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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Zachowania asertywne, postawy „do cz∏owieka” w kontaktach mi´dzyludzkich

sà szansà na zbudowanie dobrych relacji. ZnajomoÊç i opanowanie zasad i me-
chanizmów komunikowania si´ terapeutycznego wskazanych przez autork´, mo-
˝e nam pomóc w doskonaleniu tej cennej umiej´tnoÊci.

Dobre zarzàdzanie piel´gniarkami i po∏o˝nymi, osiàganie po˝àdanej jakoÊci
opieki nad pacjentem, to podstawowe cele lidera/ przywódcy. Sukces – warunkuje
zaprojektowanie wizji zmian, odpowiednia strategia, aktywne uczestnictwo i in-
spiracja innych w dà˝eniu do osiàgni´cia celów. W dzia∏aniach tych, bez wzgl´-
du na przyj´ty styl zarzàdzania, najistotniejsze jednak sà: zgodnoÊç s∏ów i czy-
nów, szanowanie wartoÊci, pe∏nienie wzorca osobowego dla podw∏adnych oraz
etyczna koncepcja wspó∏pracy zawodowej z wszystkimi pracownikami s∏u˝by zdro-
wia oraz osobami potrzebujàcymi opieki i pomocy piel´gniarskiej i po∏o˝niczej. 
Zapraszam do lektury prezentowanych tekstów o post´powaniu etycznym kadry
zarzàdzajàcej w praktyce piel´gniarskiej i do dzielenia si´ w∏asnymi uwagami,
spostrze˝eniami, refleksjami na ∏amach naszego Biuletynu.

Ból, to jeden z problemów z którymi spotykamy si´ w pracy zawodowej. 
Autorki zamieszczonych tekstów w niniejszym numerze, przedstawiajà stosowane
w praktyce post´powanie terapeutyczne w przypadku ∏agodzenia bólu porodowego
i w chorobie  nowotworowej.

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Babcia

twarz ma pogi´tà
jak pergamin

w wyblak∏ych oczach
zachowuje jeszcze blask
chabrowego spojrzenia

na schodzonych nogach
drepce ostatni kawa∏ek ˝ycia

pieszczotliwà d∏onià
dotyka buzi wnuczki
o chabrowych oczach

Z tomiku wierszy

Marii Bobak-Babicz 

„Rosoterapia”



Nasze Sprawy ● S t y c z e ń  2 0 11 3

Bal Karnawałowy

Okr´gowa Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 
ma zaszczyt zaprosiç 

piel´gniarki, po∏o˝ne i piel´gniarzy oraz ich osoby towarzyszàce na 

Bal Karnawa∏owy 
Pewni wspania∏ej zabawy do bia∏ego rana zapraszamy 

w sobot´ 5 marca 2010 r. o godz. 2000

do OÊrodka Kszta∏cenia OIPiP w Katowicach, 
który mieÊci si´ w ¸aziskach Górnych, ul. Wodna 15

Na goÊci czeka: 
bogate menu z goràcymi daniami i przekàskami, 

napoje zimne i goràce, oprawa muzyczna 
Cena zaproszenia 1-osobowego wynosi 125,– z∏ 

W celu otrzymania wejÊciówki, wymaganà kwot´ nale˝y wp∏aciç 
w biurze OIPiP w Katowicach 

Zg∏oszenia i wp∏aty przyjmujemy do 18 lutego 2010 r. 
w biurze OIPiP w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!!!
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W Siemianowicach Śląskich odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Cukrzyca - choroba nie tylko
XX wieku” organizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Udział w konferencji wzięła Pani Jadwi-
ga Zasuń - członek ORPiP.
Odbyło się uroczyste spotkanie pielęgniarek jubilatek zatrudnionych w SPSK Nr 7 SUM Górnośląskim
Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz
ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział
w posiedzeniu wzięła Przewodnicząca Zespołu ds. opieki długoterminowej Pani Maria Frąckowiak.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podję-
to 24 uchwały.
W Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego
2010/2011, w której udział wzięła Pani Mariola Paliga - członek ORPiP.
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie zespołu ds. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
w którym uczestniczyła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
W Domu Lekarza w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 75-lecia powołania Śląskiej Izby
Lekarskiej. W spotkaniu udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś oraz Sekre-
tarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się X Jubileuszowe spotkanie Śląskiej Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych, w którym udział
wzięła Pani Mariola Paliga – członek ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodniczą-
ca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych z przedstawicielami OW NFZ w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 24 uchwały.
Odbyło się wigilijne spotkanie wszystkich organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
oraz członków ORPiP poprzednich kadencji.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego.

Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpitalu Miejskim
ZOZ w Knurowie.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1400.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
XII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie połączone ze spotkaniem Pełnomocnych Przedstawi-
cieli ORPiP w Katowicach, godzina 1100 w Auli AB (II piętro) Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach przy ul. Francuskiej 12. Tematem spotkania będzie „Odpowiedzialność za-
wodowa pielęgniarek i położnych w świetle aktualnych przepisów prawnych”.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie kierowników kursów organizowanych przez OIPIP w Katowicach. Tematem spotkania będzie or-
ganizacja i dokumentowanie kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Sie-
dziba OIPiP, godzina 1300.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na styczeń 2011 r.

Kalendarium 20.11.2010 r. – 19.12.2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski



Wokół samorządu

Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 11 5

Przeczyt@j 

w internecie

• Z dniem 1 stycznia 2011 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-

dycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697). Pobierz rozporządzenie Ministra Zdrowia w spra-

wie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697), więcej

…www.mz.gov.pl

• Pismo z dnia 25 listopada 2010 r. Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez indywidualne praktyki pielęgniarskie/położnicze w ramach zespołu indywidual-

nych praktyk prowadzonych pod tym samym adresem, więcej …www.izbapiel.org.pl 2010-12-17 09:43:05  

• Informacja prasowa w sprawie XI Kongresu Pielęgniarek Polskich 2012,  więcej …www.izbapiel.org.pl 10.12.2010

• Pismo do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o działalności leczniczej przepisów dotyczących

kwestii wyłączenia prawa do prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru indywidualnych, specjalistycz-

nych oraz grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, pozbawienia prawa do kontroli i nadzoru okręgowych rad pielęgniarek

i położnych nad działalnością regulowaną pielęgniarek i położnych, więcej …www.izbapiel.org.pl 9.12.2010

• Odpowiedź Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,  więcej …www.izbapiel.org.pl 9.12.2010

• Uwagi do projektu ustawy o działalności leczniczej opracowane przez: Naczelną Radę Pielęgniarek i położnych, Polskie Towa-

rzystwo Pielęgniarskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,  więcej …www.izbapiel.org.pl 9.12.2010

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 15 grudnia 2010 roku
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 24 listopa-
da 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-

staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
położnej,

• wpisów do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• udzielenia pożyczki na rozpoczęcie

i rozwój działalności gospodarczej
związanej z wykonywaniem zawodu
pielęgniarki,

• organizacji obchodów XX-lecia samo-
rządu pielęgniarek i położnych,

• planu pracy ORPiP w Katowicach na
rok 2011,

• przyjęcia preliminarza budżetowego na
rok 2011.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Projekty wydawnicze Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ostatnim czasie zrealizowało kilka ważnych projektów wydawniczych. Dzięki naszemu stara-
niu polskim Czytelnikom zostały przekazane:
1. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP
2. Współpraca z pacjentami i ich rodzinami w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Katalog pojęć ICNP
3. Etyka w praktyce pielęgniarskiej

Działania Towarzystwa mające na celu połączenie badań naukowych z praktyką pielęgniarską to wysoko oceniona publikacja 
„Problemy Pielęgniarstwa”, która ma służyć rozwiązywaniu problemów klinicznych i wspierać pielęgniarki w twarde dowody 
– argumenty we wprowadzeniu zmian w praktyce. Pragniemy zainteresować Państwa możliwością prenumeraty czasopisma 
dla pielęgniarek pracujących w jednostkach ochrony zdrowia, aby przybliżyć im problematykę prezentowaną w czasopiśmie.

Z wyrazami szacunku
Dorota Kilańska

Przewodnicząca ZG PTP
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Informacja dotycząca pobierania przez uczelnie opłat od uczestników projektu systemowego 
pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) uczelnie publicz-
ne pobierają opłaty za postępowanie
związane z przyjęciem na studia, a mak-
symalną wysokość tej opłaty ustala na
dany rok akademicki, w drodze rozporzą-
dzenia, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. 

Natomiast uczelnie niepubliczne same
ustalają wysokość tej opłaty, która zwykle
składa się z tzw. opłaty rekrutacyjnej
i wpisowej. Opłata wpisowa w tych uczel-
niach może obejmować m.in. koszty wy-
dania studentom takich dokumentów jak:
legitymacja studencka, indeks czy dy-
plom, i w przypadku osób, które nie zo-
stały przyjęte na studia opłata ta jest
zwracana. Natomiast opłata rekrutacyjna
– związana z rejestracją kandydatów, nie
podlega zwrotowi. 

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.
Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.) zarówno
uczelnie publiczne i niepubliczne pobie-
rają opłaty za wydanie indeksu, legityma-
cji studenckiej, dyplomu i dokumentów
stwierdzających ukończenie studiów
(oraz ich duplikatów) w wysokości zgod-
nej z poniesionymi kosztami ich wykona-
nia, nie wyższej jednak niż określonej
w przedmiotowym rozporządzeniu, tj. za
wydanie: indeksu 4 zł, dyplomu ukończe-
nia studiów wraz z dwoma odpisami 60

zł, dodatkowego odpisu w tłumaczeniu
na język obcy 40 zł. Natomiast, zgodnie
z informacją uzyskaną z Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego niedopusz-
czalne jest w ogóle pobieranie opłat za
suplement do dyplomu, jak również nie
można uznać za uzasadnione żądanie
opłaty za: przerwę wakacyjną, opłatę dy-
plomową lub zajęcia z języka obcego czy
informatyki, wchodzące w zakres objęty
planem studiów danego kierunku. 

Uczelnie realizujące projekt systemowy
pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
i położnych w ramach studiów pomosto-
wych”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, w ramach umowy zawartej
z Ministrem Zdrowia zobowiązane są do
nie pobierania od uczestników projektu
opłat na pokrycie kosztów kształcenia
przez cały okres realizacji studiów pomo-
stowych. Zgodnie z zapisami umów wy-
konawczych Zamawiający przyznaje Wy-
konawcy dofinansowanie na realizację
studiów pomostowych środki finansowe,
za jeden semestr za jednego uczestnika
projektu, w tym środki finansowe na ob-
sługę administracyjną uczestnika projek-
tu. W związku tym, uczelnie nie powinny
pobierać dodatkowych opłat np. za pro-
cedury związane z egzaminem dyplomo-
wym, za przerwę wakacyjną czy za zaję-
cia z języka obcego lub technologii infor-
macyjnej. 

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Insty-
tucji Wdrażającej (Departamentu Fundu-

szy Europejskich w Ministerstwie Zdro-
wia) wprowadzenie zawyżonych opłat
związanych z wydawaniem dokumentacji
przebiegu studiów, pobieranie opłat za
zajęcia z języka obcego czy informatyki,
procedury związane z egzaminem dyplo-
mowym oraz za przerwę wakacyjną sta-
nowi istotną barierę w dostępie do usługi
edukacyjnej finansowanej z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach
przedmiotowego projektu, co w konse-
kwencji stoi w sprzeczności z politykami
horyzontalnymi UE. Równość szans
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki oznacza równy dostęp wszyst-
kich osób do edukacji, informacji i za-
trudnienia poprzez eliminację wszelkich
barier fizycznych, finansowych, socjal-
nych czy psychologicznych utrudniają-
cych lub zniechęcających do brania
udziału w życiu społecznym. 
Należy podkreślić, iż w przypadku naru-
szenia przez uczelnie realizujące ww.
projekt obowiązujących przepisów prawa
oraz postanowień wynikających z zawar-
tych umów wykonawczych Zamawiający,
zgodnie z umową może zawiesić uczelni
wypłatę dofinansowania do czasu wyja-
śnienia wątpliwości lub usunięcia niepra-
widłowości. 
Reasumując, należy podkreślić, iż uczel-
nie realizujące ww. projekt systemowy
mają prawo do pobierania opłat związa-
nych z przyjęciem na studia i wydaniem
dokumentów takich jak: legitymacja, in-
deks czy dyplom.

www.mz.gov.pl 
20-12-2010

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, i˝ decyzjà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach wyra˝onej uchwa∏à nr 342/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku, od 1 stycznia 2011

roku obowiàzuje zmieniony regulamin udzielania cz∏onkom Okr´gowej Izby Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych.

Ujednoliconà treÊç regulaminu przedstawiamy na stronie www.izbapiel.org.pl.
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Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697)

(…)
§ 10. 

1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli
przepisy rozporządzenia nie stanowią
inaczej, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu: 
a) nazwę podmiotu, 
b) adres podmiotu, wraz z numerem tele-
fonu, 
c) kod identyfikacyjny, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn.
zm.), zwany dalej „kodem resortowym”,
stanowiący I część systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych - w przypadku
zakładu opieki zdrowotnej, 
d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej
kod resortowy stanowiący V część syste-
mu resortowych kodów identyfikacyjnych
- w przypadku zakładu opieki zdrowotnej, 
e) nazwę komórki organizacyjnej, w któ-
rej udzielono świadczeń zdrowotnych,
oraz jej kod resortowy - w przypadku za-
kładu opieki zdrowotnej, 
f) numer wpisu do rejestru prowadzone-
go przez okręgową izbę lekarską -
w przypadku indywidualnej praktyki lekar-
skiej, indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej i grupowej praktyki le-
karskiej, 
g) numer wpisu do rejestru prowadzone-
go przez okręgową izbę pielęgniarek
i położnych - w przypadku indywidualnej
praktyki pielęgniarek, położnych, indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki pielę-
gniarek, położnych i grupowej praktyki
pielęgniarek, położnych; 
2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art.
25 pkt 1 ustawy, w przypadku dziecka do
1 roku życia - także numer PESEL matki
dziecka, a w razie braku numeru PESEL
- serię i numer dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość;
3) oznaczenie osoby udzielającej świad-
czeń zdrowotnych oraz kierującej na ba-
danie, konsultację lub leczenie: 
a) nazwisko i imię, 
b) tytuł zawodowy, 
c) uzyskane specjalizacje, 
d) numer prawa wykonywania zawodu -
w przypadku lekarza, pielęgniarki i położ-
nej, 

e) podpis; 
4) datę dokonania wpisu;
5) informacje dotyczące stanu zdrowia
i choroby oraz procesu diagnostyczne-
go, leczniczego, pielęgnacyjnego lub re-
habilitacji, w szczególności: 
a) opis udzielonych świadczeń zdrowot-
nych, 
b) rozpoznanie choroby, problemu zdro-
wotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży, 
c) zalecenia, 
d) informacje o wydanych orzeczeniach,
opiniach lub zaświadczeniach lekar-
skich, 
e) informacje o produktach leczniczych,
wraz z dawkowaniem, lub wyrobach me-
dycznych zapisanych pacjentowi na re-
ceptach; 
6) inne informacje wynikające z odręb-
nych przepisów.
2. W przypadku dokumentacji prowadzo-
nej w postaci elektronicznej oznaczenie
osoby udzielającej świadczeń zdrowot-
nych zawiera dane, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a-d, oraz może zawierać
podpis elektroniczny.
(…)

§ 18. (…)
3. Wpisy w karcie obserwacji lub w kar-
cie obserwacji przebiegu porodu są do-
konywane przez lekarza, pielęgniarkę lub
położną.
4. Wpisy w karcie zleceń lekarskich są
dokonywane przez lekarza prowadzące-
go lub lekarza sprawującego opiekę nad
pacjentem. Wpisy o wykonaniu zlecenia
są dokonywane przez osobę wykonującą
zlecenie.
5. Wpisy w karcie indywidualnej opieki
pielęgniarskiej lub karcie indywidualnej
opieki prowadzonej przez położną są do-
konywane przez pielęgniarkę lub położną
sprawującą opiekę nad pacjentem. Wpi-
sy o wykonaniu zlecenia, czynności pie-
lęgniarskiej lub położniczej są dokonywa-
ne przez osobę realizującą plan opieki.
(…)

§ 31. 
Księga raportów pielęgniarskich zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 1;
2) numer kolejny wpisu;
3) treść raportu, w szczególności imię
i nazwisko pacjenta, a w razie potrzeby

inne dane pozwalające na ustalenie toż-
samości pacjenta, opis zdarzenia, jego
okoliczności i podjęte działania;
4) statystykę oddziału, w tym liczbę osób
przyjętych, wypisanych, zmarłych;
5) datę sporządzenia raportu;
6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej
dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 3.
(…)

§ 62. 
Pielęgniarka udzielająca świadczeń zdro-
wotnych w ramach indywidualnej prakty-
ki pielęgniarki, indywidualnej specjali-
stycznej praktyki pielęgniarki albo grupo-
wej praktyki pielęgniarki, zwanych dalej
„praktyką pielęgniarki”, prowadzi doku-
mentację indywidualną:
1) wewnętrzną w formie: 
a) karty indywidualnej opieki pielęgniar-
skiej, 
b) karty wywiadu środowiskowo-rodzin-
nego, 
c) karty wizyty patronażowej; 
2) zewnętrzną w formie opinii, zaświad-
czenia oraz innych dokumentów o po-
dobnym charakterze i przeznaczeniu,
sporządzanych na wniosek pacjenta lub
innych uprawnionych podmiotów.

§ 63. 
Położna udzielająca świadczeń zdrowot-
nych w ramach indywidualnej praktyki po-
łożnej, indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki położnej albo grupowej praktyki położ-
nej, zwanych dalej „praktyką położnej”,
prowadzi dokumentację indywidualną:
1) wewnętrzną w formie: 
a) karty indywidualnej opieki prowadzo-
nej przez położną, 
b) karty wizyty patronażowej, 
c) karty obserwacji przebiegu porodu; 
2) zewnętrzną w formie karty przebiegu
ciąży, opinii, zaświadczenia, skierowania
na badania diagnostyczne, książeczki
zdrowia dziecka oraz innych dokumentów
o podobnym charakterze i przeznacze-
niu, sporządzanych na wniosek pacjenta
lub innych uprawnionych podmiotów.

(…)
Całość Rozporządzenia dostępna jest na stro-

nie internetowej www.izbapiel.katowice.pl

w zakładce „Prawo”
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Zasoby ludzkie stanowià najwa˝niejsze

ogniwo funkcjonowania ka˝dego pod-

miotu gospodarczego w tym równie˝ jedno-

stek opieki medycznej. ÂwiadomoÊç i kom-

petencje pracowników, ich wiedza i do-

Êwiadczenie stanowià ogromny kapita∏ i po-

tencja∏, a umiej´tne kierowanie wyspecjali-

zowanym zespo∏em, niejednokrotnie jest

gwarantem sukcesu organizacji. Nowocze-

sne placówki medyczne (cz´sto te skomer-

cjalizowane) szczycà si´ z zatrudniania

w swoich strukturach osób o bardzo wyso-

kich kwalifikacjach, z ogromnym doÊwiad-

czeniem. We wspó∏czesnym systemie zarzà-

dzania energicznie wdra˝ane sà programy

doskonalenia kadr, poszczególne zespo∏y

pracownicze, oddzia∏y szpitalne przekszta∏-

cajà si´ w organizacj´ uczàcà si´, i doskona-

làcà, a postawa ta jest wspierana i akcepto-

wana przez Zarzàd. Ju˝ wiele lat wczeÊniej,

w okresie transformacji, studentów Wydzia-

∏ów Zarzàdzania oswajano z takimi progno-

zami rynkowymi i prognozy te sta∏y si´ rze-

czywistoÊcià. Wspó∏czesna Opieka Zdro-

wotna jest na du˝o wy˝szym poziomie, ni˝

to mia∏o miejsce przed laty. 

Dzieje si´ tak dzi´ki dynamicznemu roz-

wojowi nauki i techniki, zgodnie z nurtami

ogólnoÊwiatowymi. Zmieni∏ si´ równie˝

system kszta∏cenia kadr piel´gniarskich. Pie-

l´gniarki ch´tnie podejmujà nauk´ w wy˝-

szych uczelniach, podnoszà swoje kwalifika-

cje koƒczàc kursy specjalistyczne i kwalifika-

cyjne. Biorà udzia∏ w konferencjach nauko-

wych i szkoleniach realizujàc przez to swoje

cele zawodowe i prywatne. W szpitalach do-

skonalà si´ wszystkie grupy zawodowe, bo

kszta∏cenie sta∏o si´ konieczne i „modne”.

W zwiàzku z tak widocznymi przemianami,

bardzo wzrasta znaczenie kapita∏u ludzkiego

w zak∏adach opieki zdrowotnej. Jednostki

medyczne sà lepiej postrzegane przez pa-

cjentów i obdarzane wi´kszym zaufaniem.

Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu

opieki medycznej b´dzie ciàgle wzrastaç.

Przyk∏adem mogà byç inne sektory publicz-

ne czy niepubliczne, gdzie zatrudnieni sà

tzw. head hunters - ∏owcy g∏ów. Zadaniem

tych specjalistów jest poszukiwanie i zasila-

nie zespo∏u kadrowego personami o unikal-

nych zdolnoÊciach i kwalifikacjach zawodo-

wych. Dzia∏ania te majà na celu utrzymanie

w∏aÊciwej rangi i ekonomiki zak∏adu. Zaso-

by ludzkie sà wi´c wielkim potencja∏em jed-

nostki, majà swojà wartoÊç, a odpowiednio

kszta∏towane stajà si´ znaczàcym czynnikiem

konkurencyjnoÊci. Zak∏ady medyczne winny

nieustannie wspieraç i dopingowaç swoich

pracowników do ciàg∏ego podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych, co korzystnie wp∏ynie

na jakoÊç opieki zdrowotnej.

W zak∏adach opieki zdrowotnej zasoby

ludzkie, to poszczególne grupy zawodowe,

których wspó∏praca i pe∏na realizacja zadaƒ

przynosi wymierne rezultaty w postaci efek-

tów terapeutycznych. I tak, w ca∏ym systemie

ochrony zdrowia wyró˝niamy nast´pujàce

zasadnicze profesje: lekarze, piel´gniarki

i po∏o˝ne, diagnoÊci i farmaceuci. Rola tych

profesjonalistów jest kluczowa w ca∏ym pro-

cesie diagnostyki, piel´gnacji i leczenia, a tak-

˝e niezwykle istotna w fazie rehabilitacji sko-

ordynowanej z programem psychoterapii. 

Podstawà funkcjonowania opieki zdro-

wotnej jest efektywne wykorzystanie zaso-

bów ludzkich w celu ratowania zdrowia i ˝y-

cia pacjentów. Ka˝dy zatrudniony ma okre-

Êlonà rol´ w dzia∏aniu ca∏ej struktury organi-

zacyjnej i zgodnie ze swojà wiedzà oraz

kompetencjami realizuje wyznaczone cele

organizacji.

Wspó∏czesna opieka zdrowotna okreÊla-

na jest jako system ochrony zdrowia, który

jeszcze ciàgle poddawany jest procesom

zmian i usprawnieƒ.

W systemie tym funkcjonujà okreÊlone

grupy zawodowe, ogólnie ujmujàc tzw. „bia-

∏y personel” i pion administracyjny. Pracow-

nicy reprezentujàcy poszczególne zawody

pe∏nià zasadniczà rol´ w ca∏ym systemie.

Szczególna funkcja przypada piel´gniarkom

i lekarzom. Sà to zawody zaufania publicz-

nego. Ludzie pe∏niàcy te profesje bezpoÊred-

nio wspó∏pracujà z pacjentami i ich rodzina-

mi. Zajmujà si´ profilaktykà, leczà i piel´-

gnujà. Anga˝ujà si´ w rozwój nauki, wywie-

rajà wp∏yw na ÊwiadomoÊç spo∏ecznà pa-

cjentów i ich rodzin, wzmacniajà postawy

ludzi w obliczu cierpienia i choroby. To w∏a-

Ênie oni wdra˝ajà nowe procedury medycz-

ne, dbajàc o ich jakoÊç i zgodnoÊç ze standar-

dami. Zespo∏y lekarsko-piel´gniarskie reali-

zujà swoje zadania nie tylko w klinikach

i szpitalach, nale˝y pami´taç tak˝e o innych

podmiotach, takich, jak przychodnie, oÊrod-

ki sanatoryjno-rehabilitacyjne, hospicja, do-

my spokojnej staroÊci i inne, gdzie zatrud-

nieni sà fachowcy w danej dziedzinie, za-

wsze gotowi do pe∏nienia swojej misji.

System Ochrony Zdrowia jest skompli-

kowany i wymaga du˝ych nak∏adów finan-

sowych mimo funkcjonujàcych ju˝, bàdê

tworzàcych si´ skomercjalizowanych zak∏a-

dów opieki medycznej, system ten oczekuje

naprawy i okreÊlonych rozwiàzaƒ ekono-

micznych. Zasoby ludzkie pe∏nià okreÊlonà,

zasadniczà rol´ w systemie ochrony zdrowia

prezentujàc nast´pujàce w∏aÊciwoÊci: ogólny

poziom wykszta∏cenia oraz szczególny po-

ziom wiedzy fachowej i specjalistycznej, do-

Êwiadczenie zawodowe i postaw´ spo∏ecznà.

Cechuje ich wytrwa∏oÊç i aktywnoÊç, nasta-

wienie praktyczne, zdolnoÊci twórcze i kre-

atywnoÊç oraz pewna odpornoÊç na stres.

Zadania, które stojà przed pracownika-

mi, wymagajà wysokich umiej´tnoÊci, talen-

tów oraz kreatywnoÊci w zespole. Praca wy-

konywana przy chorym musi mieç komplek-

sowy charakter tj., winna byç wykonana od

poczàtku do koƒca, z perspektywà uzyskania

pozytywnego rezultatu. W systemie ochrony

zdrowia najwa˝niejszymi odbiorcami us∏ug

sà przecie˝ pacjenci, którym to wyspecjalizo-

wane zasoby ludzkie powinny dostarczyç

us∏ugi o okreÊlonej wartoÊci.

Literatura u autorki

Rola zasobów ludzkich 
w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej

Anna Ga∏ecka ● Mgr Zarzàdzania i Marketingu, Piel´gniarka 

Oddzia∏owa Oddzia∏u Nefrologii Doros∏ych w Samodzielnym Publicznym

Szpitalu Klinicznym Nr 1 SUM im. prof. S. Szyszko w Zabrzu
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Halina Kurkerewicz ● Piel´gniarka koordynujàca, 

Specjalista w dziedzinie piel´gniarstwa kardiologicznego w GórnoÊlàskim

Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

WGórnoÊlàskim Centrum Rehabilitacji

„Repty” w Tarnowskich Górach po-

wsta∏ nowoczesny OÊrodek Rehabilitacji

Dziennej. Oficjalne otwarcie odby∏o si´ 3 li-

stopada 2010 roku, w którym udzia∏ wzi´li

m.in.: przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych dr n. ekon. Mario-

la Bartusek, przewodniczàcy Okr´gowej

Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakie-

wicz oraz wielu szacownych goÊci i osób.

Uroczystego przeci´cia wst´gi dokonali:

dyrektor OÊrodka dr n. med. Krystian

Oleszczyk oraz zast´pca dyrektora Wydzia∏u

Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej i Urz´du Mar-

sza∏kowskiego Województwa Âlàskiego –

Marek Piekarski.

W nowo otwartym OÊrodku, na dzieƒ

dzisiejszy, przeprowadza si´ rehabilitacj´ kar-

diologicznà pacjentów po zawa∏ach mi´Ênia

sercowego, po zabiegach PTCA z implanta-

cjà stenów i zabiegach kardiochirurgicznych.

Przeznaczony jest dla pacjentów, którzy nie

wymagajà ca∏odobowej opieki szpitalnej

i mogà codziennie doje˝d˝aç na zabiegi.

Leczenie jest bezp∏atne i odbywa si´

w ramach umowy z Narodowym Fundu-

szem Zdrowia; konieczne jest jednak - skie-

rowanie lekarza rejonowego lub specjalisty

(kardiologa).

Czas trwania rehabilitacji to 4 tygodnie,

z przerwà w soboty i niedziele. Pacjent co-

dziennie przebywa u nas od 3-5 godzin.

Pierwszego dnia przy przyj´ciu, ma za-

k∏adanà histori´ choroby, przeprowadzany

jest wywiad i badania piel´gniarskie, tzn.:

pomiar RR, wagi - obliczanie BMI i pomiar

poziomu glukozy we krwi. Nast´pnie pa-

cjent badany jest przez lekarza, który ustala

leczenie farmakologiczne, bàdê je modyfiku-

je i razem z fizjoterapeutami planuje zabiegi.

W nast´pnych dniach odbywa si´ proces

rehabilitacji, w którym pacjent pobiera

wszystkie zabiegi; indywidualnie dostoso-

wane do ka˝dego chorego, po wczeÊniej wy-

konanym teÊcie wysi∏kowym i UKG serca.

Rehabilitacja obejmuje 6 zabiegów w cià-

gu dnia, w tym: trening rowerowy, dwie

gimnastyki (oddechowà i krà˝eniowà), za-

biegi na hydroterapii, fizykoterapii i muzy-

koterapii, jako zakoƒczenie dnia çwiczeƒ.

Pacjent korzysta z ca∏ej bazy zabiegowej na

terenie GórnoÊlàskiego Centrum Rehabilita-

cji. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wykupienia

przez pacjentów innych zabiegów np.: çwi-

czeƒ na basenie.

OÊrodek Rehabilitacji Dziennej wyposa-

˝ony jest w szatnie damskà i m´skà, wypo-

czywalni´ z aneksem kuchennym, gdzie pa-

cjenci w przerwie mi´dzy zabiegami spo˝y-

wajà w∏asny posi∏ek i pijà herbat´. Oddzia∏

zawiera dwu∏ó˝kowà sal´ chorych z kardio-

monitorem i defibrylatorem oraz komforto-

wo wyposa˝ony gabinet zabiegowo-diagno-

styczny i sal´ terapeutycznà, w której odby-

wajà si´ çwiczenia i zabiegi na kombajnie fi-

zjoterapeutycznym. Z sali tej, korzystajà wy-

∏àcznie pacjenci najmniej sprawni. Ponadto,

w OÊrodku usytuowany jest gabinet lekarski,

sekretariat, zaplecze socjalne i sanitaria.

OÊrodek wyposa˝ony jest w wind´ pano-

ramicznà, z której mogà korzystaç pacjenci

niepe∏nosprawni.

Personel OÊrodka Rehabilitacji Dziennej

tworzy siedmioosobowy zespó∏ w sk∏ad, któ-

rego wchodzà: dwie lekarki, dwie piel´gniar-

ki, dwie fizjoterapeutki i sekretarka. Jest to

wysokokwalifikowany personel, posiadajàcy

Êwiadectwa i dyplomy po ukoƒczonych licz-

nych kursach i szkoleniach. Pracujemy w try-

bie dwuzmianowym od 700 - 1800.

Obecny stan pacjentów, to 33 osoby. Po-

dzieleni sà na dwie

grupy: porannà i po-

po∏udniowà. Tworzà

bardzo z˝ytà i zinte-

growanà grup´.

Rehab i l i t a c j a

w naszym OÊrodku,

to dla m∏odych lu-

dzi – dobra forma

pogodzenia leczenia

z pracà zawodowà.

Ponadto, do dyspo-

zycji pacjentów jest

pani psycholog, która regularnie spotyka si´

z pacjentami indywidualnie i grupowo oraz

prowadzi pogadanki dotyczàce radzenia so-

bie ze stresem.

Wa˝nym, kluczowym elementem rehabi-

litacji jest edukacja i wspieranie chorego. To

w∏aÊnie edukacja pozwoli choremu w pe∏ni

zrozumieç istot´ choroby i aktywnie zaanga-

˝owaç si´ w proces leczenia, rehabilitacji

i osiàgni´cia za∏o˝onych celów terapii. 

Istotnà rol´ w tym procesie odgrywa pie-

l´gniarka, która oprócz przyj´cia pacjenta,

sta∏ego kontaktu z nim, kontynuuje program

edukacyjny, który sprowadza si´ do doradz-

twa, szkolenia i wypracowania takich mode-

li zachowaƒ, by pacjent móg∏ osiàgnàç cel,

nie pogarszajàc jakoÊci ˝ycia. Poprzez sta∏y

kontakt z pacjentem mo˝emy wp∏ynàç nie

tylko na dostarczenie mu wiedzy o chorobie,

ale równie˝ poÊrednio przyczyniç si´ do mo-

dyfikacji stylu ˝ycia, zdrowego od˝ywiania

i zwi´kszenia aktywnoÊci fizycznej.

Ka˝dy pacjent, przy przyj´ciu do OÊrod-

ka, ma za∏o˝onà kart´ z programem eduka-

cyjnym, który realizowany jest w trakcie re-

habilitacji. Wiemy, ˝e pacjent dobrze wyedu-

kowany i rozumiejàcy problemy swojej cho-

roby, mo˝e aktywnie wp∏ynàç na swojà przy-

sz∏oÊç i wdro˝yç w to rodzin´ i przyjació∏.

Chocia˝ OÊrodek funkcjonuje od niedaw-

na, to zainteresowanie wÊród pacjentów

ch´tnych do skorzystania z leczenia, jest bar-

dzo du˝e.

Mamy nadziej´, ˝e od przysz∏ego roku,

podpisane zostanà nowe kontrakty z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia, które pozwo-

là nam prowadziç rehabilitacj´ ogólnoustro-

jowà i neurologicznà oraz rozszerzyç pro-

gram edukacyjny. ■

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji
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SUM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach

Osoba asertywna bezpoÊrednio i sta-

nowczo wyra˝a swoje uczucia, posta-

wy, opinie, pragnienia, jednoczeÊnie

uwzgl´dniajàc przy tym uczucia, postawy,

opinie, prawa i pragnienia osób, z którymi

jest w kontakcie.

Istotà asertywnoÊci jest dbanie w kontak-

tach mi´dzyludzkich o to, by nie naruszaç

poczucia godnoÊci i wartoÊci cz∏owieka.

Umiej´tnoÊç bycia asertywnym jest bar-

dzo cenna i bardzo trudna. Spotykamy lu-

dzi, którzy próbujà za innych decydowaç,

tak w powa˝nych problemach ˝yciowych,

jak i w drobnych sprawach.

Oto prawa cz∏owieka okreÊlone przez
Herberta Fensterheim’a:
1. „Masz prawo do robienia tego, co chcesz

dopóty, dopóki nie rani kogoÊ innego”.

2. „Masz prawo do zachowania swojej god-

noÊci poprzez asertywne zachowanie - na-

wet jeÊli rani to kogoÊ innego - dopóty,

dopóki Twoje intencje nie sà agresywne

lecz asertywne”.

3. „Masz prawo do przedstawienia innym

swoich próÊb, dopóty uznajesz, ˝e druga

osoba ma prawo odmówiç”.

4. „Istniejà takie sytuacje mi´dzy ludêmi,

w których prawa nie sà oczywiste. Zawsze

jednak masz prawo do przedyskutowania

tej sprawy z drugà osobà i wyjaÊnienia jej”.

5. „Masz prawo do korzystania ze swoich

praw”.

Nale˝y zawsze pami´taç, ̋ e jednym z naj-

wa˝niejszym praw ka˝dego z nas, jest prawo

do bycia sobà. Ka˝dy ma swoje prawa indy-

widualne, np. ubiór, posi∏ki, praca. Nasze

prawa indywidualne ró˝nià si´ od praw in-

dywidualnych innych osób, ale jedno prawo

jest dla nas wspólne - uk∏adanie swoich sto-

sunków z innymi zgodnie z w∏asnymi po-

trzebami, wartoÊciami, upodobaniami. Od

nas samych zale˝eç powinny nasze myÊli,

czyny, potrzeby, postawy, prawa, tajemnice,

jak i sposób dysponowania w∏asnym czasem,

majàtkiem. Wszystko to, co od nas zale˝y

i do nas nale˝y, tworzy terytorium psycholo-

giczne i ka˝dy ma prawo do jego obrony. 

Terytorium psychologiczne jest to pe-

wien obszar nale˝àcy do pewnej osoby. Mo-

˝e ona wyznaczyç jego wyraêne granice,

dbaç o jego niezale˝noÊç, mo˝e równie˝

przestrzegaç granic terytorium osób, z któ-

rymi obcuje. 

JeÊli wiadomo gdzie przebiegajà granice na-

szego obszaru i ich strze˝emy, to innym b´dzie

znacznie trudniej przekroczyç je i wywrzeç na

nas wp∏yw. My sami te˝ b´dziemy wykraczaç

poza swoje, jasno okreÊlone granice.

Przekraczaniu granic terytorium psycho-

logicznego towarzyszà emocje ujemne. JeÊli

ktoÊ pod wp∏ywem drugiej osoby post´puje

wbrew sobie, poczàtkowo z∏oÊci si´, a na-

st´pnie przenosi odpowiedzialnoÊç na druga

osob´ za to, ˝e ulega jej wp∏ywom. Wtedy

nawet drobne wydarzenie mo˝e doprowa-

dziç do gwa∏townego wybuchu emocji,

agresji. Relacja ta jest nieproporcjonalna do

bezpoÊredniej przyczyny. T∏umiony gniew

przeradza si´ we wrogoÊç i ch´ç sprawiania

bólu jako odwetu.

Nale˝y zdecydowanie podkreÊlaç, ˝e sami

odpowiadamy za nasze relacje z otoczeniem.

My stawiamy warunki, przyzwalamy, zga-

dzamy si´ lub nie, decydujemy, wybieramy.

Uczymy si´ odmawiaç asertywnie jednocze-

nie wyjaÊniajàc powód. Ma byç komunika-

tem, a nie formà usprawiedliwienia si´, prze-

praszania czy pretensji.

Brak stanowczoÊci w odmowie mo˝e dla

innych stanowiç zach´t´ do uporczywego na-

legania, bo dajemy sygna∏y niezdecydowania. 

Odmowa bezpoÊrednia jest komunikatem

informujàcym otoczenie o naszych upodoba-

niach, zamiarach, oczekiwaniach mówiàcych

o sposobie traktowania drugiej osoby. Mo˝-

na to wyraziç za pomocà próÊb. ProÊba wy-

ra˝ona w sposób asertywny dotyczy konkret-

nej osoby, przedmiotu. Jest zawsze wyra˝ana

w formie Ja. Nale˝y pami´taç, i˝ mamy pra-

wo przedstawiç innym swoje proÊby, a jedno-

czeÊnie zaakceptowaç decyzj´ drugiej osoby.

Pozytywnà czy negatywnà. 

Ze sztukà asertywnego proszenia idzie

w parze sztuka asertywnego przyjmowania

odmowy. B∏´dem by∏oby obra˝anie si´, gdy

ktoÊ odmawia, jak równie˝ nieproszenie

o pomoc. Przed pope∏nieniem tych b∏´dów

chroniç nas mo˝e gotowoÊç wys∏uchania ar-

gumentów partnera i przyj´cia ich do wia-

domoÊci.

Asertywne przyj´cie krytyki to wyraêne

poinformowanie krytykujàcego czy si´ z nim

zgadzamy czy nie. Nie mo˝na przekroczyç

granic terytorium psychologicznego, musi

byç pozbawiony ataku. Mo˝e informowaç

o naszych emocjach wywo∏anych us∏yszanà

uwagà krytycznà.

„Zachowanie asertywne jest cennà umie-

j´tnoÊcià w sytuacji, w której chcemy uzy-

skaç zmian´ w zachowaniu drugiej osoby.

Nie jest to manipulacjà, kiedy pami´tamy

o granicach w∏asnego terytorium psycholo-

gicznego. Informujàc otoczenie o swoich

uczuciach zwiàzanych z tym, co ktoÊ robi,

wyra˝ajàc wprost oczekiwanie lub proÊb´

o zmian´ jego zachowania mo˝na tà zmian´

uzyskaç. Mo˝na tak˝e, pami´tajàc o obronie

swoich praw, ponawiaç proÊb´, zapowie-

dzieç reakcj´ w przypadku jej niespe∏nienia.

Je˝eli to nie przyniesie po˝àdanych skutków,

nale˝y zachowaç si´ zgodnie z zapowiedzià”.

Przyjmowanie postawy cz∏owieka aser-

tywnego jest przyjmowaniem postawy cz∏o-

wieka dojrza∏ego. Cz∏owiek asertywny jest

sobà, skutecznie realizuje swoje plany, ma

mo˝liwoÊç bezkonfliktowej wspó∏pracy, oce-

nia dzia∏anie a nie cz∏owieka. 

1. Relacja terapeutyczna 
pielęgniarka – pacjent 

By piel´gnowanie by∏o efektywne pod-

stawà jest kszta∏towanie w∏aÊciwej relacji

z pacjentem majàca charakter wspomagajà-

co-leczniczy. Jest to zapewnienie takiej po-

mocy, jaka jest najbardziej potrzebna, która

przywraca nadziej´, pomaga w bezradnoÊci,

pobudza do aktywnosci i wspó∏dzia∏ania

i przygotowuje do samodzielnoÊci. W tym

potrzebny jest ktoÊ bliski, przyjazny, kompe-

tentny, komu mo˝na w pe∏ni zaufaç. 

„…Piel´gniark´ powinny charakteryzo-

waç postawy „do cz∏owieka”, powiàzane

z gotowoÊcià dawania mu z siebie tego, cze-

Asertywność, czyli jak pewnie 
funkcjonować wśród innych… cz. I
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go najbardziej potrzebuje dla ˝ycia, zdrowia

i rozwoju w zwiàzku z sytuacjà, w której si´

znalaz∏. Powinna mieç szacunek dla cz∏owie-

ka, ceniç jego godnoÊç, znaç i respektowaç

jego ludzkie prawa. Sprawy te powinny sta-

nowiç jej najwy˝sze wartoÊci i znajdowaç si´

u podstaw motywacji zawodowych”.

Wymagane jest od piel´gniarki posiada-

nie wszechstronnej wiedzy o cz∏owieku,

zdrowiu, chorobie, rozwoju, o Êrodowisku

biologicznym i spo∏ecznym o raz o jego

wp∏ywie na zdrowie. Niezb´dna jest wiedza

w komunikowaniu mi´dzyludzkim. 

Piel´gniarka powinna znaç swojego pa-

cjenta, który stanowi niepowtarzalnà indy-

widualnoÊç; ma swojà rodzin´, przyjació∏,

zainteresowania, wierzenia, wartoÊci oraz

swoje problemy i obawy. 

W kszta∏towaniu relacji terapeutycznej
z pacjentem, piel´gniarka powinna pozy-
skaç zaufanie pacjenta, przez to odzyska
on poczucie bezpieczeƒstwa; mo˝e to zro-
biç poprzez:
• wytworzenie ciep∏a i bliskoÊci

• okazywanie pacjentowi akceptacji i sza-

cunku

• zapewnienie wsparcia fizycznego i psy-

chicznego

• autentycznoÊci

• celowoÊci dzia∏aƒ 

• otwartoÊci

• empatii

Nale˝y zdawaç sobie spraw´, ze zaufanie

wymaga ciàg∏ego umacniania, mo˝na je ∏atwo

straciç i jest poddawane ciàg∏ym próbom.

Klimat jest to ogó∏ warunków i wp∏y-

wów oddzia∏ujàcych na cz∏owieka w danej

sytuacji. Wytwarzanie klimatu ciep∏a i bli-

skoÊci zale˝y od cech osobowoÊci piel´gniar-

ki i ich przejawiania si´ w s∏owach oraz po-

zas∏ownie np. tonie g∏osów, wyrazie twarzy,

gestach. Zachowanie piel´gniarki powinno

cechowaç si´ naturalnoÊcià, ale nie impul-

sywnoÊcià. Winna okazywaç spokój, opano-

wanie, byç wra˝liwà, ˝yczliwà i akceptowaç

pacjenta. Wytworzeniu po˝àdanego klimatu

sprzyjajà warunki intymnoÊci i spokoju. 

Akceptacja oznacza bezwarunkowe

przyjmowanie go takiego, jakim jest, a wi´c-

nieocenianie i niekrytykowanie, nawet gdy

pacjent nie ma racji. Nie jest przyznawaniem

racji, lecz uznaniem prawa do bycia sobà

i pope∏niania b∏´dów. Akceptacja umacnia

w pacjencie poczucie w∏asnej wartoÊci

umo˝liwia wspólne rozwa˝ania, które by∏y

b∏´dne lub zbyt pochopne. Rozmowa ta nie

ma nigdy charakteru oceniania bàdê krytyki.

Szacunek, jaki okazuje piel´gniarka pacjen-

towi jest potwierdzeniem poczucia w∏asnej

wartoÊci, co jest niezmiernie istotne w czasie

choroby, gdy bywa ono zachwiane. Piel´gniar-

ka powinna si´ cechowaç du˝à wra˝liwoÊcià

i Êwiadomie przejawiaç szacunek zarówno

werbalnie jak i pozawerbalnie. Nigdy nie po-

winna okazywaç lekcewa˝enia, szczególnie

w sytuacjach kr´pujàcych dla pacjenta.

Oparcie fizyczne i psychiczne zwi´ksza

poczucie zaufania, bezpieczeƒstwa, nadziei.

Piel´gniarka musi reagowaç stosownie do

potrzeb pacjenta, sygnalizowaç swoim za-

chowaniem, ˝e zawsze mo˝na na nià liczyç;

chce i mo˝e pomóc.

AutentycznoÊç piel´gniarki wymaga by

w swoim post´powaniu by∏a prawdziwa

i uczciwa. W sytuacjach przygn´bienia, nie-

mo˝noÊci opanowania si´ piel´gniarka s∏usz-

nie postàpi wyjaÊniajàc przyczyny swojego

zachowania. 

CelowoÊç jest wyraênym uÊwiadomie-

niem sobie i okreÊleniem, do czego si´ zmie-

rza w kontaktach z pacjentem. Wymaga od

piel´gniarki odejÊcia od rutyny, przypadko-

woÊci i stawia przed nià zobowiàzanie do roz-

wagi, wnikliwoÊci i jasnego okreÊlenia celów.

OtwartoÊç piel´gniarki to przejawianie

gotowoÊci i zdolnoÊci wys∏uchania, rozu-

mienia i akceptacji pacjenta. Oznacza Êwia-

domoÊç ró˝nic mi´dzy ludêmi, a tak˝e goto-

woÊç do przyjmowania krytyki.

W kszta∏towaniu terapeutycznej relacji

piel´gniarka-pacjent istotny jest fakt, i˝

oÊrodkiem jest pacjent i jego problemy, a ce-

lem najlepsza pomoc ze strony piel´gniarki.

Nale˝y wystrzegaç si´ uzewn´trzniania si´

i koncentrowania si´ na piel´gniarce i jej

problemach. Pozytywnà wartoÊç uzewn´trz-

niania si´ przez piel´gniark´ majà szczere

wypowiedzi na dany temat w ró˝nych sytu-

acjach, percepcja ró˝nych wydarzeƒ jedno-

czeÊnie pami´tajàc, ˝e to pacjent jest pod-

miotem.

Empatia jest piel´gniarce niezmiernie po-

trzebna. Rozwijanie zdolnoÊci empatycz-

nych wymaga koncentrowania uwagi na pa-

cjencie, staranie si´ rozpoznawaç, co on my-

Êli i czuje. Piel´gniarka, która posiada te

zdolnoÊci dostrzega problemy pacjenta i po-

trafi mu pomóc.

W relacji pacjent - piel´gniarka i celowo-
Êci jej post´powania wyró˝niamy 4 fazy:
1. Orientacja wst´pna

2. Identyfikacja

3. Aktywna interwencja

4. Zakoƒczenie

Sà to konieczne elementy w relacji tera-

peutycznej, ale stosowane sà elastycznie, do-

stosowujàc je do sytuacji. Wszystkie fazy sà

konieczne, poniewa˝ w ka˝dej z nich wyst´-

puje zaspokajanie innych potrzeb pacjenta.

Ka˝da z nich przyczynia si´ do zbudowania

zaufania pacjenta wzgl´dem piel´gniarki.

Faza pierwsza zwana orientacjà wst´pnà

zwraca uwag´, i˝ piel´gniarka powinna

przygotowaç si´ do pierwszego kontaktu

z pacjentem przez zebranie mo˝liwych infor-

macji. Mo˝e to mieç znaczenie dla nawiàza-

nia rozmowy i jej ukierunkowania.

Wa˝ne jest zapewnienie mo˝liwie do-

brych warunków otoczenia, wyeliminowanie

czynników, które mogà przeszkadzaç. Ko-

rzystne sà warunki prywatnoÊci, wygody,

spokoju i zabezpieczyç je przed przerywa-

niem rozmowy. Piel´gniarka powinna byç

przygotowana na nieoczekiwane i nie zawsze

mi∏e zachowanie pacjenta. Ca∏oÊç jej przygo-

towania powinna koncentrowaç si´ na wa-

runkach zewn´trznych, a tak˝e w∏asnych wa-

runkach wewn´trznych. Okazaç, ˝e jest przy-

jacielem pacjenta, jest nim zainteresowana,

darzy go szacunkiem, pragnie poznaç jego

problemy, by mo˝liwie najlepiej pomóc.

Faza identyfikacji, tj. wzajemnego pozna-

wania si´ i kszta∏towania relacji terapeutycz-

nej, rozpoczyna si´ w momencie pierwszego

kontaktu. Piel´gniarka powinna poinformo-

waç pacjenta, kim jest, co i w jakim celu b´-

dzie robiç i kiedy mo˝e na nià liczyç. Istotne

jest, aby wypowiedê by∏a spontaniczna, kon-

kretna i wyra˝a∏a gotowoÊç do pomocy.

Rozmowà koncentrowaç na problemach pa-

cjenta, ich okreÊlenia i okazaniu zrozumie-

nia. By prze∏amaç bariery obecnoÊci zaleca

si´ na samym poczàtku podj´cie tematu

oboj´tnego np. pochodzenie pacjenta, cha-

rakter wykonywanej pracy. Daje to czas na

oswojenie si´ pacjenta z nowà sytuacjà,

a piel´gniarce mo˝liwoÊç dokonania spo-

strze˝eƒ odnoÊnie jego nastroju, sposobu

myÊlenia, poziomu rozwoju.

W tej rozmowie piel´gniarka powinna

szybko wycofaç si´ z tematów, które pacjent

pomija, dostrzegajàc u niego takie emocje

jak l´k czy przygn´bienie. Rozmow´ kon-

centrujemy na problemach pacjenta, które

spowodowa∏y poszukiwanie pomocy i jakiej

pomocy oczekuje.

Faza aktywnej interakcji to czas rozwini´-

cia partnerskiej wspó∏pracy z pacjentem.

Podstawà tej wspó∏pracy jest lepsze pozna-

wanie dzi´ki obserwacji oraz ciàg∏a weryfi-

kacja spostrze˝eƒ i wiedzy o pacjencie dzi´ki

szczerym rozmowom. To z kolei pozwala na

okreÊlenie i korygowanie potrzeb oraz usta-

lenie nowych celów.

Jednak˝e pacjent w tym czasie mo˝e wy-

cofaç si´ ze wspó∏pracy i piel´gniarka musi

okazaç wi´cej cierpliwoÊci, bàdê wycofaç si´

z tego, do czego zmierza∏a. ■
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Tak, to wszystko prawda! Tak wiele si´

zmieni∏o… Czy jednak cz∏owiek (nie-

zmienny od poczàtków Êwiata) chory, który

cierpi, odczuwa ból, osamotnienie i udr´cze-

nie, który czeka na pomoc i piel´gnujàcà go

d∏oƒ, te˝ si´ zmieni∏? Czy mo˝e teraz ju˝

przesta∏ cierpieç, tylko dlatego, ˝e wokó∏ je-

go ∏ó˝ka szpitalnego jest coraz wi´cej apara-

tury medycznej? 

Czy piel´gniarka/po∏o˝na, w swoich pro-

fesjonalnych, potrzebnych drugiemu cz∏o-

wiekowi dzia∏aniach, te˝ si´ zamieni∏a? Czy

ja sama (sam), czuj´ nie tylko pokoleniowà,

z racji wieku i ma∏ego doÊwiadczenia zawo-

dowego, ale i ogólnoludzkà, przemian´? Czy

w moje zawodowe dzia∏ania nadal wpisana

jest etyka zawodowa i empatyczna troska?

Czy mo˝e wszystkie nowoÊci z odchodze-

niem od tradycyjnego umundurowania i tra-

dycyjnej fryzury na g∏owie, sà mojà podporà

i wskazujà drog´ w∏asnych zachowaƒ? 

Jestem dobrà piel´gniarkà, jestem do-
brà po∏o˝nà – jakim jestem szefem? 

Tak wiele, na wszystkich p∏aszczyznach

˝ycia ludzkiego i spo∏ecznego w ostatnich

dziesi´cioleciach, zmieni∏o si´, ˝e nie jeste-

Êmy ju˝ w stanie przyswajaç w ca∏oÊci i na-

tychmiast, zmian i wszechogarniajàcego nas

post´pu. Potrzeba czasu, aby przyswoiç so-

bie nowà wiedz´, nowe informacje dotyczà-

ce sprz´tu najnowszej generacji, nowe meto-

dy komunikacji mi´dzyludzkiej oraz nowo-

czesne (etyczne) metody zarzàdzania. Doty-

czy to ka˝dego cz∏owieka. I nie ma w tym

niczego nadzwyczajnego. Ka˝dy post´p wy-

zwala w cz∏owieku potrzeb´ podnoszenia

swoich kwalifikacji i doprecyzowania umie-

j´tnoÊci, zale˝nie od indywidualnych zdol-

noÊci i zainteresowaƒ. 

W sposób wyjàtkowy (szczególny!) doty-

czy to piel´gniarek i po∏o˝nych. Wszystkich,

bez wyjàtku, z jednego zasadniczego powo-

du: bowiem praca piel´gniarki i praca po∏o˝-

nej (niezale˝nie od zakresu zadaƒ i obowiàz-

ków) jest pracà na rzecz drugiego cz∏owieka

i w trosce o dobro drugiego cz∏owieka.

Wszyscy ludzie (bez wzgl´du na p∏eç, wiek,

wykonywany zawód zgadzajà si´ z tym, ˝e

nie ma dobra wi´kszego - ni˝ ˝ycie i zdrowie

ludzkie. W zwiàzku z tym, praca piel´gniar-

ki i praca po∏o˝nej, powinna byç nie tylko

pracà, po wykonaniu, której otrzymuje si´

wymierne (dajàce si´ policzyç) korzyÊci fi-

nansowe. 

Powinna byç, przede wszystkim, pracà

satysfakcjonujàcà i podejmowanà Êwiadomie

(na ka˝dym stanowisku pracy!), a wykony-

wanà z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià osobistà,

za czyny wykonane lub nie wykonanie czy-

nów, oraz z zachowaniem norm i zasad ety-

ki zawodowej. Tych, które wczeÊniej zosta∏y

przez Êrodowisko zawodowe opracowane,

uzgodnione i zaakceptowane. W profesjona-

lizm polskiej piel´gniarki/po∏o˝nej wcià˝

wpisane jest powo∏anie. Dlatego te˝ piel´-

gniarki i po∏o˝ne (i te, które zawodów na-

uczajà, i te, które ju˝ w systemie ochrony

zdrowia pracujà) wiedzà, ˝e nieprzestrzega-

nie zasad etyki zawodowej w pracy, jest wy-

kroczeniem, które podlega karze. Wiedzà

i to, ˝e nieznajomoÊç prawa nie zwalnia od

odpowiedzialnoÊci. 

Dodaç nale˝y jeszcze, i˝ pole odpowie-

dzialnoÊci jest inne dla poszczególnych sta-

nowisk w zawodzie oraz na rynku us∏ug me-

dycznych, który tworzy rzeczywistoÊç placó-

wek. Osoby zarzàdzajàce personelem, kieru-

jàce pracà piel´gniarek/po∏o˝nych, majà

swoje pole odpowiedzialnoÊci zdecydowanie

wi´ksze od pola odpowiedzialnoÊci osoby,

której pracà kierujà. Jest to bez wàtpienia,

cz´Êç sk∏adowa ceny, jakà zarzàdzajàcy „p∏a-

ci” za zakres w∏adzy, którà uzyska∏, za to wy-

ró˝nienie, jakim jest kierowanie zespo∏em

ludzkim, za ten zaszczyt, o którym marzy

wielu...

Dr Gra˝yna Rogala Pawelczyk [3] uwa-

˝a, ˝e: „Mened˝er nie mo˝e t∏umaczyç swo-

jej nieudolnoÊci, braku wiedzy i prezentowa-

nie nieetycznych postaw, brakiem przestrze-

gania zasad etyki wÊród pracowników. Mo˝-

na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e nierzadko

niewiedza lub brak zdolnoÊci nie wyrzàdzà

organizacji i jej cz∏onkom (pracownikom)

tyle szkody, co nieetyczne zachowania kie-

rownictwa. Skutki takich dzia∏aƒ sà niezwy-

kle trudne do usuni´cia, a nawet pozostajà

na sta∏e i nie podlegajà korekcie, tak jak skut-

ki b∏´dnego decydowania czy dzia∏ania. Nie-

etyczne zachowania menad˝erów niszczà

morale, wydajnoÊç, sà przyczynà konfliktów

i napi´ç”. 

Pragn´ zwróciç uwag´ Czytelników na

ostatnie zdanie, uj´te w cytowanym frag-

mencie, które w mojej ocenie, jest odpowie-

dzià na wszystkie wàtpliwoÊci dotyczàce

etycznych postaw osób kierujàcych pracà

piel´gniarek i pracà po∏o˝nych. 

Aktualnie obowiàzujàcy kodeks etyki za-

wodowej [4], w rozdziale IV „Piel´gniar-

ka/po∏o˝na a wspó∏pracownicy” jednoznacz-

nie wskazuje, jak wa˝nà jest rola osoby za-

Nowe czasy, nowi ludzie, nowe spojrzenie na świat 
– a Kodeks Etyki nadal ten sam???

(rozwa˝ania na temat etyki zawodowej, 
napisane na proÊb´ Kole˝anek i Kolegów, z du˝ego szpitala) [1]. 

„Musimy pami´taç o tym, ˝e etyka, to przede wszystkim etyka zdrowego rozsàdku. Zdrowy rozsàdek nakazuje, ˝eby
przyjÊç na dy˝ur wyspanym, nie tylko ze wzgl´du na dobro pacjenta, ale tak˝e ze wzgl´du na swoje dobro. Trzeba t´
równowag´ zachowywaç. Heroizm i tak zaistnieje, bo to jest niemo˝liwe, ˝eby nie zaistnia∏, tylko etyka tak jak i zdro-
wy rozsàdek musi mówiç o tym, ˝e cnota le˝y w z∏otym Êrodku”. 

Ks. prof. J. Tischner [2]

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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rzàdzajàcej oraz co osoba kierujàca persone-

lem czyniç powinna, aby zachowana by∏a za-

sada etycznego zarzàdzania. Czytamy
w tym rozdziale, mi´dzy innymi, ˝e mo-
ralnym obowiàzkiem osoby zarzàdzajàcej
jest kszta∏towanie:
• poczucia odpowiedzialnoÊci za wykony-

wanà prac´, 

• nawyku uczciwoÊci, rzetelnoÊci, pracowi-

toÊci i delikatnoÊci.

Czytamy jeszcze, ˝e pe∏nieniu obowiàz-

ków kierowniczych przez piel´gniarki/po-

∏o˝ne powinno towarzyszyç poczucie odpo-

wiedzialnoÊci za rozwój zawodowy i nauko-

wy swoich podw∏adnych. 

Czy kodeks etyki zawodowej jest dla pie-

l´gniarek i po∏o˝nych trzeciego tysiàclecia,

wcià˝ potrzebnym „drogowskazem” – czy

mo˝e, w niektórych sytuacjach przeszkadza? 

Âwiadomie napisa∏am to pytanie, mimo,

i˝ moje stanowisko w tym temacie jest

niezmienne od lat – kodeks etyki zawodowej

jest potrzebny. Ostatnio przeczyta∏am na

jednej ze stron internetowych (…to te˝ atry-

but wspó∏czesnoÊci!) dotyczàcych etyki za-

wodowej piel´gniarek i po∏o˝nych informa-

cj´, ˝e to „kodeks etyki jest nieetyczny!” Do-

wiedzia∏am si´ te˝, z informacji tam zapisa-

nych, ˝e dzisiaj nikt nikomu nie mo˝e wska-

zywaç, co etycznym jest, a co etycznym nie

jest…, ˝e wspó∏czesny cz∏owiek sam

o wszystkim decyduje!!! Przyznaj´: zupe∏na

nowoÊç, zupe∏na samowola, w propozycji... 

Zdarzajà si´ w codziennej pracy piel´-

gniarek/po∏o˝nych (z przykroÊcià nale˝y

stwierdziç, ˝e nie a˝ tak rzadko, jak byÊmy

chcieli…) trudne do przewidzenia sytuacje,

które stajà si´ wielokrotnie bezpoÊrednià lub

poÊrednià przyczynà konfliktów interperso-

nalnych w wielu Êrodowiskach pracy. Kon-

fliktów przebiegajàcych na ró˝nych p∏asz-

czyznach, tak˝e na p∏aszczyênie: zarzàdzajà-

cy – a podw∏adny. Martwiç powinien ju˝

sam fakt zaistnia∏ego konfliktu, gdy˝ mo˝e

si´ zdarzyç, i˝ konflikty na szczeblu „w∏adza

a personel” b´dà si´ odbija∏y niepozytyw-

nym echem na bezpoÊrednim odbiorcy tro-

ski, czyli na cz∏owieku chorym i potrzebujà-

cym opieki. Od màdroÊci zarzàdzajàcego za-

le˝y, od indywidualnych predyspozycji do

zarzàdzania zasobami ludzkimi, czy konflikt

zostanie za˝egnany, w mo˝liwie najszybszym

czasie, czy przeciwnie, przerodzi si´ w kon-

flikt przewlek∏y. 

Samorzàd zawodowy piel´gniarek i po-

∏o˝nych niezmiennie od lat czuwa nad tym,

aby w zawodach pracowali sami profesjona-

liÊci, którzy prezentujà na ka˝dym stanowi-

sku pracy, dobre i bardzo dobre postawy

etyczne i moralne. Którzy poprzez dzia∏ania

w∏asne, z poszanowaniem godnoÊci osobi-

stej ka˝dego cz∏owieka, nieustannie b´dà dà-

˝yç równie˝ do tego, aby presti˝ zawodu,

wzrasta∏. Samorzàd poprzez czuwanie

i wskazywanie, mo˝e wp∏ywaç i wp∏ywa na

popraw´ postaw i zachowaƒ, podejmujàc

odpowiednie dzia∏ania. Jednak, w sytu-

acjach, w których podejmowanie decyzji

zwiàzanych z zarzàdzaniem, na poszczegól-

nych szczeblach kierowania pracà piel´gnia-

rek i pracà po∏o˝nych, nie mo˝e wskazywaç

ani nakazywaç. Prawdà jest równie˝ i to, ˝e

do zawodów, od pewnego czasu (nie ma ju˝

naboru z weryfikacjà osoby i jej postawy

etycznej i moralnej) trafiajà osoby bez prze-

konania s∏usznoÊci swojego wyboru. Osoby

z ogromnym (ró˝nym!) doÊwiadczeniem ̋ y-

ciowym w∏asnym, z w∏asnà skalà wartoÊci

i nieco wygórowanym poczuciem w∏asnej

wartoÊci i akcentowaniem swojej nieomyl-

noÊci. 

Uwa˝am, i˝ niezwykle istotnym jest, aby

w ramach szeroko poj´tych dzia∏aƒ prewen-

cyjnych, nieustannie wskazywaç, (z jeszcze

wi´kszym zasi´giem oddzia∏ywania), ˝e em-

patyczny sposób bycia powinien zawsze

i wsz´dzie wyró˝niaç wspó∏czesnà piel´gniar-

k´ i wspó∏czesnà po∏o˝nà. Ten wyjàtkowy

sposób bycia, zachowania si´ i komunikowa-

nia z drugim cz∏owiekiem jest zdolnoÊcià,

którà mo˝na doskonaliç. W pracy, empatycz-

ny zarzàdzajàcy mo˝e i powinien byç wzorem

dla innych, wzorem godnym naÊladowania. 

Jak zatem budowaç autorytet szefa, (do-

brego szefa) w zarzàdzaniu du˝ym zespo∏em

piel´gniarek / po∏o˝nych? 

Clay Hammer [5], dla budowania auto-

rytetu szefa, okreÊli∏ 6 regu∏ dzi´ki którym

mo˝na wp∏ywaç na innych ludzi. Te regu∏y,

nadajà si´ te˝ do zastosowania w kierowaniu

pracà piel´gniarek i pracà po∏o˝nych. 

1. Nie nagradzaj wszystkich jednakowo.

2. Pami´taj, ˝e brak reakcji równie˝ mo˝e

modyfikowaç zachowanie. 

3. Nie zapomnij powiedzieç podw∏ad-

nym, co mogà zrobiç, aby uzyskaç nagrod´.

4. Powiedz podw∏adnym, co robià êle. 

5. Nie udzielaj kary w obecnoÊci. 

6. Bàdê sprawiedliwy. 

Jak budowaç autorytet dobrej piel´gniar-

ki/po∏o˝nej koordynujàcej, oddzia∏owej,

prze∏o˝onej, naczelnej? Jak budowaç autory-

tet dobrego dyrektora ds. piel´gniarstwa,

godzàc z równà troskà interes zak∏adu, inte-

res dyrekcji oraz interes i dobro piel´gniarek

i po∏o˝nych? To niezwykle delikatna, z∏o˝o-

na i bardzo znaczàca kwestia. Przyznaç nale-

˝y, i˝ nie ma jednoznacznej odpowiedzi

i jednego, gotowego wzoru do wdra˝ania.

Piel´gniarki i po∏o˝ne (tak˝e wszystkie za-

rzàdzajàce) stanowià nierozerwalnà cz´Êç

spo∏eczeƒstwa polskiego, ze wszystkimi jego

przymiotami, pozytywnymi cechami oraz

tym, co jest niedoskona∏e. Inaczej mówiàc –

jakie spo∏eczeƒstwo, takie piel´gniarki i takie

po∏o˝ne. Jacy zarzàdzajàcy w innych dziedzi-

nach ˝ycia spo∏ecznego, tacy sà te˝ zarzàdza-

jàcy w tej grupie zawodowej. Wa˝na jest

ÊwiadomoÊç w∏asna oraz dà˝enie do uzyska-

nia dobrego (na ile jest to mo˝liwe), dla

wszystkich stron, modelu zarzàdzania. 

Czego oczekujà piel´gniarki, po∏o˝ne
od dobrego szefa?
Z wielu prowadzonych badaƒ i dost´p-
nych publikacji [6] wynika, i˝ personel
wskazywa∏, jako baz´ dla dobrych (etycz-
nych) zachowaƒ szefa, nast´pujàce ele-
menty:
• profesjonalizm, kompetencje, fachowoÊç

• kultur´ osobistà i odpowiedzialnoÊç

• ˝yczliwoÊç w stosunku do innych, dobrà

komunikacj´ interpersonalnà

• umiej´tnoÊç wspó∏pracy 

Natomiast wÊród najcz´Êciej wysuwanych
przez piel´gniarki i przez po∏o˝ne, za-
strze˝eƒ dotyczàcych zachowaƒ prze∏o˝o-
nego, wymieniç nale˝y:
• zbyt autorytarny styl zarzàdzania (nie li-

czenie si´ ze zdaniem innych, traktowanie

podw∏adnych przedmiotowo lub zadanio-

wo)

• zapominanie o kulturze osobistej i zasa-

dach dobrego wychowania

• przydzielanie pracownikowi zadaƒ nieade-

kwatnych do jego umiej´tnoÊci i mo˝liwo-

Êci (zbyt niskie lub zbyt wysokie wymaga-

nia nie motywujà do dobrej pracy)

• wydawanie poleceƒ ma∏o klarownie i ja-

sno, a potem obarczanie pracownika od-

powiedzialnoÊcià za ewentualne b∏´dy

• nieuzasadniony sta∏y brak zaufania do pra-

cownika

• wyra˝anie krytycznych uwag o pracowni-

ku lub jego pracy poza jego plecami

• zbyt niska kontrola nad pracownikami lub

jej brak

• zastraszanie, obra˝anie, gro˝enie, wyÊmie-

wanie

• celowe przecià˝anie obowiàzkami

Osoby, które posiadajà umiej´tnoÊci

przywódcze, mogà bardzo wiele dobrego

zrobiç dla zawodu oraz dla poszczególnych
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▼ reprezentantów w zawodzie. Pozytywni Li-

derzy w grupie (pozytywni zarzàdzajàcy –

piel´gniarki / po∏o˝ne) sà w stanie, tak zapla-

nowaç i zorganizowaç dzia∏ania w grupie,

w zak∏adzie pracy, aby zosta∏ osiàgni´ty za-

mierzony cel. W za∏o˝eniu – dobry cel. 

Wojciech Nyklewicz [7] uwa˝a, mi´dzy

innymi, ̋ e: „Atmosfera w miejscu pracy mo-

g∏aby sprzyjaç osobistemu i zawodowemu

rozwojowi piel´gniarek i po∏o˝nych. Proce-

dury zarzàdzania zespo∏em i komunikowa-

nia si´ mog∏yby wystarczyç do efektywnego

pracowania. Niestety, niewiele piel´gniarek

i po∏o˝nych pracuje w prawdziwych zespo-

∏ach terapeutycznych...(-). Szef nigdy nie na-

zywa swojego zachowania przemocà. Prze-

cie˝ „robi to dla dobra pracowników”, ale

oni tego nie rozumiejà i sà niewdzi´czni.

Piel´gniarki mówià, ˝e „wtedy zaczyna si´

piek∏o”. Okresy przemocy przeplatajà si´ z „

miodowymi dniami”, które s∏u˝à uspokoje-

niu sumienia, ale te˝ zmniejszajà niech´ç

pracowników do szefa”.

Autor tego stanowiska wskazuje, ˝e cz´sto
motywacjà do pe∏nienia roli szefa, jest:
• niezwyk∏a ch´ç osiàgni´cia wy˝szej pozycji

w hierarchii s∏u˝bowej (nie jeden raz „za

wszelkà cen´”), niezale˝nie od posiada-

nych kompetencji

• parcie na stanowisko dla uzyskania przy-

wilejów

• zaspokojenie narcystycznych potrzeb w∏a-

dzy i presti˝u

• rekompensatà za wczeÊniejsze upokorze-

nia prze∏o˝onego

• pragnienie, aby komuÊ „pokazaç”, ˝e b´d´

lepszym szefem ni˝ mój poprzednik 

Zawodowe przywództwo (zarzàdza-

nie/kierowanie) – to nie tylko przywile-

je, wyró˝nienia i profity. To przede wszyst-

kim szansa na realizowanie osobistej wizji

(nie jeden raz, bardzo indywidualnej), na

wdro˝enie opracowanej przez siebie  metody

wp∏ywania na styl pracy innych osób. To tak-

˝e, wywo∏ywania emocjonalnego zaanga˝o-

wania u innych w dà˝eniu do celu. W tych
nowatorskich spojrzeniach na zarzàdza-
nie, pami´taç nale˝y równie˝ o tym, aby:
• wizja by∏a przedstawiona pracownikowi

w taki sposób, by pracownik móg∏ dostrzec

w niej mo˝liwoÊç zaspokojenia potrzeb

w∏asnych – szczególnie w zakresie mo˝li-

woÊci dalszego rozwoju zawodowego

• sposób przekazywania informacji nie mia∏

znamion „wywierania nacisku”

• pracownik nie czu∏ „przymuszania„ przed

wykonywaniem poleceƒ i zadaƒ

• piel´gniarka/po∏o˝na by∏a przekonana, ˝e

„nowoczesne metody zarzàdzania”  nie

wp∏ynà niekorzystnie na prac´

• pracownik nigdy nie odczu∏, ˝e jest „mniej

lubianym” lub „mniej docenianym”  

Zas∏yszane, przeczytane, zaobserwowane:
(do oceny w∏asnej) 
1. W du˝ym szpitalu wydano polecenia na

piÊmie, z którego wynika∏o, i˝ we wszyst-

kie dni Êwiàteczne (zaznaczone  w kalen-

darzu czerwonà kartkà), piel´gniarki i po-

∏o˝ne sà „zwolnione” z obowiàzku pisania

raportów. Zapis wdro˝ono natychmiast...

Problem zrodzi∏ si´, gdy prokurator

(z bardzo wa˝nej przyczyny) szuka∏ zapi-

su dotyczàcego godziny zgonu pacjentki

X. Dy˝ur pe∏ni∏y wtedy dwie piel´gniarki,

ale informacji o zgonie nie by∏o, gdy˝

zgodnie z zaleceniem (by∏a to niedziela!),

nie pisa∏y raportu ...

2. W innym szpitalu, osoba zarzàdzajàca

wyrazi∏a zgod´ na to (tak˝e na piÊmie),

aby w czasie „spokojnego dy˝uru nocne-

go”, piel´gniarka/po∏o˝na mog∏a wy∏à-

czyç wszystkie dzwonki. W uzasadnieniu

dopisano, ˝e „...w ciszy lepiej chorzy b´dà

wypoczywaç”. W tym przypadku równie˝

wszystko by∏o dobrze, do czasu a˝ „coÊ

niedobrego” wydarzy∏o si´ w oddziale... 

3. W jeszcze innym miejscu osoba zarzàdza-

jàca wyrazi∏a zgod´, aby pracownicy

(z pieni´dzy w∏asnych) zakupili do dy˝ur-

ki wygodne ∏ó˝ka do spania. Jedna osoba

dy˝urujàca mog∏a wygodnie spaç, druga

spokojnie pracowaç... Problem powsta∏

wtedy, kiedy dwie osoby pe∏niàce dy˝ur

nocny zasn´∏y…

Moim zdaniem  zarzàdzanie –  to pi´kny

rodzaj wykonywanej pracy, ale i niezwyk∏a,

z∏o˝ona  odpowiedzialnoÊç za siebie i za in-

nych! To ÊwiadomoÊç, ˝e jestem zawsze „na

pierwszej linii”, ˝e odpowiadam za atmosfe-

r´ w pracy, ˝e potrafi´ wyciàgnàç z ludzi to,

co majà w sobie najlepszego. To pewnoÊç, ˝e

cel, który wyznaczam pracownikom (piel´-

gniarkom/po∏o˝nym) jest zawsze: specyficz-

ny, mierzalny, akceptowalny, realistyczny

i terminowy. Jednak, aby cele mog∏y byç re-

alizowane bez uszczerbków i niedociàgni´ç

w pracy, potrzebne jest zaufanie, którym

personel darzy szefa (zarzàdzajàcego). Bez

zaufania, nawet najpi´kniejsze cele zostajà

zniszczone. Bez zaufania, nie ma pozytywnej

motywacji do dzia∏ania. 

Dobry zarzàdzajàcy wie, ˝e na zaufanie,
na którym powinien budowaç nie tylko
swój autorytet ale równie˝ wzrost postaw

moralnych i etycznych personelu, sk∏ada-
jà si´ nast´pujàce elementy:
• kompetencje, czyli:  wiedza i umiej´tnoÊci

techniczne i spo∏eczne, trafnoÊç osàdu 

• prawoÊç:  uczciwoÊç i prawdomównoÊç,

kierowanie si´ zasadami

• lojalnoÊç: ch´ç chronienia drugiej osoby,

u∏atwianie zachowania twarzy

• otwartoÊç: ch´ç otwartego dzielenia si´

pomys∏ami i informacjami

• konsekwencja: wiarygodnoÊç, dotrzymy-

wanie s∏owa, przewidywalnoÊç zachowania

Koƒczàc swoje rozwa˝ania, wokó∏ tema-

tu, o który mnie poproszono, wróc´ do po-

czàtku, do zawodowej bazy. W∏asna Êwia-

domoÊç i odpowiedzialnoÊç – to podstawa

wszystkich dokonywanych wyborów, decy-

zji i zachowaƒ oraz postaw etycznych. Nie

kto inny, tylko ja (sama/sam!) wybieram ta-

ki w∏aÊnie zawód, który ma okreÊlone miej-

sce w spo∏eczeƒstwie i w Êwiecie, ma zasa-

dy, normy, ma w∏asnà histori´ oraz wspa-

nia∏e poprzedniczki w zawodzie, które mo-

gà s∏u˝yç jako wzór do naÊladowania. W∏a-

sna ÊwiadomoÊç i odpowiedzialnoÊç – to

tak˝e decyzja: czy chc´ byç osobà zarzàdza-

jàcà oraz dlaczego chc´ zostaç zarzàdzajàcà.

Motywy mojego post´powania pozostanà

tajemnicà mojego sumienia. 

Etyczny zarzàdzajàcy, nie mo˝e zapomi-

naç, ˝e gdyby nie by∏o pracowników (piel´-

gniarek/po∏o˝nych – tych pochylajàcych si´

nad ∏ó˝kiem chorego, i w dzieƒ i w nocy) to,

Kim by zarzàdza∏? Czyjà pracà by kierowa∏?

Nasz szef – jest naszym pracodawcà. W ka˝-

dej sytuacji obowiàzuje go przestrzeganie

prawa, stwarzanie bezpiecznych warunków

pracy oraz kulturalne zachowanie, w którym

nie ma miejsca na przekraczanie ˝adnych

granic, ani zawodowych ani osobistych.
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Problemy etyczne w stylach kierowania 
prezentowane przez pielęgniarki i położne
Piel´gniarki stanowià najliczniejszà grup´

zawodowà ochrony zdrowia. Wed∏ug

WHO jest ich razem z po∏o˝nymi ok. 9 mi-

lionów. Odgrywajà donios∏à rol´, a zawód

piel´gniarki wymaga dziÊ coraz wi´kszej wie-

dzy fachowej prowadzàcej do wysokich kwa-

lifikacji. Rozwój techniki i jej rosnàcy wp∏yw

na cz∏owieka, trudnoÊç pogodzenia techniki

z humanitaryzmem  ludzkim podejÊciem do

pacjenta – daje do myÊlenia: ˝adne urzàdze-

nie nie zdo∏a zastàpiç troskliwoÊci i wspó∏-

czucia dla chorego cz∏owieka. Ponadto

wspó∏czesne piel´gniarki i po∏o˝ne majà

gruntowne wykszta∏cenie ogólne i specjali-

styczne. Znajà zagadnienia medycyny, piel´-

gniarstwa, a tak˝e elementy socjologii, psy-

chologii, ekonomiki, zarzàdzania i prawa.

Jednak˝e, aby prawid∏owo wykonywaç obo-

wiàzki zawodowe i odnaleêç si´ w skompli-

kowanym Êwiecie problemów moralnych, ja-

kie spotyka si´ na drodze zawodowej, nie-

zb´dne jest przestrzeganie podstawowych

wartoÊci, zasad i norm wspólnych dla ca∏ej

grupy zawodowej – takich, które mogà sta-

nowiç oparcie w sytuacjach moralnie niejed-

noznacznych. Karta Praw i Obowiàzków Pa-

cjenta, stanowi pewnego rodzaju drogo-

wskaz etycznego post´powania wobec cz∏o-

wieka chorego, mo˝na zobaczyç, z jakimi

problemami natury moralnej muszà zmagaç

si´, na co dzieƒ piel´gniarka i po∏o˝na. Wzo-

ry moralne powinny w g∏ównej mierze p∏y-

nàç z góry, od kierowników i prze∏o˝onych.

Stanowiska piel´gniarki prze∏o˝onej, oddzia-

∏owej podporzàdkowane sà takim samym re-

gu∏om, jakim podlegajà stanowiska kierow-

nicze w innych dziedzinach gospodarki. Ró˝-

nica polega na tym, ˝e praca jest wykonywa-

na z cz∏owiekiem i dla cz∏owieka. Piel´gniar-

ka u progu swej pracy zawodowej staje przed

dylematami etycznymi i moralnymi. Spoty-

kaç si´ mo˝e z chaosem, poÊpiechem, rutynà,

przedmiotowym traktowaniem pacjentów.

Od si∏y jej zasad i woli, jej wytrwa∏oÊci, zale-

˝y wówczas czy przejmie z∏e nawyki persone-

lu i czy ulegnie presji Êrodowiskowej, którà

cechowaç mo˝e ch´ç wyt∏umienia „zbytniej

nadgorliwoÊci” nowicjuszy.

Problem skutecznoÊci oddzia∏ywania kie-

rujàcych na podw∏adnych nurtuje badaczy

organizacji od dziesi´cioleci. Ka˝dy kierow-

nik w nieco odmienny sposób oddzia∏uje na

zachowania podw∏adnych, czyli stosuje inny

styl kierowania. Jeden sam planuje prac´

podleg∏ych mu jednostek i grup, inny robi to

wspólnie z nimi. Sà tacy prze∏o˝eni, którzy

motywujà wspó∏pracowników g∏ównie za

pomocà nagród i tacy, którzy pos∏ugujà si´

przede wszystkim karami. Styl kierowania

jest zagadnieniem, które ma du˝e znaczenie

zarówno z punktu widzenia ekonomicznego,

psychologicznego, jak i etycznego. 

W literaturze przedmiotu styl kierowania

bywa rozmaicie definiowany, choç praktycz-

nie we wszystkich definicjach istniejà wspól-

ne elementy. Przez styl kierowania rozumie

si´ formy, metody i techniki oddzia∏ywania

na podw∏adnych, zmierzajàce do realizacji

postawionych przed instytucjà zadaƒ. Naj-

istotniejszym elementem stylu kierowania

jest sposób podejmowania decyzji przez kie-

rownika i jego gotowoÊç do w∏àczenia pra-

cowników w sprawy instytucji.

William J. Reddin wyró˝ni∏ cztery pod-
stawowe style:
Przyjazny (towarzyski) – kierownik kon-

centruje si´ na problemach pracowniczych,

w niewielkim stopniu na zadaniach. Lubi

kontakty z podw∏adnymi i ma zdolnoÊç roz-

wiàzywania konfliktów, jednak nie pobudza-

nia podw∏adnych.

Kompleksowy (zintegrowany) – kierow-

nik koncentruje si´ zarówno na aktualnie

wykonywanych zadaniach, jak i docenia zna-

czenie indywidualizacji pracowników. Nara-

dy grupowe sà dla niego formà ustalania za-

daƒ, a ludzi ocenia ze wzgl´du na ich przy-

datnoÊç. Jest dalekowzroczny i kieruje ludê-

mi przez wskazywanie im idea∏ów i stawia-

nie ambitnych zadaƒ.

Wyizolowany (separujàcy si´) – w niewiel-

kim stopniu nastawiony i na zadania, i na lu-

dzi. Stosuje kary w postaci cofania upraw-

nieƒ decyzyjnych. Unika innowacji, preferu-

je metody znane i wypróbowane. Ma trud-

noÊci z nawiàzaniem kontaktów i wspó∏dzia-

∏aniem z ludêmi. Ceni racjonalnoÊç, a za

zgubne uwa˝a uleganie emocjom.

Gorliwy (poÊwi´cajàcy si´) – skoncentro-

wany na zadaniach, chce uzyskaç dominacj´

nad innymi, udzielajàc podw∏adnym instruk-

cji i wskazówek. Dzia∏a w krótkiej perspekty-

wie, a podw∏adnych ocenia z punktu widze-

nia ich przydatnoÊci do wykonywania zadaƒ.

Nagrody i kary uwa˝a za najlepsze narz´dzia

kierowania.

WÊród nich wyró˝ni∏ style mniej i bardziej
efektywne. Style mniej efektywne to:
Misjonarz – wk∏ada wiele wysi∏ku przede

wszystkim w zapewnienie jak najlepszych

stosunków mi´dzyludzkich. Przez otoczenie

jest odbierany jako cz∏owiek mi∏y, ale niesku-

teczny, nie umiejàcy stawiaç zadaƒ, a bar-

dziej jeszcze egzekwowaç ich wykonanie.

Kompromista (ugodowy) – bardzo podat-

ny na wp∏yw otoczenia. Lubi zgadzaç si´ ze

wszystkimi i zawsze. Koncentruje si´ przede

wszystkim na rozwiàzywaniu zagadnieƒ bie-

˝àcych, pomijajàc te o d∏u˝szym horyzoncie

czasu.

Dezerter – ucieka od kierowania. Wiele pro-

blemów, które powinien rozwiàzywaç, bàdê

nie rozwiàzuje ich wcale, bàdê przekazuje do

rozwiàzania innym. Przez otoczenie jest oce-

niany jako niezaanga˝owany w prac´.

Autokrata – dà˝àcy za wszelkà cen´ do wy-

konania zadaƒ. Przez otoczenie oceniany jest

jako nie majàcy zaufania do ludzi, apodyk-

tyczny, nie˝yczliwy, co sprawia, ̋ e trudno mu

uzyskiwaç dobre rezultaty, nie mówiàc ju˝

o klimacie wewnàtrz kierowanego zespo∏u.

Natomiast style bardziej efektywne to: 
Rozwojowiec (otwarty) – uwa˝any za cz∏o-

wieka ufnego, delegujàcego uprawnienia na

podw∏adnych, dbajàcego zarazem o ich roz-

wój. Takie nastawienie zapewnia mu sukce-
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jest zespó∏.

Administrator (dyrektorski) – umie stawiaç

i stawia wysokie wymagania sobie i pod-

w∏adnym. K∏adzie nacisk na prac´ zespo∏o-

wà, potrafi skutecznie dobieraç ludzi, co za-

pewnia mu skutecznoÊç dzia∏ania.

Biurokrata – przywiàzuje wag´ do formal-

nych procedur i kontroli podlegajàcego mu

personelu. Przez otoczenie ceniony jest jako

sumienny i skrupulatny. Mo˝e osiàgnàç nie-

z∏e wyniki dzia∏ania.

˚yczliwy autokrata – stara si´ realizowaç

zadania bez zra˝ania sobie ludzi. Tych ostat-

nich traktuje, co prawda instrumentalnie, ale

w miar´ im ufa i pozostawia samodzielnoÊç

dzia∏ania. Dzi´ki temu, mo˝e mieç dobre

wyniki nawet przy ambitnych zadaniach.

W badaniach nad prezentowaniem sty-

lów kierowania kadry zarzàdzajàcej w piel´-

gniarstwie wg Ewy Stychno, Leszka Wdo-

wiaka i Kingi Kulczyckiej w pracy pt. „Sta˝

pracy jako wyznacznik stylu kierowania”,

mo˝na zauwa˝yç, ˝e, najm∏odsi kierownicy,

ze sta˝em do 10 lat oraz ponad 21 lat na da-

nym stanowisku, prezentowali styl admini-

stratora. Natomiast prze∏o˝one pomi´dzy

11-20 rokiem sprawowania funkcji kierow-

nika, najcz´Êciej wskazywa∏y styl rozwojow-

ca. Podobne wyniki badaƒ, w kontekÊcie sta-

˝u pracy i stosowanego stylu kierowania,

uzyska∏a dr Maria Kosiƒska badajàc prze∏o-

˝one lecznictwa otwartego. W badaniach zo-

sta∏y poddane ocenie cztery podstawowe

style kierowania wg Reddina. Grupa prze∏o-

˝onych o najkrótszym i najd∏u˝szym sta˝u

pracy prezentowa∏a styl zintegrowany, nato-

miast pomi´dzy 11-20 rokiem pracy – styl

zintegrowany i towarzyski. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e:
• Style prezentowane u prze∏o˝onych na po-

czàtku swojej kariery zawodowej by∏y wy-

soko zorientowanego na ludzi i zadania;

prze∏o˝eni sà pe∏ni zapa∏u i inicjatywy.

• Wraz ze sta˝em pracy dominuje styl zo-

rientowany na pracowników, tracàc ener-

gi´, popadajàc w apati´ i stagnacj´.

Analizujàc kodeksy etyki zawodowej pie-

l´gniarki i po∏o˝nej, obserwujemy tendencj´

do rozszerzania ich samodzielnoÊci zawodo-

wej w zakresie piel´gnowania pacjenta i za-

spokajania jego potrzeb zdrowotnych, ale

tak˝e do ochrony pacjenta przed nadu˝ycia-

mi opieki zdrowotnej, naruszaniem jego

prawa do samostanowienia, poszanowania

wolnoÊci i godnoÊci osobistej. Zmiany

w sferze opieki zdrowotnej umo˝liwi∏y funk-

cjonowanie zawodów piel´gniarki i po∏o˝nej

w formach samodzielnych. To spowodowa-

∏o, ˝e stykajà si´ one na co dzieƒ w pracy za-

wodowej z zagadnieniami etyki zarzàdzania,

bez wzgl´du na styl kierowania zespo∏em

piel´gniarek czy po∏o˝nych. Mamy wtedy
do czynienia z p∏aszczyznami etyki zarzà-
dzania, które mo˝na sklasyfikowaç nast´-
pujàco:
• etyka w relacjach mi´dzyludzkich

• etyczny stosunek do w∏asnej firmy

• etyczny stosunek do partnerów

• na rynku us∏ug medycznych

• etyka stosowana w procedurach kontrak-

towania

W ka˝dej organizacji, w której funkcjo-

nujà wi´zi mi´dzyludzkie, pojawiajà si´ dyle-

maty zwiàzane z zarzàdzaniem personelem,

sposobem traktowania podw∏adnych, poli-

tykà personalnà, stosowaniem systemów

motywacyjnych, podzia∏em zysków i na-

gród, Êwiadczeniami socjalnymi oraz z za-

gadnieniami przywództwa w organizacji.

Etyczny stosunek do w∏asnej firmy to

przede wszystkim: poczucie odpowiedzial-

noÊci, solidnoÊç, rzetelnoÊç i spolegliwoÊç

(etycznoÊç) w dzia∏aniu. 

Etyka zawodowa piel´gniarki, po∏o˝nej

przejawia si´ równie˝ w stosunku do partne-

rów na rynku, procedur kontraktowania

konkurentów: nieuczciwa konkurencja, ob-

ni˝anie presti˝u i zaufania do innych pod-

miotów, rozpowszechnianie fa∏szywych in-

formacji dyskwalifikujàcych konkurenta czy

zwyczajny dumping. Co robiç w takich sytu-

acjach? Pracowaç w zgodzie ze swoim su-

mieniem, dawaç dobry przyk∏ad, szukaç

osób myÊlàcych, odczuwajàcych podobnie

i udzielaç sobie z nimi wzajemnego wspar-

cia.

Badania wykazujà, ˝e blisko 90% kobiet

na kierowniczych stanowiskach to kobiety

pozostajàce w zwiàzkach i wychowujàce

dzieci! Realizacja kobiet w wymiarze osobi-

stym, rodzinnym i zawodowym czyni je lep-

szymi mened˝erami, wp∏ywajàc tak˝e pozy-

tywnie na w∏asne poczucie wartoÊci i budo-

wanie partnerskich relacji w domu z m´˝em

i dzieçmi. Niestety, przy tym wszystkim, ko-

biety odczuwajà znaczàco wy˝szy stres zwià-

zany z rolà kierowniczà ni˝ m´˝czyêni. Przy

tym, reagujà emocjonalnie i cz´sto obwinia-

jà siebie o zaniedbywanie domu, dzieci czy

partnera. 

I tak, pojawiajà si´ cechy kobiet, które

utrudniajà im realizacj´ mened˝erskich funk-

cji. Cechy te prowadzà do kilku najcz´Êciej

pope∏nianych b∏´dów mened˝erskich przez

kobiety, znanych w literaturze przedmiotu,

jako: b∏àd Królowej Âniegu, Sympatycznej

kwoki, WÊciek∏ej tygrysicy, Romantycznego

∏ab´dzia i b∏àd Carycy Katarzyny. 

• Królowa Âniegu to szefowa, która wpro-

wadza sztuczny dystans wobec pracowni-

ków, chce byç ch∏odna i m´ska w stosun-

kach z podw∏adnymi. Cz´sto podkreÊla

ró˝nice pomi´dzy sobà a pracownikami,

nieudolnie naÊladuje m´ski styl zarzàdza-

nia.

• Sympatyczna kwoka zaprzyjaênia si´

z pracownikami, zna wszystkie ich proble-

my, troskliwie opiekuje si´ nimi i pociesza.

Matkowanie wychodzi jej Êwietnie, ale eg-

zekwowanie obowiàzków du˝o gorzej. 

• WÊciek∏a tygrysica to przyk∏ad (tak cz´-

sto znienawidzonej przez m´˝czyzn) nie-

stabilnej emocjonalnie, wybuchowej sze-

fowej, która ho∏duje zasadzie – „co w ser-

cu, to na j´zyku” i z ∏atwoÊcià okazuje

swoje negatywne uczucia wobec pracow-

ników. 

• Romantyczny ∏ab´dê jest pi´kny, dba

o siebie i zawsze jest w centrum uwagi.

Od podw∏adnych wymaga pochwa∏, cià-

g∏ego uwielbienia, potwierdzania swojej

w∏asnej atrakcyjnoÊci. Kobieta-szef o ta-

kich sk∏onnoÊciach cz´Êciej pe∏ni funkcje

reprezentacyjne ni˝ mened˝erskie, wie-

rzàc, i˝ jej obowiàzki wykona ktoÊ inny.

• Caryca Katarzyna to mened˝erka spryt-

nie wykorzystujàca swoich podw∏adnych,

wie, do czego s∏u˝y palec wskazujàcy, ˝à-

dajàc ca∏kowitego oddania si´ pracy i jej.

JeÊli tylko kobiety-szefowe b´dà si´ wy-

strzegaç tych przerysowanych postaw, ceniç

swojà kobiecoÊç, mi´kkoÊç i otwartoÊç w za-

rzàdzaniu ludêmi, szanowaç siebie i innych,

czerpaç pozytywne wzorce od najlepszych

mened˝erów, bez wzgl´du na p∏eç, to sà

w stanie odnieÊç wi´kszy sukces mened˝er-

ski od niejednego m´˝czyzny. Wykorzystujàc

w∏asne atuty, pracowitoÊç, osobowoÊç

i umiej´tnoÊç do wspó∏pracy, potrafià zbu-

dowaç Êwietny zespó∏ pracowników.
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Zofia Pra˝ak ● Licencjat piel´gniarstwa, mgr zarzàdzania i marketingu,

Specjalista w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego w SP Szpitalu

Klinicznym im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach, cz∏onek zespo∏u 

ds. ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych przy ORPiP w Katowicach 

oraz Sekcji Piel´gniarek Epidemiologicznych Ziemi Âlàskiej

Etyczna odpowiedzialność w zapobieganiu 
zakażeniom wirusem HIV cz. II
Wcz´Êci I artyku∏u prezentowanym

w numerze 12/2010, tekst wprowa-

dza∏ Czytelnika w problem etycznej odpo-

wiedzialnoÊci zwiàzanej z ryzykiem zaka˝e-

nia wirusem HIV personelu w placówkach

ochrony zdrowia. II cz´Êç tekstu przedstawia

uregulowania prawne w odniesieniu do pa-

cjentów, pracodawców i pracowników

ochrony zdrowia oraz podkreÊla moralny

obowiàzek troski o pacjenta i w∏asne zdro-

wie personelu poprzez wy∏àczenie z codzien-

nych dzia∏aƒ niepotrzebnych zagro˝eƒ.

Piel´gniarki i po∏o˝ne sà zobligowane do

ustawicznego samokszta∏cenia. Edukacja ma

na celu zmniejszenie strachu wobec osób za-

ka˝onych wirusem HIV, niedopuszczenie do

ich izolacji oraz odmowy udzielania Êwiad-

czeƒ medycznych. 

Podczas realizacji procesu piel´gnowania,

stosowanie podstawowych Êrodków ostro˝no-

Êci ma ogromne znaczenie. Uniwersalne Êrod-

ki ostro˝noÊci dotyczàce krwi i p∏ynów ustro-

jowych (znane równie˝ jako „Uniwersalne Za-

sady Ostro˝noÊci lub „Standartowe Ârodki

Ostro˝noÊci”) zosta∏y pierwotnie przedsta-

wione przez Amerykaƒskie Centrum Kontroli

Chorób (CDC) w roku 1985. PodejÊcie to

k∏ad∏o nacisk na uniwersalne stosowanie zasad

przestrzegania Êrodków ostro˝noÊci w kontak-

cie z krwià i p∏ynami ustrojowymi wobec

wszystkich osób, bez wzgl´du na ich domnie-

many status serologiczny, czy te˝ nie. Zasady

te sà prostymi standardami do stosowania

w profilaktyce zaka˝eƒ w opiece nad wszystki-

mi pacjentami, we wszystkich sytuacjach,

w celu zminimalizowania ryzyka zaka˝enia pa-

togenami przenoszonymi przez krew.

Na Uniwersalne Zasady Ostro˝noÊci
sk∏ada si´:
• stosowanie Êrodków ochronnych – takich

jak r´kawiczki, fartuchy, okulary, przy∏bi-

ce, maski;

• mycie i dezynfekcja ràk przed/po zabiegach;

• ostro˝ne obchodzenie si´ z ostrymi narz´-

dziami oraz bezpieczne pozbywanie si´

tych narz´dzi po zu˝yciu (ig∏y lub inne

ostre przedmioty);

• bezpieczny sposób pozbywania si´ odpa-

dów zanieczyszczonych przez krew i p∏yny

ustrojowe;

• odpowiednia dezynfekcja narz´dzi oraz

innego zanieczyszczonego krwià i p∏ynami

ustrojowymi sprz´tu;

• odpowiednie post´powanie z zabrudzonà

bieliznà szpitalnà.

Stosowanie barier mechanicznych ogra-

niczajàcych kontakt pracownika z zakaênymi

p∏ynami ustrojowymi zmniejsza ryzyko za-

ka˝enia. U˝ywanie r´kawic lateksowych

zmniejsza iloÊç krwi, która dostaje si´ do

miejsca zranienia o 46-63%, w wypadku za-

k∏ucia ig∏à bez Êwiat∏a o 86%. Podobnie u˝y-

wanie okularów ochronnych stanowi barier´

dla potencjalnie zakaênych p∏ynów. 

Jedynà metodà ochrony przed zawodowà

ekspozycjà na zaka˝enie HIV jest przestrze-

ganie zasady traktowania ka˝dego pacjenta

jako êród∏o potencjalnego zagro˝enia. Po-

nadto, cz´Êciej ni˝ sprz´t ochrony osobistej

tego typu zaka˝eƒ pomaga uniknàç rozwa-

ga, wyobraênia i profesjonalizm. W konse-

kwencji wiedza o statusie serologicznym pa-

cjenta jest w istocie zb´dna.

BezpoÊrednio po potencjalnej ekspozycji

na zaka˝enie podejmuje si´ czynnoÊci zmie-

rzajàce do usuni´cia materia∏u zakaênego

poprzez zastosowanie prostych metod. 

Zaleca si´:
• Nie tamowaç krwawienia.

• Miejsce zak∏ucia lub skaleczenia dok∏adnie

umyç wodà z myd∏em.

• Sp∏ukaç wodà krew rozpryÊni´tà na skó-

rze; na b∏onach Êluzowych.

• Worek spojówkowy, do którego przedo-

sta∏a si´ krew, wyp∏ukaç wodà lub roztwo-

rem soli fizjologicznej. 

Osoby, które w miejscu pracy majà kon-

takt z krwià (s∏u˝ba zdrowia, policja, stra˝

po˝arna, pracownicy s∏u˝b wi´ziennych), po-

winny stosowaç si´ do obowiàzujàcych w ich

zawodzie przepisów bezpieczeƒstwa i higie-

ny pracy oraz dbaç o to, aby ich wspó∏pra-

cownicy zachowywali si´ w podobny sposób. 

JeÊli przyjmiemy stanowisko, ˝e ka˝dy

cz∏owiek mo˝e byç zaka˝ony HIV, i zawsze

b´dziemy przestrzegaç zasad higieny, b´dzie

to najlepszy sposób zabezpieczenia siebie

i innych przed zaka˝eniem HIV. 

Musimy pami´taç o tym, ˝e HIV - jest

zaka˝eniem kontaktowym, tzn. musi istnieç

droga wnikni´cia wirusa do organizmu cz∏o-

wieka; wi´c przede wszystkim nale˝y zabez-

pieczyç wszelkiego rodzaju skaleczenia lub

otarcia stosujàc odpowiednie opatrunki. 

HBV, HCV podobnie sà przenoszone jak

HIV, ale o znacznie wy˝szym stopniu zaka-

˝enia, a najbardziej boimy si´ HIV.

Raport Komisji Europejskiej podkreÊla,

i˝ w porównaniu z wirusami zapalenia wà-

troby typu B i C (HBV i HCV) ryzyko za-

ka˝enia HIV wskutek kontaktu zawodowe-

go jest ma∏e. 

Autorzy amerykaƒscy podkreÊlajà, i˝ pra-

cownikowi s∏u˝by zdrowia znacznie ∏atwiej

jest nabyç zaka˝enie HIV w ˝yciu prywatnym,

ni˝ podczas wykonywania pracy zawodowej. 

Ryzyko zwiàzane z ekspozycjà zawodowà

generujemy najcz´Êciej poprzez lekkomyÊl-

ne, cz´sto niedba∏e wykonywanie procedur

medycznych. Kszta∏tujmy profesjonalne za-

chowania, a ryzyko zaka˝enia HIV w miej-

scu pracy b´dzie równe przypadkowi loso-

wemu, zatem nie prowokujmy losu i nie de-

monizujmy zagro˝enia. 
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▼ Zaka˝enia HIV i zwiàzany z nim zespó∏

AIDS nale˝à do tych chorób, w których pro-

blemy etyczne i prawne odgrywajà szczegól-

nie istotnà rol´. W∏aÊciwe respektowanie

praw cz∏owieka wobec osób zaka˝onych

HIV i chorych na AIDS jest jednym z pod-

stawowych warunków opanowania. Prawa

te odnoszà si´ do wszystkich dziedzin nasze-

go ˝ycia: zdrowia, nauki, jak i chorych,

w tym tak˝e ˝yjàcych z HIV. 

Niedopuszczalne jest uzale˝nienie wyko-

nywania jakichkolwiek procedur medycz-

nych od wykonania testu. Wykonanie testu

nie chroni personelu przed zaka˝eniem. 

Osoba poddana testowi powinna byç

uprzednio poinformowana o celu, sposobie

i konsekwencjach tego badania. Wykonanie

testu bez zgody pacjenta, na przyk∏ad w ra-

mach rutynowych badaƒ przy przyj´ciu do

szpitala, przed zabiegiem operacyjnym lub

w trakcie pobytu w szpitalu – gdy nie wyma-

gajà tego wzgl´dy diagnostyczne - jest po-

gwa∏ceniem prywatnoÊci i mo˝e byç podsta-

wà do wystàpienia o odszkodowanie w po-

st´powaniu cywilnym. Gdy test nie jest wy-

konywany ze wskazaƒ klinicznych, uzyska-

nie zgody pacjenta jest bezwzgl´dnym naka-

zem, zarówno etycznym, jak i prawnym. 

Obowiàzkowe badania dotyczà tylko

dawców krwi, narzàdów, tkanek i nasienia.

Nie jest to badanie bez zgody pacjenta, nikt

nikogo bowiem nie zmusza do bycia dawcà.

Je˝eli jednak ktoÊ chce nim byç, to musi wy-

raziç zgod´ na badanie, gdy˝ oczywistym

jest, i˝ nie mo˝liwe jest dopuszczenie do

przetoczenia krwi niezbadanej w kierunku

HIV i innych wirusów szerzàcych si´ drogà

krwi (HBV, HCV). 

W Polsce nie ma uregulowaƒ prawnych

w przypadku, gdy pacjent jest êród∏em eks-

pozycji pracownika, gdzie od wyniku zale˝y

post´powanie zapobiegawcze u pracownika.

Niemniej wydaje si´, ˝e jest oczywiste, i˝ za-

sady etyczne zobowiàzujà wówczas pacjenta

do poddania si´ badaniu, niezale˝nie od te-

go, ˝e nie jest to badanie wykonywane w je-

go interesie, lecz w interesie pracownika,

którego dotyczy ekspozycja.

U osób niepe∏noletnich, do ukoƒczenia

16 lat – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-

mi prawnymi – zgod´ na wykonanie wszel-

kich badaƒ diagnostycznych, w tym tak˝e

badania wykrywajàcego HIV, muszà wyraziç

rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

W wieku 16-17 lat niezb´dna jest podwójna

zgoda, czyli zarówno rodziców, jak i bezpo-

Êrednio zainteresowanego m∏odego cz∏owie-

ka. Osoby zaka˝one majà prawo do zastrze-

˝enia swoich danych osobowych przy prze-

kazywaniu ich przez placówki ochrony zdro-

wia do krajowego rejestru zaka˝onych HIV

i chorych na AIDS.

Nie istniejà ˝adne merytorycznie uzasad-

nione wymagania przez pracodawc´ badaƒ

na obecnoÊç HIV czy przy przyj´ciu do pra-

cy, czy w ramach badaƒ okresowych. Zgod-

nie z tym nie istniejà ˝adne przepisy prawne,

które zabrania∏yby osobom zaka˝onym HIV

pracy w jakimkolwiek zawodzie. Zaka˝enie

to nie mo˝e byç równie˝ powodem zwolnie-

nia z pracy. Osoby ˝yjàce z HIV mogà wi´c

w pe∏ni uczestniczyç w ˝yciu publicznym

i realizowaç swoje zainteresowania. 

Pacjent ma prawo do niewyra˝enia zgody

na wykonanie testu anty-HIV, bez ˝adnych

niekorzystnych dla niego konsekwencji.

Pacjent nie ma tak˝e obowiàzku informo-

wania pracownika s∏u˝by zdrowia o swoim

zaka˝eniu HIV. To pracownik s∏u˝by zdro-

wia powinien pracowaç tak, by by∏o to bez-

pieczne dla niego i dla kolejnych jego pa-

cjentów. Podobnie naiwna jest wiara, ˝e za-

ka˝eni HIV leczà si´ w wyodr´bnionych

oÊrodkach. 2/3 pacjentów jest nieÊwiado-

mych bycia zaka˝onym HIV. 

Osoby ˝yjàce z wirusem HIV powinny

mieç mo˝liwoÊç prowadzenia aktywnego ˝y-

cia zawodowego tak d∏ugo, jak pozwala im

na to stan zdrowia. 

Zaka˝enie nie jest powodem do zakoƒ-

czenia pracy zawodowej, niezale˝nie od tego

czy do zaka˝enia dosz∏o w ramach wykony-

wanej pracy, czy nie. Tak jak w przypadku in-

nych chorób, nale˝y pozwoliç zaka˝onym

piel´gniarkom i po∏o˝nym wykonywaç swà

prac´ tak d∏ugo, jak pozwala im na to zdro-

wie, pod warunkiem, ˝e zastosujà podstawo-

we Êrodki ostro˝noÊci. Pracownicy ochrony

zdrowia zaka˝eni HIV mogà mieç znaczny

udzia∏ w opiece edukujàc innych, zmniejsza-

jàc napi´tnowanie oraz dyskryminacj´ zwià-

zanà z HIV. Mogà równie˝ zapewniç potrze-

bujàcym wsparcie i poradnictwo. Pracodaw-

cy powinni, wi´c stworzyç odpowiednie wa-

runki pracy, aby HIV-dodatni pracownicy

mogli wykonywaç swoje obowiàzki. 

Ze wzgl´du na dobre samopoczucie

wi´kszoÊç osób ˝yjàcych z HIV oraz wiele

osób chorych na AIDS jest wstanie normal-

nie pracowaç i wykonywaç swoje obowiàzki

zawodowe bez ˝adnych zmian, ale z takim

samym, co przedtem wsparciem i przyjaênià

kolegów oraz prze∏o˝onych. Osobom, które

chorujà na schorzenia przewlekle, praca cz´-

sto pomaga przetrwaç trudne dni zwiàzane

z chorobà. W ten sposób mogà zapomnieç

o swoim bólu i l´kach. 

Ludzie bojà si´ wykonywaç testy na HIV

lub ujawniaç swój status serologiczny ze stra-

chu przed dyskryminacjà, przemocà i izola-

cjà. Dzia∏ania prewencyjne by∏yby znacznie

bardziej skuteczne, gdyby HIV traktowaç jak

ka˝dà innà przewlek∏à chorob´. 

Wybierajàc zawód pracownika ochrony

zdrowia, dokonaliÊmy równoczeÊnie wyboru

okreÊlonej postawy moralnej w ˝yciu. Obo-

wiàzków zawodowych i zwiàzanych z nimi

spo∏ecznych wymagaƒ i oczekiwaƒ moral-

nych, których nie mo˝na od siebie oddzielaç.

Obowiàzki zawodowe dotyczà technicznej

strony wykonywanej pracy, natomiast regu∏y

etyki zawodowej dotyczà wewn´trznej posta-

wy cz∏owieka, okreÊlajà jego post´powanie

zawodowe z punktu widzenia dobra i z∏a

moralnego, wartoÊci i idea∏ów moralnych. 

Praca w ochronie ˝ycia i zdrowia ludzkie-

go wymaga rzetelnoÊci i sumiennego wyko-

nywania trudnych obowiàzków. Aby si´ jed-

nak na to zdobyç, konieczny jest hart we-

wn´trzny, determinacja i odwaga. Hart du-

cha w pracy zawodowej i odwaga w obliczu

niebezpieczeƒstwa nie mogà przybraç posta-

ci nierozumnego, to znaczy niedyktowanego

koniecznoÊcià nara˝ania swego zdrowia i ˝y-

cia. Dzia∏anie musi cechowaç roztropnoÊç,

które polega na dobieraniu najlepszych, naj-

pewniejszych Êrodków w dà˝eniu do okre-

Êlonych celów, z wy∏àczeniem niepotrzeb-

nych zagro˝eƒ. Nieraz przychodzi podejmo-

waç trudne decyzje, ale gdy wyrobimy sobie

koniecznà w zawodzie roztropnoÊç i nauczy-

my si´ dzia∏aç z namys∏em i rozwagà, potra-

fimy wybieraç Êrodki najlepsze, to znaczy

najbardziej bezpieczne. 

Ci´˝ki stan pacjenta powinien mobilizo-

waç do niezwykle intensywnej opieki. Dla

personelu medycznego strach przed zara˝e-

niem nie jest ˝adnym wyt∏umaczeniem,

zw∏aszcza, ˝e prawdopodobieƒstwo ryzyka

jest minimalne.

Literatura u autorki

Ryzyko narażenia na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV
Zakłucie igłą lub innymi ostrymi narzędziami Ryzyko zakażenia

zainfekowanymi wirusem
HIV 0,23 – 0,32%
HBV 7 – 30%*
HCV 0,3 – 10%

* dotyczy osób nieszczepionych przeciwko WZW typu B
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„Poród to szereg zmian i zwrotów, jakie

musi wykonaç dziecko, aby urodziç

si´ na zewnàtrz” - brzmi bardzo prosto, jed-

nak dla wielu kobiet jest ogromnym wyzwa-

niem i nastr´cza wielu problemów. Kobieta

musi podjàç decyzj´ gdzie rodziç, jak si´

przygotowaç i zastanawia si´ czy da rad´.

Z pomocà przychodzi pacjentkom szko∏a ro-

dzenia, gdzie nabywajà umiej´tnoÊci z zakre-

su opieki i piel´gnacji noworodka, zdobywa-

jà wiedz´ na temat zmian hormonalnych,

jakie towarzyszà kobiecie w cià˝y i po∏o-

gu. Na zaj´ciach w szkole rodzenia uzy-

skujà informacje na temat fizjologii

i przebiegu porodu, przygotowujà si´ fi-

zycznie poprzez çwiczenia oraz uczà si´,

jak mogà sobie pomóc w tym szczegól-

nym czasie.

Prowadzenie porodu fizjologicznego

przebiegajàcego bez powik∏aƒ le˝y

w kompetencjach i zakresie obowiàzków

po∏o˝nej.

Post´p i medykalizacja porodu obie-

cuje kobiecie bezbolesny poród; otrzy-

muje ona sprzeczne informacje od leka-

rza, czasem po∏o˝nej. Porodu ca∏kiem

bezbolesnego nie ma!!! Jest powa˝ne po-

dejÊcie do najwa˝niejszego zadania w ˝y-

ciu. 

Para chcàca rodziç Êwiadomie szuka

sposobów i warunków, które zapewnià jej

wyjàtkowoÊç i bezpieczeƒstwo porodu.

Poród rodzinny, to nie poród, w którym

partner nie jest przekonany i przygoto-

wany do tej roli, a zosta∏ „przymuszony”

przez partnerk´ lub presj´ otoczenia.

Jest to wyjàtkowy czas, kiedy przyszli

rodzice pokazujà wzajemne zaufanie i za-

anga˝owanie wobec siebie i rodzàcego si´

maleƒstwa.

W obecnej chwili zmienia si´ podejÊcie

po∏o˝nej i personelu medycznego do pa-

cjentki rodzàcej oraz jej potrzeb i wymagaƒ.

Kobieta ma do wyboru wiele metod ∏a-

godzenia bólu porodowego, które potrafià

zminimalizowaç l´k i ból porodowy.

W okresie porodu ból powstaje na skutek

rozwierania si´ szyjki macicy oraz skurczów

macicy. W drugim okresie porodu ból gene-

rowany jest przez rozciàganie si´ i uciskanie

tkanek krocza oraz niedokrwienia mi´Ênia

macicy.

Mechanizmu powstawania bólu w czasie

porodu nie uda∏o si´ do koƒca zbadaç.

W trakcie porodu bardzo wa˝ne jest pra-

wid∏owe oddychanie, które cz´Êciowo od-

wraca uwag´ od skurczy i gwarantuje dobre

utlenowanie dziecka i rodzàcej. W I okresie

porodu, kiedy skurcze sà krótkie i s∏abe, sto-

sujemy oddechy polegajàce na powolnym

wdechu i ∏agodnym d∏u˝szym wydechu. Po

ka˝dym skurczu powracamy do naturalnego

spokojnego oddechu – wyciszamy si´, nie

znosi to jednak bólu porodowego, ale spra-

wia, ˝e jest mniej odczuwalny. Skurcze poro-

dowe majà charakter falowy, z tendencjà do

nasilania si´ i skracania przerwy mi´dzy ni-

mi, dlatego opanowanie techniki prawid∏o-

wego oddechu i wykorzystania coraz krót-

szych przerw mi´dzy skurczami jest bardzo

wa˝ne dla przebiegu porodu. Spi´ta i zde-

nerwowana kobieta du˝o gorzej znosi ból

porodowy i propozycje aktywizacji podczas

porodu.

Jednà z metod ∏agodzenia bólu porodo-

wego powszechnie stosowanà jest immersja

wodna. Metoda ta polega na zmniejszeniu

odczuwania bólu porodowego przez kon-

takt z wodà (zanurzaniu si´ w wannie z wo-

dà o temperaturze ok. 37ºC przez 20-30 mi-

nut lub ciep∏y prysznic). Immersja wod-

na sprawia, ˝e bóle porodowe stajà si´

bardziej znoÊne, a pacjentka jest zrelakso-

wana, przez co post´p porodu jest szyb-

szy, a poród mniej bolesny. Rodzàce cz´-

sto i ch´tnie z tej metody korzystajà

w trakcie porodu.

Masa˝ – shiatsu, polarity i akupresura

to rodzaje masa˝u profesjonalnego, ale

masa˝em jest te˝ czu∏y dotyk osoby to-

warzyszàcej, który przynosi wymierne

korzyÊci. To rodzàca decyduje gdzie, kie-

dy i jak mocno uciskaç dany obszar, aby

przyniós∏ ulg´ w bólu. Wa˝ne jest, aby

para nie kr´powa∏a si´ dotyku, swobod-

nie podchodzi∏a do swoich odczuç i prze-

˝yç zwiàzanych z porodem. Dlatego, tak

wa˝na jest atmosfera intymnoÊci i spoko-

ju. Do masa˝u u˝ywamy najcz´Êciej spe-

cjalnej oliwki, nie masujemy „na sucho”,

gdy˝ mo˝emy dodatkowo podra˝niç skó-

r´. Masowaç mo˝emy r´kami lub z zasto-

sowaniem specjalnych przyrzàdów. Cza-

sami w trakcie porodu pacjentka nie wy-

ra˝a zgody na ˝adnà form´ masa˝u, jest

pobudzona i rozdra˝niona, np.: kiedy

wyst´puje tzw. kryzys 7 cm, wtedy ka˝dy

bodziec dotykowy dzia∏a na nià negatywnie.

Osoba towarzyszàca, która ma wiedz´

o przebiegu porodu, jego fazach nie czuje si´

ura˝ona takà reakcjà, gdy˝ jest ona dla niej

zrozumia∏a i w pe∏ni akceptowana.

W takich przypadkach nie powinno si´

rodzàcej „karciç”, ale wspieraç jà w jej wysi∏-

kach.

Aromaterapia na sali porodowej zyskuje

coraz wi´cej zwolenników. Jest to metoda

polegajàca na dzia∏aniu poszczególnych za-

Cecylia Jendyk ● Mgr po∏o˝nictwa, Blok Porodowy, Szpital Zakonu

Bonifratrów w Katowicach

Metody łagodzenia bólu porodowego
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pachów na nasz stan psychofizyczny. W trak-

cie porodu mo˝emy stosowaç olejki uspoka-

jajàce i wzmagajàce koncentracj´, np. lawen-

d´. Stosowanie olejków z melisy i drzewa

sanda∏owego poprawia komfort psychomo-

toryczny rodzàcej, a drzewo sanda∏owe

i herbaciane znakomicie odka˝ajà powietrze,

co ma znaczenie w zapobieganiu infekcjom.

W czasie porodu stosowaç mo˝emy tak˝e,

olejki eteryczne u∏atwiajàce oddychanie np.

sza∏wi´, mi´t´, eukaliptus; ma to du˝e zna-

czenie podczas ca∏ej akcji porodowej, która

wymaga intensywnej pracy uk∏adu oddecho-

wego.

JeÊli do aromaterapii do∏àczymy jeszcze

muzykoterapi´, efekt odpr´˝enia i relaksacji

b´dzie jeszcze bardziej wzmocniony i jak

najbardziej korzystny.

Praktyka wykazuje, ˝e bardzo wa˝na

dla wi´kszoÊci rodzàcych jest obec-

noÊç ojca dziecka przy porodzie, ma to

êród∏o w prastarym obrz´dzie kuwady.

Jest to zwyczaj wielu prymitywnych lu-

dów, polegajàcy na wspó∏uczestniczeniu

i naÊladowaniu przez ojca, cz´Êci cierpieƒ

i zachowaƒ jego ˝ony zwiàzanych z po-

rodem. Wspólny poród czasami stanowi

prób´ dla zwiàzku, ale jest te˝ niesamo-

witym prze˝yciem ∏àczàcym par´.

Pozytywne wspomnienia i doznania

z porodu stanowià podwalin´ zwiàzku,

wzmacniajà wi´zi partnerskie i rodziciel-

skie.

Na popraw´ komfortu w trakcie poro-

du wp∏ywa te˝ mo˝liwoÊç przyjmowania

pozycji alternatywnych w trakcie porodu

i swobodnego poruszania si´ w obr´bie

oddzia∏u.

Ze wzgl´du na koniecznoÊç doku-

mentowania przebiegu porodu, wykonu-

je si´ rodzàcym zapis KTG, który czaso-

wo ogranicza ruchomoÊç pacjentki (20-

30 min.), i czasami stanowi spory pro-

blem w trakcie nasilajàcych si´ skurczów po-

rodowych. Podczas porodu proponuje si´

spacer i kucanie na skurczach, co daje du˝à

swobod´.

W czasie porodu pacjentka mo˝e korzy-

staç z pi∏ki porodowej lub worka sako, dzi´-

ki nim kobieta jest w stanie bardziej si´ roz-

luêniç i zrelaksowaç, co znaczàco wp∏ywa na

stan i przebieg porodu. Wybór nale˝y za-

wsze do kobiety rodzàcej.

Tens - urzàdzenie do przezskórnej elek-

trycznej stymulacji nerwów, generuje pràd

impulsowy o niskich cz´stotliwoÊciach (1-

150 Hz). Podczas skurczy porodowych

przykleja si´ elektrody w okolicy l´dêwiowej

i za pomocà pilota reguluje si´ si∏´ impulsu

elektrycznego dostosowujàc jà do indywidu-

alnych potrzeb. Impuls ten dociera przez

elektrody wywo∏ujàc efekt p/bólowy. Kobie-

ta rodzàca odczuwa jedynie ∏agodne mro-

wienie lub napinanie si´ mi´Êni w okolicy

elektrod.

Wi´kszoÊç porodówek z powodzeniem

stosuje to urzàdzenie jako alternatyw´ dla

znieczuleƒ przewodowych. Metoda ta, jest

szczególnie polecana dla rosnàcej liczby ko-

biet unikajàcych przyjmowania leków pod-

czas porodu.

Tens jest ca∏kowicie bezpieczny dla matki
i dziecka, jednak wiedzieç musimy, ˝e:

• nie wolno stymulowaç brzucha ci´˝arnej

• nie przyklejamy elektrod na podra˝nionà

lub zranionà skór´

• nie nale˝y stosowaç u ci´˝arnej przed 37

tyg.

• u ci´˝arnych z epilepsjà, rozrusznikiem

serca, silnà arytmià  wymagana jest opinia

lekarza specjalisty (neurolog, kardiolog)

Zasada dzia∏ania urzàdzenia jest doÊç

prosta, a obs∏uga nie wymaga dodatkowych

kwalifikacji. Brytyjskie badania dowodzà, ˝e

80% kobiet wykaza∏o pozytywne dzia∏anie

urzàdzenia podczas skurczy porodowych

w postaci skrócenia I okresu porodu i dzia∏a-

nia p/bólowego.

W trakcie stymulacji przysz∏a mama mo-

˝e si´ swobodnie poruszaç i przyjmowaç

wygodne dla siebie pozycje.

Inwazyjnà metodà ∏agodzenia bólu poro-

dowego jest znieczulenie zewnàtrzoponowe,

polega na podaniu przez anestezjologa Êrod-

ka p/bólowego po wczeÊniejszej konsultacji

stanu zdrowia i ocenie wyników badaƒ krwi.

Anestezjolog podaje lek do przestrzeni po-

mi´dzy Êcianà kana∏u kr´gowego, a oponà

twardà  jest to znieczulenie przewodowe.

W czasie znieczulenia rodzàca zmienia pozy-

cj´ cia∏a, aby preparat dotar∏ do wszystkich

nerwów.

Ten rodzaj znieczulenia skraca I okres po-

rodu i znaczàco zmniejsza ból pacjentki.

Warunkiem do za∏o˝enia znieczulenia jest

regularna czynnoÊç skurczowa, ujÊcie

szyjki macicy rozwarte na 4cm, g∏ówka

zaawansowana w kanale rodnym. Nie-
stety, ta metoda ma te˝ negatywne
strony:
• zanik lub os∏abienie akcji skurczowej

• przed∏u˝ajàcy si´ II okres porodu

• zwi´kszonà iloÊç porodów zabiego-

wych

Wi´kszoÊç tych metod stosowanych

jest na porodówkach w wi´kszoÊci szpita-

li w Polsce. Metody te, dajà ka˝dej kobie-

cie wybór oraz nadziej´ na Êwiadomy

i szcz´Êliwy poród.

Ból porodowy jest bardzo specyficzny,

ka˝dy skurcz ma sens, nie ma ̋ adnych ne-

gatywnych konsekwencji i nast´pstw i co

najwa˝niejsze, prowadzi do szcz´Êliwego

fina∏u  porodu zdrowego maluszka.

Wi´kszoÊç rodzàcych identyfikuje go, ja-

ko ból pozytywny „dajàcy ˝ycie”. 

Pacjentka przygotowana psychicznie

i fizycznie do trudu porodu, akceptuje

napi´cie z nim zwiàzane.

Naturalne metody ∏agodzenia bólu

porodowego nie zaburzajà charakteru i prze-

biegu porodu, a obecnoÊç oraz wsparcie

osoby towarzyszàcej dajà dodatkowà pozy-

tywnà mobilizacj´.

Wi´ksza ÊwiadomoÊç kobiet rodzàcych,

wymusza na Êrodowisku po∏o˝niczym zmia-

n´ dotychczasowego podejÊcia do metod

prowadzenia porodu, i otwarcie si´ na no-

woÊci z tej dziedziny. Wymaga ciàg∏ego do-

skonalenia swoich umi´jetnoÊci oraz zrewi-

dowania „starych” przyzwyczajeƒ. Przysz∏a

matka w trakcie porodu wybiera najlepszà

dla siebie pozycj´ oraz rodzaj metody lub

metod ∏agodzenia bólu porodowego, przez

co Êwiadomie prze˝ywa czas oczekiwania

przyjÊcia dziecka na Êwiat. ■
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Ból w chorobie nowotworowej to ból

przewlek∏y, który nie leczony, nie ust´-

puje i nieustannie przypomina o Êmierci.

Rozpoznanie nieuleczalnej choroby, jakà jest

nowotwór, wià˝e si´ z l´kiem przed cierpie-

niem i Êmiercià. Terapia onkologiczna koƒ-

czy si´ fiaskiem – choroba nie poddaje si´ le-

czeniu, pojawiajà si´ i nasilajà dolegliwoÊci

somatyczne i psychiczne.

Dominujàcym objawem jest ból pot´-

gowany uczuciem bezradnoÊci i nie-

uchronnoÊci nadejÊcia skutków cho-

roby. Niestety nadal jeszcze wielu

chorych cierpi z powodu braku lub

niedostatecznie skutecznej terapii bó-

lu. Ju˝ w 1986 r. na podstawie badaƒ

w krajach wysoko rozwini´tych,

WHO opracowa∏o wytyczne w spra-

wie leczenia bólów nowotworowych.

Wytyczne te zosta∏y uj´te prostym

schematem drabiny analgetycznej,

która sta∏a si´ ogólnoÊwiatowym

standardem leczenia bólu nowotwo-

rowego.

I stopieƒ DA: nieopioid + leki po-

mocnicze

Ból o miernym nasileniu 1-3 pkt. skali

VAS

(Polopiryna 0,5-1,0) co 4-6 godz.

(Paracetamol 0,5-1,0 co 4-6 godz.

Stosuje si´ równie˝ NLPZ (ibuprofen,

diklofenak, naproksen i ketoprofen).

II stopieƒ DA: s∏aby opioid + I stopieƒ DA

Ból silny 4-5 pkt. skali VAS

Tramadol od 50 do 100 mg p.o. co 4-6

godz. dawka max 600mg/dob´

Tramadol tabl. co 12 godz. kojarzy si´ go

z Paracetamolem, NLPZ

Kodeina co 4-6 godz.

Buprenorfina (Bunondol) 0,2-1,0 podj´zy-

kowo 6-8 godz.

III stopieƒ DA: silne opioidy + 1stopieƒ

Bóle bardzo silne 6-10 pkt. skali VAS

Morfina, od 5-15 mg co 4 godz. p.o. jeÊli

dawka nie znosi bólu zwi´ksza si´ jà o 50%

– na noc stosuje si´ dawk´ podwójnà.

W przypadku przewlek∏ego podawania mor-

finy, wygodniejsze dla chorego jest podawa-

nie morfiny o kontrolowanym uwalnianiu:

Sevredol 10 i 20 mg od 5mg co 4 godz.; po-

daje si´ równie˝ przy bólach przebijajàcych

MST Cont., Doltard 30 mg co 12 godz.

Buprenorfina TTS o kontrolowanym uwal-

nianiu (Transtec) 35/godz., co 72 godz.

Fentanyl TTS o kontrolowanym uwalnianiu

(Durogeesic) 25/godz., co 72 godz.

Oceny bólu zwykle dokonuje si´ przy po-

mocy skali wzrokowo-analogowej tzw. skali

VAS (Visual-Analogue Scale). Skala VAS -

to odcinek d∏ugoÊci 10 cm z podzia∏kà od 0

do 10. 

Punkt 0 oznacza brak bólu, a punkt 10

najsilniejszy ból. Chory zaznacza miejsce na

skali (liczb´), która odpowiada jego nat´˝e-

niu bólu. Terapia przeciwbólowa prowadzo-

na jest pod sta∏à kontrolà skali VAS, dzi´ki

czemu lekarz opiekujàcy si´ chorym, mo˝e

szybko korygowaç dawki leków w zale˝noÊci

od nasilenia bólu. W przypadku, kiedy z ró˝-

nych przyczyn sam chory nie mo˝e dokonaç

oceny nasilenia bólu, zadanie to mo˝e wyko-

naç lekarz, piel´gniarka lub rodzina chorego.

Bardzo wa˝nym zadaniem piel´gniarki

jest wspó∏praca z rodzinà, edukacja rodziny

chorego, wspieranie rodziny nie wyr´czanie,

a wszystko to ma na celu stworzenie jak naj-

lepszego komfortu dla chorego.

W leczeniu bólu nowotworowego b∏´dem
jest podawanie leku tylko na ˝àdanie.

Dostosowanie rodzaju analgetyku

do rodzaju bólu, monitorowanie bólu

jest niezb´dne do osiàgni´cia oczeki-

wanego skutku.

Analgetyk nale˝y podawaç w regu-

larnych odst´pach czasowych w ciàgu

ca∏ej doby, tak, aby zapewniç sta∏y po-

ziom analgezji.

O ile w dawkowaniu leków nie-

opioidowych i s∏abych opioidów wy-

st´pujà dawki pu∏apowe – w przypad-

ku silnych opioidów efekt pu∏apowy

nie wyst´puje. 

Droga podawania leków, doustna –
najwygodniejsza i najbardziej natu-
ralna.
Przeciwwskazania:
• nudnoÊci, wymioty

• zmiany patologiczne w jamie ustnej

i prze∏yku

• niedro˝noÊç przewodu pokarmowe-

go

• zaburzenia wch∏aniania

• upoÊledzenie odruchu po∏ykania

• chory nieprzytomny

• epizody bólowe o wysokim nat´˝eniu

(w skali VAS > 6)

• niedostateczna skutecznoÊç pomimo pra-

wid∏owej modyfikacji dawki

• odmowa przyj´cia leku 

Metoda przezskórna 
Durogesic-Fentanyl, Buprenorfina-Trans-

tec (leki opioidowe z III szczebla drabiny

analgetycznej) – przezskórne preparaty apli-

Wies∏awa Sieczka ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, Piel´gniarka 

Oddzia∏owa Oddzia∏u Obserwacyjno-Zakaênego w Tychach, Prezes 

Spo∏ecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Êw. Kaliksta I w Tychach

Ból w chorobie nowotworowej
,,Godzina bólu jest równie d∏uga, jak dzieƒ przyjemnoÊci”

Hipokrates
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▼ kowane w formie plastrów. Przeêroczysty

opatrunek zawierajàcy lek nale˝y przykleiç

na nieow∏osionà skór´, która rozpulchniona

na skutek okluzji umo˝liwia jego przenika-

nie do naczyƒ w∏osowatych i dalej do krwio-

obiegu chorego.

Od chwili przyklejenia plastra z Fentany-

lem do rozpocz´cia dzia∏ania leku up∏ywa

ok.12 godzin.

Nale˝y zawsze obserwowaç chorego pod

kàtem podwy˝szonej ciep∏oty cia∏a – taka sy-

tuacja mo˝e spowodowaç przyspieszone

przyswajanie leku.

Metoda jest nieinwazyjna, a ma∏a cz´sto-

tliwoÊç stosowania plastrów, (co 72 godz.)

przy dobrej kontroli objawów, pozwala cho-

remu funkcjonowaç bez zobowiàzaƒ czaso-

wych wyst´pujàcych w przypadku stosowa-

nia innych form leczenia. Dzia∏anie leku

utrzymuje si´ przez 12 godzin po odklejeniu

plastra.

Podskórne podawanie leków
U wi´kszoÊci chorych w stanie terminal-

nym z ró˝nych przyczyn zachodzi potrzeba

parenteralnego podawania leków. Najcz´-

Êciej, przez wk∏ucie podskórne u˝ywane do

nawodnienia chorego, podawane sà równie˝

leki we wlewie ciàg∏ym lub w bolusach. Tà

drogà podajemy najwa˝niejsze leki stosowa-

ne w medycynie paliatywnej i stanie termi-

nalnym, co umo˝liwia opiek´ nad umierajà-

cymi w warunkach domowych, w oddzia∏ach

paliatywno-hospicyjnych i chroni chorych

przed znacznà iloÊcià jednorazowych iniekcji.

Bardzo wygodnà metodà jest przygoto-

wanie leku w strzykawce, w dawce dobowej,

i podawanie okreÊlonej obj´toÊci w regular-

nych odst´pach czasu lub w razie potrzeby,

co cz´sto stosuje si´ w przypadku podawa-

nia morfiny. 

Strzykawk´ z rozpuszczonym lekiem na-

le˝y przechowywaç zabezpieczonà w orygi-

nalnym opakowaniu w lodówce i wyjmowaç

na 30-15 min. przed podaniem.

Wymiany wkłuć
Cz´stoÊç, z jakà nale˝y zmieniaç wk∏ucia

zale˝y prawie wy∏àcznie od rodzaju podawa-

nych leków i obj´toÊci p∏ynów. Podawanie

samego opioidu z Metoclopramidem lub

Haloperidolem pozwala na wymian´ wk∏u-

cia co 1-3 tygodnie. Niektórzy autorzy, zale-

cajà zapobiegawcze infekcji wymiany wk∏uç,

co 72 godz. Jednak wydaje si´, ˝e obserwa-

cja kliniczna jest najlepszym wskaênikiem

post´powania. 

Wskazaniem do wymiany ig∏y jest:
• ból podczas podawania

• odczyn zapalny

• niedro˝noÊç ig∏y

• krwiak

• ropieƒ

• odma podskórna

• zmiana miejsca wk∏ucia na proÊb´ chorego

Ig∏´ (motylek) do podawania podskórne-
go leków nale˝y za∏o˝yç w nast´pujàcy
sposób:
1. Nale˝y wybraç miejsce wk∏ucia:

• u osób bardzo szczup∏ych – przedramio-

na, ramiona, uda;

• u osób o dobrze rozwini´tej tkance pod-

skórnej – w okolic´ podobojczykowà. 

2. Wype∏niç przewód „motylka” 1% Ligno-

cainà lub roztworem leków, które b´dà

podawane. 

3. Uchwyciç fa∏d skóry i wprowadziç ig∏´

zdecydowanym ruchem. Nale˝y zwróciç

uwag´ na tor u∏o˝enia ig∏y – jej ostrze nie

powinno dra˝niç struktur kostnych. Ig∏a

mo˝e byç u∏o˝ona, tak Êci´ciem w gór´,

jak i w dó∏. 

4. Kolejnà czynnoÊcià jest utworzenie

z przewodu ig∏y p´tli zabezpieczajàcej

przed przypadkowym usuni´ciem. 

5. Za∏o˝onà ig∏´ nale˝y przykleiç przylep-

cem nieodparzajàcym, najlepiej typu Pla-

stofix lub Hypafix w taki sposób, aby by-

∏a mo˝liwa obserwacja obszaru, gdzie

znajduje si´ ig∏a. 

Tego typu wk∏ucie, umo˝liwia podawa-

nie leków zgodnie z zasadami leczenia bólu,

bez zb´dnego k∏ucia chorego kilka razy

w ciàgu doby. 

Stosowanie leków 
przy użyciu infuzorów 
bateryjnych 

PrzenoÊne infuzory bateryjne, zwane

pompami infuzyjnymi, s∏u˝à do ciàg∏ego,

podskórnego podawania leków. Pozwala to

na unikni´cie cz´stych iniekcji oraz na za-

chowanie sta∏ego poziomu leku we krwi. 
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▼

Zamys∏ przeszczepienia cz∏owiekowi ró˝-

nych organów cia∏a ma d∏ugà histori´.

Si´ga ona czasów staro˝ytnych.

Trzy tysiàce lat temu w Indiach, z∏oczyƒ-

ców i jeƒców wojennych naznaczano obci´-

ciem nosa. W kraju pe∏no by∏o okaleczonych

w ten sposób ludzi. Medycy z czo∏a wycina-

li p∏at skóry tak, by ∏àczy∏ si´ z resztà cia∏a

w wàskim pasku pomi´dzy brwiami. Póêniej

ten p∏at przyszywali w miejsce brakujàcego

nosa. Skóra, dzi´ki istniejàcemu po∏àczeniu,

pozostawa∏a ukrwiona, i ca∏oÊç prezentowa-

∏a si´ zupe∏nie nieêle. 

Wtradycji chrzeÊcijaƒskiej Europy za

patronów transplantologii zazwyczaj

podaje si´ Êwi´tych braci, Kosm´ i Damiana

– medyków z Cylicji (p∏d. Anatolia), ˝yjà-

cych i dzia∏ajàcych na terenie Syrii w III

wieku, których stracono w 303 r. za pano-

wania cesarza rzymskiego Dioklecjana.

Praktykowali medycyn´ wÊród ubogich,

bezinteresownie, w imi´ mi∏oÊci bliêniego,

tote˝ nadano im przydomek Anárgyroi

(z gr. – pozbawieni pieni´dzy). Z ich cu-

downymi uzdrowieniami ∏àczy si´ szereg le-

gend, a wÊród nich przypowieÊç o prze-

szczepieniu dolnej koƒczyny; zgorzelinowà

dolnà koƒczyn´ kustosza rzymskiej bazyliki,

zastàpili koƒczynà pochowanego wczeÊniej

etiopskiego gladiatora. Za patronk´ trans-

plantologii podawana bywa równie˝ Êwi´ta

Agata z Katanii na Sycylii, która zgin´∏a

Êmiercià m´czeƒskà w 251roku za czasów

cesarza Decjusza. Dozna∏a przed Êmiercià

niezwyk∏ego przywrócenia odci´tych piersi,

za sprawà cudownego uzdrowienia dokona-

nego przez Êwi´tego Piotra. Tak˝e, do re-

plantacji, nawiàzuje przypowieÊç z Nowego

Testamentu odnoszàca si´ do wydania i poj-

mania Jezusa w Ogrojcu, a dotyczàca przy-

prawienia ucha s∏udze Malchosowi, czyta-

my w niej: „...wówczas Szymon Piotr majàc

przy sobie miecz doby∏ go, uderzy∏ s∏ug´ ar-

cykap∏ana i ucià∏ mu prawe ucho, a Jezus

dotknàwszy ucha jego, przyprawi∏ je...”

(¸uk. 22, 51, Jan 18, 10).

Przeszczepianie narzàdów, transplantacja

(z ∏ac. transplantare – szczepiç i plantare –

sadziç) – przeszczepienie narzàdu w ca∏oÊci

lub cz´Êci, tkanki lub komórek z jednego cia-

∏a na inne (lub w obr´bie jednego cia∏a).

W przypadku przeniesienia komórek, tkanek

lub narzàdu mi´dzy osobnikami, dawcà jest

osobnik dajàcy narzàd, a otrzymujàcy na-

zwany jest biorcà.

Podzia∏ przeszczepów:
• autogeniczny (autologiczny, inaczej auto-

transplantacja) – polega na przeniesieniu

w∏asnej tkanki lub narzàdu z jednego

miejsca na drugie, np. przeszczep skóry

• izogeniczny (syngeniczny, izotransplanta-

cja) – polega na przeniesieniu tkanki lub

narzàdu mi´dzy osobnikami identycznymi

genetycznie, np. bliêni´tami jednojajowy-

mi

• allogeniczny (tak˝e: alogeniczny, inaczej

allotransplantacja) – polega na przeniesie-

niu tkanki lub narzàdu mi´dzy osobnika-

mi tego samego gatunku, o podobnym,

ale nie jednakowym genotypie, np. cz∏o-

wiek-cz∏owiek

• ksenogeniczny (heterologiczny, ksenogen-

ny, ksenotransplantacja) – polega na prze-

niesieniu tkanki lub narzàdu mi´dzy osob-

nikami ró˝nego gatunku np. Êwinia-cz∏o-

wiek

Rozró˝niamy poj´cia wszczepu i prze-

szczepu. Poj´cie wszczepu zarezerwo-

wane jest do materia∏ów sztucznych lub ma-

teria∏ów biologicznych nie zawierajàcych ˝y-

wych komórek a umieszczanych w ciele

osobnika.

Poj´cie przeszczepu zachowane jest dla

˝ywych komórek, tkanek i narzàdów, które

zachowujàc swà antygenowoÊç wymagajà

stosowania immunosupresji. Przeszczepem

narzàdowym jest nazwany przeszczepiany

organ posiadajàcy szypu∏´ naczyniowà, np.

serce, nerka, wàtroba.

Warunki udanego przeszczepu:
• ZgodnoÊç tkankowa

• W∏aÊciwy dobór dawcy i biorcy

• Odpowiednie leczenie immunosupresyjne

• Umiej´tnoÊç rozpoznania i leczenia proce-

su odrzucania narzàdu przez organizm

biorcy

• Zapobieganie powik∏aniom i ich lecze-

nie

Historia przeszczepów 
narządów u ludzi 
Świat
1906  – Mathieu Jaboluay z Lyonu, pierw-

sze przeszczepy allogeniczne ludzkiej nerki. 

1936 – U.U. Woronoj w Charkowie prze-

szczepi∏ nerk´ od zmar∏ego w pachwin´ cho-

rej zatrutej sublimatem. 

1950-1953 – Richard Lawler w Chicago,

David Hume, Joseph Murray w Bostonie,

Charles Dubost i Marcel Servelle w 1951 ro-

ku, a nast´pnie 1952 roku Rene Kuss i Jean

Hamburger (przeszczep rodzinny) w Pary-

˝u, przeszczepy nerek nie poddane immuno-

supresji.

1954 – Joseph Murray w Bostonie - prze-

szczep nerki pobranej od brata bliêniaka; da-

ta ta jest powszechnie uznawana za poczàtek

ery przeszczepiania narzàdów u ludzi.

1959-1961– przeszczepy nerek u biorców

poddanych naÊwietleniu.

1963 – Thomas Starzl w Denver – pierwszy

nieudany przeszczep wàtroby, udany 

w 1967 r., po wprowadzeniu surowicy anty-

limfocytarnej. 

1963 – James Hardy przeprowadzi∏ pierw-

szy przeszczep p∏uca.

1966 – Kelly i Lillehei w Minneapolis –

pierwszy przeszczep trzustki.

1967 – Christian Bernard w Kapsztadzie –

pierwszy przeszczep serca.

1968 – Denton Cooley dokona∏ jednocze-

snego przeszczepu serca i p∏uc, a Thomas

Starzl z Denver jednoczasowo przeszczepi∏

serce i nerk´. 

80 i 90 lata – Starzl wykona∏ jednoczasowe

przeszczepy wàtroby, trzustki, ˝o∏àdka oraz

jelita cienkiego i grubego. 

1998 – pierwsze przeszczepienie przedra-

mienia (Jean Michel Dubernard – Lyon).
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▼ 2005 – pierwsze przeszczepienie fragmentu

twarzy ze zw∏ok (Jean Michel Dubernard –

Amiens).

2008 – pierwsze udane przeszczepienie po-

nad 80% powierzchni twarzy wraz z pod-

niebieniem, nosem, policzkami, powiekà

(Maria Siemionow – Cleveland).

2010 – pierwszy udany przeszczep ca∏ej twa-

rzy, wykonany w Szpitalu Vall d’Hebron

w Barcelonie. 

Polska
1965 – Jan Nielubowicz w Warszawie, Wik-

tor Bross we Wroc∏awiu – pierwszy prze-

szczep nerki pobranej ze zw∏ok. 

1966 – Józef Gasiƒski w Bytomiu - pierwszy

przeszczep nerki pobranej od dawcy ˝ywego

w Polsce.

1969 – Jan Moll w ¸odzi – pierwszy prze-

szczep serca. 1986 – Zbigniew Religa w Za-

brzu – pierwszy udany przeszczep serca

w Polsce.

1987 – Stanis∏aw Zieliƒski w Szczecinie –

pierwszy przeszczep wàtroby, trzustki. Ma-

rian Pardela w Zabrzu przeszczepy wàtroby

1987-1992.

1988 – Jacek Szmidt w Warszawie – pierw-

szy udany przeszczep trzustki.

1997 – Piotr Kaliciƒski w Warszawie, pierw-

szy udany przeszczep wàtroby u dziecka,

Marek Krawczyk u doros∏ego.

2003 – Marek Krawczyk, Piotr Kaliciƒski

w Warszawie udane przeszczepy rodzinne

wàtroby.

Papie˝ Jan Pawe∏ II wiele razy wyra˝a∏ po-

parcie dla transplantacji. 29 sierpnia 2000 ro-

ku, kiedy przyby∏ na Mi´dzynarodowy Kon-

gres Transplantologiczny w Rzymie, powie-

dzia∏: „zaoferowanie za darmo cz´Êci w∏asne-

go cia∏a innemu cz∏owiekowi, to szlachetny

gest i prawdziwy akt mi∏oÊci”. Pot´pi∏ jednak

handel narzàdami i podkreÊli∏, ̋ e to dawca al-

bo jego krewni majà prawo do zgody na po-

branie narzàdów lub odmówienie.

W wielu dramatycznych przypadkach,

cz´stokroç trudno jest podjàç decyzj´, wyra-

˝ajàcà zgod´ na pobranie narzàdów od naj-

bli˝szej osoby, która za ˝ycia nie z∏o˝y∏a

prawnego sprzeciwu, dotyczàcego pobrania

swoich narzàdów, by ratowaç drugiego cz∏o-

wieka. Aby zdjàç ze swoich najbli˝szych ci´-

˝ar odpowiedzialnoÊci, mo˝na za ˝ycia zg∏o-

siç do Centralnego Rejestru Sprzeciwów

(CRS) Poltransplantu, brak zgody na odda-

nie po swojej Êmierci narzàdów lub nosiç

przy sobie potwierdzenie, ˝e akceptujemy

przekazanie w krytycznym momencie swo-

ich organów do transplantacji. W trauma-

tycznej sytuacji po nag∏ym odejÊciu najbli˝-

szej osoby, jako rodzina bardziej s∏uchamy

przepe∏nionej bólem duszy, ni˝ racjonalnych,

medycznych argumentów.

Transplantologia, to jedyna dziedzina

medycyny, która nie mog∏aby istnieç bez

spo∏ecznego przyzwolenia. Ka˝dy zabieg

opiera si´ na czyimÊ osobistym poÊwi´ceniu,

na decyzji ofiarowania czàstki jednego cz∏o-

wieka innemu.

Oświadczenie woli
OÊwiadczenie woli jest to karta, którà mo-

˝e wype∏niç ka˝dy z Nas. Wype∏nienie i posia-

danie takiej karty przy sobie, oznacza Êwiado-

my wybór i Êwiadomà decyzj´, polegajàcà na

wyra˝eniu zgody na potencjalne oddanie na-

rzàdów w przypadku nag∏ej Êmierci.

W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r., o pobie-
raniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narzàdów (Dz.U. Nr
169, poz. 1411) czytamy:
Art. 5. 

1. Pobrania komórek, tkanek lub narzàdów

ze zw∏ok ludzkich w celu ich przeszcze-

pienia mo˝na dokonaç, je˝eli osoba zmar-

∏a nie wyrazi∏a za ˝ycia sprzeciwu.

2. W przypadku ma∏oletniego lub innej oso-

by, która nie ma pe∏nej zdolnoÊci do czyn-

noÊci prawnych, sprzeciw mo˝e wyraziç

za ich ˝ycia przedstawiciel ustawowy.

3. W przypadku ma∏oletniego powy˝ej lat

szesnastu sprzeciw mo˝e wyraziç równie˝

ten ma∏oletni.

Ka˝da osoba doros∏a podpisujàca oÊwiad-

czenie woli, wyra˝ajàc zgod´ na pobranie po

Êmierci swoich tkanek i narzàdów do prze-

szczepienia, daje dowód Êwiadomej ch´ci ra-

towania ˝ycia i przywracania zdrowia cho-

rym ludziom.

W∏asnor´czne podpisanie oÊwiadczenia

u∏atwia bliskim osoby zmar∏ej oraz lekarzom

uszanowanie wyra˝onej woli.

Postawy spo∏eczne wobec przeszczepia-

nia narzàdów sà w znacznym stopniu kszta∏-

towane przez Êwiatopoglàd poszczególnych

ludzi, a ten oparty jest na systemie wartoÊci,

na który wp∏yw ma wyznawana religia. Pro-

blematyka transplantacji zosta∏a poruszona

mi´dzy innymi w encyklice „Evangelium vi-

tae” oraz „Karcie Pracowników S∏u˝by

Zdrowia”, które ukaza∏y si´ w trakcie ponty-

fikatu Jana Paw∏a II. We wspomnianych do-

kumentach KoÊció∏ odnosi si´ do przeszcze-

piania narzàdów bardzo pozytywnie i zwra-

ca uwag´, ˝e ofiarujàc narzàd do przeszcze-

pu cz∏owiek mo˝e „w realizacji powo∏ania

do mi∏oÊci przekraczaç granic´ w∏asnej

Êmierci”.

Transplantacja w wybranych systemach
religijnych. Stanowisko religii dotyczàce
dawstwa
Katolicyzm 
Stanowisko KoÊcio∏a katolickiego w sprawie

przeszczepiania narzàdów jest ogólnie pozy-

tywne. Znaczàca wi´kszoÊç ksi´˝y popiera t´

form´ leczenia.

Âwiadkowie Jehowy 
Âwiadkowie Jehowy uwa˝ajà, ˝e decyzj´

o transplantacji narzàdów, ka˝dy musi pod-

jàç sam zgodnie z w∏asnym sumieniem. Pod-

czas zabiegów transplantacji narzàdów

Êwiadkowie Jehowy odmawiajà stosowania

transfuzji krwi.

Islam 
Wspó∏czesne muzu∏maƒskie stanowisko

sunnickich szkó∏ prawnych wobec transplan-

tacji narzàdów jest ogólnie pozytywne.

Buddyzm
Z religijnego punktu widzenia buddyzm nie

wysuwa zarzutów, co do transplantacji orga-

nów, okreÊla to, jako „akt heroizmu”.

Judaizm 
W judaizmie przewa˝a poglàd, ˝e gdy cho-

dzi o ocalenie ˝ycia cz∏owieka, przeszczepy

sà dozwolone.

Najcz´Êciej przeszczepiane narzàdy
i tkanki

Narządy Tkanki
nerki zastawki serca
serce skóra
wątroba tętnice
nerka rogówka 
z trzustką i twardówka
płuca wiązadła
jelita kończyny

W 2009 roku w Polsce przeszczepiono

785 nerek, w tym 23 nerki pobrane od daw-

ców rodzinnych, 20 jednoczasowych prze-

szczepów trzustki i nerki, 236 wàtrób w tym

22 wàtroby dzieciom pobrane od dawców

rodzinnych, 71 serc i 10 p∏uc. OÊrodek

transplantacyjny w Katowicach przeszczepi∏

w tym samym roku 54 nerki, 8 trzustek

z nerkà, 17 wàtrób, a oÊrodek transplanta-

cyjny w Zabrzu przeszczepi∏ 38 serc i 9 p∏uc.

W 2010 roku zauwa˝alny jest wzrost wyko-

nywanych transplantacji, co przek∏ada si´ na

krótszy czas oczekiwania chorych na prze-

szczep, dzi´ki zrozumieniu i pozytywnej po-

stawie spo∏eczeƒstwa do tej formy leczenia

i zaanga˝owaniu zespo∏ów medycznych

w oÊrodkach przygotowujàcych dawców.
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Wpływ warunków socjoekonomicznych 
na wyniki perinatalne u kobiet chorych 
na cukrzycę
Cià˝´ u kobiety, u której cukrzyc´ stwier-

dzono przed cià˝à oznaczamy PGDM –

Pregestational diabetes mellitus. Cukrzyca

ci´˝arnych (gestational diabetes mellitus –

GDM) wed∏ug WHO jest zaburzeniem tole-

rancji w´glowodanowej po raz pierwszy po-

jawiajàcym si´ lub rozpoznawalnym w prze-

biegu cià˝y i najcz´Êciej ust´pujàcym po jej

zakoƒczeniu. Cz´stoÊç wyst´powania tego

schorzenia ocenia si´ na 1–10% wszystkich

cià˝ [1]. 

Cukrzyca ci´˝arnych stanowi czynnik ry-

zyka zachorowania na pe∏noobjawowà cu-

krzyc´. Po 15 latach od porodu stwierdza si´

jà u 19–60% kobiet z GDM. Najcz´Êciej jed-

nak jest to stan zwi´kszonego zapotrzebo-

wania na insulin´ w wyniku przemian meta-

bolicznych w cià˝y i dzia∏ania hormonów

antagonistycznych w stosunku do hormo-

nów endokrynnych trzustki. Objawy klinicz-

ne cukrzycy ci´˝arnych sà zwykle niezbyt na-

silone, dlatego bardzo istotne jest wy∏onie-

nie grupy chorych ci´˝arnych. Ci´˝arne z cu-

krzycà rozpoznanà przed cià˝à, to g∏ównie

pacjentki z cukrzycà typu 1, ale w zwiàzku

z przed∏u˝aniem si´ wieku reprodukcyjnego

coraz cz´Êciej zachodzà w cià˝´ kobiety z cu-

krzycà typu 2. Rozpoznanie cukrzycy sta-

wiane jest w oparciu o zg∏aszane przez ci´-

˝arnà objawy [1, 2]. 

Cukrzyca cià˝owa ujawnia si´ najcz´Êciej

mi´dzy 24 a 28 tygodniem cià˝y. Najwa˝-

niejszym momentem bezpoÊrednio rzutujà-

cym na przebieg cukrzycy cià˝owej, a przede

wszystkim na wyniki prenatalne, jest wcze-

sne rozpoznanie i wdro˝enie w∏aÊciwego po-

st´powania terapeutycznego. W ramach ak-

tualnie istniejàcego schematu organizacyjne-

go opieki medycznej rozpoznanie cukrzycy

cià˝owej powinno byç dokonane na etapie

podstawowej opieki zdrowotnej [2, 3, 4]. 

Schemat post´powania przedstawia si´
nast´pujàco:
1. oznaczenie st´˝enia glukozy w surowicy

krwi na czczo przy pierwszej wizycie je˝eli

b´dzie ono równe lub wy˝sze od 105

mg/dl nale˝y wykonaç test diagnostyczny

z obcià˝eniem 75 g glukozy zgodnie z kry-

teriami WHO.

4. mi´dzy 24 a 26 tygodniem cià˝y, ka˝da ci´-

˝arna powinna mieç wykonany test prze-

siewowy z doustnym obcià˝eniem

50g glukozy, mo˝na go wykonaç bez

wzgl´du na czas, jaki up∏ynà∏ od ostatniego

posi∏ku i por´ dnia; je˝eli st´˝enie glukozy

w surowicy krwi ˝ylnej w 60 minucie ma:

5. wartoÊç poni˝ej 7,77 mmol/l (140 mg%):

nie wymaga dalszej diagnostyki

6. wartoÊç 7,77 mmol/l – 9,99 mmol/l (140–180

mg%): nieprawid∏owe, weryfikacja testem

obcià˝enia 75g glukozy (rozpuszczanie

75g glukozy w 250–300 ml p∏ynu i wypicie

przez ci´˝arnà w ciàgu 5 minut)

7. wartoÊç powy˝ej 9,99 mmol/l (>180

mg%): nieprawid∏owa, du˝e ryzyko hiper-

glikemii rozpoznanie cukrzycy lub weryfika-

cja testem obcià˝enia 75g glukozy [2, 3, 4].

Przy nieprawid∏owym wyniku testu prze-

siewowego, a prawid∏owym wyniku testu

diagnostycznego, nale˝y wykonaç ponownie

test diagnostyczny w 32 tygodniu trwania

cià˝y.

W ka˝dym przypadku rozpoznania

w czasie cià˝y cukrzycy w trzy do szeÊciu

miesi´cy po porodzie nale˝y wykonaç test

diagnostyczny z doustnym obcià˝eniem

75g glukozy [2, 3, 4].

Zaniechanie wykonania oznaczenia po-

ziomu glikemii na czczo oraz wymienionych

testów przesiewowych w okresie cià˝y wg

opinii zespo∏u ekspertów kwalifikowane

mo˝e byç jako b∏àd w sztuce lekarskiej [2, 3,

4, 5].

Kobiet´ ci´˝arnà z cukrzycà nale˝y objàç

wielospecjalistycznà opiekà ju˝ od pierw-

szych tygodni cià˝y. Nale˝y podkreÊliç bar-

dzo wa˝nà rol´ prawid∏owej opieki nad ko-

bietà ci´˝arnà z cukrzycà. Powinno one byç

prowadzone w jednym z kilkunastu, dzia∏a-

jàcych na terenie kraju oÊrodków diabetolo-

giczno-po∏o˝niczych [5].

Cukrzyca u kobiet ci´˝arnych (GDM)

jest jednym z najcz´stszych powik∏aƒ pod-

czas cià˝y. Wielu badaczy próbuje okreÊliç

zespó∏ cech predysponujàcych do wystàpie-

nia GDM [6]. 

Nale˝y podkreÊliç bardzo wa˝nà rol´

prawid∏owej opieki nad kobietà ci´˝arnà.

Ka˝da kobieta, która planuje cià˝´, powinna

przeprowadziç wywiad w kierunku czynni-

ków ryzyka wystàpienia u niej cukrzycy cià-

˝owej [7].

Stwierdzenie czynników ryzyka kwalifi-

kuje pacjentk´ do przedcià˝owej wizyty

w oÊrodku diabetologicznym, celem wykry-

cia zaburzeƒ w gospodarce w´glowodano-

wej. 

Literatura u autorek

Ca∏oÊç pracy zosta∏a opublikowana w materia∏ach

konferencyjnych podczas Mi´dzynarodowej Konfe-

rencji Naukowo-Szkoleniowej „Wellness and Nature

– Dobrostan i Ârodowisko” w Lublinie w dniach 11-

13 czerwca 2010 roku.
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Anna Szelàg, Urszula Mizerska, Barbara Kurek, Aurelia Gutkowska, Lucyna Juda,

Barbara Lindel, Anna Opara, Urszula Postawa, Aldona Sieja, Anna Zieliƒska-

Meus, Krystian Oleszczyk, Katarzyna Bugajska-Sysiak, Barbara Wolniczek

● II Oddzia∏ Rehabilitacji Kardiologicznej „REPTY” GórnoÊlàskie 

Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zi´tka w Tarnowskich Górach

Pielęgnowanie pacjentów z mechanicznym wspomaganiem 
serca – spostrzeżenia i wnioski opracowane na podstawie 
rehabilitacji przeprowadzonej w Górnośląskim Centrum 
Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach
Urzàdzenia wspomagajàce prac´ komór

serca (VAD) wszczepia si´ pacjentom

cierpiàcym na zaawansowanà (schy∏kowà)

niewydolnoÊç krà˝enia, u których leczenie

farmakologiczne, kardiochirurgiczne (ope-

racje poprawiajàce geometri´ i ukrwienie

mi´Ênia sercowego oraz prac´ zastawek),

a tak˝e wszczepialne urzàdzenia resynchro-

nizujàce nie poprawiajà stanu klinicznego.

Dla chorych tych „z∏otym standardem” le-

czenia jest przeszczep serca. Wczepienie

u tych chorych urzàdzeƒ wspomagajàcych

prac´ serca mo˝e wyd∏u˝yç okres oczekiwa-

nia na przeszczep (bridge to transplanta-

tion), umo˝liwiç prowadzenie d∏ugotrwa∏ej

terapii do uzyskania wyleczenia w∏àcznie

(bridge to recovey), mo˝e te˝ byç traktowa-

ne jako terapia docelowa (destination thera-

py).

Od dnia 19.03.2010 r. do 02.04.2010 r.,

w centrum GCR Repty przebywa∏ 47-letni

pacjent u którego w dniu 18.12.2009 r., do-

konano pierwszej w Polsce operacji wszcze-

pienia pompy wspomagajàcej prac´ lewej

komory serca. Operacja wykonana zosta∏a

w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Dwa tygodnie wczeÊniej przyj´ty zosta∏

pacjent w wieku 63 lat, u którego wszczepie-

nia dokonano 21.12.2009 r., w Âlàskim

Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Obydwaj pacjenci przybywali w GCR

Repty w II etapie rehabilitacji kardiologicz-

nej.

Czas, w którym pacjenci przebywali

w Centrum, poÊwi´cony zosta∏ na przepro-

wadzenie szeregu badaƒ i testów, a w szcze-

gólnoÊci na edukacj´ pacjentów w zakresie

prowadzenia prawid∏owego trybu ˝ycia

z pompà wspomagajàcà prac´ serca.

W trakcie przyjmowania pacjentów w od-
dzia∏, przeprowadzono standardowy wy-
wiad piel´gniarski obejmujàcy ocen´:
• ogólnego samopoczucia;

• wzmo˝onej m´czliwoÊci (pogorszenia to-

lerancji wysi∏ku);

• wysi∏kowego skrócenie oddechu, nasilonej

dusznoÊci, s∏yszalnych Êwistów, narastajà-

cego kaszlu;

• pojawienia si´ lub narastania obrz´ków;

• nasilenia ko∏atania serca;

• dusznoÊci nocnej;

• przed∏u˝ajàcych si´ nudnoÊci, wymiotów;

krwawieƒ;

• nag∏ych zaburzeƒ widzenia, mowy, po∏y-

kania lub równowagi.

Podczas pobytu prowadzona by∏a piel´-

gniarska obserwacja kliniczna, ró˝niàca si´

od standardowej brakiem mo˝liwoÊci po-

miaru ciÊnienia t´tniczego i t´tna, którego

pomiar mo˝liwy jest jedynie za pomocà kar-

diomonitora. 

Obserwacja kliniczna obejmowa∏a ocen´:
• cz´stoÊci i miarowoÊci t´tna;

• masy cia∏a (waga);

• temperatury cia∏a;

• ucieplenia i wilgotnoÊci koƒczyn;

• obrz´ków;

• ocen´ zabarwienia skóry i ewentualnych

wykwitów;

• chodu pacjenta;

• mowy pacjenta;

• przy∏ó˝kowy pomiar INR.

W pierwszych dniach pobytu pacjen-
tów przeprowadzony zosta∏ SzeÊciominu-
towy Test Marszowy w trakcie którego:

Pielęgniarka dyplomowana Anna Szeląg
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• Pacjent w wieku lat 47 osiàgnà∏ dystans

460 m

• Pacjent w wieku lat 63 osiàgnà∏ dystans

225 m

Po kilkunastodniowej piel´gnacji, eduka-

cji i rehabilitacji prowadzonej w Centrum

GCR REPTY, pacjenci poprawili swoje wy-

niki odpowiednio o 10 i 20%.

• Pacjent w wieku lat 47 osiàgnà∏ dystans

500 m

• Pacjent w wieku lat 63 osiàgnà∏ dystans

280 m

Opieka piel´gniarska obejmowa∏a piel´-
gnacj´ i edukacj´ w zakresie:
• piel´gnacji blizny po wszczepieniu LVAD;

• piel´gnacji miejsca wyprowadzenia z po-

w∏ok przewodu sterujàcego i zasilajàcego;

• wykonywania przy∏ó˝kowych pomiarów

INR;

• czynnoÊci higieny osobistej (zakazana kà-

piel ca∏ego cia∏a, „sponge baths”);

• czynnoÊci ˝ycia codziennego;

• obs∏ugi zasilania pompy i odczytu urzà-

dzenia sterujàcego.

Ogólna edukacja pacjenta obejmowa∏a
wyjaÊnienie:
• istoty choroby (niewydolnoÊci krà˝enia);

• zasad kontaktowania si´ z piel´gniarkà/le-

karzem;

• przyczyn niemo˝noÊci oceny t´tna i ciÊnie-

nia t´tniczego (informacje wa˝ne dla oto-

czenia chorego);

• koniecznoÊci oceny wagi cia∏a;

• zasad prawid∏owej diety (NaCl, elektolity,

p∏yny, alkohol); przyjmowanie w∏aÊciwej

iloÊci p∏ynów 

• warunkuje prawid∏owe dzia∏anie pompy

(LVAD);

• poziomów zalecanej aktywnoÊci fizycznej

(program usprawniania);

• monitorowania za˝ywanych leków;

• zasad zalecanych form aktywnoÊci seksual-

nej;

• racjonalnego odpoczynku w ciàgu dnia.

Program rehabilitacji obejmowa∏:
• gimnastyk´ porannà;

• çwiczenia oddechowe;

• çwiczenia czynne z dozowanym oporem;

• çwiczenia izometryczne;

• çwiczenia („treningi”) marszowe;

• zaj´cia na ergometrze rowerowym.

Zaj´cia kinezyterapeutyczne prowadzono

do odczuwanego obcià˝enie w stopniu lek-

kim do umiarkowanego (11-13 w skali Bor-

ga).

Zakazane sà: p∏ywanie i sporty kontakto-

we ze wzgl´dów na technologi´ budowy

i zasilania urzàdzenia wspomagajàcego.

Urzàdzenie wspomagajàce wszczepione

jest w okolic´ koniuszka serca. Pompa po-

biera krew z lewej komory i t∏oczy jà po-

przez kaniul´ odprowadzajàcà do aorty.

Urzàdzenie dzia∏a na zasadzie wirowej

pompy odÊrodkowej pobierajàcej krew

z komory i t∏oczàcej bezpoÊrednio do aorty.

Pompa posiada system sterujàcy tak zapro-

gramowany, by bez wzgl´du na iloÊç pobie-

ranej energii zapewni∏ odpowiedni prze-

p∏yw krwi.

Pompa HeardWare wszczepiona 
w okolice koniuszka serca do światła 

lewej komory serca. 
Kaniula odprowadzająca wszczepiona 

do aorty

Dzia∏anie pompy jako urzàdzenia t∏oczà-

cego o pracy ciàg∏ej nie wywo∏uje uderzeƒ

ciÊnienia, czego skutkiem jest brak mo˝li-

woÊci wyczucia t´tna u pacjenta. Jedynà

mo˝liwoÊç pomiaru zapewnia kardiomoni-

tor.

Urzàdzenie wyposa˝one jest w dwa nie-

zale˝ne êród∏a zasilania w kombinacjach ba-

terii, zasilania sieciowego lub gniazdka za-

palniczki samochodowej. Urzàdzenie jest

tak skonstruowane i zaprojektowane, ˝e wy-

sy∏a sygna∏y alarmujàce w zale˝noÊci od ro-

dzaju wyst´pujàcego zagro˝enia pracy.

Pompa Heard Ware jest niewielkich roz-

miarów mieÊci si´ w d∏oni; od pompy od-

prowadzony jest przewód sterujàcy i zasila-

jàcy.

Baterie w czasie ładowania

Pompa HeardWare widok ogólny 
urządzenia

Tekst zosta∏ wyg∏oszony przez piel´gniar-

k´ odcinkowà Ann´ Szelàg z I Oddzia∏u Re-

habilitacji Kardiologicznej, którego ordyna-

torem jest dr Krystian Oleszczyk, podczas

IV Interdyscyplinarnej Konferencji Nauko-

wej na temat: „Piel´gniarka w procesie reha-

bilitacyjnym”, zorganizowanej w dniach 16-

17 wrzeÊnia 2010 r., w GCR Repty w Tar-

nowskich Górach. 

Zespó∏ bioràcy udzia∏ w pracy rehabilita-
cyjno-piel´gniarskiej:
• Lekarze: Oleszczyk K., Zieliƒska-Meus

A., Sykosz T., ˚urek J.

• Piel´gniarki: Kurek B., Gutkowska A., Ju-

da L., Lindel B., Opara A., Postawa U.,

Sieja A., Szelàg A.

• Psycholog: Wolniczek B.

• Fizjoterapeuci: Bugajska-Sysiak K., Staro-

sczyk-G∏àb W.

Patronat honorowy nad konferencjà ob-

jà∏ prof. dr hab. n. med. Stanis∏aw Rudnic-

ki, który po konferencji przes∏a∏ na r´ce dr.

Krystiana Oleszczyka list, w którym wyrazi∏

uznanie w zakresie profesjonalnie zorgani-

zowanej konferencji przez mgr Urszul´ Mi-

zerskà, w szczególnoÊci podkreÊli∏ rzeczowe

wystàpienie przedstawicielki GCR Repty,

piel´gniarki Anny Szelàg. ■
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Tematyka konferencji zorganizowanej
w dniach 21-23 wrzeÊnia 2010 roku

w Toruniu, dotyczy∏a nast´pujàcych za-
gadnieƒ:
1. Prawo a etyka w opiece nad osobami

przewlekle chorymi i niepe∏nosprawnymi.

2. Zarzàdzanie placówkami opieki d∏ugoter-

minowej w Europie – podstawowe pro-

blemy i propozycje rozwiàzaƒ.

3. Wielkie zespo∏y geriatryczne w codzien-

nej praktyce placówki opieki d∏ugotermi-

nowej.

4. Mo˝liwoÊci porozumiewania si´ z pacjen-

tami z uszkodzeniem mózgu.

5. Dobre praktyki w placówkach opieki d∏u-

goterminowej i pomocy spo∏ecznej.

W konferencji brali udzia∏ przedstawicie-

le 23 paƒstw europejskich. Tematyka obej-

mowa∏a problematyk´ opieki d∏ugotermino-

wej i osób niepe∏nosprawnych, z naciskiem

na podmiotowoÊç cz∏owieka starego i nie-

pe∏nosprawnego, etycznoÊci w post´powa-

niu jako kryterium oceny jakoÊci opieki d∏u-

goterminowej.

Konsultant Krajowy dr El˝bieta Szwa∏-

kiewicz w swoim wystàpieniu podkreÊli∏a, ˝e

opieka d∏ugoterminowa jest dziedzinà,

w której ka˝da podejmowana decyzja doty-

czy osób niesamodzielnych i wkracza w ich

sfer´ osobistà, intymnà. Decyzje te, nie tylko

bezpoÊrednio wkraczajà w prywatnoÊç cz∏o-

wieka ca∏kowicie uzale˝nionego od pomocy

zewn´trznej, ale dotyczà zaspokajania pod-

stawowych potrzeb zdrowotnych, fizjolo-

gicznych i egzystencjonalnych. Decydujà

o jego ˝yciu w wymiarze biologicznym, psy-

chicznym i spo∏ecznym. Cz∏owiek przestaje

panowaç nad w∏asnym cia∏em i w∏asnym ˝y-

ciem. Stàd etycznoÊç w post´powaniu tera-

peutów i opiekunów jest niezb´dna, szcze-

gólnie wa˝na. Etyka zawodowa jest zespo-

∏em zasad i norm okreÊlajàcych, jak z moral-

nego punktu widzenia powinni zachowywaç

si´ przedstawiciele danego zawodu. Jest to

standard etycznego post´powania, b´dàcy

fundamentem dla zachowaƒ ca∏ej grupy za-

wodowej. Opiera si´ on na oÊmiu funda-

mentalnych wartoÊciach. Nale˝à do nich: re-

spektowanie potrzeb pacjenta i uÊwiadomie-

nie mu jego praw, bezpieczeƒstwo, kompe-

tencja i etyczna opieka, zdrowie i jakoÊç ˝y-

cia, godnoÊç, poufnoÊç, sprawiedliwoÊç oraz

odpowiedzialnoÊç. To, co istotne w powy˝-

szych zasadach post´powania, to sprawiedli-

woÊç, odpowiedzialnoÊç, kompetentnoÊç,

dobroczynnoÊç oraz zasada podmiotowoÊci.

Tak wi´c, etycznoÊç w post´powaniu pra-

cowników medycznych powinna byç pod-

stawowym kryterium oceny jakoÊci ˝ycia

osób trwale uzale˝nionych od opieki.

Pani prof. dr hab. n. med. Kornelia K´-

dziora-Kornatowska podkreÊli∏a, ˝e farmako-

terapia geriatryczna to nieodzowny warunek

dobrej opieki nad osobami starszymi. Potrzeb-

na jest odpowiednia strategia w zakresie lecze-

nia farmakologicznego osób w wieku pode-

sz∏ym, a w szczególnoÊci zasad dawkowania,

stosowania ∏atwych schematów terapeutycz-

nych, okreÊlenia d∏ugoÊci terapii, monitoro-

wania dzia∏aƒ niepo˝àdanych. W farmakotera-

pii geriatrycznej bardzo istotna jest ocena

sprawnoÊci fizycznej i psychicznej przed pla-

nowanà terapià oraz monitorowanie stanu pa-

cjenta w trakcie terapii, ze szczególnym

uwzgl´dnieniem funkcji wàtroby i nerek. 

Pani Patrycja Nocoƒ z Zak∏adu Piel´gna-

cyjno-Opiekuƒczego im. ks. J. Popie∏uszki

w Toruniu, przedstawi∏a wybrane zaburzenia

komunikacji u chorych z uszkodzeniem mó-

zgu, z uwzgl´dnieniem terapii zaburzeƒ ko-

munikacji u chorych d∏ugoterminowo pod-

kreÊlajàc, ˝e jest to proces d∏ugoterminowy.

Diagnosta i terapeuta musi mieç Êwiado-

moÊç, ˝e ma do czynienia ze szczególnym

chorym – zwykle obcià˝onym dodatkowymi

schorzeniami, cz´sto w starszym wieku, nie-

rzadko ot´piennym, le˝àcym, niewspó∏pra-

cujàcym, z g∏´bokimi deficytami neuropsy-

chologicznymi. U takiego chorego tradycyj-

ne metody terapii sà trudne do zastosowania.

Bardzo wa˝ne jest w tej sytuacji indywidual-

ne podejÊcie do chorego, rozpatrywanie jego

zaburzeƒ w jak najszerszym kontekÊcie, usta-

lenie terapii dostosowanej do jego mo˝liwo-

Êci czy raczej do jego ograniczeƒ. Terapia

neurologopedyczna nie mo˝e byç jedynà for-

mà terapii dost´pnà choremu. By przynios∏a

pozytywny skutek, powinna opieraç si´ na

wspó∏pracy z psychologiem, fizjoterapeutà,

terapeutà zaj´ciowym oraz – co wa˝ne – z ro-

dzinà chorego. Istotne jest tak˝e komplekso-

we podejÊcie terapeutyczne, w tym terapia

wielozmys∏owa, majàca na celu stymulacj´

jak najrozleglejszych obszarów mózgu.

Du˝e zainteresowanie wywo∏a∏y innowa-

cyjne metody terapeutyczne na przyk∏adzie

Domu Pomocy Spo∏ecznej w Kaliszu, a kon-

kretnie „moda ∏àczy pokolenia”, co prze∏a-

ma∏o stereotypowe myÊlenie, ˝e staroÊç nie

musi byç smutna i szara, a moda wp∏ywa na

wzrost aktywnoÊci spo∏ecznej seniorów.

Zwrócono uwag´, ˝e pi´kno mo˝na i trzeba

rozpatrywaç w kategorii wieku, doÊwiadcze-

nia i ˝yciowej màdroÊci. Dzi´ki takim dzia∏a-

niom seniorzy nie czujà swojej odmiennoÊci

spowodowanej wiekiem. Wr´cz odwrotnie,

majà poczucie, ˝e sà pi´knymi, pe∏nowarto-

Êciowymi ludêmi majàcymi jeszcze wiele do

zrobienia. ■

Maria Fràckowiak ● Piel´gniarka, Przewodniczàca Zespo∏u 

ds. opieki d∏ugoterminowej przy ORPiP w Katowicach

13 Międzynarodowa Konferencja 
Opieki Długoterminowej w Toruniu

Gra˝yna Malczyk ● Piel´gniarka, cz∏onek Zespo∏u ds. opieki 

d∏ugoterminowej przy ORPiP w Katowicach
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Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na 

IV Śląską Konferencję Szpitali Promujących Zdrowie
która odbędzie się 11.04.2011 roku w Zabrzu w Teatrze Nowym, ul. Plac Teatralny 1

Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. 

Tematy sesji:
1. Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego. 

2. Działania edukacyjno-zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia. 

3. Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby, które wezmą udział w konferencji otrzymają certyfikat.

Rozpoczęcie konferencji o godzinie 900.

Rejestracja uczestników od godziny 800.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: promocjazdrowia@sccs.pl do dnia 25 marca 2011 r.

Zgłoszenie winno zawierać: nazwisko i imię, miejsce pracy, zawód, funkcja, telefon kontaktowy, uczestnictwo bierne (czynne).

Osoby chcące wziąć czynne uczestnictwo, powinny streszczenie wykładu przesłać do dnia 11 marca 2011 roku 

na adres e-mail: bkrymska@op.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 330 380 

lub na stronie internetowej www.sccs.pl

Z poważaniem

Bożena Krymska
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji Zdrowia 

Śląskie Centrum Chorób Serca

Zaproszenie
Dyrekcja SPZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach 

zaprasza na 

Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Rehabilitacja dziś” 
w dniu 8 kwietnia 2011 roku z udziałem zagranicznych gości. 

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne za udział w konferencji. 

Szczegółowe informacje: program konferencji i karta zgłoszenia na stronie internetowej www.repty.pl

W imieniu Dyrektora GCR Repty 
Urszula Mizerska
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Przykra to kolej losu, ˝e obok siebie i nie-

mal w parze – chodzà radoÊci i smutki.

Cz∏owiek wola∏by byç stale radosnym, ale to

nie jest mo˝liwe, bo cierpienia sà tak samo

wpisane w radoÊç, jak i w nasze ca∏e ˝ycie.

Odczucia te sà bardzo subiektywne, bowiem

zale˝ne od mentalnego poziomu, rozumie-

nia istoty zmian i potrzeb, w tym tak˝e wie-

dzy o przyczynach i skutkach za∏amania si´

nastroju. Jednym s∏owem, sà odzwierciedle-

niem naszego ego, a tak˝e pracy nad sobà.

Stare przys∏owie mówi: „nie czyƒ drugiemu,

co tobie nie mi∏e”. To bardzo màdra konsta-

tacja - przecie˝ ˝yjemy niemal, jak w naczy-

niach po∏àczonych. W∏aÊnie ÊwiadomoÊç

i umiej´tnoÊç chronienia siebie i bliênich

przed przyczynami, które doprowadzajà do

za∏amania samopoczucia – jest gwarantem

„constans”. Ju˝ od zarania ludzkoÊci, rozró˝-

niano dwa kraƒcowe bieguny reakcji na sy-

tuacje trudne, a do nich nale˝y zaliczyç tak-

˝e smutek i cierpienie. Ró˝nymi zachowa-

niami i dzia∏aniami, te stany si´ objawiajà.

JednoczeÊnie, sà inspiracjà do tworzenia

dzie∏ wiecznych, opartych na doÊwiadcza-

niu, ale i na wyobraêni. Jedni buntujà si´ np.

przeciw Bogu, który zsy∏a kary za ci´˝kie

grzechy, inni chcà upami´tniç fakt choroby

i cierpienia w∏aÊnie w wypowiedzeniu si´ za

poÊrednictwem – dzie∏a. Najcz´Êciej wyra-

zem sà rzeêby, obrazy, pisane s∏owo, czy mu-

zyka. B´dàc niedawno w Londynie, szcze-

gólnie wnikliwie przyglàda∏am si´ ekspona-

tom w Muzeum Brytyjskim, które zosta∏y

przywiezione, dawno temu, z ca∏ego Êwiata.

Ka˝dy prezentowany eksponat, to autentycz-

na historia. Aby nie zanudziç, o dwóch tylko

wspomn´. G∏owa

z bràzu – Cesarza

Augusta. Meroe 27-

25 r. p.n.e – ewident-

nie dokumentuje

chorob´ – wytrzeszcz

ga∏ek ocznych o tym

Êwiadczy. 

Ten cesarz cier-

pia∏ z powodu astmy,

która mog∏a byç przyczynà albo skutkiem

endokrynologicznego powik∏ana (o astmie

powiedzia∏ mi emerytowany profesor akade-

micki zza wielkiej wody). Natomiast malo-

wany portret mumiowy (Egipt 55-70 r. n. e)

pokazuje nam m∏odà kobiet´, która za szyb-

ko odesz∏a ze Êwiata ˝ywych. 

Drà˝àc temat, zatopi∏am si´ w moich pa-

miàtkach rodzinnych. Mam wiele albumów

bogatych w ryciny, które w wi´kszoÊci wyda-

ne by∏y dawno, bo w krakowskim mieszka-

niu Babki brata, prze˝y∏y hitlerowskà okupa-

cj´. O niektórych autorach rycin, obrazów,

nieco wspomn´ –

a wi´c Albrecht

Dürer (ur. 21 ma-

ja 1471 r., w No-

rymberdze; zm. 6

kwietnia 1528 r.,

tam˝e) – niemiec-

ki malarz, grafik,

teoretyk sztuki,

uwa˝any za naj-

wybitniejszego artyst´ niemieckiego renesan-

su. I w tym grubym niemieckim wydaniu al-

bumowym z 1935 r., by∏a ma∏a grafika –

a w∏aÊciwie modlitwa z twarzà Chrystusa.

Ile˝ tu cierpienia mo˝na dostrzec w oczach

Ukrzy˝owanego. Podobnà technik´ stosowa∏

Hans Holbein m∏odszy (ur. w 1497 r. lub

1498; zm. 29 listopada 1543 r., w Londynie)

– niemiecki malarz, rysownik i grafik. Syn

Hansa Holbeina starszego, jeden z g∏ównych

przedstawicieli pó∏nocnoeuropejskiego rene-

sansu i manieryzmu, wybitny portrecista.

Mia∏ du˝y wp∏yw na rozwój angielskiego ma-

larstwa portretowego. Uczy∏ si´ u swojego oj-

ca w Augsburgu i zas∏ynà∏ jako autor grafik

ilustrujàcych Bibli´ Lutra oraz cyklu drzewo-

rytów Taniec Êmierci. Obraz Rembrandta –

lekcja anatomii doktora Nicolaesa Tulpa, po-

wsta∏ w 1632 r. Jest to jedno z najs∏ynniej-

szych dzie∏ portretowych tego artysty. G∏ów-

na postaç, dr Nicolaes Tulp – by∏ bardzo bli-

skim znajomym malarza. Dzie∏o przedstawia

„grupowy portret”, w celu upami´tnienia

dzia∏alnoÊci Nicolaesa Tulpa – przedstawiciela

praktycznej medycyny.

Literatura i êród∏a rycin u autorki

Przedmiotowy i podmiotowy motyw 
choroby i cierpienia w sztuce cz. I



Wspomnienie

Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 11 31

Maria Fritz ● Mgr wychowania fizycznego, emerytowana nauczycielka 

(nieistniejàcego) Zespo∏u Szkó∏ Medycznych w Miko∏owie

Wdniu 13 wrzeÊnia 2010 roku, po

ci´˝kiej chorobie, zmar∏a Irena

Mielczarek – d∏ugoletnia nauczycielka

Zespo∏u Szkó∏ Medycznych w Miko∏owie.

Wypali∏ si´ Jej czas darowany na ˝ycie,

przesz∏a na drugi brzeg, gdzie ju˝ nie ma bó-

lu, trosk ani gonitwy myÊli. My zachowamy

w pami´ci i sercach – radosnà, ˝yczliwà

wszystkim, kole˝ank´ i szanowanego, ambit-

nego nauczyciela.

Dobry Bo˝e!
Daj nam wiar´, ˝e to ma sens,
˝e nie trzeba ˝a∏owaç przyjació∏.
˚e gdziekolwiek sà, dobrze im jest, 
bo sà z nami, choç w innych postaciach. 
I przekonaj, ˝e tak ma byç,
˝e po g∏osach ich wcià˝ dr˝y powietrze…
˝e odeszli po to, by ˝yç
i tym razem b´dà ˝yç wiecznie…

Irena ca∏e swoje ˝ycie zawodowe zwiàza-

∏a ze Szko∏a Medycznà w Miko∏owie. By∏a

piel´gniarkà, nauczycielkà zawodu, bibliote-

karkà, wychowawcà internatu i aktywnym

organizatorem ˝ycia kulturalnego szko∏y.

Nie sposób wymieniç wszystkich dzie-

dzin Jej pracy z m∏odzie˝à, wi´c wymieni´

tylko wyró˝nione i nagrodzone uznaniem

Ministerstwa OÊwiaty i Wychowania, Mini-

sterstwa Zdrowia, Wojewody Âlàskiego,

w∏adz miasta i szko∏y, jak np.:

• przez wiele lat prowadzi∏a zespó∏ ankiete-

rów ogólnopolskich badaƒ czytelnictwa

m∏odzie˝y

• przygotowywa∏a uczennice do udzia∏u

w olimpiadach piel´gniarskich i konkur-

sach recytatorskich

• pracowa∏a w zespole programowym Mini-

sterstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej przy

wprowadzaniu reformy w Êrednim szkol-

nictwie medycznym

• by∏a jednym z organizatorów Konkursu

Gwary Âlàskiej

Wi´c co zostanie po nas? Co zostanie po

zabieganych dniach? Okruchy – we wspo-

mnieniach, echo – w pami´ci tych, co jeszcze

w drodze. ZgaÊniemy i my wszyscy, jak ga-

Ênie dzieƒ o zachodzie.

Tobie Irenko – jeszcze ∏za spod powieki,
serca przyjaênie otwarte i opieka dobrych Anio∏ów
w drodze na wiecznà wart´.
Jeszcze Êwieczk´ Ci zapalimy
i prosimy – czekaj!
My te˝ kiedyÊ do Ciebie do∏àczymy.

Irena
Mielczarek
1933 - 2010
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Czasem brak s∏ów, by wypowiedzieç ból,
Czasem brak ∏ez, by wyp∏akaç ˝al…

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Ukochanego Syna

Położnej Dorocie Szczyrba
składają Naczelna Pielęgniarka, Położna Oddziałowa

oraz pielęgniarki i położneOddziału Ginekologiczno-

Położniczego Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim 
i najdro˝szym… 

Naszej drogiej Koleżance
Pielęgniarce Oddziałowej 

Klinicznego Oddziału Laryngologii 

Elżbiecie Cieślik 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe

wraz ze wszystkimi pracownikami

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Wyrazy szczerego współczucia

i wsparcia z powodu śmierci

Mamy

dla Koleżanki Urszuli Stachowicz

składają Pielęgniarka Naczelna oraz pielęgniarki Bloku

Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego 

im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim, 

najdro˝szym… Mamà 

Koleżance Bożenie Curzytek 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

składają pielęgniarki i położne 106 Szpitala

Wojskowego w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

Koleżance Wandzie Ulatowskiej 

składają pielęgniarki Bl.Op.Chir. i Działu Anestezjologii 

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu 

Nie umiera ten kto trwa w sercach 
i pami´ci naszej…

Pielęgniarce oddziałowej 

Pani Barbarze Kurek 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Córki 
składa Zarząd OZZPiP SPZOZ GCR Repty 

Tarnowskie Góry

Pielęgniarce 

Małgorzacie Pytlasińskiej 

wyrazy szczerego współczucia

i wsparcia z powodu śmierci 

Mamy 

składają Pielęgniarka koordynująca, koleżanki 

z Pracowni Diagnostycznej SP Centralnego Szpitala

Klinicznego SUM w Katowicach-Ligocie

Pogrążonej w bólu po śmierci 

Mamy

Koleżance Janinie Żółneczko

wyrazy głębokiego współczucia

składają pielęgniarki ZWPS w Katowicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Czesławie Gątkowskiej, 

Mamy 
Koleżance Annie Matuszczyk, 

Ojca 
Koleżance Agnieszce Płaczkowskiej, 

Męża 
Koleżance Ewie Cieśli 

szczere wyrazy współczucia
składa personel pielęgniarski Oddziału Chorób

Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii 

i Pododdziałem Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Ukochani umarli sà z nami ju˝ blisko
W Ênie na palcach podchodzà

Czytamy ich listy
Dopiero po rozstaniu pami´ta si´ wszystko…

Ks. Jan Twardowski
Serdeczne wyrazy szczerego współczucia

Koleżance Teresie Partyka 
z powodu śmierci

Mamy
składają położne i pielęgniarki SP Centralnego

Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach-Ligocie

¸àczymy si´ z Tobà 

w bólu i smutku w trudnych chwilach 

sercem jesteÊmy z Tobà

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy

Naszej Koleżance Grażynie Wąchała 

składają oddziałowa, pielęgniarki, lekarze i współpra-

cownicy I Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec

„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”
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Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Ojca

Pielęgniarce Róży Dziadosz

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka

Oddziałowa oraz pielęgniarki i położne

Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim
i najdro˝szym…

Położnej Środowiskowej 

Bogusławie Michalskiej
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu nagłej śmierci

Męża
składają Dyrekcja oraz współpracownicy

ZOZ MSWiA w Katowicach

Nie odchodzi ten, 
co pozostaje w sercach bliskich…

Słowa pocieszenie i otuchy

z powodu śmierci 

Męża
Koleżance Marioli Kusztal 

składa cały personel Oddziału Okulistyki

w Jastrzębiu Zdroju

Naszej Koleżance Ilonie Staw

wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierci

Ojca

składają pielęgniarki i położne

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich
Łączymy się z Tobą w smutku, 

sercem jesteśmy z Tobą

Pielęgniarce Pani Hani Onyszczuk
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają pielęgniarki Oddziału Otolaryngologicznego, 

Pielęgniarka Oddziałowa i Pielęgniarka Naczelna

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Drogiej Koleżance Iwonie Flaszy

najszczersze wyrazy współczucia

oraz wyrazy głębokiego żalu

z powodu śmierci 

Taty
składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki

Oddziałowe Szpitala Specjalistycznego 

im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Bliscy sercu zawsze pozostanà 

w pami´ci…

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

Ojca

Pielęgniarce Bożenie Bojdoł
składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka

Oddziałowa oraz pielęgniarki i położne Izby Przyjęć

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 

w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia

i wsparcia z powodu śmierci 

Taty

Naszej Koleżance Iwonie Haberka 
składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki

Oddziału Wewnętrznego I Szpitala w Będzinie

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,

Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al...

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Taty

Koleżance Bożence Zapalskiej

składają koleżanki i koledzy z Izby Przyjęć 

oraz współpracownicy Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…

Położnej Jadwidze Szklarz

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składają pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego

w Siemianowicach Śląskich 

˚yje ten, kto pozostaje w sercach bliskich…

Położnej Henryce Ledwik

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

w związku ze śmiercią

Ojca

składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz położne i pielęgniarki 

Szpitala Powiatowego w Pszczynie

„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Wyrazy szczerego współczucia

i wsparcia z powodu śmierci 

Męża

Koleżance Oli Pająk
składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych

oraz pielęgniarki i położne NZOZ 

Szpitala Powiatowego w Mikołowie
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
pielęgniarki naczelnej i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Grudzień 2010
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ratunkowego - Zespół Wyjazdowy: Grażyna Pasternok-Strzałka

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-
Ligocie 
Pielęgniarka Oddziału Pneumonologii: Małgorzata Oleś
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa: Beata Chatys-Kosowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Perinatologii i Ginekologii: Ewa Maślanka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu 
Naczelna Pielęgniarka: Ewa Sikora

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Szt.

1. Przetaczanie krwi Elżbieta Wiszniewska-Gauer Elsevier Urban & Partner Wrocław 2010 1

2. Medyczna wokanda Krzysztof Linke Naczelna Izba Lekarska 2009 1

3. Podstawy pielęgniarstwa Ewa Wilczek-Rużyczka Wydawnictwo Czelej 2007 2

psychiatrycznego Sp. z o.o. Lublin. Wydanie I

4. Otyłość Zapobieganie i leczenie Mirosława Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 1

Longina Kłosiewicz-Latoszek Warszawa. Wydanie I  - dodruk

5. Cukrzyca Mirosława Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 1

Zapobieganie i leczenie Longina Kłosiewicz-Latosz Warszawa. Wydanie I  - dodruk

6. Zarządzanie przez jakość Krzysztof Opolski, Wydawnictwo Cedetu Sp. z o.o. 2010 2

w usługach zdrowotnych Grażyna Dykowska, Warszawa. Wydanie II

Monika Możdżonek

7. Zarządzanie jakością. Adam Hamrol, Wydawnictwo PWN Warszawa 2002 2

Teoria i praktyka Władysław Mantura Wydanie III uaktualnione

8. Edukacja zdrowotna Barbara Wojnarowska Wydawnictwo PWN Warszawa 2007 2

Wydanie I – I dodruk

9. Repetytorium z pielęgniarstwa Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 1

Marta Muszalik, Warszawa. Wydanie I

Elżbieta Krajewska-Kułak

10. Pielęgniarstwo w opiece Kornelia Kędziora-Kornatowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 1

długoterminowej Marta Muszalik, Warszawa. Wydanie I

Edyta Skolmowska

11. Badanie fizykalne Danuta Dyk Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010 1

w pielęgniarstwie Warszawa. Wydanie I

12. Przebieg operacji od A do Z Gertraud Harmsen Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1999 5

Warszawa. Wydanie I

Książki zakupione do biblioteki OIPiP 
w Katowicach w IV kw. 2010 roku

Biblioteka



Dyżury

Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 11 35

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Pan Jarosław Panek, w 2011 roku pełnić będzie

dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pełnić będą dyżury w niżej podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów:
05.01.2011 r.
19.01.2011 r.
02.02.2011 r.
16.02.2011 r.
02.03.2011 r.
16.03.2011 r.
30.03.2011 r.

06.04.2011 r.
20.04.2011 r.
04.05.2011 r.
18.05.2011 r.
01.06.2011 r.
15.06.2011 r.
29.06.2011 r.

06.07.2011 r.
20.07.2011 r.
03.08.2011 r.
17.08.2011 r.
31.08.2011 r.
07.09.2011 r.
21.09.2011 r.

05.10.2011 r.
19.10.2011 r.
02.11.2011 r.
16.11.2011 r.
30.11.2011 r.
07.12.2011 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w 2011 r.
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uprzejmie zawiadamia, 

iż Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach –
Pani mgr Danuta Rudzka-Cesarz pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700,

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

12.01.2011 r. 
26.01.2011 r.
09.02.2011 r.
23.02.2011 r.
09.03.2011 r.
23.03.2011 r.

13.04.2011 r.
27.04.2011 r.
11.05.2011 r.
25.05.2011 r.
08.06.2011 r.
22.06.2011 r.

13.07.2011 r.
27.07.2011 r.
10.08.2011 r.
24.08.2011 r.
14.09.2011 r.
28.09.2011 r.

12.10.2011 r.
26.10.2011 r.
09.11.2011 r.
23.11.2011 r.
14.12.2011 r.

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22
Dział Prawny:
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171, mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:
Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799
Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr Jarosław Panek 
pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 
pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Terminy dyżurów:




