. Nazwa stanowiska Pielęgniarka środowiska szkolnego

5. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę

6. Wysokość wynagrodzenia 4500,00 (brutto)

7. Wymagania pracodawcy
Ukończony kurs pielęgniarki środowiska szkolnego lub 
pielęgniarki rodzinnej.
Praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ofert pracy.

Przesłanie drogą elektroniczną na adres E-mail: izba@izbapiel.katowice.pl uzupełnionego formularza oferty pracy 
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z siedzibą w Ka-
towicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, danych osobowych zawartych w formularzu oferty pracy  w celu publikacji 
oferty na stronie www.izbapiel.katowice.pl oraz tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
informujemy że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, z sie-
dzibą przy ul. Francuskiej 16, 40-027 Katowice, tel.32-209-04-15

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt iod@izbapiel.katowice.pl, tel: 32-209 04 15 wew.31
3.  Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu publikacji oferty, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą w celu niezbędnym do publikacji oferty pracy na stronie www.izbapiel.katowice.pl oraz tablicy ogłoszeń na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

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

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i publikowane przez okres ważności oferty pracy.
6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

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

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że prze-
twarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO

1  Niewłaściwe skreślić.
2  Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prowadzi pośrednictwo pracy 
wyłącznie na stanowiska pracy stanowiące wykonywanie zawodu pielęgniarki (pielęgniarza) oraz położnej (położnego) na 
obszarze działania Izby.  Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez 
Marszałka Województwa Śląskiego – 5705.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszej Koleżanki  Marii Gemzy

wieloletniej Pielęgniarki Poradni Chirurgii Naczyniowej . 

Pozostanie w naszej pamięci i sercach jako Osoba 

pełna pasji,  kochająca życie, koleżeńska, oddana 

pacjentom  i sprawom Przychodni  Specjalistycznej. 

Z Rodziną i Bliskimi łączymy się w żałobie i smutku.

Zespół Przychodni Specjalistycznej  

Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. prof. Leszka Gieca  SUM w Katowicach

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy głębokiego  

współczucia i wsparciaw trudnych chwilach po stracie 

Taty naszej Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej  

Elżbiecie Zaczyk składają: Pielęgniarka Naczelna,  

z-ca Pielęgniarki Naczelnej, Pielęgniarki Oddziałowe 

 i Koordynujące,   Górnośląskiego Centrum  

Medycznego im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

„Bezsilni wobec kresu życia,  

w tych bolesnych chwilach łączymy się w smutku”

Naszej Koleżance dr Danucie Broncel - Czekaj

Przewodniczącej Zespołu d.s. Pielęgniarek  

Zatrudnionych w Sterylizacji

przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Taty.  

Koleżanki z Zespołu

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

 Mgr Lidii Kulawik wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty składają  

Dyrektor, Pielęgniarki   

i współpracownicy SP ZLA Katowice

„To nie był czas…To nie była pora…”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę,  

Pielęgniarkę Koordynującą  Renatę Woźnicę.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Pogrążeni w smutku Pielęgniarki  

i Współpracownicy Oddziału Nefrologii,

Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SP Szpitala 

Klinicznego ŚUM im. A. Mielęckiego Katowice 

Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę  

Pielęgniarkę Elżbietę Jakubas.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.  

Pogrążeni w smutku Naczelna Pielęgniarka wraz 

z Oddziałową Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

Pielęgniarki wraz z pozostałym personelem

SP Szpitala Klinicznego ŚUM 

 im. A. Mielęckiego Katowice 

  „Zgasłaś nam jak świecy płomyk,  
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.

I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,

Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę emerytowaną 

Pielęgniarkę Teresę Skalik z domu Słabiak.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach. 

Pogrążeni w smutku Pielęgniarki, Położne, Lekarze

UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach – Ligocie

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie  

pozostaje w sercu na zawsze”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 

Koleżance Ewie Gajdzik składają  

współpracownicy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  

z Blokiem Porodowym oraz Położne i Pielęgniarki PCM 

Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

„Mimo, że odchodzą w naszych sercach  

pozostają na zawsze”

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszej 

 Koleżanki Pielęgniarki Grażyny Niestrój.

 Rodzinie  oraz bliskim składamy  

wyrazy głębokiego współczucia. 

Naczelna Pielęgniarka z Zespołem Pielęgniarek  

i Położnych SP Szpitala Klinicznego Nr 1 

im. Prof. S Szyszko SUM w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  dla  

Mgr Lidii Kulawik z powodu śmierci Taty  

składają Przewodnicząca dr Anna Janik  

wraz z członkami  i pracownicy Biura  

ORPIP w Katowicach 
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„Im droższy człowiek ,tym większy ból, 

Czasem brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy  

głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy  

Koleżance Bożenie Sieradzka  

składają Koleżanki i Kolega z Oddziału Chirurgii  

Urazowo-Ortopedycznej ZCO Szpitala 

 Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy 

 Koleżance Iwonie Korepta

składają Koleżanki i Kolega z Oddziału  

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Wyrazy głębokiego współczucia  

Pielęgniarce Aleksandrze Białaszewskiej

z powodu śmierci Mamy  

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  

oraz współpracownicy NZOZ Caritas  

Diecezji Gliwickiej

„Można odejść na zawsze  by stale  być blisko”

Pielęgniarce Oddziałowej  Beacie Skucha  

wyrazy  współczucia oraz słowa wsparcia 

 z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarki Oddziału Laryngologii  

i Onkologii Laryngologicznej Górnośląskiego Centrum 

Medycznego im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,  

bo miłość to nieśmiertelność”

Naszej Drogiej Koleżance Katarzynie Halerz  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa Zarząd i Komisja Rewizyjna Zakładowej 

Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

 im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

“Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili  

jest zawsze gościem nie na czas... .”

Naszej Koleżance Pielęgniarce Koordynującej  

Palmirze Koziełek wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Taty składają Pielęgniarka Naczelna, 

Z-ca Pielęgniarki Naczelnej, pielęgniarki Oddziałowe  

i Koordynujące Górnośląskiego Centrum Medycznego 

 im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

“Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Łącząc się w smutku i żalu  

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie Mamy   

naszej Koleżance  

Pielęgniarce Oddziałowej Jolancie Chudek   

składają Pielęgniarka Naczelna, Z-ca Pielęgniarki  

Naczelnej,  Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące  

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

 im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

„ Kochany człowiek nigdy nie umiera.  

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

 Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty  

Pani mgr Elżbiecie Zaczyk  

Pielęgniarce Oddziałowej składają Pielęgniarki 

Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum 

Medycznego im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

„Pielęgniarce Elżbiecie Piątek wyrazy  

głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają współpracownicy Oddziału Neonatologii oraz 

Pielęgniarki i Położne PCM Szpitala  

Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Naszej Koleżance Izabeli Pochrzęst wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci Taty składają 

współpracownicy Bloku Porodowego  

i Oddziału Ginekologiczno- Położniczego  

oraz Położne i Pielęgniarki PCM Szpitala Miejskiego  

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Mamy  Koleżance Elżbiecie Łęczyckiej 

składają współpracownicy Oddziału  

Ginekologiczno-Położniczego oraz Pielęgniarki   

i Położne PCM Szpitala Miejskiego  

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich 
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„Bliscy naszemu sercu pozostaną  

głęboko w naszej pamięci”

Łączymy się w smutku i żalu  

z naszą Koleżanką   Alicją Auguściak

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Męża  składają

Koleżanki i  Pracownicy Szpitala  

Specjalistycznego w Zabrzu

“Ludzie ,których kochamy zostają z nami na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach…”

Łączymy się w smutku i żalu  

z naszą Koleżanką  Marią Smolrz.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Mamy  składają

Koleżanki i  Pracownicy Szpitala  

Specjalistycznego w Zabrzu. 

  „Życie przemija, ,jednak pamieć  

o kochanej osobie pozostaje w sercu na zawsze”

Naszej drogiej  Koleżance Bożenie Skiba wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci  Mamy składają  

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne Oddziałowe, 

Koordynujące, Pielęgniarka epidemiologiczna   

oraz  Koleżanki Szpitala Specjalistycznego  

w Zabrzu. Łączymy się w smutku i żalu.

  „W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd w pamięci pozostają „

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Taty 

Koleżance Małgorzacie Wiąk  

składają Współpracownicy Oddziału Gastroenterologii  

i Hepatologii oraz Pielęgniarki i Położne z  UCK   

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

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

 Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci  Rodziców Koleżance Grażynie Tuszyńskiej 

składają Współpracownicy Bloku Operacyjnego  

i Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego  

oraz Pielęgniarki i Położne UCK   

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

  „„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 

Naszej Koleżance – Elżbiecie Bańkowskiej 

 wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarki  

ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  

bo miłość jest nieśmiertelna”

Wyrazy szczerego współczucia  

dla Pielęgniarki Koordynującej Renaty Greckiej   

z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarka Naczelna,  

Pielęgniarki Oddziałowe, Koordynujące   

SP ZOZ ,,Repty” Górnośląskie Centrum  

Rehabilitacji w Tarnowskich Górach

 „Śmierć nie jest kresem, żyjemy bowiem w naszych  

dzieciach i następnych pokoleniach”

Wyrazy szczerego współczucia dla  

Pielęgniarki Koordynującej Renaty Greckiej 

z powodu śmierci Mamy składają  

Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik I Oddziału  

Rehabilitacji Narządu Ruchu z całym Zespołem  

Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji ,,Repty”  

w Tarnowskich Górach

 „Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Naszej drogiej Koleżance Krystynie Biela  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Brata 

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa,  

Pielęgniarki i współpracownicy Górnośląskiego  

Centrum Rehabilitacji ,,Repty” w Tarnowskich Górach

kondo l e n c j e

Położnej Klaudii Gałęziok wyrazy  

głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają współpracownicy Oddziału  

Ginekologiczno-Położniczego i Sali Porodowej oraz 

Pielęgniarki i Położne PCM Szpitala Miejskiego  

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich



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

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
Działy merytoryczne czynne są:

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

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

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

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

Numery wewnętrzne:

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

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

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

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

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

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

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

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice 64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2022 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:

13.01.2022 r. 27.01.2022 r.   3.02.2022 r. 17.02.2022 r.   3.03.2022 r. 17.03.2022 r
31.03.2022 r.   7.04.2022 r. 21.04.2022 r.   5.05.2022 r. 19.05.2022 r.   2.06.2022 r.
23.06.2022 r.   7.07.2022 r. 21.07.2022 r.   4.08.2022 r. 18.08.2022 r.   1.09.2022 r.
15.09.2022 r. 29.09.2022 r.   6.10.2022 r. 20.10.2022 r.   3.11.2022 r. 15.09.2022 r.
29.09.2022 r.   6.10.2022 r. 20.10.2022 r.   3.11.2022 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 w:   poniedziałek-środa- 7:30 - 15:30
                               czwartek- 7:30-18:00
                               piątek- 7:30-13:00
po wcześniejszym umówieniu planowanej wizyty.  Telefon: 510 132 176
Spotkania należy umawiać na tydzień przed planowaną wizytą 
(z zastrzeżeniem, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu – zawsze we wtorki)

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


