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Szanowne Kole˝anki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,
Przekazujemy Paƒstwu ostatnie wydanie Biuletynu Informacyjnego Okr´go-

wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach „Nasze Sprawy” w V kadencji
naszego samorzàdu zawodowego. Z tej okazji, wszystkim osobom, które wspó∏two-
rzy∏y Biuletyn, sk∏adam najserdeczniejsze podzi´kowania. Dzi´kuj´ cz∏onkom 
zespo∏u redakcyjnego za wsparcie i ˝yczliwoÊç, inspiracj´, opinie, sugestie i ró˝ne
propozycje rozwiàzaƒ. Dzi´kuj´ naszym Czytelnikom wspó∏tworzàcym biuletyn
za ciekawe artyku∏y i zdj´cia ilustrujàce teksty. 

Dzi´ki pracy ca∏ego zespo∏u redakcyjnego wydaliÊmy w okresie V kadencji – 43
numery biuletynu, a w historii biuletynu wraz z poprzednimi zespo∏ami redak-
cyjnymi, oddajemy do ràk Paƒstwa 215. numer. 

Najserdeczniej dzi´kuj´ Pani Przewodniczàcej ORPiP, dr Marioli Bartusek,
za nowe projekty rozwiàzaƒ merytorycznych i graficznych do kolejnych numerów
biuletynu, wyjàtkowà dba∏oÊç o poziom pisma oraz zainicjowanie wydania 
Wk∏adek Specjalnych i Biuletynów Specjalnych prezentujàcych prace piel´gniarek
i po∏o˝nych o pod∏o˝u naukowym. Dzi´kuj´ równie˝ Panu Sekretarzowi ORPiP,
Bartoszowi Szczud∏owskiemu za wsparcie, merytorycznà pomoc i ciàg∏à gotowoÊç
do wspó∏pracy oraz Panu Tomaszowi Biernatowi za pi´kne rozwiàzania graficzne.
Paƒstwa doÊwiadczenia, kreatywne postawy, pasje i wk∏ad serca w projektowanie
naszego biuletynu wzbogaca∏y systematycznie jego kszta∏t, treÊç i form´. ˚ycz´ dal-
szych sukcesów w ˝yciu zawodowym i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym. Dzi´kuj´ za
ten czas wspólnie prze˝ywanej przygody zawodowej, ciàg∏ego uczenia si´ od lep-
szych i dà˝enia do sprostania oczekiwaniom naszej spo∏ecznoÊci zawodowej.

Z wyrazami szacunku
Krystyna ¸ukasz-Paluch

* * *

Kotek Grzechotek
z niebieskim noskiem
to macha ∏apkà, to mruga oczkiem.
A gdy w ∏ó˝eczku przysiada sen,
kotek Grzechotek oddala si´.
Ânij, kochanie,
Ênij.

Z Tomiku wierszy Bronis∏awy Sibigi „Dwie myszy”
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Mariola Bartusek ● Przewodniczàca 

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Szanowni Paƒstwo 
Szanowne Kole˝anki i Koledzy

Dobiega koƒca V kadencja samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych naszego 
regionu, nieuchronnie nadchodzi czas podsumowaƒ i refleksji. 
Nie by∏ to okres ∏atwy dla sektora ochrony zdrowia, wiele przepisów na sta∏e zmieni∏o 
charakter funkcjonowania polskich placówek ochrony zdrowia. Nie by∏ tak˝e ∏atwy rok dla
samorzàdów terytorialnych i zawodowych. 
Jako samorzàd nie byliÊmy bezczynni. Mimo nieustannych zmian ustawodawczych, ekono-
micznych i finansowych piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo pozosta∏o stabilne i silne. Nie oznacza
to, ˝e nie oby∏o si´ bez zmian, które dokona∏y si´ bez akceptacji samorzàdu zawodowego. 
Nie wyra˝aliÊmy i nie wyrazimy zgody na nieuzasadnionà likwidacj´ stanowisk pracy, brak
poszanowania norm zatrudnienia czy obcià˝anie piel´gniarek i po∏o˝nych zadaniami, 
jakimi winni zajàç si´ przedstawiciele innych grup zawodowych.
Wychodzàc naprzeciw tym zmianom, postawiliÊmy na inwestowanie w ludzi. Chcàc 
umocniç pozycj´ piel´gniarek i po∏o˝nych na rynku pracy w ostatnich latach podnieÊliÊmy
kwalifikacje zawodowe 12. tysiàcom piel´gniarek i po∏o˝nych, przeszkoliliÊmy po przerwie
w wykonywaniu zawodu ponad 500 osób powracajàcych na rynek pracy. PrzeprowadziliÊmy
prawie 300 wizytacji indywidualnych i grupowych praktyk, zorganizowaliÊmy ponad 
40 konferencji, seminariów i sympozjów o zasi´gu regionalnym, ogólnopolskim i mi´dzyna-
rodowym oraz 20 akcji spo∏ecznych na rzecz zdrowia spo∏ecznoÊci lokalnej. 
Po raz pierwszy Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach si´gn´∏a po unijne
Êrodki finansowe i wygra∏a konkurs na projekt z POKL 8.1.1. na kszta∏cenie 2350 piel´-
gniarek i po∏o˝nych. By∏o to dla nas du˝e wyzwanie, ale wiemy, ˝e sprostaliÊmy zadaniu
i nasze dzia∏ania sà mierzone konkretnymi liczbami - liczbà kursów oraz piel´gniarek 
i po∏o˝nych, które z nich skorzysta∏y.
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Szanowni Paƒstwo, 
koniec kadencji to równie˝ czas podzi´kowaƒ za dobrà wspó∏prac´, co chcia∏abym 
osobiÊcie uczyniç. 

Drodzy cz∏onkowie Okr´gowej Rady, 
nie by∏ to ∏atwy czas do podejmowania decyzji, wielogodzinne burzliwe dyskusje pomaga∏y
jednak w ich podj´ciu. A zadania nie by∏y proste: nieustanne zmiany w przepisach praw-
nych nie dawa∏y nam wytchnienia w rodzimych zak∏adach pracy, brak ich stabilizacji 
powodowa∏, ˝e równie˝ i Wam nieobce by∏y zmiany struktur zak∏adów opieki zdrowotnej.
Dzi´kuj´ Wam jednak za frekwencj´ podczas posiedzeƒ, bo to Wasza obecnoÊç czyni∏a 
je owocne w treÊci. 
Dzi´ki doÊwiadczeniu wielu z Was mogliÊmy kontynuowaç wytyczone przed laty Êcie˝ki,
a innowacyjne zadania wynikajàce z potrzeb Êrodowiska zawsze by∏y przez Was analizowane
i akceptowane. To dzi´ki Wam organizowaliÊmy nowe kursy w ka˝dej placówce, w której 
piel´gniarki i po∏o˝ne sygnalizowa∏y potrzeb´ kszta∏cenia, to dzi´ki Wam i Waszemu zaan-
ga˝owaniu mogliÊmy uczestniczyç w wielu uroczystoÊciach oraz spotkaniach i godnie repre-
zentowaç samorzàd zawodowy. To równie˝ Wy, jako reprezentanci Êrodowiska do∏o˝yliÊcie
cegie∏k´ pod budow´ nowego oÊrodka integracyjno-szkoleniowego, w którym od dnia jego
otwarcia – od 15 maja, odbywa si´ wiele szkoleƒ, kursów, konferencji i spotkaƒ dla piel´-
gniarek i po∏o˝nych. 
Mo˝ecie byç dumni z tego, co zrobiliÊcie dla Êrodowiska piel´gniarek i po∏o˝nych!!! 

Szanowni Paƒstwo, Przewodniczàcy i cz∏onkowie Organów OIPiP w Katowicach, 
Dzi´ki wspó∏pracy z Paƒstwem, a zw∏aszcza z Okr´gowym Sàdem uda∏o nam si´ rozwinàç
prewencj´ odpowiedzialnoÊci zawodowej dla ka˝dej placówki, która pragn´∏a wiedz´ i do-
Êwiadczenie piel´gniarek i po∏o˝nych po∏àczyç z przyk∏adami z ˝ycia. Tylko g∏´boko zakorze-
niona wiedza i ÊwiadomoÊç indywidualnej odpowiedzialnoÊci sà w stanie uchroniç etyczne
wartoÊci naszych zawodów w czasach, gdy zdrowie i opiek´ przeliczamy na punkty i z∏otówki.
Bo te˝ ÊwiadomoÊç koniecznoÊci rozwiàzywania problemów musi tkwiç w nas… tu podobnie
jak w medycynie, lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç. 

Na r´ce Naczelnych i Prze∏o˝onych Piel´gniarek pragn´ z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania
za wspó∏prac´ Paƒstwu oraz wszystkim dyrektorom i kierownikom placówek ochrony zdro-
wia. Dzi´ki niej mogliÊmy kszta∏ciç, zw∏aszcza w cz´Êci praktycznej, nasze piel´gniarki i po-
∏o˝ne w placówkach o wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug, których wykwalifikowana kadra
realizowa∏a wszystkie zadania na∏o˝one w programach kursów zatwierdzanych przez Cen-
trum Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie. Jestem pewna, ˝e
dzia∏ania samorzàdu zawodowego piel´gniarek i po∏o˝nych umocni∏y pozytywny wizerunek
placówek ochrony zdrowia, a merytoryczna wspó∏praca zaakcentowa∏a dodatkowo wysokà
jakoÊç Êwiadczonych w nich us∏ug medycznych. 
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Drodzy Pe∏nomocni Przedstawiciele, trudnà rol´ przyj´liÊcie na siebie w ostatnich 
czterech latach. Niekoƒczàce si´ wyjazdy, spotkania, szkolenia zajmowa∏y Wasz wolny czas,
czas, który moglibyÊcie poÊwi´ciç na przyjemnoÊci ˝ycia codziennego. Rola pe∏nomocnika 
wymaga jednak wielkiej charyzmy i zaanga˝owania, by chcieç dotrzeç tam, gdzie wcià˝ 
potrzeba informacji jest ogromna. W tych placówkach, w których dzia∏aliÊcie nie by∏o 
problemów z przebiegiem informacji bie˝àcych, nie by∏o te˝ problemów z rozwiàzywaniem
spraw wa˝nych nie tylko dla personelu, ale i dla funkcjonowania placówek w ogóle. Dzi´kuj´
za reprezentowanie samorzàdu zawodowego podczas posiedzeƒ w Radach Miast, Powiatów,
Radach Spo∏ecznych oraz w wielu spotkaniach, w których nasza obecnoÊç by∏a nieodzowna.
Dzi´kuj´, ˝e byliÊcie zawsze, ilekroç zaistnia∏a potrzeba udzia∏u, bo w ten sposób wzmocni-
liÊcie pozycj´ Pe∏nomocnego Przedstawiciela Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 
Jestem pe∏na podziwu dla Waszej spo∏ecznej pracy i dzi´kuj´ za godne reprezentowanie 
samorzàdu zawodowego. 

Przewodniczàce Komisji i Zespo∏ów oraz cz∏onkowie Zespo∏ów, Drogie kole˝anki, 
Wasz zapa∏, zaanga˝owanie – cz´sto kosztem w∏asnego wolnego czasu by∏y dla nas inspira-
cjà i bodêcem do dzia∏ania. Ka˝de przedsi´wzi´cie inicjowane i realizowane przez Wasze
zespo∏y mia∏o styl – mark´ profesjonalizmu, entuzjazmu, wspó∏dzia∏ania, dzielenia si´ 
wiedzà i doÊwiadczeniem. 
Jestem wdzi´czna za poÊwi´cony nam czas – za spotkania, konferencje. Dynamiczne zmiany
na rynku pracy da∏y Wam mo˝liwoÊci wykazania si´ w nie∏atwych warunkach i t´ szans´
Êwietnie wykorzysta∏yÊcie. 

Szanowna Pani Redaktor oraz cz∏onkowie Kolegium Redakcyjnego, to dzi´ki Pani 
zaanga˝owaniu oraz pracy cz∏onków Kolegium Redakcyjnego powstawa∏o ka˝dego miesiàca
intratne i czytane tak˝e przez inne grupy zawodowe, czasopismo. 
Aktualne potrzeby dost´pu do informacji sà nieporównywalnie wi´ksze, ni˝ przed laty. DziÊ
potrzebne sà skonkretyzowane i precyzyjnie udzielone porady prawne, nie tylko obejmujàce
wskazanie êróde∏, ale i z∏o˝onoÊç przepisów prawnych daleko wychodzàcych poza sektor
ochrony zdrowia, rozszerzajàc si´ na przepisy prawa pracy, cywilnoprawne i karne. Prezen-
towane artyku∏y piel´gniarek i po∏o˝nych sà dowodem wysokiej jakoÊci naszej pracy oraz 
wykonywania wysokospecjalistycznych procedur medycznych, a zakres informacji bie˝àcych
jest tak szeroki, ˝e dochodzà do nas zapytania o stworzenie dwutygodnika. Du˝ym udogod-
nieniem dla Waszej pracy by∏o wprowadzenie jako podstawy warsztatu dziennikarskiego
trybu pracy drogà elektronicznà, zaÊ prowadzone na bie˝àco dyskusje tematyczne pozwala-
∏y na wzbogacenie treÊci merytorycznych.
Dzi´kuj´ Wam za dziennikarskà etyk´ i rzetelnoÊç, dzi´kuje bo tylko mocno zaanga˝owani
b´dziemy w stanie przekazaç prawdziwà informacj´. 
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Piel´gniarki, Piel´gniarze, Po∏o˝ne i Po∏o˝ny
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ Wam, pracujàcym w oddzia∏ach, przychodniach, 
domach pomocy spo∏ecznej, szko∏ach i wielu instytucjach realizujàcych zadania na rzecz 
ludzi zdrowych i chorych: dzi´kuj´ za ka˝dà obdarzajàcà ogromnym zaufaniem rozmow´,
rozsàdek w podejmowaniu decyzji wià˝àcych niejednokrotnie na ca∏e ˝ycie, dzi´kuj´ Wam,
którzy w samorzàdzie pok∏adacie zaufanie do rozwiàzania istotnych dla naszych zawodów
problemów. Najwa˝niejsze, byÊcie wierzyli, ˝e samorzàd to MY WSZYSCY, ze jesteÊmy 
silni, silni nie w liczbie, ale argumentach, wiedzy i doÊwiadczeniu. 
Sà ludzie, którzy bojà si´ Waszej wiedzy, doÊwiadczenia, i majà racj´. Na tle Europy 
jesteÊcie najlepsi!!!

Wszystkim, z którymi mieliÊmy przyjemnoÊç pracowaç mówimy dziÊ DZI¢KUJEMY.
Ciesz´ si´, ˝e mia∏am zaszczyt reprezentowaç spo∏ecznoÊç, która tak pr´˝nie i ˝ywo dzia∏a.
We wspó∏pracy z wieloma osobami czuje si´ klimat, który we wspó∏czesnym w innych dzie-
dzinach Êwiecie troch´ zaginà∏. Klimat twórczych rozwiàzaƒ, kreatywnoÊci, ch´ci pracy
twórczej i rozwojowej.
Atmosfera by∏a wyjàtkowa, a ˝yczliwoÊç wielu osób pozwoli∏a pokonaç wszelkie trudnoÊci.

Pozostajàc z wyrazami szacunku 
Dr Mariola Bartusek

Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. kosztów w Ministerstwie Zdrowia. Udział w posiedzeniu wzięła
Skarbnik ORPiP Anna Grelowska.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP w Katowicach.
W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Pszczyńskiego. Udział w posie-
dzeniu wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK Nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka im. Jana Pawła II, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyło się posiedzenie Rady Miasta Łaziska. Udział w posiedzeniu wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. DPS.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Odbyła się Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Położnych „Fakty i mity w opiece nad nowo-
rodkiem”.
W Szpitalu Powiatowym „Centrum Zdrowia” w Mikołowie odbyła się konferencja poświęcona odpowiedzial-
ności i etyce w pracy pielęgniarki i położnej oraz ustawie o działalności leczniczej.
Odbyły się uroczyste obchody XX-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Bia-
łej. Udział w uroczystości wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Kwaterze Myśliwskiej Osowiec w miejscowości Kobiór-Piasek odbyło się integracyjne spotkanie dla ro-
dzin hospicyjnych zorganizowane przez Hospicjum dla Dzieci Śląsk. Udział w spotkaniu wzięła Pani Mał-
gorzata Baran członek ORPiP.
W Warszawie odbyły się uroczystości XX-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zorgani-
zowane przez NIPiP.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Odbyła się VIII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „ Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu me-
dycznego” organizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe oraz SPSK im. Mielęc-
kiego w Katowicach. Udział w konferencji wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział
w posiedzeniu wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś.
Odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Udział w uroczysto-
ści wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
W Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu odbyła się konferencja poświęcona odpowiedzialności i ety-
ce w pracy pielęgniarki i położnej oraz ustawie o działalności leczniczej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa chirurgicznego.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyła się Wojewódzka Konferencja Naukowa „Niwelowanie różnic - zwiększanie równości w dostępie do
opieki medycznej” zorganizowana przez PTP ZO Katowice, OIPIP w Katowicach oraz Koło Terenowe PTP
w Mikołowie. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz
Szczudłowski.
W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się uroczystość obchodów 25-lecia Górnośląskiego Ośrodka Kar-
diologii SPSK Nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca.
Udział w uroczystości wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPiP.
Odbyły się obchody 100. rocznicy Szpitala w Knurowie. Uroczystość miała miejsce w Zabytkowej Kopalni
Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Udział w uroczystości wzięła Krystyna Cieślik członek ORPiP.
Odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Udział
w uroczystości wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Odbyła się uroczystość z okazji dwulecia działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Udział
w uroczystości wzięła Pani Małgorzata Karczmarczyk.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. medycyny szkolnej.

Kalendarium 20.08.2011 r. – 30.09.2011 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 7 września 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 27 lipca
2011 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 17
sierpnia 2011 roku,

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

• wymiany zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• unieważnień zaświadczeń o ograni-
czonym prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki,

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

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
pielęgniarki na czas nieokreślony,

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• unieważnienia zaświadczenia o prawie
wykonywania zawodu położnej,

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

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu położnej
na czas nieokreślony,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
położnej na czas nieokreślony,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych na stanowi-
ska kierownicze w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami,

• zwołania XXVII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• certyfikacji systemu zarządzania jako-
ścią w biurze Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach
zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO
9001:2008,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• refundacji kosztów kształcenia,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu charytatywnego,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu samopomocowego w zakresie le-
czenia uzdrowiskowego,

• spłaty zaległych składek członkow-
skich.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia 
ORPiP w Katowicach

w dniu 1 października 2011 roku
Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 07 wrze-
śnia 2011 roku,

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki,

• unieważnienia zaświadczenia o prawie
wykonywania zawodu pielęgniarki,

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

• wydania duplikatu zaświadczenia
o PWZ pielęgniarki,

• 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 zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

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

• wydania duplikatu zaświadczenia
o PWZ położnej,

• wpisu do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą indywidu-
alnych praktyk pielęgniarek,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą in-
dywidualnej praktyki pielęgniarki,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych na stano-
wiska kierownicze w podmiotach lecz-
niczych niebędących przedsiębiorca-
mi,

• zmiany uchwał w sprawie wytypowania
przedstawicieli do składów komisji
konkursowych,

• wskazania członka Komisji Bioetycznej
SUM w Katowicach,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu samopomocowego w zakresie le-
czenia uzdrowiskowego,

• spłaty zaległych składek członkow-
skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie

• Stanowisko EFN w sprawie umów cywilno-prawnych (kontraktów) w opiece ciągłej po 95 posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego
w dniu 7.10.2011 r. Trzydziestu członków Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), spotykających się w Warsza-
wie-Polska, na odbywającym się dwa razy w roku spotkaniu, wyraża obawy w sprawie prywatyzacji służby zdrowia, zwłaszcza
w zakresie umów cywilno-prawnych, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-10-14 10:44:09

• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie dotyczącej interpretacji nowych regulacji prawnych dotyczących konieczności spo-
rządzania uchwał przez kolegialne organy jednostek organizacyjnych samorządu (izby), więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-
10-11 14:38:05

• Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, w tym
świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-10-11 14:00:51

• Nowe ustawy o zawodach i samorządzie pielęgniarek i położnych, więcej… www.izbapiel.org.pl 2011-08-30
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Mariola Bartusek ● Przewodniczàca 

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Gra˝yna Franek ● Dr n. med., piel´gniarka, socjolog, Adiunkt 

w Zak∏adzie Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach

Wdniu 5 paêdziernika br. w Sejmie od-

by∏a si´ Europejska Debata Ârodo-

wisk Piel´gniarskich i Polityków pt.: Dzia∏a-

nia na Rzecz Wysoko Wykwalifikowanego

Personelu Opieki Zdrowotnej.

Patronat Honorowy nad spotkaniem

przyjà∏: Profesor Jerzy Buzek, Przewodni-

czàcy Parlamentu Europejskiego.

Debata zorganizowana zosta∏a z inicjaty-

wy Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego,

Departamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych przy

Ministerstwie Zdrowia oraz Europejskiej

Federacji Towarzystw Piel´gniarskich

(EFN).

Europejska Federacja Towarzystw Piel´-

gniarskich jest autonomicznà, mi´dzy-

narodowà organizacjà, reprezentujàcà intere-

sy ponad miliona piel´gniarek w Europie.

Uznana zosta∏a przez Komisj´ Unii Europej-

skiej za oficjalnego przedstawiciela piel´-

gniarek, ze sta∏à siedzibà w Brukseli. Do

g∏ównych zadaƒ Federacji nale˝y zwi´ksza-

nie znaczenia piel´gniarstwa w Unii Euro-

pejskiej. Udzia∏ w debacie wzi´∏a dr Mario-
la Bartusek Przewodniczàca Okr´gowej Ra-

dy Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

oraz dr Gra˝yna Franek, Przewodniczàca

Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego.

Spotkanie otworzy∏a Dorota Kilaƒska,

Prezes Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego (PTP). 

W Sesji Plenarnej moderatorem by∏a
Unni Hembre, Przewodniczàca Europej-
skiej Federacji Towarzystw Piel´gniar-
skich (EFN), a uczestnikami debaty byli:
• Dr Tony Butterworth (CBE, Profesor

Emerytowany w Dziedzinie Innowacji

w Zakresie Zasobów Ludzkich w Ochro-

nie Zdrowia, UK) z wystàpieniem pt: Pla-

nowanie, Edukacja i Rozmieszczenie Za-

sobów Ludzkich w Ochronie Zdrowia

z MyÊlà o Przysz∏ych Pokoleniach Perso-

nelu Medycznego – Wybrane Zagadnienia

i Rozwiàzania 

• Katja Neubauer (Zast´pca Dyrektora

w Dziale ds. Systemów Ochrony Zdro-

wia, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia

i Konsumentów (DG SANCO), Komisja

Europejska): Europejskie Zasoby Ludzkie

w Ochronie Zdrowia – Jakie Dzia∏ania

Trzeba Podjàç? 

• Beata Cholewka (Dyrektor Departamen-

tu Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Minister-

stwie Zdrowia, Polska): System Akredyta-

cji Edukacji Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Polsce – Przyk∏ad Dobrej Praktyki 

• Wojciech Dziworski (Dyrektor Sekcji ds.

Innowacji i Zdrowego Starzenia si´, Dzia∏

Innowacji na Rzecz Zdrowia i Konsu-

mentów, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia

i Konsumentów (DG SANCO), Komisja

Europejska), Projekt Europejskiego Inno-

wacyjnego Partnerstwa na Rzecz Aktyw-

nego i Zdrowego Starzenia si´ i Kwestia

Zasobów Ludzkich w Ochronie Zdrowia 

• Iwona Drozdowska-Rusinowicz (Przed-

stawicielka Organizacji Pacjentów): G∏os

Pacjentów w Dyskusji na Temat Przysz∏o-

Êci Personelu Opieki Zdrowotnej w Unii

Europejskiej 

• Gaetan Lafortune (Starszy Ekonomista,

Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej

i Rozwoju (OECD) Dzia∏ Zdrowia): Pie-

l´gniarki Zaawansowanej Praktyki: Lekcje

z Krajów Europejskich i Pozaeuropejskich 

• Dr Konstanty Radziwi∏∏, Prezydent Sta-

∏ego Komitetu Lekarzy Europejskich

(CPME): Reforma Systemu Opieki Zdro-

wotnej: Nowe Potrzeby – Nowe Umiej´t-

noÊci. Perspektywa Lekarza

• Malcolm Harbour i Jean Lambert –

Kontakt z Parlamentem Europejskim:

Dzia∏ania Polityczne na Rzecz Personelu

Opieki Zdrowotnej

G∏ówne za∏o˝enia debaty:
• zmiany w kwalifikacjach personelu piel´-

gniarskiego

• problem ma∏ego zainteresowania zawo-

dem

• dzia∏ania na rzecz zatrzymania personelu

piel´gniarskiego w sektorze opieki zdro-

wotnej

• agresywna rekrutacja personelu piel´-

gniarskiego w ró˝nych regionach Êwiata

• kierunki badaƒ naukowych w piel´gniar-

stwie w kontekÊcie mo˝liwoÊci ich wyko-

rzystania w procesie kszta∏towania polity-

ki zdrowotnej

• rewizja Dyrektywy 2005/36/EC i jej kon-

sekwencje dla personelu medycznego

W toku poruszanych spraw istotne miej-

sce przypad∏o polskiemu piel´gniarstwu,

zaprezentowanemu jako profesjonalne, re-

prezentowane przez wykwalifikowany i sa-

modzielny w dzia∏aniu personel piel´gniar-

ski. 

Wynikiem podj´tej debaty by∏o podj´-

cie zobowiàzania przedstawicieli

paƒstw cz∏onkowskich do wspólnego dzia∏a-

nia na rzecz pracowników opieki zdrowot-

nej, propozycja umieszczenia dzia∏aƒ na

rzecz wysoko wykwalifikowanego i zmoty-

wowanego personelu piel´gniarskiego w na-

rodowym planie dzia∏aƒ, wi´ksze wykorzy-

stanie Êrodków z Funduszy Spo∏ecznych na

rzecz badaƒ naukowych w piel´gniarstwie

i zawiàzanie dla post´pu prac mi´dzynaro-

dowej koalicji. ■

Pielęgniarka zawód z przyszłością
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Piel´gniarka, po∏o˝na ma obowiàzek sta-

∏ego aktualizowania swojej wiedzy

i umiej´tnoÊci zawodowych oraz prawo do

doskonalenia zawodowego w ró˝nych rodza-

jach kszta∏cenia podyplomowego. Kszta∏ce-

nie podyplomowe powinno zawieraç treÊci

programowe zgodne z aktualnym stanem

wiedzy medycznej (art. 10b ustawy o zawo-

dach piel´gniarki i po∏o˝nej /tj. Dz.U. z 2009

r. Nr 151, poz. 1217 z póên. zm.). 

W obowiàzujàcej ustawie o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej ustawodawca
przewidzia∏ cztery rodzaje kszta∏cenia po-
dyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych:
1) szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje),

2) kursy kwalifikacyjne,

3) kursy specjalistyczne,

4) kursy dokszta∏cajàce. 

Druga czeÊç niniejszego artyku∏u po-

Êwi´cona zostanie kursom kwalifikacyj-

nym, które majà na celu uzyskanie przez

piel´gniark´, po∏o˝nà specjalistycznych

kwalifikacji do udzielania okreÊlonych

Êwiadczeƒ zdrowotnych wchodzàcych

w zakres danej dziedziny piel´gniarstwa

lub dziedziny majàcej zastosowanie

w ochronie zdrowia.

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

w sprawie rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ zapo-

biegawczych, diagnostycznych, leczniczych

i rehabilitacyjnych udzielanych przez piel´-

gniark´ albo po∏o˝nà samodzielnie bez zlece-

nia lekarskiego (Dz.U. z 2007 r. Nr 210,

poz. 1540), przewiduje i˝ do samodzielnego

wykonywania przez piel´gniark´, po∏o˝nà

okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych wyma-

gane sà dodatkowe kwalifikacje. 

Piel´gniarka jest uprawniona do wykony-
wania samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego:
1) Êwiadczeƒ zapobiegawczych obejmujà-

cych:

a) prowadzenie poradnictwa w zakresie

sprawowania opieki nad dzieçmi z grup

dyspanseryjnych, pod warunkiem odbycia

kursu kwalifikacyjnego z zakresu piel´-

gniarstwa w Êrodowisku nauczania i wy-

chowania;

2) Êwiadczeƒ diagnostycznych obejmujà-

cych:

a) wykonywanie badaƒ przesiewowych

oraz kierowanie do lekarzy, pod warun-

kiem odbycia kursu kwalifikacyjnego

z zakresu piel´gniarstwa w Êrodowisku

nauczania i wychowania lub w zakresie

piel´gniarstwa Êrodowiskowego (rodzin-

nego),

b) wykonywanie pomiarów st´˝enia gazów

bioràcych udzia∏ w procesie oddychania

(gazometrii, kapnometrii), pod warun-

kiem odbycia kursu kwalifikacyjnego

w zakresie anestezjologii i intensywnej te-

rapii,

c) ocen´ stanu ÊwiadomoÊci chorego z wy-

korzystaniem w∏aÊciwych metod oceny

(schematów, klasyfikacji), pod warun-

kiem odbycia kursu kwalifikacyjnego

w zakresie anestezjologii i intensywnej te-

rapii;

3) Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych obejmujà-

cych:

a) wnioskowanie o obj´cie opiekà spo∏ecznà,

pod warunkiem odbycia kursu kwalifika-

cyjnego w zakresie piel´gniarstwa Êrodo-

wiskowego (rodzinnego). 

Po∏o˝na jest uprawniona do wykonywa-
nia samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:
1) Êwiadczeƒ diagnostycznych obejmujà-

cych: 

a) wykonywanie pomiarów st´˝enia gazów

bioràcych udzia∏ w procesie oddychania:

gazometrii, kapnometrii, pod warunkiem

odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakre-

sie anestezjologii i intensywnej terapii.

Program kursu kwalifikacyjnego sk∏ada
si´ z :
1) Bloku Ogólnozawodowego – jednakowy

dla ka˝dej dziedziny piel´gniarstwa

2) Bloku Specjalistycznego – odr´bny dla

ka˝dej dziedziny piel´gniarstwa 

Blok Ogólnozawodowy
1) Ramowy program bloku ogólnozawo-

dowego kursu kwalifikacyjnego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez pielęgniarki i położne. 
Cz. II Kursy kwalifikacyjne 

Bart∏omiej Rupik ● Specjalista ds. prawnych, 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Hanna Dobrowolska ● Specjalista ds. kszta∏cenia podyplomowego, 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Konsultacja prawna:



§
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Celem kszta∏cenia w ramach bloku
ogólnozawodowego jest przygotowanie
piel´gniarki, po∏o˝nej do samodzielne-
go wykonywania specjalistycznych
Êwiadczeƒ niezb´dnych dla zapewnie-
nia kompleksowej opieki piel´gniar-
skiej nad okreÊlonà grupà pacjen-
tów/podopiecznych.
W wyniku realizacji bloku ogólnozawo-
dowego kursu kwalifikacyjnego piel´-
gniarka, po∏o˝na powinna:
• komunikowaç si´ w sposób efektywny z jed-

nostkà, grupà i zespo∏em terapeutycznym, 

• wymieniç podstawowe procesy makro-

i mikrospo∏eczne, ich uwarunkowania

oraz konsekwencje dla jednostek i grup

spo∏ecznych, 

• korzystaç z aktów prawnych dotyczàcych

zawodu oraz prawa pracy,

• przestrzegaç praw pacjenta i przyjmowaç

odpowiedzialnoÊç wobec podopiecznego

za podejmowane dzia∏ania, 

• reprezentowaç w∏asne poglàdy moralne, 

• propagowaç zdrowy styl ˝ycia i podejmo-

waç dzia∏ania promujàce zdrowie, 

• okreÊlaç priorytetowe zagadnienia w pro-

mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 

• stosowaç skuteczne metody zapobiegania

zaka˝eniom w miejscu pracy,

• zorganizowaç w∏asne stanowisko pracy, 

• dostosowaç rodzaj i zakres Êwiadczonych

us∏ug do zapotrzebowania na opiek´ pie-

l´gniarskà, 

• zawieraç umow´ na Êwiadczenia zdro-

wotne z dysponentem Êrodków publicz-

nych, 

• rozpoznawaç i przeciwdzia∏aç zagro˝e-

niom zdrowotnym zwiàzanym z wykony-

waniem pracy zawodowej, 

• rozpoznawaç objawy, okreÊlaç przyczyny

i zapobiegaç zespo∏owi wypalenia zawo-

dowego, 

• podejmowaç dzia∏ania ratujàce ˝ycie dru-

giego cz∏owieka, 

• przestrzegaç zasad bezpiecznego przeta-

czania krwi, preparatów krwiopochod-

nych i Êrodków krwiozast´pczych, 

• posiadaç podstawowà wiedz´ oraz umie-

j´tnoÊci praktyczne z zakresu informatyki

i statystyki.

Blok Specjalistyczny
1) Ramowy program kursu kwalifikacyj-

nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo
anestezjologiczne i intensywna opie-
ka”, program przeznaczony dla piel´-
gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki podejmujàcej prac´ w jednost-
kach anestezjologii i intensywnej tera-

pii medycznej do pe∏nienia funkcji za-
wodowych piel´gniarki anestezjolo-
gicznej i intensywnej opieki.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki piel´gniarka powinna:
• scharakteryzowaç struktur´ organizacyjnà,

zadania i zakres wspó∏pracy pogotowia ra-

tunkowego, oddzia∏u intensywnej terapii,

oÊrodka toksykologii i oÊrodka leczenia

oparzeƒ,

• omówiç zadania piel´gniarki pracujàcej na

oddzia∏ach anestezjologii i intensywnej te-

rapii medycznej,

• obs∏ugiwaç aparatur´ i sprz´t stosowany

na oddziale anestezjologii i intensywnej

terapii medycznej, pomocy doraênej,

• przygotowaç pacjenta do znieczulenia, 

• uczestniczyç we wszystkich typach znie-

czulenia oraz dokumentowaç jego prze-

bieg,

• prowadziç proces piel´gnowania pacjenta

przebywajàcego w oddziale intensywnej

terapii,

• uczestniczyç w badaniach diagnostycz-

nych i interpretowaç ich wyniki w kierun-

ku rozpoznania zagro˝eƒ ˝ycia,

• oceniç stan chorego z uwzgl´dnieniem

funkcji poszczególnych uk∏adów, 

• rozpoznaç ryzyko powik∏aƒ i przeciwdzia-

∏aç ich skutkom,

• przestrzegaç dawek, sposobu podawania

i przechowywania Êrodków farmakolo-

gicznych stosowanych na oddziale aneste-

zjologii i intensywnej terapii,

• rozpoznaç dzia∏ania uboczne stosowanych

Êrodków farmakologicznych,

• sprawowaç opiek´ nad pacjentem w czasie

przetaczania krwi i preparatów krwiopo-

chodnych zgodnie z obowiàzujàcymi zasa-

dami,

• rozpoznaç nag∏e zatrzymanie krà˝enia

(n.z.k.) i podjàç akcj´ resuscytacyjnà w ra-

mach swoich kompetencji, 

• ustaliç priorytety w opiece nad chorym na

oddziale anestezjologii i intensywnej tera-

pii oraz pomocy doraênej,

• przygotowaç pacjenta do procedur inwa-

zyjnych i asystowaç przy ich wykonywaniu,

• post´powaç z poszkodowanym na miejscu

wypadku, 

• post´powaç zgodnie z wymogami sanitar-

no-epidemiologicznymi,

• przestrzegaç zasad bezpieczeƒstwa na od-

dziale anestezjologii i intensywnej terapii

oraz pomocy doraênej,

• komunikowaç si´ z zespo∏em terapeutycz-

nym, pacjentem i osobami dla niego zna-

czàcymi, 

• rozpoznaç potrzeby chorego, 

• planowaç, realizowaç oraz oceniç wykona-

ne dzia∏ania,

• wykazaç si´ odpowiedzialnoÊcià za jakoÊç

pracy zgodnie z obowiàzujàcymi norma-

mi prawno-deontologicznymi.

2) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo ne-
frologiczne z dializoterapià”, program
przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki do sprawowania profesjonalnej
opieki nad pacjentem ze schorzeniami
nefrologicznymi leczonym zachowawczo
i obj´tym leczeniem nerkozast´pczym.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa nefrologicznego z dializo-
terapià piel´gniarka powinna:
• scharakteryzowaç organizacj´ opieki ne-

frologicznej w Polsce,

• okreÊliç rol´ i zadania piel´gniarki nefrolo-

gicznej,

• scharakteryzowaç specyfik´ pracy oddzia-

∏u hemodializ i dializy otrzewnowej,

• przedstawiç zasady organizacji opieki nad

pacjentem leczonym nerkozast´pczo,

• scharakteryzowaç modele i zasady opieki

nad pacjentem ze schorzeniami nefrolo-

gicznymi,

• zaplanowaç i realizowaç proces piel´gno-

wania pacjenta ze schorzeniami nefrolo-

gicznymi,

• wykazaç si´ znajomoÊcià przebiegu kli-

nicznego, diagnostyki i post´powania te-

rapeutycznego w chorobach nerek,

• przygotowywaç pacjentów do zabiegów

leczniczych i diagnostycznych w nefrologii,

• okreÊliç mo˝liwoÊci i ograniczenia leczenia

zachowawczego,

• rozpoznawaç sytuacje zagro˝enia ˝ycia,

• obs∏ugiwaç aparatur´ stosowanà w lecze-

niu nerkozast´pczym,

• wykonaç zabieg hemodializy i dializ´

otrzewnowà,

• zapobiegaç powik∏aniom wynikajàcym

z przeprowadzonych zabiegów,

• dokumentowaç przebieg hemodializy

i dializy otrzewnowej,

• omówiç zasady leczenia dietetycznego

w chorobach nerek,

• scharakteryzowaç podstawy leczenia far-

makologicznego u chorych dializowanych,

• wspó∏pracowaç z zespo∏em terapeutycz-

nym (lekarz, dietetyk, psycholog, technik),

• prowadziç dzia∏alnoÊç edukacyjnà wÊród

pacjentów i ich rodzin na temat dost´pu

naczyniowego i samoobserwacji,
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• prowadziç edukacj´ pacjentów i ich rodzin

na temat ˝ywienia w chorobach nerek,

• post´powaç zgodnie ze standardami w za-

kresie zapobiegania zaka˝eniom na oddziale,

• zastosowaç wybrane teorie piel´gnowania

w dzia∏alnoÊci praktycznej,

• opracowywaç procedury i standardy prak-

tyki zawodowej,

• wspieraç emocjonalnie pacjentów i ich ro-

dziny. 

3) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo on-
kologiczne”, program przeznaczony
dla piel´gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki do sprawowania specjalistycz-
nej opieki nad chorym z chorobà no-
wotworowà.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa onkologicznego piel´-
gniarka powinna:
• okreÊliç rol´ piel´gniarstwa onkologiczne-

go,

• prezentowaç postaw´ empatii,

• podejmowaç etyczne decyzje w sprawo-

waniu opieki nad chorym z chorobà no-

wotworowà,

• scharakteryzowaç sytuacj´ epidemiolo-

gicznà w Polsce i na Êwiecie,

• okreÊliç i realizowaç zadania w profilakty-

ce chorób nowotworowych,

• prowadziç testy przesiewowe w kierunku

wczesnego wykrywania chorób nowotwo-

rowych,

• omówiç zakres i cel badaƒ diagnostycznych,

• przygotowaç chorego do badaƒ diagno-

stycznych,

• przygotowaç psychicznie chorego i jego

rodzin´ do leczenia,

• piel´gnowaç chorego leczonego chirur-

gicznie, cytostatykami oraz promieniami,

• przestrzegaç uregulowaƒ prawnych doty-

czàcych podawania cytostatyków i leków

przeciwbólowych,

• piel´gnowaç chorych po operacjach od-

twórczych, 

• scharakteryzowaç skutki uboczne leczenia

choroby nowotworowej,

• piel´gnowaç chorego z powik∏aniami po-

wsta∏ymi w wyniku leczenia choroby no-

wotworowej, 

• edukowaç chorego i jego rodzin´ w zakre-

sie samopiel´gnacji,

• scharakteryzowaç rehabilitacj´ po zabiegach

chirurgicznych i zabiegach plastycznych,

• wypracowaç u chorego nawyk systema-

tycznej rehabilitacji,

• wypracowaç u chorego pozytywne nasta-

wienie do pracy zawodowej i Êrodowiska,

• omówiç zakres i organizacj´ opieki palia-

tywnej, 

• okreÊliç priorytety w opiece paliatywnej,

• dokumentowaç prac´ piel´gniarskà,

• wspó∏pracowaç w zespole interdyscypli-

narnym.

4) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo
opieki d∏ugoterminowej”, program
przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest uzyskanie przez piel´-
gniark´ specjalistycznych kwalifikacji
w dziedzinie piel´gniarstwa opieki
d∏ugoterminowej.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa onkologicznego piel´-
gniarka powinna:
• rozpoznawaç potrzeby i problemy zdro-

wotne osób przewlekle chorych i niepe∏no-

sprawnych oraz Êwiadczyç profesjonalnà

pomoc w rozwiàzywaniu tych problemów,

• organizowaç indywidualnà, kompleksowà

opiek´ nad przewlekle chorymi i niepe∏no-

sprawnymi,

• korzystaç z opracowanych standardów

post´powania piel´gniarskiego,

• wspó∏dzia∏aç w zakresie planowania i re-

alizacji opieki z zespo∏em interdyscypli-

narnym, 

• podejmowaç dzia∏ania na rzecz zapewnie-

nia wysokiej jakoÊci Êwiadczonej opieki,

• wspó∏uczestniczyç w kompleksowej reha-

bilitacji, readaptacji i rewalidacji chorych,

• wspó∏dzia∏aç w zakresie stosowania metod

pracy socjalnej,

• organizowaç prac´ w∏asnà i wspó∏dzia∏aç

z zespo∏em interdyscyplinarnym,

• efektywnie komunikowaç si´ z chorym, je-

go rodzinà, bliskimi,

• prowadziç edukacj´ podopiecznych i ich

rodzin (bliskich), szczególnie w zakresie

organizacji samoopieki, samopiel´gnacji,

• kszta∏towaç etyczne relacje z podopiecz-

nym i jego rodzinà,

• wdra˝aç w praktycznym dzia∏aniu obo-

wiàzujàce przepisy prawne.

5) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo pe-
diatryczne”, program przeznaczony
dla piel´gniarek.

Celem kursu jest zapewnienie dziecku
opieki w zdrowiu, chorobie i niepe∏no-
prawnoÊci oraz podejmowanie dzia∏aƒ

ratunkowych w stanach zagro˝enia ˝y-
cia dziecka, w stanie terminalnym.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa pediatrycznego piel´gniar-
ka powinna:
• scharakteryzowaç organizacj´ opieki zdro-

wotnej nad populacjà wieku rozwojowego,

• rozumieç wieloczynnikowe uwarunkowa-

nia zdrowia, choroby i niepe∏nosprawno-

Êci dziecka,

• omówiç filozofi´ opieki nad dzieckiem

w zdrowiu, w chorobie, w stanie terminal-

nym oraz w niepe∏nosprawnoÊci,

• wykazaç postaw´ akceptacji dziecka, rozu-

mienia jego odr´bnoÊci i potrzeb rozwojo-

wych,

• przestrzegaç praw dziecka i dziecka hospi-

talizowanego,

• komunikowaç si´ z dzieckiem i jego rodzi-

nà/opiekunami,

• udzieliç wsparcia rodzinie/opiekunom

w sprawach dotyczàcych rozwoju i wy-

chowania dziecka,

• propagowaç zachowania prozdrowotne

wÊród dzieci i m∏odzie˝y, 

• planowaç i realizowaç edukacj´ zdrowot-

nà wÊród dzieci i m∏odzie˝y oraz oceniaç

jej efekty,

• oceniç stan bio-psycho-spo∏eczny dziecka

zdrowego, chorego, niepe∏nosprawnego

i/oraz dziecka w stanie terminalnym,

• wykonaç badanie elektrokardiograficzne

i rozpoznaç cechy elektrokardiograficzne

stanów zagro˝enia ˝ycia i zdrowia,

• rozpoznawaç stany nag∏e, zagra˝ajàce ˝y-

ciu i zdrowiu oraz podjàç i prowadziç

podstawowà i zaawansowanà resuscytacj´

krà˝eniowo-oddechowà,

• rozpoznaç problemy zdrowotne i psycho-

spo∏eczne dziecka chorego, niepe∏no-

sprawnego i dziecka w stanie terminal-

nym,

• formu∏owaç cele, planowaç i realizowaç

opiek´ piel´gniarskà nad dzieckiem i ro-

dzinà/opiekunami w ró˝nych sytuacjach

zdrowotnych i spo∏ecznych oraz oceniaç

efektywnoÊç podj´tych dzia∏aƒ,

• pozyskaç dziecko i jego rodzin´/opieku-

nów jako partnerów do wspó∏dzia∏ania

w procesie piel´gnowania w zdrowiu

i chorobie,

• okreÊlaç zapotrzebowanie na wsparcie dla

dziecka i jego rodziny/opiekunów w cho-

robie i/lub niepe∏nosprawnoÊci oraz w sta-

nie terminalnym; wspieraç i wskazaç gru-

py wsparcia,

• przygotowaç dziecko i/lub rodzin´/opie-

kunów do samokontroli stanu zdrowia

oraz do samoopieki w chorobie, 
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• zapobiegaç negatywnym skutkom hospita-

lizacji dziecka oraz powik∏aniom wynikajà-

cym z choroby i/lub niepe∏nosprawnoÊci,

• pomagaç dziecku i rodzinie/opiekunom

w kszta∏towaniu umiej´tnoÊci radzenia so-

bie w zmienionej chorobà/niepe∏nospraw-

noÊcià sytuacji ˝yciowej,

• wspó∏pracowaç w zespole terapeutycznym

w procesie diagnozowania, terapii i piel´-

gnowania dziecka, 

• dobieraç i realizowaç najkorzystniejszy dla

dziecka sposób przygotowania do badaƒ

diagnostycznych i zabiegów piel´gnacyj-

no-leczniczych,

• rozpoznaç ból u dziecka i wspó∏uczestni-

czyç w post´powaniu przeciwbólowym,

• wspó∏uczestniczyç w procesie rehabilitacji

dziecka, 

• kszta∏towaç Êrodowisko wychowawcze

i terapeutyczne dziecka,

• stosowaç standardy w opiece piel´gniarskiej

nad dzieckiem i rodzinà/opiekunami, pod-

nosiç i oceniaç poziom jakoÊci opieki

w dziedzinie piel´gniarstwa pediatrycznego.

6) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo ra-
tunkowe”, program przeznaczony dla
piel´gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki do podejmowania dzia∏aƒ ratu-
jàcych ˝ycie i zdrowie osób, grup, spo-
∏ecznoÊci oraz czynnoÊci zapobiegajà-
cych wystàpieniu powik∏aƒ w zdarze-
niach jednostkowych i masowych.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa ratunkowego piel´gniarka
powinna:
• omówiç obowiàzujàce uregulowania

prawne dotyczàce Paƒstwowego Ratow-

nictwa Medycznego,

• omówiç struktur´ organizacyjno-instytu-

cjonalnà Paƒstwowego Ratownictwa Me-

dycznego w Polsce,

• omówiç rol´ piel´gniarki w systemie Paƒ-

stwowego Ratownictwa Medycznego,

• post´powaç zgodnie ze standardami przy-

j´tymi w medycynie ratunkowej i medycy-

nie katastrof,

• rozpoznawaç stany nag∏e, zagra˝ajàce ˝y-

ciu i zdrowiu chorego,

• stosowaç wytyczne i procedury post´powa-

nia w stanach zagro˝enia zdrowia i ˝ycia,

• dokonaç oceny wydolnoÊci oddechowo-

krà˝eniowej pacjenta,

• oceniç stan ÊwiadomoÊci pacjenta,

• przeprowadziç wst´pnà ocen´ ci´˝koÊci

urazów,

• monitorowaç stan pacjenta,

• dokonaç analizy i zinterpretowaç wyniki

badaƒ diagnostycznych, Êwiadczàcych

o zagro˝eniu ˝ycia i zdrowia,

• sprawowaç opiek´ nad pacjentem w stanie

zagro˝enia ˝ycia i zdrowia,

• modyfikowaç dzia∏ania ratunkowe i piel´-

gnacyjne zale˝nie od stanu pacjenta i uwa-

runkowaƒ zewn´trznych,

• przygotowaç i zorganizowaç bezpieczny

transport pacjenta,

• omówiç reakcje i zachowania jednost-

ki/grupy w nag∏ych zdarzeniach jednost-

kowych i masowych,

• przeciwdzia∏aç psychotraumie w nag∏ych

zdarzeniach jednostkowych i masowych,

dokumentowaç wykonywane dzia∏ania,

zgodnie ze specyfikà prowadzenia doku-

mentacji medycznej przyj´tej w okreÊlo-

nych jednostkach ratownictwa medyczne-

go.

7) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo ro-
dzinne”, program przeznaczony dla
piel´gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki rodzinnej do samodzielnego
wykonywania zadaƒ niezb´dnych dla za-
pewnienia skutecznej opieki piel´gniar-
skiej nad jednostkà, rodzinà, grupà spo-
∏ecznà.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa rodzinnego piel´gniarka
powinna:
• sprawowaç samodzielnà, kompleksowà

i skutecznà opiek´ nad jednostkà, rodzinà,

grupà, spo∏ecznoÊcià,

• korzystaç z wszystkich dost´pnych êróde∏

informacji na temat zdrowia jednostki

i rodziny,

• diagnozowaç zaburzenia zdrowia wyst´-

pujàce w rodzinie,

• planowaç i realizowaç dzia∏ania w stosun-

ku do pacjenta i rodziny,

• wykonywaç podstawowe badania diagno-

styczne i wst´pnie je interpretowaç,

• uczestniczyç w leczeniu i rehabilitacji osób

przewlekle chorych i niepe∏nosprawnych,

• prowadziç usprawnianie pacjenta ob∏o˝nie

chorego i wspó∏pracowaç z zespo∏em lecz-

niczo-rehabilitacyjnym,

• sprawowaç opiek´ nad pacjentem w ter-

minalnej fazie choroby, 

• uczestniczyç w zwalczaniu bólu,

• prowadziç doradztwo w zakresie rozwià-

zywania problemów piel´gnacyjnych

i zdrowotnych pacjenta/rodziny,

• rozpoznawaç potrzeby piel´gnacyjne cho-

rych ze schorzeniami ostrymi i przewle-

k∏ymi, zaburzeniami psychicznymi, uza-

le˝nieniami i prowadziç proces piel´gno-

wania dostosowany do sytuacji chorego

i rodziny,

• udzielaç pierwszej pomocy w nag∏ych wy-

padkach i zachorowaniach,

• byç rzecznikiem praw pacjenta/rodziny do

zachowania zdrowia,

• ró˝nicowaç poj´cia: promocja zdrowia,

edukacja zdrowotna, profilaktyka,

• rozpoznawaç potrzeby edukacyjne rodzi-

ny zdrowej i z problemami zdrowotnymi, 

• zaplanowaç, wdro˝yç i oceniç efekty dzia-

∏aƒ zgodnie z procesem piel´gnowania,

• okreÊlaç potrzeby jednostki, rodziny, spo-

∏ecznoÊci w zakresie edukacji zdrowotnej

i promocji zdrowia,

• okreÊliç cele doradztwa i konsultacji,

• prowadziç konsultacje i doradztwo zdro-

wotne,

• korzystaç z istniejàcych programów edu-

kacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

• zastosowaç metody edukacji zdrowotnej

stosownie do potrzeb rodziny i Êrodowi-

ska lokalnego,

• rozwijaç i wzbogacaç metodyk´ swojego

dzia∏ania w zakresie edukacji zdrowotnej

i promocji zdrowia,

• przekazywaç wiedz´ o zdrowiu, sposo-

bach i warunkach jego utrzymania i czyn-

nikach zagra˝ajàcych zdrowiu,

• kszta∏towaç u podopiecznych umiej´tno-

Êci niezb´dne do zachowania zdrowia,

• uczyç sposobów samokontroli stanu zdro-

wia,

• organizowaç i przeprowadziç spotkanie na

wybrany temat z wi´kszà grupà pacjen-

tów,

• nawiàzaç wspó∏prac´ z przedstawicielami

innych instytucji i organizacji na rzecz

zdrowia rodziny i Êrodowiska,

• organizowaç swoje stanowisko pracy

zgodnie z zasadami organizacji pracy, zaso-

bami, doÊwiadczeniem i mo˝liwoÊciami,

• zaplanowaç, realizowaç i oceniaç wyniki

swojej pracy,

• prowadziç dokumentacj´ zwiàzanà z ca∏o-

kszta∏tem pracy,

• korzystaç z przepisów prawnych, wytycz-

nych, poradników,

• zaplanowaç bud˝et zwiàzany ze stanowi-

skiem pracy,

• wyceniç us∏ugi Êwiadczone na rzecz jed-

nostki, rodziny,

• realizowaç samokszta∏cenie.

8) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo Êro-
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dowiska nauczania i wychowania”, pro-
gram przeznaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki do samodzielnej pracy na sta-
nowisku Êrodowiskowej piel´gniarki
szkolnej.
Kurs kwalifikacyjny koncentruje si´ na
kszta∏towaniu umiej´tnoÊci pozwalajà-
cych piel´gniarce pe∏niç nast´pujàce role:
1) profesjonalisty wspierajàcego ucznia

w zdrowiu i rozwoju poprzez diagnostyk´,

piel´gnacj´, opiek´ (profilaktyka zaburzeƒ,

pomoc w chorobie i niepe∏nosprawnoÊci),

2) doradcy w sprawach zdrowia, promotora

zdrowia, edukatora, wspó∏twórcy i wspó∏-

wykonawcy programów promocji zdro-

wia i edukacji zdrowotnej realizowanych

w szkole i poza szko∏à na rzecz ucznia.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa Êrodowiska nauczania
i wychowania piel´gniarka powinna:
• zdiagnozowaç ucznia w aspekcie zdrowia

i prawid∏owego rozwoju,

• pomagaç uczniowi/wychowankowi w utrzy-

maniu zdrowia,

• wspó∏uczestniczyç w rozwiàzywaniu pro-

blemów, które wyst´pujà w sytuacji cho-

roby i niepe∏nej sprawnoÊci ucznia,

• udzielaç pomocy w sytuacjach zagro˝enia

˝ycia i/lub zdrowia ucznia,

• organizowaç Êrodowisko szkolne w kie-

runku tworzenia Êrodowiska sprzyjajàcego

zdrowiu uczniów i innych cz∏onków spo-

∏ecznoÊci szkolnej,

• wp∏ywaç w sposób zamierzony na ucznia

w celu kszta∏towania po˝àdanych zacho-

waƒ zdrowotnych, 

• oceniç potrzeby w zakresie edukacji zdro-

wotnej wÊród uczniów/wychowanków,

• realizowaç samodzielnie i we wspó∏pracy

z innymi cz∏onkami spo∏ecznoÊci szkolnej

programy szkolnej edukacji zdrowotnej,

• modyfikowaç ró˝ne propozycje programo-

we z zakresu szkolnego wychowania zdro-

wotnego stosownie do potrzeb oraz realiów

Êrodowiska i adresata tych programów,

• oceniç efektywnoÊç w∏asnych dzia∏aƒ edu-

kacyjnych i modyfikowaç zastosowane

metody,

• wykorzystaç ró˝ne rodzaje i êród∏a wspar-

cia spo∏ecznego w organizowaniu opieki

nad uczniami,

• pracowaç w grupach wsparcia dla

uczniów/wychowanków,

• wspó∏pracowaç z profesjonalistami za-

trudnionymi w strukturach organizacyj-

nych podstawowej opieki zdrowotnej,

• wspó∏pracowaç z dyrekcjà szko∏y, nauczy-

cielami, pedagogiem i psychologiem

szkolnym oraz innymi pracownikami

szko∏y,

• wspó∏pracowaç z rodzicami/opiekunami

uczniów,

• okreÊliç miejsce szko∏y w Êrodowisku lo-

kalnym i wynikajàce z niego korzyÊci i za-

gro˝enia dla zdrowia ucznia,

• wprowadziç do swojej praktyki standard

opieki piel´gniarskiej nad uczniem,

• gromadziç i dokumentowaç w∏asne do-

Êwiadczenia zawodowe,

• uczestniczyç w piel´gniarskich i pozapiel´-

gniarskich badaniach naukowych, doty-

czàcych problemów opieki zdrowotnej

nad uczniem/wychowankiem,

• uczestniczyç w podejmowaniu decyzji

zwiàzanych z planowaniem i zarzàdza-

niem opiekà zdrowotnà nad uczniem/wy-

chowankiem,

• zaplanowaç i realizowaç program w∏asne-

go kszta∏cenia zawodowego,

• rozwijaç metodyk´ swojej pracy.

9) Ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie „Piel´gniarstwo ro-
dzinne”, program przeznaczony dla
po∏o˝nych.

Celem kursu jest przygotowanie po∏o˝-
nej do:
- samodzielnego udzielania Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w opiece nad kobietà i jej rodzinà

w ró˝nych okresach jej ˝ycia i sytuacjach

˝yciowych,

- roli promotora, doradcy w sprawach pot´-

gowania zdrowia kobiety i rodziny,

- zdobycia umiej´tnoÊci organizowania

praktyki kontraktowej w zakresie Êwiad-

czonych us∏ug oraz umiej´tnoÊci wspó∏pra-

cy z zespo∏em terapeutycznym podstawo-

wej opieki zdrowotnej.

W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa rodzinnego po∏o˝na po-
winna:
• opisaç struktur´ organizacyjnà i zadania

podstawowej opieki zdrowotnej w opiece

nad kobietami w rejonie dzia∏ania po∏o˝-

nej rodzinnej,

• okreÊliç role i funkcje po∏o˝nej rodzinnej

w zespole podstawowej opieki zdrowotnej

oraz role i zadania innych cz∏onków ze-

spo∏u,

• wspó∏dzia∏aç z cz∏onkami zespo∏u terapeu-

tycznego podstawowej opieki zdrowotnej

oraz cz∏onkami innych zespo∏ów pozame-

dycznych w zakresie okreÊlenia prioryte-

tów zdrowotnych, pozyskiwania niezb´d-

nych zasobów do realizacji zadaƒ w∏a-

snych i zadaƒ zespo∏u,

• scharakteryzowaç zasady opieki nad ko-

bietà ci´˝arnà, matkà, dzieckiem i rodzinà,

• wskazywaç mo˝liwoÊci korzystania z po-

mocy spo∏ecznej i wsparcia spo∏ecznego,

• prowadziç poradnictwo przedcià˝owe,

• realizowaç programy promocji zdrowia

i profilaktyki chorób,

• promowaç karmienie naturalne,

• dobraç w∏aÊciwe metody post´powania

edukacyjnego i doradztwa w zale˝noÊci od

stanu kobiety i rodziny,

• udzielaç porad w zakresie samoopieki

i profilaktyki w zdrowiu, chorobie i nie-

pe∏nosprawnoÊci, 

• dokonywaç wyboru w∏aÊciwego modelu

piel´gnowania w zale˝noÊci od sytuacji

kobiety i rodziny,

• gromadziç i analizowaç dane o kobiecie

i rodzinie w celu rozpoznawania proble-

mów zdrowotnych i formu∏owania dia-

gnozy piel´gniarsko-po∏o˝niczej,

• planowaç i realizowaç plan opieki piel´-

gniarsko-po∏o˝niczej majàcej na celu

umacnianie zdrowia, profilaktyk´ chorób

oraz piel´gnacj´ kobiety i jej rodziny,

• znaç zasady post´powania piel´gniarskie-

go z kobietà zara˝onà wirusem HIV

i chorà na AIDS, 

• okreÊliç rol´ i zadania po∏o˝nej w profilak-

tyce chorób ginekologicznych, a szczegól-

nie nowotworowych narzàdów p∏ciowych

i piersi, oceniaç wspó∏pracujàc z innymi

cz∏onkami zespo∏u terapeutycznego, wy-

niki opieki nad kobietà w ró˝nych okre-

sach jej ˝ycia,

• kontrolowaç i oceniaç realizacj´ poszcze-

gólnych zadaƒ w kontekÊcie osiàgania wy-

znaczonego celu (celów).

10) Ramowy program kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie „Piel´gniarstwo
operacyjne”, program przeznaczony
dla piel´gniarek i po∏o˝nych.

Celem kursu jest przygotowanie piel´-
gniarki, po∏o˝nej do realizacji zadaƒ
zawodowych w stopniu umo˝liwiajà-
cym samodzielnà prac´ na bloku opera-
cyjnym z zachowaniem zasad post´po-
wania aseptycznego.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa operacyjnego piel´gniar-
ka/ po∏o˝na powinna:
• scharakteryzowaç organizacj´ i wyposa˝e-

nie bloku operacyjnego,

• zapobiegaç zaka˝eniom, 

• stosowaç zasady aseptyki,

▼
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• przygotowaç sal´, instrumentarium, bieli-

zn´ oraz materia∏ opatrunkowy do zabie-

gów operacyjnych,

• przygotowaç do zabiegu operacyjnego

i obs∏ugiwaç aparatur´ medycznà,

• zapewniç bezpieczeƒstwo pacjentowi

przebywajàcemu na bloku operacyjnym,

• ∏agodziç stres pacjenta zwiàzany z faktem

oczekiwania na zabieg operacyjny,

• instrumentowaç do zabiegów operacyj-

nych,

• scharakteryzowaç istot´ schorzenia, bada-

nia diagnostyczne, wskazania do zabiegu,

techniki operacyjne, przebieg zabiegu

operacyjnego i jego powik∏ania,

• omówiç zasady post´powania z instru-

mentarium po zabiegu operacyjnym,

• omówiç zasady dezynfekcji, mycia i pa-

kowania instrumentarium chirurgiczne-

go,

• scharakteryzowaç metody sterylizacji, 

• kontrolowaç skutecznoÊç procesu steryli-

zacji,

• omówiç zasady post´powania z bieliznà

operacyjnà,

• omówiç zasady post´powania z odpadami

medycznymi,

• prowadziç dokumentacj´ medycznà

(protokó∏ piel´gniarki operacyjnej, ksi´-

ga wykonanych zabiegów operacyjnych,

skierowania na badania diagnostyczne

itd.),

• zabezpieczyç materia∏ pobrany do badaƒ

diagnostycznych (histopatologicznego,

bakteriologicznego itd.),

• korzystaç z opracowanych standardów

post´powania piel´gniarki, po∏o˝nej ope-

racyjnej,

• nadzorowaç utrzymanie higieny w obr´-

bie bloku operacyjnego,

• przestrzegaç zasad BHP.

11) Ramowy program kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie „Organizacja
i zarzàdzanie”, program przeznaczo-
ny dla piel´gniarek i po∏o˝nych.

Celem kursu jest przekazanie piel´-
gniarkom i po∏o˝nym podstawowej wie-
dzy z zakresu funkcjonowania zak∏adów
opieki zdrowotnej, kierowania zespo∏a-
mi pracowniczymi oraz kszta∏towanie
praktycznych umiej´tnoÊci niezb´dnych
w realizacji funkcji kierowniczych na
szczeblu podstawowym w reformowa-
nym systemie opieki zdrowotnej. 
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
organizacji i zarzàdzania piel´gniarka/
po∏o˝na powinna:

• scharakteryzowaç istot´ przemian syste-

mowych opieki zdrowotnej w Polsce,

• scharakteryzowaç zasady funkcjonowania

zak∏adów opieki zdrowotnej,

• korzystaç z przepisów prawnych dotyczà-

cych wybranych zagadnieƒ prawa pracy

w zak∏adach opieki zdrowotnej,

• zastosowaç zasady marketingu na rynku

Êwiadczeƒ piel´gniarskich,

• sformu∏owaç cele i zadania oraz priorytety

w dzia∏aniu macierzystej jednostki organi-

zacyjnej,

• okreÊliç zapotrzebowanie na opiek´ piel´-

gniarskà w podstawowej jednostce organi-

zacyjnej,

• okreÊliç zadania i zakres odpowiedzialno-

Êci oraz uprawnieƒ podleg∏ych pracowni-

ków,

• okreÊliç bud˝et i Êrodki na opiek´ piel´-

gniarskà w macierzystej jednostce,

• dokonaç wartoÊciowania pracy,

• kierowaç podleg∏ym personelem i prze-

wodziç mu,

• korzystaç z ró˝norodnych form motywo-

wania pracowników,

• przeprowadziç podstawowe zmiany orga-

nizacyjne,

• korzystaç z wybranych technik negocjacyj-

nych przy rozwiàzywaniu konfliktów,

• oceniaç pracowników,

• przeprowadziç kontrol´,

• wyceniç prac´ w∏asnà i okreÊliç warunki

umowy na realizacj´ Êwiadczeƒ zdrowot-

nych,

• dokonaç kategoryzacji pacjentów i zapla-

nowaç Êwiadczenia,

• oceniç jakoÊç Êwiadczonej opieki piel´-

gniarskiej,

• pos∏ugiwaç si´ podstawowà wiedzà z za-

kresu informatyki i statystyki, aby korzy-

staç z programów komputerowych u˝y-

wanych w placówkach ochrony zdrowia.

12) Ramowy program kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie „Piel´gniarstwo
psychiatryczne”, program przezna-
czony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest uzyskanie przez piel´-
gniark´ specjalistycznych kwalifikacji
w dziedzinie piel´gniarstwa psychia-
trycznego.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa psychiatrycznego piel´-
gniarka powinna:
• komunikowaç si´ efektywnie z pacjentem,

jego rodzinà, zespo∏em terapeutycznym, 

• zdecydowaç o zakresie i charakterze opieki,

• planowaç dzia∏ania piel´gniarskie,

• dobraç metody i Êrodki do realizacji dzia-

∏aƒ piel´gniarskich,

• podjàç dzia∏ania ratunkowe w sytuacjach

zagra˝ajàcych ˝yciu,

• zapewniç bezpieczeƒstwo pacjentowi, je-

go otoczeniu i sobie,

• uszanowaç godnoÊç osobistà pacjenta,

• rozpoznaç sytuacj´ trudnà,

• kszta∏towaç umiej´tnoÊci radzenia sobie

w sytuacjach trudnych,

• udzieliç wsparcia pacjentowi i jego rodzi-

nie w sytuacji trudnej,

• opisaç stan psychiczny pacjenta,

• uczyç pacjenta samoobs∏ugi i czynnoÊci

˝ycia codziennego,

• u∏atwiç pacjentowi nawiàzywanie i pod-

trzymywanie kontaktów z innymi ludêmi,

• kszta∏towaç Êwiadomy udzia∏ pacjenta

w procesie leczenia,

• promowaç zdrowie psychiczne,

• zapobiegaç sytuacjom zagra˝ajàcym ˝yciu,

• okreÊliç samodzielnoÊç pacjenta w zakresie

samoobs∏ugi,

• uczestniczyç w rehabilitacji podopiecz-

nych z zaburzeniami psychicznymi,

• wspó∏tworzyç spo∏ecznoÊç terapeutycznà,

• organizowaç prac´ w∏asnà, wspó∏pracow-

ników i podleg∏ego personelu,

• rejestrowaç i oceniaç wyniki swojej pracy,

• pos∏ugiwaç si´ narz´dziami pomiaru do

badania jakoÊci pracy piel´gniarskiej,

• realizowaç plan w∏asnego rozwoju zawo-

dowego,

• oceniç jakoÊç i skutecznoÊç w∏asnych dzia-

∏aƒ,

• okreÊliç czynniki wp∏ywajàce na jakoÊç

w∏asnych dzia∏aƒ,

• analizowaç wyniki oceny w∏asnych dzia∏aƒ,

• wnioskowaç w oparciu o analiz´ wyników

samooceny,

• stosowaç w pracy standardy opieki nad

pacjentem,

• przestrzegaç obowiàzujàce przepisy prawne.

13) Ramowy program kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie „Piel´gniarstwo
opieki paliatywnej”, program prze-
znaczony dla piel´gniarek.

Celem kursu jest zdobycie specjali-
stycznej wiedzy i niezb´dnych umiej´t-
noÊci do sprawowania kompleksowej
opieki paliatywnej.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa opieki paliatywnej piel´-
gniarka powinna:
• omówiç zagadnienia tanatologii,

• omówiç struktury organizacyjne opieki

paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, 
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• stosowaç standardy opieki paliatywno-ho-

spicyjnej,

• piel´gnowaç pacjenta z przewlek∏à (post´-

pujàcà) chorobà,

• sprawowaç opiek´ nad dzieckiem z za-

awansowanà (post´pujàcà) chorobà,

• rozpoznawaç i ∏agodziç objawy somatycz-

ne u pacjentów z zaawansowanà (post´-

pujàcà) chorobà,

• inicjowaç dzia∏ania zmierzajàce do podno-

szenia jakoÊci ˝ycia pacjentów obj´tych

opiekà paliatywnà,

• informowaç o prawach pacjenta,

• podejmowaç decyzje etyczne w opiece pa-

liatywnej,

• wspieraç podopiecznych i ich rodziny,

• rozumieç z∏o˝onà natur´ cierpieƒ prze˝y-

wanych przez umierajàcych, ich bliskich

oraz opiekujàcy si´ nimi personel,

• udzielaç porad w zakresie Êwiadczeƒ opie-

ki spo∏ecznej,

• okreÊliç miejsce i zadania piel´gniarki

w zespole interdyscyplinarnym,

• scharakteryzowaç wybrane formy opieki

komplementarnej,

• oceniç korzyÊci p∏ynàce ze stosowania

form opieki komplementarnej w opiece

paliatywnej. 

14) Ramowy program kursu kwalifika-
cyjnego w dziedzinie „Piel´gniarstwo epi-
demiologiczne”, program przeznaczony
dla piel´gniarek i po∏o˝nych.

Celem kursu jest uzyskanie przez piel´-
gniark´, po∏o˝nà wiedzy oraz umiej´t-
noÊci niezb´dnych do wykonywania za-

daƒ zawodowych w dziedzinie piel´-
gniarstwa epidemiologicznego.
W wyniku realizacji programu kszta∏ce-
nia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
piel´gniarstwa epidemiologicznego piel´-
gniarka, po∏o˝na powinna:
• omówiç zadania i rol´ epidemiologii we

wspó∏czesnej medycynie,

• omówiç metody badaƒ stosowanych

w dochodzeniach epidemiologicznych,

• scharakteryzowaç sytuacj´ epidemiolo-

gicznà wybranych chorób zakaênych oraz

zaka˝eƒ w Polsce,

• przedstawiç podstawowe definicje z zakre-

su epidemiologii, mikrobiologii i immu-

nologii,

• omówiç rol´ piel´gniarki, po∏o˝nej epide-

miologicznej we wspó∏pracy z dzia∏em

epidemiologii stacji sanitarno-epidemiolo-

gicznej,

• interpretowaç obowiàzujàce przepisy

prawne majàce zastosowanie w epidemio-

logii,

• wspó∏pracowaç z zespo∏em oraz komite-

tem kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych,

• przedstawiç zadania zespo∏u do spraw za-

ka˝eƒ zak∏adowych,

• omówiç systemy rejestracji zaka˝eƒ zak∏a-

dowych, 

• nadzorowaç przestrzeganie zasad wykony-

wania procedur aseptycznych i antysep-

tycznych przez personel zak∏adów opieki

zdrowotnej,

• prowadziç nadzór procesów dekontami-

nacji,

• przestrzegaç zasad bezpiecznego post´po-

wania z odpadami szpitalnymi,

• omówiç zasady izolacji pacjenta w przy-

padku zaistnia∏ego ryzyka zaka˝enia oraz

nadzorowaç ich przestrzeganie,

• scharakteryzowaç i propagowaç bezpiecz-

ne metody pracy personelu zak∏adów

opieki zdrowotnej,

• omówiç wyst´powanie zaka˝eƒ zak∏ado-

wych z uwzgl´dnieniem specyfiki poszcze-

gólnych oddzia∏ów szpitalnych,

• scharakteryzowaç czynniki etiologiczne

oraz czynniki ryzyka wybranych postaci

klinicznych zaka˝eƒ,

• oceniç oraz zró˝nicowaç ryzyko wystàpie-

nia i rozprzestrzeniania si´ zaka˝eƒ w od-

dzia∏ach szpitalnych,

• podejmowaç dzia∏ania profilaktyczne

w oddzia∏ach o zwi´kszonym ryzyku wy-

st´powania zaka˝eƒ zak∏adowych,

• przedstawiç kompetencje piel´gniarki, po-

∏o˝nej epidemiologicznej,

• wspó∏pracowaç w zakresie budowania

standardów i procedur dla potrzeb piel´-

gniarstwa epidemiologicznego, 

• opracowaç program higieny wewnàtrzza-

k∏adowej,

• wdra˝aç program higieny szpitalnej zgod-

nie z procedurà, 

• przeprowadziç szkolenie personelu w za-

kresie higieny wewnàtrzzak∏adowej oraz

wybranych zagadnieƒ profilaktyki zaka˝eƒ

zak∏adowych,

• motywowaç do podejmowania dzia∏aƒ

zwiàzanych z profilaktykà zaka˝eƒ i pod-

noszeniem jakoÊci w tym zakresie,

• negocjowaç oraz rozwiàzywaç konflikty

dotyczàce profilaktyki zaka˝eƒ zak∏ado-

wych w zak∏adach opieki zdrowotnej.

XVII Ogólnopolska Sesja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych
Tematyka posiedzenia:

Powikłania endoskopii przewodu pokarmowego: 
Czynniki ryzyka, zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie

Termin i miejsce posiedzenia:
18 listopada 2011 (piątek), godziny: 1000-1500. Dom Lekarza, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
W programie przewidziane są wykłady przedstawione przez zaproszonych wykładowców. Gorąco zachęcamy pielęgniarki i asys-
tentów endoskopowych do udziału w tym posiedzeniu.
Udział w obydwu posiedzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych
Mgr Małgorzata Karczmarczyk

Przewodniczący Grupy Endoskopii PTG-E 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii SUM
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
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Specjalizacje

Wdniu 30 maja 2011 roku w OÊrodku

Kszta∏cenia Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, usytu-

owanym w ¸aziskach Górnych odby∏o si´

uroczyste wr´czenie dyplomów po∏o˝nym

specjalistom w dziedzinie piel´gniarstwa ro-

dzinnego.

Specjalizacja Piel´gniarstwo Rodzinne

dla po∏o˝nych by∏a finansowana ze Êrodków

publicznych (25 osób) oraz ze Êrodków

OIPiP w Katowicach (9 osób). Zaj´cia teo-

retyczne poczàtkowo odbywa∏y si´ w Fun-

dacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,

a nast´pnie w Zespole Szkó∏ Policealno-Spo-

∏ecznych Nr 1 w Bytomiu. Kierownikiem

specjalizacji by∏a dr n. med. Ewa Tobor. Do

egzaminu paƒstwowego przystàpi∏y 33 po-

∏o˝ne – wszystkie zda∏y!

Wdniu 22 czerwca 2011 roku w OÊrod-

ku Kszta∏cenia OIPiP w ¸aziskach

Górnych odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dy-

plomów piel´gniarkom/piel´gniarzowi/po-

∏o˝nym specjalistom w dziedzinie piel´-

gniarstwa epidemiologicznego.

Specjalizacja Piel´gniarstwo Epidemiolo-

giczne by∏a finansowana ze Êrodków publicz-

nych (25 osób) oraz ze Êrodków OIPiP w Ka-

towicach (16 osób). Zaj´cia teoretyczne reali-

zowano w GórnoÊlàskim Centrum Zdrowia

Dziecka w Katowicach. Kierownikiem spe-

cjalizacji by∏a piel´gniarka specjalista mgr Do-

rota Czechowska. Do egzaminu paƒstwowe-

go przystàpi∏o 41 osób, wszystkie zda∏y!

W imieniu Specjalistów Piel´gniarstwa

Epidemiologicznego – Urszula Wyszkowska

napisa∏a do redakcji biuletynu:

„Dwuletnià specjalizacj´ w dziedzinie pie-
l´gniarstwa epidemiologicznego rozpocz´liÊmy
w dniu 19 grudnia 2008 roku w Katowicach.

Nasza grupa liczy∏a 41 osób. Po ponad dwulet-
nim okresie wyt´˝onej nauki, wysi∏kach i stara-
niach – nadszed∏ ten niezwykle wa˝ny dla nas
dzieƒ 25 marca 2011roku, dzieƒ egzaminu
paƒstwowego w Warszawie. ZdaliÊmy wszyscy!

22 czerwca 2011 roku podczas pi´knej uro-
czystoÊci w nowym OÊrodku Kszta∏cenia Okr´-
gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach usytuowanym w ¸aziskach Górnych, bar-

dzo dumni i szcz´Êliwi odebraliÊmy nasze upra-
gnione dyplomy.

Za trud i poÊwi´cenie oraz ogromne wspar-
cie, które zaowocowa∏o sukcesem, pragniemy
najserdeczniej podzi´kowaç: 

Kierownikowi Specjalizacji – mgr Dorocie
Czechowskiej

Przewodniczàcej Okr´gowej Rady Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach – dr Marioli
Bartusek

Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie
Piel´gniarstwa Epidemiologicznego – mgr Beacie
Ochockiej

Konsultantowi Wojewódzkiemu w Dziedzi-
nie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epide-
miologicznych – mgr Miros∏awie Malarze oraz
wszystkim wyk∏adowcom”.

Hanna Dobrowolska
Specjalista ds. kszta∏cenia 

podyplomowego

Nowi specjaliści. Gratulujemy!

Mariola Bartusek ● Przewodniczàca 

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Szanowni Paƒstwo, kolejne grupy naszych Kole˝anek i Kolegów ukoƒczy-
∏y z sukcesem dwuletnie specjalizacje i otrzyma∏y dyplomy potwierdzajà-
ce uzyskanie tytu∏u po∏o˝nej specjalisty w dziedzinie piel´gniarstwa ro-
dzinnego oraz piel´gniarki/piel´gniarza/po∏o˝nej specjalisty w dziedzinie
piel´gniarstwa epidemiologicznego.
Serdecznie gratulujemy sukcesu, ˝yczymy satysfakcji w pracy zawodowej
i w ˝yciu osobistym oraz wykorzystania w praktyce wiedzy specjalistycznej
dla dobra pacjentów, zespo∏u piel´gniarek/piel´gniarzy i po∏o˝nych oraz
reprezentowanych zawodów. 

Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach

Mariola Bartusek
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Wywiad z Marià Grabowskà – Piel´gniarkà, mgr w zakresie 

administracji, Naczelnà Piel´gniarkà Górniczego Zespo∏u Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji „Unia Bracka”, Dyrektorem 

Zak∏adu Opieki Domowej Fundacji „Unia Bracka” w Rudzie Âlàskiej i Knurowie

: Podczas obchodzonego Jubile-
uszu Samorzàdu Zawodowego Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, w dniu 12 wrzeÊnia 2011 roku
w Warszawie, zosta∏a Pani wyró˝niona Me-
dalem XX-lecia Samorzàdu Piel´gniarek
i Po∏o˝nych. To wyjàtkowe wyró˝nienie sprzy-
ja refleksjom. W czasie kolejnych kadencji
pe∏ni∏a Pani kilka wa˝nych funkcji w samo-
rzàdzie zawodowym. Prosz´ je przypo-
mnieç…
M.G.: Mój udzia∏ w pracach na rzecz Kor-

poracji Zawodowej Piel´gniarek i Po∏o˝nych

rozpoczà∏ si´ od wyborów Delegatów na II

Okr´gowy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach. By∏ to rok 1995. 

Piel´gniarki i po∏o˝ne z rejonu wyborczego

obejmujàcego Zespó∏ Opieki Zdrowotnej

w Dàbrowie Górniczej obdarzy∏y mnie swo-

im zaufaniem powierzajàc mandat Delegata

na II Okr´gowy Zjazd w Katowicach, a na-

st´pnie funkcj´ Pe∏nomocnego Przedstawi-

ciela Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dà-

browie Górniczej.

Podczas obrad II Okr´gowego Zjazdu w Ka-

towicach zg∏oszono mojà kandydatur´ na

Delegata na II Krajowy Zjazd Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Warszawie. Wyra˝ajàc zgod´

na kandydowanie zastanawia∏am si´ czy dam

rad´, co powie na to rodzina przyzwyczajona

do mojej sta∏ej obecnoÊci w domu? 

WàtpliwoÊci mia∏am przez chwil´, og∏oszo-

no wyniki, mam mandat, b´dzie dobrze, po-

radz´ sobie.

Nigdy nie zapomn´ burzliwych obrad oraz

atmosfery, w jakiej przebiega∏ II Krajowy

Zjazd oraz tego, ˝e wybrano mnie do pracy

w Naczelnej Komisji Rewizyjnej w Warsza-

wie. Dalej by∏y kolejne funkcje, kolejne zada-

nia, i tak: 

• 1995-1999 – Sekretarz Naczelnej Komisji

Rewizyjnej i Zespo∏u ds. skarg i wnio-

sków Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Warszawie.

• 1999 – Delegat na III Okr´gowy Zjazd

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,

• 1999-2003 – Skarbnik Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,

cz∏onek Prezydium i Okr´gowej Rady Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,

• 2003 – Delegat na IV Okr´gowy Zjazd

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

oraz na IV Krajowy Zjazd w Warszawie,

• 2003-2007 – Skarbnik Okr´gowej Izby

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach,

cz∏onek Prezydium i Okr´gowej Rady Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, Ko-

misji Socjalnej Okr´gowej Rady Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach i cz∏onek

Naczelnej Komisji Rewizyjnej w Warsza-

wie,

• 2007-2011 – Wiceprzewodniczàca Na-

czelnej Komisji Rewizyjnej w Warszawie,

cz∏onek Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach, Komisji So-

cjalnej Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych w Katowicach oraz Zespo∏u ds.

podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2000 roku zmieni∏am miejsce pracy, podej-

mujàc kolejne wyzwanie, tym razem na polu

zawodowym, i obj´∏am funkcj´ Naczelnej

Piel´gniarki w Górniczym Zespole Lecznic-

twa Ambulatoryjnego w Katowicach i od

2003 roku równie˝ obowiàzki Pe∏nomocnego

Przedstawiciela Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, które wype∏niam do dziÊ. 

: Zaszczytne funkcje, bogactwo
doÊwiadczeƒ, wiele wysi∏ku… Które z kluczo-
wych zadaƒ przynios∏y Pani najwi´cej satys-
fakcji w pracy na rzecz naszego Êrodowiska
zawodowego? 
H.P.: Najtrudniejszy, ale jednoczeÊnie najcie-

kawszy i dajàcy najwi´cej satysfakcji okres

mojej pracy w samorzàdzie, to czas II kaden-

cji i praca w Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Kandydujàc do organu, który pe∏ni funkcje

kontrolne wobec innych organów Naczelnej

Izby wiedzia∏am, ˝e praca do ∏atwych nale˝eç

nie b´dzie. Same kontrole bywajà dla kontro-

lowanych ucià˝liwe i pomimo staraƒ, dobrej

woli i kultury wspó∏pracy, osoby kontrolujà-

ce do mile widzianych zazwyczaj nie nale˝à.

Brakowa∏o mi wiedzy z zakresu procedur

kontroli, rachunkowoÊci czy zasad gospodar-

ki finansowej i doÊwiadczenia w tym zakresie.

By∏ to dla mnie czas uczenia si´, nabywania

niezb´dnych umiej´tnoÊci i wiedzy. Wymaga∏

zaanga˝owania, konsekwencji, wr´cz uporu,

ale dawa∏ te˝ autentycznà satysfakcj´… Zdo-

byte doÊwiadczenie pozwoli∏o mi w nast´pnej

kadencji podjàç si´ trudniejszego i bardziej

odpowiedzialnego zadania, a mianowicie

funkcji skarbnika Okr´gowej Izby Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych w Katowicach - najwi´kszej

Izby w Polsce. Dzi´ki fantastycznej grupie lu-

dzi, m.in. dzi´ki Przewodniczàcej oraz cz∏on-

kom Okr´gowej Rady zarzàdzajàcym majàt-

kiem Izby, pracownikom dzia∏u ksi´gowoÊci,

osobom rozsàdnie i odpowiedzialnie gospo-

darujàcym Êrodkami finansowymi – pocho-

dzàcymi g∏ównie ze sk∏adek cz∏onkowskich –

dziÊ mog´ z dumà wspominaç te osiem lat

spo∏ecznej, honorowej pracy na rzecz piel´-

gniarek i po∏o˝nych województwa Êlàskiego.

: Uznanie Pani pracy i wysi∏-
ku w tworzeniu samorzàdu zawodowego to
wielki zaszczyt… czy tylko?
H.P.: Dla mnie najwi´ksze znaczenie ma

fakt, ˝e przez szesnaÊcie lat dane mi by∏o

braç aktywny udzia∏ w pracach na rzecz sa-

morzàdu zawodowego, ˝e mog∏am bezpo-

Êrednio uczestniczyç w jego tworzeniu, roz-

woju, ˝e mam swój maleƒki udzia∏ w tym,

jaki jest dzisiaj.

Wszystko, czego si´ przy tym nauczy∏am jest

moim cennym baga˝em, który daje mi od-

wag´ do podejmowania kolejnych wyzwaƒ

w pracy zawodowej i w Samorzàdzie.

Je˝eli ponadto, moja praca zosta∏a dostrze˝o-

na i doceniona… to mog´ czuç si´ szcz´Êliwa.

: Co w obszarach pracy samo-
rzàdu zawodowego w kontekÊcie Pani do-
Êwiadczeƒ nale˝y nadal doskonaliç i rozwi-
jaç? 
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H.P.: Wiele ju˝ umiemy. Wiele osiàgn´liÊmy.

Jubileusz jest doskona∏à okazjà do podsumo-

waƒ, ocenienia tego, co uda∏o si´ zrobiç.

Mamy okazj´ do Êwi´towania, docenienia

osób, które poÊwi´ci∏y Samorzàdowi swój

zapa∏, energi´ i wiedz´. 

Ale przed nami kolejna kadencja, wybory,

nowe wyzwania, nowe zadania, zapewne

nowi ludzie. Wierz´, ˝e nie zabraknie osób

ch´tnych do pracy dla dobra nas wszystkich.

Samorzàd tworzymy my same… piel´gniar-

ki i po∏o˝ne w nim zrzeszone. To, jaki jest

dziÊ i jak b´dzie si´ dalej rozwija∏ w du˝ej

mierze zale˝y od nas samych. 

Doskonaliç i rozwijaç musimy wszystkie ob-

szary dzia∏alnoÊci Korporacji. ˚adne z klu-

czowych zadaƒ nie mo˝e zostaç pomini´te

w dobie dynamicznych zmian zachodzàcych

w Polsce.

W mojej ocenie jednym z ciàgle aktualnych

zadaƒ jest dalsze konsekwentne, rzetelne

przekazywanie piel´gniarkom i po∏o˝nym

wszystkich informacji o tym, czym dziÊ jest

samorzàd, jak mogà z jego dokonaƒ korzy-

staç. Integrowanie Êrodowiska, zach´canie

do wspólnej pracy, aktywizowanie poszcze-

gólnych osób dla obopólnej korzyÊci. 

Nie mo˝emy si´ poddawaç, traciç wiar´

w sens tak prostych i oczywistych wydawa-

∏oby si´ dzia∏aƒ. Stojàc „z boku” i krytyku-

jàc, nic nie osiàgniemy. Nikt za nas niczego

nie zrobi.

DziÊ jest ju˝ wiele osób, które doskonale zna-

jà role i zadania Samorzàdu zawodowego,

wiedzà jak je realizowaç by spe∏niaç oczeki-

wania naszego Êrodowiska zawodowego i je-

˝eli podzielà si´ tà wiedzà z pozosta∏ymi, to

na pewno b´dzie coraz lepiej i coraz mniej

b´dzie piel´gniarek majàcych wàtpliwoÊci… 

: Cz∏onkowie samorzàdu za-
wodowego nie raz zadajà pytania: Po co mi
ten samorzàd? W jakim celu mam wcià˝
p∏aciç sk∏adki? Co odpowiedzia∏aby Pani na
pytania nurtujàce niektóre osoby?
H.P.: DwadzieÊcia lat temu te˝ nale˝a∏am do

tych zadajàcych podobne pytania. Nie chc´

usprawiedliwiç samej siebie, ale wtedy, gdy

Samorzàd powstawa∏ stawianie tego rodzaju

pytaƒ by∏o potrzebne. 

Odpowiedê na tak postawione pytanie mo˝e

byç bardzo ró˝na. 

Inaczej odpowie na nie piel´gniarka, która

przez wiele lat pracowa∏a w strukturach kor-

poracji, inaczej ktoÊ, kto pe∏ni∏ wysokie

funkcje w organach samorzàdu, jeszcze ina-

czej piel´gniarka, która pracuje w partner-

skim zespole terapeutycznym przy ∏ó˝ku

chorego czy ta z nas, która ma w∏asnà firm´

i spe∏nia si´ w roli mened˝era w ochronie

zdrowia, a jeszcze inaczej osoba, która znaj-

dujàc si´ w trudnej sytuacji mog∏a skorzystaç

z wsparcia i pomocy Izby.

DziÊ po dwudziestu latach istnienia Samo-

rzàdu powinno si´ raczej zapytaç, … „Co

ka˝da z nas zrobi∏a dla tego Samorzàdu”?

Wszystkie piel´gniarki i po∏o˝ne, które

wcià˝ nie znalaz∏y odpowiedzi i zadajà pyta-

nie, … „Po co mi ten samorzàd?” zapraszam

do nas. Przyjdêcie, popracujcie… jesteÊcie

potrzebne, czekamy na Was. Czeka równie˝

odpowiedê na Wasze pytania. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Wywiad z Hannà Paszko – Piel´gniarkà, Wiceprzewodniczàcà Komisji

Etyki przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

: Podczas obchodzonego Jubile-
uszu Samorzàdu Zawodowego Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, w dniu 12 wrzeÊnia 2011 roku
w Warszawie, zosta∏a Pani wyró˝niona Me-
dalem XX-lecia Samorzàdu Piel´gniarek
i Po∏o˝nych. To wyjàtkowe wyró˝nienie sprzy-
ja refleksjom. W czasie kolejnych kadencji
pe∏ni∏a Pani kilka wa˝nych funkcji w samo-
rzàdzie zawodowym. Prosz´ je przypo-
mnieç…
H.P.: W okresie I kadencji samorzàdu za-

wodowego w Katowicach, tj. od 24 wrze-

Ênia 1991 roku wchodzi∏am w sk∏ad cz∏on-

ków Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych; w II kadencji by∏am cz∏onkiem

Naczelnego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Warszawie; w III kadencji przewodniczà-

cà Naczelnego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Warszawie. W IV kadencji by∏am

cz∏onkiem ORPiP w Katowicach, wiceprze-

wodniczàca Komisji Etyki przy ORPiP

w Katowicach, cz∏onkiem Naczelnej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Warszawie oraz

przewodniczàcà Komisji ds. Etyki przy Na-

czelnej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Warszawie. W V kadencji pe∏ni∏am funk-

cj´ wiceprzewodniczàcej Komisji Etyki przy

ORPiP w Katowicach.

: Zaszczytne funkcje, bogactwo
doÊwiadczeƒ, wiele wysi∏ku… Które z kluczo-
wych zadaƒ przynios∏y Pani najwi´cej satys-
fakcji w pracy na rzecz naszego Êrodowiska
zawodowego?

H.P.: Dla mnie, orzekanie o winie lub braku

winy, promowanie zasad etyki i odpowie-

dzialnoÊci zawodowej piel´gniarek i po∏o˝-

nych by∏o, w ka˝dych okolicznoÊciach, za-

szczytem i wyró˝nieniem. By∏o zaufaniem,

którym zosta∏am obdarowana podczas wy-

borów. By∏o te˝ ogromnà odpowiedzialno-

Êcià! Trudno jest mi oceniç lub wyceniç zna-

czenie poÊwi´conego dla tej pracy, dla zadaƒ

z niej wynikajàcych, w∏asnego czasu, si∏,

zdrowia… Wk∏ad pracy w∏asnej poniesiony

dla dobra wspólnego – dla samorzàdu zawo-

dowego – nazywam niewymiernym, a przez

to „swoiÊcie bezcennym i pi´knym…”. 

Trudno jest mi wyró˝niç jedno zadanie, jako

to najbardziej satysfakcjonujàce. Âwiado-

moÊç, ˝e bior´ udzia∏ (od samego poczàtku!)

w pracy wyjàtkowej, jednoczàcej Êrodowisko

zawodowe, by∏a dla mnie radoÊcià i motywa-

cjà. Tym bardziej, ˝e pracowa∏am obok wspa-

nia∏ych Kole˝anek, dla których idea samo-

rzàdnoÊci by∏a drogowskazem jasnym i czy-

telnym. Co przynios∏o mi najwi´cej satysfak-

cji?... Ludzie – Kole˝anki i Koledzy! W∏aÊnie

tak! Pozna∏am bardzo, bardzo du˝o wspania-

∏ych osób, z którymi wspó∏pracowa∏am. By∏y

to osoby o pi´knych, ugruntowanych posta-

wach etycznych i moralnych. Osoby, których

obdarzy∏am zaufaniem, z którymi podczas

d∏ugich godzin twórczej pracy przygotowy-

wa∏am konferencje oraz osoby, które kierowa-
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▼ ∏y do mnie pisemne proÊby: aby jakiÊ „dr´czà-

cy temat” ujàç w kolejnym artykule, pisanym

do biuletynu. A zatem: piel´gniarki i po∏o˝ne,

które dane mi by∏o spotkaç na zawodowej

drodze oraz na drodze zadaƒ wynikajàcych

z pe∏nienia funkcji w samorzàdzie, to jest mo-

ja najwi´ksza satysfakcja…

: Uznanie Pani pracy i wysi∏-
ku w tworzeniu samorzàdu zawodowego to
wielki zaszczyt… czy tylko?
H.P.: Presti˝owy Medal, który ze wzrusze-

niem odebra∏am podczas uroczystoÊci

w Warszawie, jest dla mnie bardzo du˝à nie-

spodziankà, jest wielkim zaszczytem i wyjàt-

kowym wyró˝nieniem. Jest te˝ pi´knym

prezentem, jest cennà nagrodà za lata pracy

spo∏ecznej dla naszego wspólnego, samo-

rzàdowego dobra. Jestem przekonana, ˝e

w „swoim wn´trzu„ kryje ˝yczliwoÊç Kole-

˝anek i Kolegów. A zatem jest nagrodà, któ-

ra wyp∏ywa z g∏´bi serc cz∏onków samorzà-

du zawodowego. Ten wyjàtkowo pi´kny

Medal jest w moich r´kach – to prawda…

Z zadumà chyl´ przed nim czo∏o. …Medal

jest jeden i nie sposób obdarowaç nim

wszystkich, którzy przyczynili si´ do tego,

aby móg∏ trafiç do moich ràk, do mojej

skromnej osoby. Niczego nie zdo∏a∏abym

osiàgnàç, gdyby nie by∏o tych wszystkich

Kole˝anek i Kolegów, którzy przez wiele lat

oddawali swój g∏os zaufania, dla mojej oso-

by. Dlatego uwa˝am, ˝e ten Medal jest na-

szym wspólnym sukcesem! 

Dodaç powinnam, ̋ e dziesi´ç lat temu, w po-

dobnych okolicznoÊciach, by∏am wyró˝niona

Medalem X-lecia Samorzàdu Zawodowego.

Tak…, to prawda…, mam teraz dwa wyjàtko-

we Medale… Kole˝anki/Koledzy – dzi´kuj´

Wam za te wyjàtkowe wyró˝nienia!!!

: Co w obszarach wp∏ywajà-
cych na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa odbior-
ców us∏ug piel´gnacyjnych/po∏o˝niczych oraz
kszta∏towanie zachowaƒ i postaw etycznych
piel´gniarek i po∏o˝nych nale˝y nadal dosko-
naliç i rozwijaç? 
H.P.: Mam za sobà 12 lat pracy spo∏ecznej

w sàdach zawodowych oraz wiele lat pracy

na rzecz promowania etyki i odpowiedzial-

noÊci zawodowej piel´gniarek i po∏o˝nych.

To du˝y baga˝ doÊwiadczeƒ, który przez

pryzmat orzekania, pozwala „widzieç wi´-

cej”. Uwa˝am, ˝e w obecnym czasie – czasie

nieustannie zmieniajàcej si´ pod wzgl´dem

prawnym, sytuacji w ochronie zdrowia, któ-

rej towarzyszy niepokój personelu, sprawà

bardzo wa˝nà jest nieustanne podnoszenie

ÊwiadomoÊci w∏asnej ka˝dej piel´gniarki

i ka˝dej po∏o˝nej. ÂwiadomoÊç staje si´ prio-

rytetem. ÂwiadomoÊci za czyny wykonane

lub nie wykonanie czynów, za wydawane

polecenia, za podejmowane decyzje oraz

ÊwiadomoÊç konsekwencji wynikajàcych ze

wszystkiego co robimy, co mówimy i o czym

piszemy. Moim zdaniem, tylko pe∏na Êwia-

domoÊç w∏asna oraz praca zgodna z zasada-

mi etyki i odpowiedzialnoÊci zawodowej,

jest bazà i gwarantem pracy profesjonalnej,

bezpiecznej i takiej, której nie b´dà zagra˝aç

w przysz∏oÊci, ˝adne procesy odszkodowaw-

cze…

: Has∏o Jubileuszowych obcho-
dów brzmia∏o - „Piel´gniarstwo w XXI wie-
ku - nowoczesne, samorzàdne, odpowiedzial-
ne”, a kluczowe obszary dzia∏alnoÊci samo-
rzàdu obejmujà: profesjonalizm, odpowie-
dzialnoÊç i zaufanie spo∏eczne. Jak te has∏a
prze∏o˝yç na codzienne dzia∏ania samorzà-
du zawodowego na najbli˝sze lata pracy?
H.P.: Szczerze mówiàc, przysz∏oÊç trudno

przewidywaç. Tworzyç jà b´dà, w du˝ej mie-

rze nowi, pe∏ni entuzjazmu ludzie. I to oni

prze∏o˝à has∏a na rytm codziennych dzia∏aƒ.

Nale˝y przysz∏oÊci ˝yczyç wielu sukcesów…

Moim marzeniem jest, aby ten czas przysz∏y,

te najbli˝sze lata pracy, by∏y czasem pi´knego

rozkwitu i wielop∏aszczyznowego rozwoju

samorzàdu zawodowego na bazie tego, co

ju˝ zosta∏o utworzone i wypracowane. Niech

pog∏´bia si´ i umacnia pozytywna solidar-

noÊç zawodowa, a idea samorzàdnoÊci niech

buduje i wytycza nowe kierunki do dzia∏ania.

Niech szacunek do historii i godnoÊci zawo-

du, szacunek do godnoÊci osobistej ka˝dego

cz∏owieka oraz szacunek do godnoÊci osobi-

stej w∏asnej stojà na stra˝y jakoÊci pracy i em-

patycznej, zawodowej troski. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Poszukujemy chętnych do udziału w misjach medycznych
Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W związku z podjęciem przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych działań w zakresie utworzenia bazy danych personelu medycz-
nego gotowego wziąć udział w misjach medycznych na obszarze konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (np. Libia), zwracam się
z uprzejmą prośbą do pielęgniarek zainteresowanych wzięciem udziału w misjach medycznych organizowanych obecnie i w przy-
szłości przez Polski Rząd o przesyłanie swoich CV.

Zgodnie z sugestiami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pielęgniarki powinny posiadać: 
1) doświadczenie zawodowe, 
2) kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 
3) dobrą znajomość języka angielskiego (w tym znajomość terminologii medycznej),
4) mile widziana jest znajomość innych języków obcych. 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatur do dnia 15 listopada 2011 roku, na adres: izba@izbapiel.katowice.pl

Z wyrazami szacunku
Mariola Bartusek

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
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Warto wiedzieć

Jednym z podstawowych problemów, z ja-

kimi spotyka si´ wspó∏czesna medycyna

snu u ludzi doros∏ych, jest zagadnienie bez-

sennoÊci. Problem ten wp∏ywa istotnie na

pogorszenie jakoÊci ˝ycia pacjentów, a jego

podstawowym objawem mo˝e byç nadmier-

na sennoÊç w ciàgu dnia. W 1996 roku na

spotkaniu ekspertów Âwiatowej Organizacji

Zdrowia i Âwiatowej Federacji Towarzystw

Badaƒ nad Snem ustalono, i˝ bezsennoÊç

(∏ac. Insomnia) jest subiektywnà dolegliwo-

Êcià, polegajàcà na trudnoÊciach w zaÊni´ciu

i/lub utrzymaniu snu, albo na braku poczucia

wypoczynku i regeneracji. Obecnie uwa˝a

si´, ˝e warunkiem niezb´dnym do jej rozpo-

znania jest towarzyszàce zaburzeniom snu

utrudnione funkcjonowanie w ciàgu dnia.

Rozpowszechnienie bezsennoÊci jest znacz-

ne, okreÊla si´ je na oko∏o 20-30% doros∏ej

populacji. Jest to zjawisko narastajàce wraz

z rozwojem cywilizacji i oderwaniem od na-

turalnych rytmów ˝ycia. Przyjmuje si´, ˝e

bezsennoÊç stanowi 95% wszystkich zabu-

rzeƒ snu, pozosta∏e to nadmierna sennoÊç

(hipersomnia) i zjawiska przysenne (para-

somnie). Rozpowszechnienie bezsennoÊci

i za˝ywanie Êrodków nasennych narasta

z wiekiem i jest wyraênie wi´ksze w popula-

cji 50. lub 60. roku ˝ycia ni˝ u ludzi m∏o-

dych. Insomnia jest dolegliwoÊcià bardzo

dokuczliwà, sprawia wiele cierpieƒ. JeÊli

trwa d∏u˝ej, wywo∏uje na skutek niedoboru

snu rozliczne wtórne zaburzenia psychofi-

zyczne. Powoduje mi´dzy innymi zmniejsze-

nie zdolnoÊci do pracy, trudnoÊci w nauce

czy zwi´kszenie wypadków komunikacyj-

nych. Bioràc te argumenty pod uwag´,

przede wszystkim znaczne rozpowszechnie-

nie bezsennoÊci, jej nast´pstwa oraz zwiàza-

ne z nià nadu˝ywanie szkodliwych leków,

trzeba uznaç jà za jeden z powa˝niejszych

problemów socjomedycznych we wspó∏cze-

snym Êwiecie.

BezsennoÊç nie jest zjawiskiem jednoli-

tym, poniewa˝ na to poj´cie sk∏adajà si´ ró˝-

ne formy upoÊledzenia snu. Mo˝e byç to

utrudnione zasypianie lub cz´ste budzenie

si´ w ciàgu nocy, a tak˝e przedwczesne bu-

dzenie si´, czy niew∏aÊciwa jakoÊç snu. 

Utrudnienie zasypiania polega na wyd∏u˝e-

niu latencji snu. Latencja snu jest to jeden

z podstawowych parametrów opisu snu, wy-

znaczany na podstawie badania polisomno-

graficznego. Oznacza czas od po∏o˝enia si´ do

∏ó˝ka i zgaszenia Êwiat∏a do pierwszego wystà-

pienia stadium drugiego snu lub ka˝dego in-

nego stadium snu poza stadium pierwszym.

W behawioralnych metodach leczenia bezsen-

noÊci jako latencj´ snu przyjmuje si´ szacunko-

wy czas oczekiwania na sen (czas zasypiania)

okreÊlany przez osob´ badanà w dzienniczku

snu. Na ogó∏ przyjmuje si´, i˝ prawid∏owy

okres latencji mieÊci si´ w granicach do 30 mi-

nut. W sytuacji utrudnionego zasypiania la-

tencja znacznie si´ wyd∏u˝a. BezsennoÊç w po-

staci wyd∏u˝enia latencji snu wyst´puje g∏ów-

nie w wyniku dzia∏ania bodêców zewn´trz-

nych takich jak ha∏as, Êwiat∏o, a tak˝e bóle, go-

ràczka, dusznoÊç, natr´tne myÊli itp. Powy˝sze

okolicznoÊci przyczyniajà si´ do tzw. bezsen-

noÊci egzogennej i objawowej. Czynnikiem

sprawczym sà tu równie˝ u˝ywki (kawa, moc-

na herbata) i na∏ogi (nikotynizm, narkomania

- amfetamina) oraz niektóre leki. Utrudnienie

w zasypianiu wyst´puje tak˝e w zespo∏ach l´-

kowych – bezsennoÊç psychogenna.

Kolejnà formà bezsennoÊci jest cz´ste bu-

dzenie si´ w ciàgu nocy. W przebiegu prawi-

d∏owego snu u osób zdrowych dochodzi do

krótkotrwa∏ych incydentów przebudzenia.

Cz´sto osoba Êpiàca nie pami´ta faktu przebu-

dzenia, poniewa˝ jest on bardzo krótki i nie-

liczny w ciàgu nocy. W przypadku bezsenno-

Êci incydenty obudzeƒ stajà si´ liczne, trwajà

d∏u˝ej, wyzwalajà trudnoÊci ponownego za-

Êni´cia, przez co czas snu zmniejsza si´ wyraê-

nie, choçby nawet latencja snu i poranne prze-

budzenie by∏o prawid∏owe. Sen przerywany

nie zapewnia pe∏nego wypoczynku. Zdarza si´

w wyniku stosowania pewnych leków, spo˝y-

cia alkoholu, kawy czy herbaty przed snem,

w chorobach ogólnoustrojowych, powodujà-

cych ucià˝liwe dolegliwoÊci typu ból, dusz-

noÊç, goràczka, Êwiàd. Jednà z przyczyn cz´-

stego budzenia si´ u starszych m´˝czyzn jest

niewàtpliwie przerost gruczo∏u krokowego,

który wyzwala cz´ste parcie na mocz. SpoÊród

innych chorób powinno si´ wymieniç zespó∏

cieÊni nadgarstka, powodujàcy przykre pare-

stezje r´ki lub obu ràk, które budzà chorego

wielokrotnie. Powodem cz´stego budzenia si´

mogà byç parasomnie, czyli zaburzenia pole-

gajàce na wystàpieniu nieprawid∏owych zja-

wisk, zdarzeƒ podczas snu. Najcz´Êciej sà to

zaburzenia motoryczne lub uk∏adu wegeta-

tywnego. Czas snu i jakoÊç snu sà niezmienio-

ne. Najcz´stsze parasomnie to somnambulizm

(lunatyzm), leki nocne, upojenie przysenne,

jaktacje (drgawki podczas zasypiania), mówie-

nie przez sen, nocne kurcze mi´Êni koƒczyn,

koszmary nocne, pora˝enie przysenne, zabu-

rzenia wzwodu podczas snu, zaburzenia za-

chowania snu REM, bruksizm (zgrzytanie z´-

bami), moczenie nocne. 

Przedwczesne budzenie si´ jest najbar-

dziej znamienne dla depresji, a tak˝e dla wie-

ku podesz∏ego, kiedy to nast´puje skrócenie

snu. Jako wczesne budzenie okreÊla si´ na

ogó∏ przebudzenie przed godzinà 5.00, bez

mo˝liwoÊci ponownego zaÊni´cia. Jest to

przypad∏oÊç bardzo m´czàca. 

Dodatkowà odmianà bezsennoÊci jest

niew∏aÊciwa jakoÊç snu, która odnosi si´ do

niewystarczajàcej iloÊci g∏´bokich stadiów (3

i 4) snu NREM lub fazy REM, przy zacho-

wanej prawid∏owo latencji i d∏ugoÊci snu. Je-

dynym sposobem, aby to sprawdziç jest ba-

danie poligraficzne w laboratorium snu.

Niepe∏nowartoÊciowy sen w nocy dla ka˝de-

go niemal oznacza nadmiernà sennoÊç, z∏e

samopoczucie i trudnoÊci w wype∏nieniu

wszystkich obowiàzków dnia. 
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Insomnia epidemią tego stulecia
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Lidia Kulawik ● Mgr piel´gniarstwa, Specjalista piel´gniarstwa 

rodzinnego, piel´gniarka w SP ZLA „Moja Przychodnia” w Katowicach

Gra˝yna Franek ● Dr n. med., piel´gniarka, socjolog, Adiunkt 

w Zak∏adzie Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach

Wielkie problemy geriatryczne. Część II
Wcz´Êci I artyku∏u opublikowanego

w biuletynie NS NR 9 (214) 2011

opisano upadki, zaburzenia lokomocji, upo-

Êledzenie wzroku i s∏uchu oraz post´powa-

nie piel´gniarki opiekujàcej si´ osobami star-

szymi. W niniejszym numerze opisane sà ko-

lejne zespo∏y geriatryczne i dzia∏ania opie-

kuƒcze piel´gniarki. 

Nietrzymanie moczu i stolca
Szczególnie ucià˝liwym i cz´sto skrywa-

nym problemem w populacji ludzi starszych

jest zaburzenie funkcji zwieraczy. Nietrzy-

manie moczu i stolca u osób starszych jest

problemem stosunkowo cz´stym, wzrastajà-

cym wraz z wiekiem i niesprawnoÊcià fizycz-

nà. W przebiegu procesu starzenia dochodzi

do sta∏ego zmniejszania si´ aktywnoÊci bio-

logicznej organizmu, co przejawia si´

zmniejszeniem zdolnoÊci do regeneracji

i adaptacji. Skutkuje to upoÊledzeniem funk-

cjonowania komórek, tkanek, uk∏adów i na-

rzàdów oraz zwi´ksza podatnoÊç na choro-

by. Uk∏ad moczowy tak˝e podlega proceso-

wi starzenia. Dochodzi w nim g∏ównie do

zmian w naczyniach k∏´buszków nerko-

wych, co powoduje zmniejszonà zdolnoÊç

filtracyjnà nerek. Problem NTM (nietrzyma-

nia moczu) i NTS (nietrzymania stolca) mo-

˝e pojawiç si´ u osób starzejàcych si´ w wy-

niku bardzo powa˝nych schorzeƒ urologicz-

nych, w przebiegu mia˝d˝ycy, oraz u pacjen-

tów nieprzytomnych z zaburzeniami psy-

chicznymi i neurologicznymi. Dysfunkcje

zwieraczy u pacjentów przytomnych powo-

dujà powstanie poczucia ni˝szoÊci, wstydu,

izolacji i wycofywania si´ z aktywnego ˝ycia,

a nawet za∏amanie równowagi psychicznej.

NTM sprzyja podra˝nieniom skóry, nawra-

cajàcym infekcjom uk∏adu moczowego, od-

le˝ynom, a nawet upadkom i z∏amaniom.

ZdolnoÊç utrzymywania moczu w p´che-

rzu jest zale˝na nie tylko od prawid∏owej

czynnoÊci dolnego odcinka uk∏adu moczo-

wego, ale równie˝ od sprawnoÊci umys∏u,

mo˝liwoÊci poruszania si´, odpowiedniej

motywacji oraz zr´cznoÊci manualnej. Zmia-

ny inwolucyjne w obr´bie uk∏adu moczowe-

go prowadzà do zmniejszania si´ obj´toÊci

p´cherza moczowego, opóêniania mikcji

i zwolnienia szybkoÊci wyp∏ywu moczu oraz

zdolnoÊci powstrzymywania parcia na mocz.

NTM mo˝e mieç charakter przejÊciowy lub

utrwalony. WÊród przyczyn odwracalnych

cz´ste sà czynniki Êrodowiskowe (mieszka-

nie nie jest dostosowane do ograniczeƒ

sprawnoÊci osoby starszej). Ograniczenie

mo˝liwoÊci poruszania si´ spowodowane za-

paleniem lub zwyrodnieniem stawów, s∏aba

kondycja fizyczna, niedowidzenie, ortosta-

tyczne spadki ciÊnienia, zaburzenia równo-

wagi rodzàce obaw´ przed upadkiem i cho-

roby stóp, to równie˝ przyczyny odwracal-

nego NTM. Schorzenia dolnych dróg mo-

czowych oraz stany upoÊledzajàce ich funk-

cje (infekcje dróg moczowych, atroficzne za-

palenie b∏ony Êluzowej cewki moczowej

i pochwy), uboczne dzia∏ania leków moczo-

p´dnych, uspokajajàcych, nasennych, prze-

ciwbólowych i narkotycznych sà równie˝

przyczynami odwracalnego NTM. Przemija-

jàce przyczyny mo˝e spowodowaç nadmier-

na obj´toÊç wydalanego moczu wytwarzane-

go przy nadmiernej poda˝y p∏ynów, diureza

osmotyczna (hiperglikemia, hiperkalcemia,

mocznica), obwodowa niewydolnoÊç uk∏a-

du ˝ylnego oraz stany z przewodnienia.

Utrwalone NTM jest z regu∏y zwiàzane

z chorobami dolnego odcinka uk∏adu mo-

czowego. 

Problem NTM jest wa˝ny ze wzgl´du na

zasi´g spo∏eczny. W 2002 roku, w celu prze-

∏amania bariery wstydu, powsta∏ program

prospo∏eczny „NTM – Normalnie ˝yç”,

a w Warszawie dzia∏a Stowarzyszenie Osób

z NTM „UroConti”, organizacja dzia∏ajàca

na rzecz poprawy jakoÊci ˝ycia osób z NTM

zrzeszajàca cz∏onków w 7. oddzia∏ach: Wro-

c∏awiu, Warszawie, Poznaniu, ¸odzi, Kiel-

cach, Lublinie i Gdaƒsku.

Nietrzymanie stolca wyst´puje rzadziej

ni˝ NTM, nale˝y jednak do doÊç cz´stych

zaburzeƒ u osób w podesz∏ym wieku. Okre-

Êla si´ je jako niemo˝liwoÊç kontrolowania

wypró˝nieƒ. NTS u osób w podesz∏ym wie-

ku jest zawsze objawem powa˝nego, ale naj-

cz´Êciej mo˝liwego do wyleczenia schorze-

nia. Najcz´stszà przyczynà NTS u osób ob-

∏o˝nie chorych sà przewlek∏e zaparcia i b´dà-

ce ich konsekwencjà ka∏owe zatkanie odbyt-

nicy. Skutecznym post´powaniem terapeu-

tycznym w tym przypadku jest ewakuacja

mas ka∏owych oraz zapobieganie zaparciom,

stosujàc modyfikacj´ diety i Êrodki prze-

czyszczajàce. NTS mo˝e pojawiç si´ te˝

u osób starszych w przypadku biegunek.

Zmiany inwolucyjne powodujà mniejszà

sprawnoÊç odbytnicy w zakresie magazyno-

wania p∏ynnego stolca. W tym przypadku

pomocne jest leczenie przyczynowe i roz-

wa˝ne stosowanie Êrodków zapierajàcych.

Wynikiem niemo˝noÊci samodzielnego ko-

rzystania z toalety przez pacjenta b´dzie in-

cydentalne NTS. W tym przypadku przyczy-

nà mo˝e byç nieprzystosowanie mieszkania

do stopnia niepe∏nosprawnoÊci chorego. 

CzynnoÊci wykonywane przez piel´gniar-
k´ opiekujàcà si´ osobami starszymi z za-
burzeniami funkcji zwieraczy powinny
uwzgl´dniç pe∏ny zakres jej funkcji zawo-
dowych (diagnostyczna, opiekuƒcza, te-
rapeutyczna, rehabilitacyjna, profilak-
tyczna oraz promocji zdrowia):
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• zwrócenie szczególnej uwagi podczas toa-

lety ca∏ego cia∏a, na podatne okolice nara-

˝one na powstawanie patologicznych

zmian skórnych;

• systematyczne stosowanie profilaktyki

przeciwodle˝ynowej u pacjentów ob∏o˝-

nie chorych i le˝àcych z zastosowaniem

Êrodków piel´gnacyjnych (maÊci, kremy),

ochrona miejsc nara˝onych na powstanie

odle˝yn poprzez stosowanie udogodnieƒ

(materace przeciwodle˝ynowe, zmienno-

ciÊnieniowe, podk∏adki pod pi´ty, os∏ony

na ∏okcie);

• zapewnienie warunków do zaspokojenia

potrzeby wydalania u pacjentów le˝àcych

(za∏o˝enie cewnika do p´cherza moczo-

wego, stosowanie pieluchomajtek);

• zapewnienie odpowiednich warunków do

zaspokojenia potrzeby nawodnienia i od-

˝ywiania, pomoc lub kontrola poda˝y po-

si∏ków i p∏ynów;

• zapewnienie wygody, odpoczynku, snu

oraz w∏aÊciwego u∏o˝enia chorego (na-

uczenie chorego zmieniania pozycji cia∏a

poprzez wykonywanie w miar´ mo˝liwo-

Êci cz´stych, ale niewielkich ruchów cia∏a,

celem u∏atwienia równomiernego roz∏o˝e-

nia ci´˝aru cia∏a u chorych le˝àcych oraz

poprawy ukrwienia);

• dbanie o dobre samopoczucie psychiczne

pacjenta, rozmowa, aktywne s∏uchanie

oraz udzielanie wsparcia psychicznego; 

• umo˝liwienie kontaktu z bliskimi osoba-

mi, obecnoÊç przy pacjencie;

• w∏àczanie chorego do wspó∏pracy i samo-

opieki;

• poszanowanie godnoÊci osobistej pacjen-

ta;

• udzia∏ w usprawnianiu pacjenta (trening

p´cherza moczowego, u kobiet rehabilita-

cja mi´Êni dna macicy);

• wspieranie oraz zach´canie pacjentów

i ich rodzin do systematycznego leczenia

oraz kontrolowania stanu zdrowia;

• informowanie pacjenta i jego rodzin´

o przyczynach zaburzenia funkcji zwiera-

czy, metod leczenia, piel´gnacji i profilak-

tyki;

• zaanga˝owanie w programy profilaktycz-

ne i spo∏eczne oraz pomoc w tworzeniu

grup wsparcia.

Zespoły otępienne
Ot´pienie jest zespo∏em objawów wywo-

∏anych chorobà mózgu oraz jednym z naj-

trudniejszych problemów zdrowotnych

w podesz∏ym wieku. Charakteryzuje si´ kli-

nicznie licznymi zaburzeniami wy˝szych

funkcji korowych, takich jak pami´ç, myÊle-

nie, rozumienie, orientacja, liczenie, zdol-

noÊç uczenia si´, mówienia, zdolnoÊç po-

równywania oceniania i dokonywania wybo-

rów. Ot´pienie dotyka oko∏o 10% osób po

65. roku ˝ycia, a po 75. roku ˝ycia cz´stoÊç

wyst´powania ot´pienia narasta. Choroba

Alzhaimera jest najcz´stszà przyczynà zespo-

∏u ot´piennego i stanowi 50-70% wszyst-

kich przypadków demencji. Rzadsze przy-

czyny to ot´pienie naczyniowo pochodne

(np. ogniskowe uszkodzenie mózgu, choro-

ba Parkinsona) wyst´pujàce z cz´stoÊcià oko-

∏o 10-15%, choroba rozsianych cia∏ Le-

wy’ego oko∏o 13% i ot´pienie czo∏owo-

skroniowe wyst´pujàce w oko∏o 9%.

Ot´pienie jest chorobà, która podst´pnie

niszczy osobowoÊç, potencja∏ intelektualny

i zrywa wi´zi mi´dzyludzkie. W umiarkowa-

nie lub w g∏´boko zaawansowanym ot´pie-

niu prowadzi do post´pujàcej niesprawnoÊci

w zakresie czynnoÊci samoobs∏ugowych.

Stopieƒ zaawansowania ot´pienia determi-

nuje mo˝liwoÊci i potrzeby chorego i jego

opiekuna, farmakoterapi´ oraz post´powa-

nie niefarmakologiczne. U osób w wieku

podesz∏ym z cechami ot´pienia bardzo du˝e

znaczenie ma kontrola parametrów ˝ycio-

wych i funkcji somatycznych, w tym niepra-

wid∏owoÊci ciÊnienia t´tniczego, uwzgl´d-

nienie zaburzeƒ metabolicznych, procesów

trawienia i wydolnoÊci nerek, a tak˝e zwró-

cenie uwagi na objawy hipoksji i zatrucia

(geriatryczny zespó∏ jatrogenny, polipragma-

zja, uboczne nast´pstwa dzia∏ania leków).

Bardzo wa˝ne jest ocenienie w oparciu

o standaryzowane testy (Test Rysowania Ze-

gara i AMTS) ocenianie zaburzeƒ funkcji

poznawczych oraz ocena zdolnoÊci wykony-

wania czynnoÊci dnia codziennego (skala

ADL). Stan ot´pienny mo˝e byç wywo∏any,

lub nasilony przez g∏´bokie uczucie niepo-

koju oraz l´ku jak równie˝ przez problemy,

które choremu wydajà si´ nierozwiàzywalne.

Ot´pienie mo˝e równie˝ zale˝eç od warun-

ków pogodowych lub emocji (zmartwienia,

radoÊci). Wp∏ywy psychiczne i somatyczne

zazwyczaj warunkujà si´ nawzajem lub

wzmacniajà. W wielu przypadkach zespo∏ów

ot´piennych oddzia∏ywanie na chorego jest

mo˝liwe tylko na p∏aszczyênie emocjonalnej,

a wszelkie próby wyjaÊniania i perswazji sà

nieskuteczne. Ograniczenie pojmowania

i orientacji chorego jest powodem l´ku, któ-

ry wywo∏uje bardzo cz´sto upór, przekor´

i ró˝ne reakcje obronne. Równie˝ zbyt silne

sugestie doprowadzajà cz´sto do reakcji

obronnej wynikajàcej z obawy przed mani-

pulowaniem osobistymi decyzjami chorego.

Na stan emocjonalny wielu osób w pode-

sz∏ym wieku ma negatywny wp∏yw l´k, po-

czucie niepe∏nej wartoÊci i winy. Osoby z ze-

spo∏em psychoorganicznym dodatkowo

cierpià na nietrzymanie moczu lub stolca

oraz zaburzenia mowy i upoÊledzenie wzro-

ku i s∏uchu.

G∏ówny ci´˝ar opieki nad pacjentem z ze-

spo∏em ot´piennym spoczywa w 80-90% na

rodzinie. Pogarszajàcy si´ kontakt z chorym,

zaburzenia zachowania, brak krytycyzmu

wobec choroby stanowià ogromne obcià˝e-

nie emocjonalne, a w g∏´bokim stadium

choroby po∏àczone z wysi∏kiem fizycznym

opiekuna. G∏ównym obowiàzkiem piel´-

gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej i zespo∏u

terapeutycznego wobec rodziny chorego jest

udzielanie jej wyczerpujàcych informacji

i wsparcia emocjonalnego. Informacje i edu-

kacja na temat choroby pozwoli opiekunom

dopasowaç warunki ˝ycia do stanu klinicz-

nego chorego.

Dzia∏ania piel´gniarki opiekujàcej si´
chorym w warunkach domowych to:
• kontrola z∏o˝onych czynnoÊci dnia co-

dziennego (w poczàtkowej fazie choro-

by);

• wspomaganie pami´ci ró˝nymi „przypo-

minaczami” (kartki, spisy, kalendarze),

rozmowy o przesz∏oÊci i przeglàdanie

zdj´ç, umieszczenie w mieszkaniu tablic

orientacyjnych i znaków graficznych sta-

nowiàcych elementy przypominajàce i kie-

rujàce;

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej

i w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych;

• przystosowanie mieszkania do zmniejsza-

jàcej si´ sprawnoÊci chorego (zabezpiecze-

nia antypoÊlizgowe, zainstalowanie por´-

czy, drabinek);

• dok∏adna obserwacja oraz kontrola funkcji

organizmu;
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chowanie, nastrój, stosunek do piel´gniar-

ki);

• profilaktyka zaburzeƒ i schorzeƒ (zdrowe

od˝ywianie, odpowiednia poda˝ p∏ynów,

dostateczna iloÊç ruchu np. wspólne spa-

cery oraz snu);

• kontrola i monitorowanie farmakoterapii

(obserwacja po przyj´ciu leków – nietole-

rancja, ostro˝ne stosowanie leków psycho-

tropowych, mogà pogorszyç stan osoby

dementywnej);

• unikanie sytuacji, które mogà wzmacniaç

niepewnoÊç chorego (cz´ste zmiany per-

sonelu piel´gniarskiego);

• unikanie nadmiernej opiekuƒczoÊci, która

mo˝e ograniczaç samodzielnoÊç pacjenta;

• pomoc w przezwyci´˝aniu obcià˝eƒ psy-

chicznych;

• okazywanie pacjentowi wsparcia, akcepta-

cji i zainteresowania;

• prowadzenie profilaktyki przeciwodle˝y-

nowej (w zaawansowanym okresie ot´pie-

nia);

• zach´canie rodziny do uczestnictwa w sa-

mopomocowych grupach wsparcia.

Depresje wieku podeszłego
Depresja to nie tylko zaburzenie psy-

chiczne, ale tak˝e choroba dotyczàca ca∏ego

organizmu, która ujemnie wp∏ywa na uk∏ad

krà˝enia, uk∏ad endokrynologiczne i proce-

sy immunologiczne. Depresja jest zaburze-

niem dotykajàcym oko∏o 15% populacji po-

wy˝ej 65. roku ˝ycia, a cz´stoÊç g∏´bokich

stanów depresyjnych w tej grupie wiekowej

wynosi 2-4%. Starszy wiek stwarza w ˝yciu

nowe sytuacje: organizm niedomaga, poja-

wiajà si´ problemy zdrowotne, uczucie osie-

rocenia z powodu Êmierci bliskiej osoby

oraz brak wystarczajàcej pomocy ze strony

rodziny. Osoby starsze cz´sto zostajà same

bez silnego wsparcia i nie potrafià sobie po-

radziç w nowej sytuacji. Te czynniki deter-

minujà wielki problem osób w podesz∏ym

wieku – depresj´. W populacji ludzi star-

szych cz´sto wspó∏wyst´pujà ró˝ne czynniki

ryzyka depresji, a wspó∏wyst´powanie de-

presji i chorób somatycznych pogarsza pro-

gnoz´ obu tych schorzeƒ. Choroby soma-

tyczne, w których wyst´puje cz´sto depre-

sja, to mi´dzy innymi: schorzenia uk∏adu

sercowo-naczyniowego, zaburzenia uk∏adu

endokrynologicznego, choroby oÊrodkowe-

go uk∏adu nerwowego oraz zespo∏y bólowe.

Bardzo istotne sà psychospo∏eczne czynniki

ryzyka (wdowieƒstwo, samotnoÊç, z∏a sytu-

acja finansowa, zmiana miejsca zamieszka-

nia, przebyta hospitalizacja oraz powa˝ne

choroby dzieci lub wspó∏ma∏˝onka), ponie-

wa˝ to one odpowiadajà za przewlek∏y prze-

bieg choroby. Równie˝ wiek powy˝ej 80 ro-

ku ˝ycia, poziom wykszta∏cenia i p∏eç ˝eƒ-

ska odpowiadajà za podwy˝szony poziom

l´ku w depresji. W niektórych przypadkach

objawy l´ku stanowià mask´ depresji. De-

presji mo˝e towarzyszyç obni˝enie nap´du

psychoruchowego ze spowolnieniem

wszystkich funkcji motorycznych i psy-

chicznych, uczucie wszechogarniajàcego

znu˝enia i utraty energii oraz bezradnoÊç

wobec najprostszych czynnoÊci dnia co-

dziennego. Literatura podkreÊla, ˝e depresje

osób starszych wià˝à si´ z wysokim ryzy-

kiem samobójstw dokonanych. Ryzyko sa-

mobójstwa wÊród m´˝czyzn zwi´ksza si´

wraz z wiekiem (zw∏aszcza po 85. roku ˝y-

cia), u kobiet po 75. roku ˝ycia obserwuje

si´ tendencj´ spadkowà. Niektórzy chorzy

sami szukajà sposobów na popraw´ nastro-

ju nadu˝ywajàc alkoholu, co prowadzi do

uzale˝nienia i do niekorzystnych nast´pstw:

do pog∏´bienia obni˝enia nastroju, a tak˝e

do zaburzeƒ snu. W zwiàzku z bardzo istot-

nym wp∏ywem czynników psychospo∏ecz-

nych na obraz kliniczny i przebieg depresji

u osób w wieku podesz∏ym, w wi´kszoÊci

przypadków leczeniu farmakologicznemu

powinny towarzyszyç dzia∏ania psychotera-

peutyczne. Psychoterapia pomaga z∏agodziç

sytuacje stresujàce, opanowaç trudne emo-

cje, zmieniç negatywne wzorce myÊlenia,

zahamowaç wycofywanie si´ z ˝ycia i izola-

cj´ spo∏ecznà, daje wsparcie emocjonalne

oraz podnosi samoocen´ chorego. Wskaza-

niem do hospitalizacji jest zmiana obrazu

klinicznego w postaci narastania objawów

depresji, zwi´kszenia poziomu l´ku, wystà-

pienie znacznych zaburzeƒ snu, myÊli i ten-

dencji samobójczych.

Opieka piel´gniarska i komunikowanie

si´ z pacjentem depresyjnym jest bardzo

trudne, gdy˝ chory bardzo cz´sto wycofuje

si´ z kontaktu. Bardzo wa˝nym aspektem

jest doÊwiadczenie interpersonalne piel´-

gniarki oraz umiej´tnoÊç podnoszenia samo-

oceny chorego. Opiekujàc si´ chorym
w warunkach domowych powinna zwra-
caç uwag´ na:
• planowanie dzia∏aƒ pacjenta tak, by

wzmóc komunikacj´ z innymi i zmniej-

szyç uczucie beznadziejnoÊci;

• kontrolowanie stanu od˝ywiania i nawod-

nienia (regularne przyjmowanie posi∏ków

i p∏ynów);

• dbanie o higien´ snu (regularne godziny

udawania si´ na spoczynek i budzenia, od-

powiednia temperatura w miejscu spania,

unikanie picia kawy w godzinach wieczor-

nych);

• kontrola i monitorowanie farmakoterapii

(uÊwiadamianie koniecznoÊci systema-

tycznego leczenia);

• pomoc w wykonywaniu czynnoÊci higie-

nicznych, w wyborze ubrania na ca∏y

dzieƒ, zach´ta do utrzymywania czystej

garderoby;

• aktywizowanie chorego (gimnastyka, spa-

cery, robótki r´czne, majsterkowanie);

• towarzyszenie w codziennych czynno-

Êciach osobom samotnym;

• zabezpieczanie przed samouszkodzeniem

oraz fizycznymi konsekwencjami apatii

i zaniedbania;

• rozpoznanie wymiaru i zapotrzebowania

na wsparcie;

• kszta∏towanie umiej´tnoÊci chorego do

nawiàzywania kontaktów z innymi ludê-

mi;

• dostosowanie zakresu, charakteru i formy

przekazywanych informacji do stanu pa-

cjenta;

• komunikowanie si´ z rodzinà, zespo∏em

terapeutycznym oraz wspieranie psychicz-

ne, emocjonalne rodziny.
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▼

Przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc

(POCHP) to choroba post´pujàca,

przewlek∏a, której podstawà jest wyst´powa-

nie nieca∏kowicie odwracalnej obturacji

oskrzeli (ograniczenie przep∏ywu powie-

trza), wywo∏ane zmianami rozedmowymi

oraz przewlek∏ym stanem zapalnym, b´dà-

cym reakcjà na py∏y i gazy.

Najcz´stszym czynnikiem ryzyka PO-

CHP jest palenie tytoniu. Jednak w ocenie

czynników ryzyka na Êwiecie nale˝y równie˝

zwróciç uwag´ na zanieczyszczenie Êrodowi-

ska wywo∏ane spalaniem drewna i innych

substancji biologicznych.

¸aciƒskie obturatio t∏umaczy si´ jako za-

tykanie, zas∏anianie, zamykanie. W przypad-

ku obturacji oskrzeli mamy do czynienia ze

zmniejszeniem ich Êwiat∏a na skutek obrz´ku

b∏ony Êluzowej i/lub nadmiernej produkcji

Êluzu przez b∏on´ Êluzowà i/lub skurczu mi´-

Êni g∏adkich oskrzeli. W POCHP zaburzenia

przep∏ywu powietrza spowodowane sà ob-

turacyjnym zapaleniem oskrzelików, co skut-

kuje przebudowà ich Êcian, a w konsekwen-

cji ich zw´˝eniem, jak i zniszczeniem mià˝-

szu p∏uc (zmiany rozedmowe), upoÊledzajà-

cym ich spr´˝ystoÊç. POCHP rozpoznaje si´

przy stwierdzeniu obecnoÊci kaszlu i od-

krztuszania plwociny przez co najmniej 3

miesiàce w ka˝dym z 2. kolejnych lat.

POCHP znajduje si´ na czwartym miej-

scu wÊród przyczyn zgonów w Polsce. Na

POCHP w krajach Europy choruje 8-10%

populacji po 30 roku ˝ycia, z czego 8-15%

stanowià m´˝czyêni, 3-5% kobiety. Ocenia

si´, ˝e w Polsce to oko∏o 2 miliony osób,

z czego tylko u oko∏o 300 tysi´cy chorob´

rozpoznano. W skali Êwiata na POCHP

i zwiàzane z nià powik∏ania umiera rocznie

ok. 3 milionów osób, w Polsce 15 tysi´cy.

Jak wspomniano, g∏ównà przyczynà PO-

CHP jest palenie tytoniu. Grup´ najwi´ksze-

go ryzyka rozwoju choroby stanowià osoby

po 40 r. ˝., palàce papierosy od 10 lat.

W Polsce palàcych w tym wieku jest oko∏o 5

milionów.

Pierwszym z pewnych czynników ryzyka
zachorowania na t´ chorob´ jest palenie
tytoniu. Do innych czynników ryzyka za-
licza si´:
• zanieczyszczenia powietrza

• nara˝enie zawodowe (np. py∏y przemys∏o-

we, substancje chemiczne)

• nadreaktywnoÊç oskrzeli

• cz´ste zaka˝enia uk∏adu oddechowego

• brak wydzielania immunoglobuliny A

• niedobór α1-antytrypsyny

• wywiad rodzinny (czynnik martwicy no-

wotworu TNF α)

• przebyta gruêlica

• status ekonomiczny

• poziom od˝ywienia

Przed wystàpieniem jakichkolwiek obja-

wów, potencjalny przysz∏y pacjent, chorujàcy

na POCHP wypala Êrednio ok. 20 papiero-

sów dziennie. Najcz´Êciej choroba rozpoczy-

na si´ oko∏o 50 roku ˝ycia. Pierwszym obja-

wem jest kaszel z odksztuszaniem wydzieliny.

Poczàtkowo odksztuszanie plwociny pojawia

si´ tylko rano i ma charakter Êluzu. 

W innym przypadku POCHP mo˝e roz-

poczàç si´ ostrym zaka˝eniem uk∏adu odde-

chowego. Tu obserwuje si´ odpluwanie rop-

nej wydzieliny, dusznoÊç, Êwiszczàcy oddech

(g∏ównie podczas wydechu), czasem go-

ràczk´. 

POCHP jest chorobà spowodowanà prze-

wlek∏ym zapaleniem, które obejmuje oskrze-

la, mià˝sz p∏ucny i naczynia p∏ucne. Reakcje

zapalne w b∏onie Êluzowej oskrzeli oraz drob-

nych oskrzelikach prowadzà do ich zgrubie-

nia, zalegania w nich zag´szczonego Êluzu

i upoÊledzenia oczyszczania dróg oddecho-

wych przez nab∏onek rz´skowy. W wyniku

niszczenia Êcian p´cherzyków p∏ucnych i two-

rzenia du˝ych p´cherzy rozedmowych, któ-

rym towarzyszy utrata spr´˝ystoÊci p∏uc roz-

wija si´ rozedma p∏uc. Zmniejsza si´ wymia-

na gazowa w p∏ucach, a nadmiernie rozcià-

gni´te p´cherzyki p∏ucne uciskajà i zw´˝ajà

oskrzela. Wraz z post´pem procesu chorobo-

wego do∏àcza si´ dusznoÊç. Mo˝e si´ zdarzyç,

˝e dusznoÊç b´dzie g∏ównym objawem cho-

roby. DusznoÊç powoduje, i˝ zmniejsza si´

przystosowanie chorego do wysi∏ku. Poczàt-

kowo ubytek jest niewielki, lecz z czasem na-

wet niedu˝y wysi∏ek fizyczny b´dzie sprawia∏

trudnoÊci. W miar´ post´pu choroby napady

dusznoÊci stajà si´ coraz cz´stsze, do∏àcza si´

sinica, bóle g∏owy (szczególnie rano). Konse-

kwencjà tych zaburzeƒ jest stopniowe pogar-

szanie wentylacji p∏uc, wystàpienie nadciÊnie-

nia p∏ucnego w naczyniach p∏ucnych i osta-

tecznie rozwój przewlek∏ego serca p∏ucnego,

niewydolnoÊci prawokomorowej serca.

Ocena ogólna pacjenta zale˝y od stopnia

nasilenia ograniczenia przep∏ywu powietrza

w drogach oddechowych, odczucia duszno-

Êci i zmniejszonej wydolnoÊci wysi∏kowej

chorego. Zmiany zachodzàce w drogach od-

dechowych ocenia si´ za pomocà badania

spirometrycznego, które jest ∏atwym, powta-

rzalnym i stosunkowo tanim badaniem dia-

gnostycznym. Dlatego, wraz z badaniem

podmiotowym i wywiadem sta∏o si´ ono

podstawà do okreÊlenia poszczególnych eta-

pów rozwoju choroby.

Ocena spirometryczna obejmuje pomiar

nat´˝onej pojemnoÊci ˝yciowej FVC (obj´-

toÊç powietrza w maksymalnym wydechu po

wykonaniu maksymalnego wdechu) i nat´-

˝onej obj´toÊci pierwszosekundowej FEV1

(obj´toÊç powietrza wydychanego w pierw-

szej sekundzie nat´˝onego wydechu).

Badaniami dodatkowymi, przydatnymi

w rozpoznawaniu i ró˝nicowaniu POCHP

sà RTG i tomografia komputerowa klatki

piersiowej, gazometria krwi t´tniczej (u cho-

rych z FEV1 < 40% wartoÊci nale˝nej), po-

miar poziomu α1-antytrypsyny (u osób <

45. r. ˝. z dodatnim wywiadem rodzinnym

w kierunku POCHP).

Stadia rozwoju POCHP:
Stadium I – niewielkie ograniczenia prze-

p∏ywu powietrza w drogach oddechowych,

przy których chory nie odczuwa dolegliwo-

Rola pielęgniarki w aerozoloterapii 
u osób starszych z POCHP

Iwona Otremba ● Mgr piel´gniarstwa, Oddzia∏ Geriatrii SPSK Nr 7

im. Leszka Gieca GórnoÊlàskie Centrum Medyczne Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach-Ochojcu
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▼ Êci (FEV1 >_ 80% wartoÊci nale˝nej, FEV1/

FVC < 70%)

Stadium II – pacjent odczuwa dusznoÊç

wysi∏kowà, mo˝e pojawiaç si´ kaszel z od-

ksztuszaniem wydzieliny (50% <_ FEV1 <

80% wartoÊci nale˝nej, FEV1/FVC < 70%)

Stadium III – zwi´ksza si´ nasilenie dusz-

noÊci, chory odczuwa zm´czenie, mniejszà

wydolnoÊç organizmu, zaostrzenia choroby

sà cz´ste (30% <_ FEV1 < 50% wartoÊci na-

le˝nej FEV1/FVC < 70%)

Stadium IV – bardzo du˝e ograniczenie

przep∏ywu powietrza, w których zaostrzenia

choroby mogà byç bezpoÊrednim zagro˝e-

niem ˝ycia chorego (FEV1 < 30% wartoÊci

nale˝nej FEV1/FVC < 70% lub FEV1 <

50% wartoÊci nale˝nej i przewlek∏a niewy-

dolnoÊç oddechowa), najcz´Êciej z rozpo-

znanym sercem p∏ucnym.

POCHP przede wszystkim ró˝nicuje

si´ z astmà oskrzelowà. W POCHP i ast-
mie oskrzelowej, opierajàc si´ na wy-
wiadzie, badaniu fizykalnym i bada-
niach dodatkowych, spostrzec mo˝na
charakterystyczne cechy ró˝nicujàce te
schorzenia:
• wywiad rodzinny i alergiczny w POCHP

tylko czasem jest dodatni, w astmie cz´sto

• osoby z POCHP cz´sto wykazujà palenie

tytoniu, w astmie rzadko

• poczàtek POCHP to 40-50. r. ˝., astmy -

w dzieciƒstwie lub m∏odoÊci

• w POCHP wyst´puje sta∏a dusznoÊç

(zw∏aszcza po wysi∏ku), w astmie wyst´-

pujà napady dusznoÊci, okresy mi´dzy na-

padami cz´sto sà bezobjawowe

• czynnikiem wyzwalajàcym w POCHP jest

wysi∏ek fizyczny, w astmie alergeny, zimne

powietrze, wysi∏ek

• w POCHP charakterystycznym objawem

jest tzw. rozedmowa klatka piersiowa

(w RTG cechy rozedmy i nadciÊnienia

p∏ucnego), w astmie najcz´Êciej prawid∏o-

wa (RTG prawid∏owe lub rozd´cie p∏uc

w stadium zaostrzenia)

• w POCHP – objawy serca p∏ucnego,

w astmie rzadko

• sinica u chorych z POCHP wyst´puje cz´-

sto, w astmie zdarza si´ w czasie napadów

• w badaniu spirometrycznym w POCHP

sta∏e obni˝enie FEV1 i FEV1/FVC, w ast-

mie w/w parametry sà obni˝one w czasie

zaostrzeƒ, wracajà do normy w okresie re-

misji

• w badaniu morfologicznym w POCHP

stwierdza si´ nadkrwistoÊç, w astmie eozy-

nofili´.

Podczas diagnostyki ró˝nicowej nale˝y
uwzgl´dniç inne schorzenia tj.:

• rak p∏uca

• gruêlica p∏uc

• rozstrzenie oskrzeli

• zarostowe zapalenie oskrzelików

• mukowiscydoz´

• zatorowoÊç p∏ucnà

• zastoinowà niewydolnoÊç krà˝enia.

W leczeniu POCHP celem dzia∏ania jest

zatrzymanie post´pu procesu chorobowego,

zapobieganie powik∏aniom oraz poprawa

wydolnoÊci pacjenta i jego stanu ogólnego.

Cel mo˝e byç osiàgni´ty, jeÊli spe∏nione zo-

stanà odpowiednie ku temu warunki.

Schemat post´powania w POCHP zak∏ada:
• ograniczenie czynników ryzyka (g∏ównie

dzia∏ania dymu tytoniowego)

• leczenie choroby w czasie zaostrzeƒ i okre-

sach stabilizacji

• sta∏à ocen´ i monitorowanie przebiegu

choroby.

Podstaw´ leczenia farmakologicznego
POCHP, prócz substytucji αα11-antytrypsy-
ny, antybiotykoterapii (przy zaostrzeniach
choroby na skutek infekcji) stanowià:
• leki rozszerzajàce oskrzela (leki cholinoli-

tyczne, β2-sympatykomimetyki i teofilina).

Do ββ22-mimetyków krótko dzia∏ajàcych
nale˝à: salbutamol, lewosalbutamol, fenote-

rol, terbutalina, do d∏ugo dzia∏ajàcych: sal-

meterol, formoterol, arformoterol.

Leki przeciwcholinergiczne krótko dzia-

∏ajàce, to bromek ipratropium i bromek

oksytropium, d∏ugo dzia∏ajàcy tiotropium.

• glikokortykosteroidy stosowane w zale˝-

noÊci do stanu chorego, wziewnie (bude-

sonid, beklometazon, flutikazon, triamcy-

nolon), do˝ylnie (hydrocortison) lub do-

ustnie (prednizon). 

Stosuje si´ równie˝ preparaty z∏o˝one,

zawierajàce np. w jednym inhalatorze β2-mi-

metyk krótko dzia∏ajàcy oraz lek przeciw-

cholinergiczny (fenoterol/ipratropium, sal-

butamol/ipratropium), lub β2-mimetyk d∏u-

go dzia∏ajàcy i glikokortykosteroid (formote-

rol/ budezonid, salmeterol/flutikazon).

• mukolityki, rozrzedzajàce Êluz oskrzelowy

(np.: bromheksyna, ambroksol, N-acety-

locysteina).

Droga podania leku b´dzie uzale˝niona

od stanu chorego i zlecenia lekarskiego.

W stabilnym okresie choroby najcz´Êciej leki

podawane sà drogà wziewnà. Dlatego tak

istotna jest edukacja pacjenta dotyczàca pra-

wid∏owej obs∏ugi inhalatora.

POCHP jest chorobà przewlek∏à, a lecze-

nie farmakologiczne stosowane jest do koƒ-

ca ˝ycia pacjenta. Dlatego niezwykle wa˝ne

jest poznanie ewentualnych dzia∏aƒ niepo˝à-

danych leków, obserwacja pacjenta pod kà-

tem ich wystàpienia oraz przekazanie tych

wiadomoÊci choremu i jego rodzinie.

Najistotniejsze z nich to:
teofilina:
• pobolewania w nadbrzuszu

• nudnoÊci i wymioty

• ko∏atania serca 

• bóle g∏owy

• trudnoÊci w zasypianiu

glikokortykosteroidy:
• podra˝nienie jamy ustnej

• chrypka

• wywo∏anie, zaostrzenie choroby wrzodo-

wej

• nadciÊnienie t´tnicze

• cukrzyca

• oty∏oÊç

• osteoporoza

• kruchoÊç naczyƒ krwionoÊnych

• zmiany zanikowe skóry

leki przeciwcholinergiczne:
• kaszel

• ko∏atanie serca

• zawroty i bóle g∏owy

• suchoÊç w jamie ustnej

• zaburzenia widzenia 

• nasilenie objawów jaskry 

• zatrzymanie moczu przy przeroÊcie pro-

staty

beta2 mimetyki:
• zaczerwienie twarzy

• szybkie lub niemiarowe bicie serca

• dr˝enie ràk i innych mi´Êni 

• potliwoÊç

• nudnoÊci i wymioty

• brak ∏aknienia

Wybór rodzaju inhalatora zale˝y od:
• dost´pnoÊci (ceny)

• opinii lekarza

• sprawnoÊci i umiej´tnoÊci chorego

W farmakoterapii zwiàzanej z leczeniem

POCHP szerokie zastosowanie majà leki po-

dawane drogà wziewnà. Decydujàcym czynni-

kiem, który mia∏ wp∏yw na rozpowszechnienie

tej metody wprowadzania leków do organi-

zmu, by∏o szybkie i celowe podanie Êrodka

leczniczego wprost do miejsca, na które mia∏

wywieraç wp∏yw, czyli do drzewa oskrzelowe-

go. Jednym ze sposobów nebulizacji, czyli roz-

praszania substancji, jest u˝ycie do tego celu ul-

tradêwi´ków. Aparaty s∏u˝àce do rozpraszania

ultradêwi´kowego, powodujà wytwarzanie
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drobnych czàsteczek aerozolu. W zwiàzku

z tym lek dociera g∏´biej do oskrzeli i ma∏ych

oskrzelików. Stwierdzono jednak, ˝e ultradê-

wi´ki majà wp∏yw na chemiczne w∏aÊciwoÊci

leków, g∏ównie glikokortykosteroidów. Inhala-

cje ultradêwi´kowe w praktyce wykorzystuje

si´ do rozpraszania leków mukolitycznych, so-

lanek oraz innych Êrodków, powodujàcych na-

wil˝enie drzewa oskrzelowego i rozrzedzenie

wydzieliny. Innymi inhalatorami, stosowanymi

powszechnie sà nebulizatory, rozpraszajàce za

pomocà spr´˝onego powietrza. Mimo, ˝e roz-

proszone tà metodà czàsteczki leków nie sà tak

ma∏e jak rozpraszane ultradêwi´kowo, sà stoso-

wane ze wzgl´du na to, i˝ nie majà wp∏ywu na

chemiczne w∏aÊciwoÊci leków.

Obecnie rozpowszechnione sà inhalatory

ciÊnieniowe indywidualne. Inhalatory indy-

widualne ciÊnieniowe to ma∏e, por´czne po-

jemniki z ustnikiem. Stanowià podstaw´ le-

czenia wziewnego ze wzgl´du na dost´pnoÊç

i stosunkowo niskie koszty. 

Najwi´kszà trudnoÊç dla prawid∏owego

wprowadzenia leku do organizmu stanowi

przymus skoordynowania g∏´bokiego, spokoj-

nego wdechu z uwolnieniem leku z pojemnika.

JeÊli czynnoÊç ta stanowi dla chorego problem,

do aparatu nale˝y do∏àczyç komor´ obj´toÊcio-

wà tzw. spejser. W spejserze lek miesza si´ z po-

wietrzem i wprowadzany jest do drzewa

oskrzelowego w kilku g∏´bokich wdechach. 

JeÊli koordynacja wdechu z jednoczesnym

uwolnieniem leku sprawia pacjentowi trud-

noÊci, wskazany by∏by inhalator proszkowy.

Sam akt wdechu powoduje zasysanie czàste-

czek leku. Okaza∏o si´ jednak, ˝e podanie pe∏-

nej dawki nie jest proste. Obs∏uga inhalato-

rów proszkowych wymaga du˝ego wysi∏ku

wdechowego. U osób starszych, maksymalny

wysi∏ek wdechowy mo˝e byç niewystarczajà-

cy do aplikacji odpowiedniej dawki leku. 

Jednym z rodzajów inhalatorów proszko-

wych sà inhalatory kapsu∏kowe. Ich u˝ycie

wymaga nie tylko znacznego wysi∏ku wdecho-

wego, ale równie˝ umiej´tnoÊci jednoczesne-

go uwolnienia leku. Sà niewygodne w obs∏u-

dze, poniewa˝ jedna dawka Êrodka lecznicze-

go mieÊci si´ w jednej kapsu∏ce, którà nale˝y

umieÊciç, a nast´pnie ka˝dorazowo usunàç

z komory inhalacyjnej. Dla pacjentów z defor-

macjami kostno-stawowymi ràk, lub ze

zmniejszonà zdolnoÊcià wykonywania czyn-

noÊci manualnych z innych powodów, czyn-

noÊci te mogà stanowiç barier´, uniemo˝liwia-

jàcà stosowanie tego rodzaju leczenia.

NowoczeÊniejszà wersjà inhalatora prosz-

kowego jest Easyhaler. W tego typu inhala-

torach lek uwolniony jest do wn´trza ustni-

ka przez ÊciÊni´cie pionowe inhalatora, co

daje pacjentowi czas na spokojny wydech

i nast´pujàcy po nim g∏´boki wdech. Lek

zmieszany jest z laktozà. 

S∏odki smak, pozostajàcy w ustach po za-

˝yciu leku Êwiadczy o przyj´ciu przez chore-

go zalecanej dawki. Pojemnik zawiera 200

dawek leku. Chory mo˝e w ka˝dej chwili

sprawdziç ile dawek leku zu˝y∏, poniewa˝

aparat posiada licznik i gdy w opakowaniu

pozostaje jedynie 20 dawek liczby oznaczo-

ne sà kolorem czerwonym. W tego typu in-

halatorach jednak problemem dla osoby

starszej mo˝e byç ubytek s∏uchu (uwalnianie

leku pacjent kontroluje przez sygna∏ dêwi´-

kowy, trzask aparatu), lub mo˝liwoÊç uwol-

nienia wi´kszej liczby dawek leku przez nie-

umyÊlne kilkakrotne ÊciÊni´cie inhalatora.

Szerokie zastosowanie wÊród osób starszych

ma inhalator typu dysk. W dysku znajduje si´

60 dawek leku, zamkni´tych szczelnie na taÊmie

wykonanej z folii aluminiowej. Lek w inhalacji

zwiàzany jest z czàsteczkami laktozy, wi´c pa-

cjent za pomocà zmys∏u smaku mo˝e kontrolo-

waç przyj´cie dawki leku. Obs∏uga urzàdzenia

nie sprawia k∏opotów, wysi∏ek wdechowy po-

trzebny do aplikacji leku nie jest du˝y. Atutem

dysku jest te˝ to, ˝e dawka jest dok∏adnie obli-

czona, a tym samym bezpieczna dla pacjenta.

O tym, jaki typ inhalatora b´dzie najbar-

dziej odpowiedni dla danego chorego powi-

nien zadecydowaç on sam wspólnie z leka-

rzem. JeÊli pacjent ma wàtpliwoÊci co do

prawid∏owego u˝ycia inhalatora mo˝e zwró-

ciç si´ z proÊbà o pomoc do piel´gniarki.

Piel´gniarka powinna zademonstrowaç jak

prawid∏owo korzystaç z tego typu urzàdzeƒ

oraz poinformowaç pacjenta o zasadach ae-

rozoloterapii. Od umiej´tnoÊci obs∏ugi inha-

latora zale˝y, czy zlecona dawka leku zosta∏a

zainhalowana. To natomiast ma wp∏yw na

proces leczenia i zdrowienia pacjenta.

Nieodzownym elementem pracy piel´-

gniarki jest edukacja pacjenta i jego rodziny.

Od ÊwiadomoÊci chorego zale˝y przebieg le-

czenia, post´p procesu chorobowego oraz

zapewnienie optymalnych warunków dla

podniesienia jakoÊci ˝ycia. Aby ∏agodziç
objawy choroby i przed∏u˝yç ˝ycie chory
mo˝e zrobiç wiele:
• przede wszystkim rzuciç palenie

• stosowaç si´ do zaleceƒ lekarza (braç sys-

tematycznie leki, dok∏adnie sprawdzaç ich

dawk´, zg∏aszaç si´ na badania kontrolne

w terminie wyznaczonym przez lekarza)

• nie przebywaç w zadymionym, dusznym

pomieszczeniu

• zapobiegaç przezi´bieniom (poddawaç si´

szczepieniom ochronnym)

• pami´taç, ˝e mleko zag´szcza wydzielin´,

co powoduje trudnoÊci w jej odksztuszaniu

• piç du˝o p∏ynów, rozrzedzajàcych wydzie-

lin´ zalegajàcà w drzewie oskrzelowym

(unikaç napojów gazowanych)

• stosowaç leki inhalacyjne po posi∏ku

• po inhalacji umyç z´by, lub wyp∏ukaç jam´

ustnà wodà

• dbaç o zachowanie prawid∏owej wagi cia∏a

• zapobiegaç zaparciom i wzd´ciom 

• wykonywaç çwiczenia oddechowe, na-

uczyç si´ efektywnego kaszlu

• korzystaç z programów rehabilitacyjnych

• przebywaç na Êwie˝ym powietrzu, zwi´k-

szaç aktywnoÊç fizycznà (spacery, p∏ywanie) 

• wywietrzyç pokój przed snem.

Literatura u autorki

Rys. 1. Zdjęcie przykładowej komory objętościowej (Volumatic)

Rys. 2. Zdjęcie indywidualnego 
inhalatora proszkowego typy Easyhaler
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Sylwia Krybus ● Mgr piel´gniarstwa, piel´gniarka Oddzia∏u Chorób Wewn´trznych

w Szpitalu Powiatowym – Centrum Zdrowia w Miko∏owie

Tomasz Iwaƒski ● Mgr piel´gniarstwa, piel´gniarz Oddzia∏u Kardiologii w Szpitalu

Klinicznym Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GórnoÊlàskiego 

Centrum Medycznego 

22wrzeÊnia 2011 roku w Katowicach

zorganizowano Wojewódzkà Konfe-

rencj´ Naukowà, której tematem przewod-

nim by∏o has∏o ICN (International Council

of Nurses) – Mi´dzynarodowej Rady Piel´-

gniarek: „Niwelowanie ró˝nic – zwi´kszanie

równoÊci w dost´pie do opieki medycznej”.

Patronat nad konferencjà objà∏ Zarzàd Od-

dzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego w Katowicach, Okr´gowa Izba Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach oraz Ko-

∏o Terenowe Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego w Miko∏owie. Konferencja spo-

tka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem Êrodo-

wiska piel´gniarskiego i zaproszonych goÊci.

Lata 80-te ubieg∏ego wieku przynios∏y roz-

wiàzania strategiczne wobec realizacji nowych

zadaƒ na rzecz zdrowia. Inicjatorem planowa-

nych zmian by∏a Âwiatowa Organizacja Zdro-

wia, która w 1985 roku opublikowa∏a doku-

ment sygnowany przez 190 krajów cz∏onkow-

skich. Kolejnym krokiem w kontynuacji po-

czynionych planów by∏a utworzona w maju

1981 roku Âwiatowa Deklaracja Zdrowia

Zdrowie 21 - Zdrowie dla wszystkich w XXI

wieku, której jednym z celów by∏o zapewnie-

nie mi´dzy innymi równoÊci w zdrowiu.

Obecna polityka zdrowotna krajów wysoko

rozwini´tych coraz wnikliwiej zauwa˝a ko-

niecznoÊç inwestycji w p∏aszczyzn´ korelacji

kierunków profilaktyki, zwalczania chorób, re-

dukowania ró˝nic zdrowotnych spo∏eczeƒ-

stwa, jak i równie˝ wspomniany w tematyce

artyku∏u, dost´p do opieki medycznej. Podà-

˝ajàc za tegorocznym przes∏aniem ICN temat

naszej konferencji wpisuje si´ niewàtpliwie

w wielop∏aszczyznowoÊç funkcjonowania za-

wodu piel´gniarskiego. Poprzez wspó∏prac´

przedstawicieli naszej profesji na szczeblu sa-

morzàdu terytorialnego, oraz paƒstwowym,

jak równie˝ wraz z organizacjami pozarzàdo-

wymi, mo˝na uwidoczniç jak produktywnie

ten proces dzia∏aƒ wp∏ywa na popraw´ bezpie-

czeƒstwa zdrowotnego spo∏eczeƒstwa. Po-

mocnym tej aktywnoÊci majà byç przyj´te kie-

runki post´powania zgodne z treÊcià Narodo-

wego Programu Zdrowia na lata 2006 - 2015,

tzn. zmniejszanie ró˝nic w zdrowiu i dost´pie

do Êwiadczeƒ zdrowotnych, kszta∏towanie

prozdrowotnego stylu ˝ycia oraz tworzenie

Êrodowiska ˝ycia, pracy i nauki sprzyjajàcego

zdrowiu. 

Konferencj´ otwar∏a przewodniczàca Za-

rzàdu Oddzia∏u PTP w Katowicach dr Gra-

Wojewódzka Konferencja Naukowa
„Niwelowanie różnic – zwiększanie równości w dostępie 
do opieki medycznej”

Impares nascimur, pares morimur (Seneka M∏odszy)
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˝yna Franek, która zaprosi∏a do odÊpiewania

Hymnu Piel´gniarskiego przy Sztandarze

PTP, a nast´pnie przedstawi∏a zaproszonych

goÊci. Swojà obecnoÊcià zaszczycili: prze-

wodniczàca Okr´gowej Izby Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach dr n. ekon. Ma-

riola Bartusek, wiceprzewodniczàca Zarzàdu

G∏ównego PTP dr n. med. Maria Cisek, se-

kretarz Âlàskiej Okr´gowej Izby Lekarskiej

dr n. med. Andrzej Postek, przewodniczàca

Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych dr n.

med. Ewa Tobor, mgr Maria Kukawska –

przedstawiciel Narodowego Funduszu

Zdrowia, przewodniczàca Polskiego Stowa-

rzyszenia Piel´gniarek Katolickich Maria La-

bus, mgr Gra˝yna Bonek-Wytrych z Wydzia-

∏u Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowot-

nej, mgr Halina Synakiewicz przewodniczà-

ca cz´stochowskiej ORPiP.

Najserdeczniejsze ˝yczenia i podzi´ko-

wania za zaproszenie na konferencj´ z∏o˝y∏

sekretarz Izby Lekarskiej dr n. med. Andrzej

Postek, który jednoczeÊnie wr´czy∏ prze-

wodniczàcej statuetk´ Âlàskiej Izby Lekar-

skiej z okazji 75-lecia istnienia Âlàskiego Sa-

morzàdu Lekarskiego. 

Bardzo mi∏ym akcentem by∏o wr´czenie

przez Hann´ Paszko - Przewodniczàcej

PTP Gra˝ynie Franek ksià˝ki o Hannie

Chrzanowskiej pt. ”W ho∏dzie Hannie

Chrzanowskiej”, którà napisa∏a z Tadeuszem

Wadasem. 

Wa˝nym wydarzeniem konferencji by∏o

uhonorowanie za zaanga˝owanie w dzia∏al-

noÊç naukowà Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego poprzez aktywne uczestnictwo

w organizowaniu konferencji odznakà ICN,

pi´ciu kole˝anek w osobach: mgr Iwona

Czech z Ko∏a PTP w Sienianowicach, mgr Ire-

na Sikora-Mys∏ek z Ko∏a PTP w Cz´stocho-

wie, mgr Krystyna Klimaszewska z Ko∏a PTP

w Raciborzu, mgr Zofia Pra˝ak Ko∏o PTP

w Katowicach, mgr Iwona Woêniak Ko∏o PTP

w Katowicach. Wszystkie wymienione powy-

˝ej odznaczone osoby wyró˝ni∏y si´ w ostat-

nich latach organizowaniem cyklu konferencji

naukowych o bardzo wysokim poziomie.

Istotnym momentem by∏o odczytanie

zas∏ug kole˝anek za twórczà, spo∏ecznà pra-

c´ wpisanych do Ksi´gi Pamiàtkowej Zas∏u-

˝onych Piel´gniarek dla Rozwoju Towarzy-

stwa i Piel´gniarstwa na Âlàsku. W tym roku

uchwa∏à Zarzàdu Oddzia∏u PTP do Ksi´gi

zosta∏y wpisane: Eugena Dzida z Ko∏a PTP

w Pszczynie, Bogumi∏a Goworek z Ko∏a

PTP z Tychów. 

Wszystkie kole˝anki uhonorowane wy-

ró˝nieniem dzi´ki swojej wzorowej, pe∏nej

pasji pracy zawodowej, wpisujà si´ dzisiaj

w panteon uznania. Dokonujàc noty w pa-

miàtkowej ksi´dze zostawiamy dla przy-

sz∏ych pokoleƒ, nie tylko informacj´ biogra-

ficznà. To równie˝ dowód na to, i˝ buduje-

my naszà profesj´ na gruncie najcenniejszych

kruszców metaforycznie obrazujàcych war-

toÊci piel´gniarskie. Przewodniczàca Zarzà-

du Oddzia∏u PTP ˝yczy∏a dalszej, twórczej,

spo∏ecznej pracy, bowiem wed∏ug s∏ów Flo-

rence Nightingale „Piel´gniarstwo jest naj-

pi´kniejszà ze wszystkich sztuk pi´knych”.

Podzi´kowanie w imieniu odznaczonych

z∏o˝y∏a mgr Krystyna Klimaszewska.

Ko∏o Terenowe PTP w Miko∏owie liczàce

ponad stu aktywnych cz∏onków,które wspó∏-

organizowa∏o Wojewódzkà Konferencj´ Na-

ukowà zaprezentowa∏o histori´ Ko∏a PTP

w Miko∏owie. Przewodniczàca mgr Ma∏go-

rzata Rochel w aspekcie sympatycznego re-

gresu do czasów ubieg∏ego stulecia, podzi´-

kowa∏a poprzednim przewodniczàcym Ko∏a

w Miko∏owie za zaanga˝owanie i trud w∏o-

˝ony w rozwój stowarzyszenia: Annie Osia-

dacz – ówczesnej piel´gniarce ZOZ, z in-

wencji, której powsta∏o Polskie Towarzystwo

Piel´gniarskie w Miko∏owie, Blance Tyrnie,

El˝biecie Laskowskiej, Gra˝ynie Porwolik,

Annie G∏os, Krystynie Czardybon, Barbarze

Kubicy. Kilka starszych fotografii, wspo-

mnienia i ∏zy uÊmiechu goÊci∏y na twarzach

zebranych Êwiadków owej historii. Wszystkie

kadencje Ko∏a Polskiego Towarzystwa Piel´-

gniarskiego w Miko∏owie mia∏y na celu pod-

noszenie rangi zawodu piel´gniarki. Od

1976 roku, dzieƒ 12 maja obchodzony by∏

uroczyÊcie jako Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pie-

l´gniarek, wzorem Mi´dzynarodowej Rady

Piel´gniarek, która uÊwiadamia∏a spo∏eczeƒ-

stwo o rzeczywistym wk∏adzie piel´gniarek

w opiek´ zdrowotnà. Dzia∏alnoÊç Towarzy-

stwa by∏a i jest wyrazem troski o przysz∏oÊç

i dobro zawodu piel´gniarskiego.

W czasie Wojewódzkiej Konferencji Na-

ukowej zaprezentowano interesujàce wyk∏ady

zwiàzane z has∏em ICN. Pierwszy wyk∏ad

wprowadzajàcy w g∏ównà tematyk´ spotkania

„NierównoÊci w zdrowiu” przedstawi∏a prze-

wodniczàca ZO PTP w Katowicach dr Gra˝y-

na Franek. S∏uchacze dowiedzieli si´ m.in. jakie

czynniki determinujà dobre zdrowie, jak rozu-

mieç terminologi´ zjawiska nierównoÊci oraz

co przedstawia badawcza strona zagadnienia.

Ciekawym elementem prezentacji by∏o zazna-

jomienie uczestników z danymi dotyczàcymi

oceny stanu zdrowia Polaków, oraz zagro˝eƒ

zdrowotnych w ró˝nych rejonach Polski. 

Nast´pnie przewodniczàca ORPIP

w Katowicach dr n. ekon. Mariola Bartusek

przedstawi∏a kolejny wyk∏ad na temat: „Re-

formowanie opieki zdrowotnej w kontekÊcie

problemów równoÊci dost´pu opieki zdro-

wotnej, zwalczanie nierównoÊci w Polsce”.

Przekaza∏a, i˝ decyzje podejmowane w ra-

mach polityki zdrowotnej zw∏aszcza w sferze

reformy opieki zdrowotnej, wprowadzi∏y

w ˝ycie rozstrzygni´cia które budowa∏y lub

wzmacnia∏y bariery dost´pu do Êwiadczeƒ

zdrowotnych. Jednak podkreÊli∏a, ze bariery

te by∏y stopniowo znoszone i sytuacja wielu

grup ulega∏a stopniowej poprawie.

Wdrugiej cz´Êci Wojewódzkiej Konfe-

rencji Naukowej wyk∏ad rozpocz´∏a

dr n. med. Beata Naworska na temat: „Do-

st´pnoÊç opieki po∏o˝niczo-ginekologicz-

nej”. Wyk∏ad dotyczy∏ integracji systemu

opieki nad kobietà, czyli wzajemnej wspó∏-

pracy wszystkich placówek sprawujàcych

opiek´ szczebla podstawowego: lekarza ro-

dzinnego, ginekologa – po∏o˝nika, neonato-

loga, po∏o˝nej rodzinnej, pracownika socjal-

nego i wyniki analizy dost´pnoÊci opieki po-

∏o˝niczo-ginekologicznej wÊród mieszkanek

Górnego Âlàska. Prelekcja wywo∏a∏a o˝ywio-

nà dyskusj´ pomi´dzy uczestnikami konfe-

rencji, a w szczególnoÊci pomi´dzy przedsta-

wicielem NFZ, a wyk∏adowcà.

Mgr Anna Grelowska przedstawi∏a wy-

k∏ad na temat „Niwelowanie ró˝nic w dost´-

pie do zdrowia na przyk∏adzie dzia∏alnoÊci

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski”

ukazujàcy jak wa˝na, w zdobywaniu odpo-

wiedniego poziomu zdrowia jest wiedza,

dotyczàca Êwiadomego korzystania ze

Êwiadczeƒ zdrowotnych o wysokiej jakoÊci.

Na koniec konferencji dr Maria Cisek

omówi∏a projekt badawczy „Realizacja mi´-

dzynarodowego projektu RN4CAST”,

Uczestnicy zapoznali si´ z analizà szpitali

wielu krajów europejskich i Êwiata, biorà-

cych udzia∏ w badaniach. Projekt jest realizo-

wany na ca∏ym Êwiecie i ma na celu sformu-

∏owanie za∏o˝eƒ polityki efektywnego za-

trudniania i zarzàdzania kadry piel´gniar-

skiej w Szpitalach, co prowadzi do poprawy

jakoÊci opieki szpitalnej nad pacjentem. 

Przewodniczàca ZO PTP w Katowicach

dr n. med. dr Gra˝yna Franek podsumowa∏a

Wojewódzkà Konferencj´ Naukowà, której

tematem by∏o tegoroczne has∏o ICN – Mi´-

dzynarodowej Rady Piel´gniarek: „Niwelo-

wanie ró˝nic – zwi´kszanie równoÊci w do-

st´pie do opieki medycznej”. Przewodniczà-

ca wyrazi∏a nadziej´, i˝ zdobyte podczas spo-

tkania treÊci i przekazane informacje, zaowo-

cujà udoskonaleniem tej cz´Êci polityki zdro-

wotnej, którà w du˝ej mierze wype∏niajà

przedstawiciele zawodu piel´gniarskiego

oraz podzi´kowa∏a wszystkim zaanga˝owa-

nym w przygotowanie konferencji. ■
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Postępy współczesnej sterylizacji
Wdniu 25.03.2011 r. w Domu Lekarza

w Katowicach odby∏a si´ VII Ogól-

nopolska Konferencja Naukowo-Szkolenio-

wa „Sterylizacja”. Organizatorem konferen-

cji by∏ Zespó∏ ds. piel´gniarek zatrudnionych

w sterylizacji dzia∏ajàcy w ramach Okr´go-

wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-

wicach, PTP Oddzia∏u Âlàskiego pod patro-

nem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej.

Uczestników konferencji powita∏a mgr Ma∏-

gorzata MaÊlanka Przewodniczàca Komisji

Etyki dzia∏ajàcej w ramach Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, wi-

ceprzewodniczàca PTP Oddzia∏u Âlàskiego

mgr Danuta Rudzka-Cesarz oraz mgr in˝.

Irena Czopik przedstawiciel Polskiego Sto-

warzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezyn-

fekcji Medycznej, kierownik Dzia∏u Central-

nej Sterylizacji i DDD Szpitala Klinicznego

Nr 1 we Wroc∏awiu.

Zespó∏ ds. piel´gniarek zatrudnionych

w sterylizacji w tym roku obchodzi ju-

bileusz 10-lecia dzia∏alnoÊci. Cz∏onkami ze-

spo∏u sà piel´gniarki pracujàce w steryliza-

torniach szpitalnych, a tak˝e piel´gniarki zaj-

mujàce si´ problemami sterylizacji i dezyn-

fekcji w jednostkach ochrony zdrowia. 

Zagadnienia zwiàzane ze sterylizacjà zo-
sta∏y szeroko omówione w nast´pujàcych
wystàpieniach:
• „Wiedza pacjentów na temat sterylizacji,

zaka˝eƒ w placówkach ochrony zdrowia

i zwiàzane z tym roszczenia prawne” –

mgr Iwona Woêniak (Szpital Kliniczny

im. A. Miel´ckiego SUM, Katowice, cz∏o-

nek PTP Oddzia∏u Âlàskiego) omówi∏a

problematyk´ zwiàzanà z zaka˝eniami

szpitalnymi i roszczeniami prawnymi. Co-

raz cz´Êciej szpitale obcià˝one sà tak˝e wy-

datkami na odszkodowanie dla zaka˝o-

nych pacjentów. Niezale˝nie od wieku

i poziomu wykszta∏cenia respondenci oba-

wiajà si´, ˝e podczas leczenia w placów-

kach ochrony zdrowia mogà zostaç zaka-

˝eni: wirusem ˝ó∏taczki (50%), gronkow-

cem z∏ocistym (40%), wirusem HIV

(36%). Pozwów sàdowych przybywa

w lawinowym tempie. ÂwiadomoÊç sà-

dów w zakresie b∏´dów medycznych ro-

Ênie, rosnà te˝ kwoty odszkodowaƒ. Jak

podaje rzecznik praw pacjenta Narodowe-

go Funduszu Zdrowia, co roku liczba po-

zwów wzrasta o oko∏o 30%.

• „Lautenschlager tradycja i nowoczesnoÊç”

– Przemys∏aw Pa∏uba (Medim Sp. z o.o.,

Warszawa) przedstawi∏ histori´ rozwiàzaƒ

w technologii i sterylizacji od 1888 roku.

Zwróci∏ uwag´ na zalety sterylizatorów

parowych (Zentracert), które posiadajà

mi´dzy innymi drzwi o ruchu w p∏asz-

czyênie pionowej w pe∏ni bezobs∏ugowà

uszczelk´ komory, ekran z panelem doty-

kowym, drukowanie dokumentacji proce-

sów na drukarce parametrycznej lub gra-

ficznej, polskà wersj´ oprogramowania.

Dodatkowo istnieje mo˝liwoÊç pod∏àcze-

nia sterylizatorów do systemu zarzàdzania

obiegiem materia∏ów CS.

• „Nowy czas dla sterylizacji” – mgr Danuta

Broncel-Czekaj (Szpital Miejski, Siemiano-

wice Âlàskie, sekretarz Zespo∏u ds. piel´-

gniarek pracujàcych w sterylizacji) przypo-

mnia∏a aspekty prawne dla procesów ciàgu

technologicznego i dekontaminacji: Rozpo-

rzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego

2011 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powin-

ny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia za-

k∏adu opieki zdrowotnej (Dz.U.

2011.19.99), Ustaw´ z dnia 5 grudnia

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-

ka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz.U.

2008.234.1570), Ustaw´ z dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.

2010.107.679), Ustaw´ w sprawie szkodli-

wych czynników biologicznych dla zdrowia

w Êrodowisku pracy oraz ochrony zdrowia

pracowników zawodowo nara˝onych na te

czynniki (Dz.U. 81. 2005.716), Rozporzà-

dzenie Ministra Zdrowia w sprawie badaƒ

i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia w Êrodowisku pracy (Dz.U.

11.33.166 z dnia 16 lutego 2011 r.) Rozpo-

rzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego

2011 r. w sprawie kryteriów raportowania

zdarzeƒ z wyrobami, sposobu zg∏aszania in-

cydentów medycznych i dzia∏aƒ z zakresu

bezpieczeƒstwa wyrobów (Dz.U.

11.33.167). Post´p w technologiach me-

dycznych, które wykorzystywane sà w pro-

cedurach medycznych sprawi∏, i˝ koniecz-

nym sta∏ si´ proces ukszta∏towania nowego

zawodu medycznego: technika sterylizacji

medycznej. Innowacyjne technologie wpro-

wadzi∏y do u˝ytkowania nowy sprz´t me-

dyczny, którego budowa wymaga znajomo-

Êci wielu dziedzin nauki, umiej´tnoÊci prak-

tycznych, oraz ogromnej odpowiedzialnoÊci

za prawid∏owo przeprowadzanie procedur

dekontaminacyjnych wyrobów medycz-

nych, które sà u˝ywane podczas udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych.

• „System informatyczny obiegu narz´dzi

chirurgicznych w Centralnej Sterylizatorni

i na Bloku Operacyjnym” – in˝. Krzysztof

Wróblewski (Elmi, Warszawa) podsumo-

wa∏ aktualnà wiedz´ o systemach zarzàdza-

jàcych obiegiem materia∏ów sterylnych.

U˝ytkownicy cz´sto sà nieÊwiadomi tego,

czego powinni wymagaç od systemu zarzà-

dzajàcego pracà CS i czym tak naprawd´

jest tego typu system. Tendencje w syste-

mach informatycznych dla Centralnej stery-

lizatorni i Bloku operacyjnego zale˝à od:

rozwoju i poda˝y nowych technologii chi-

rurgicznych, dekontaminacji, urzàdzeƒ,

aparatury, testów itd., stosowanych w szpi-

talach technologii, na ile szpitale sà przygo-

towane i zainteresowane wprowadzaniem

systemów informatycznych, mo˝liwoÊci fi-

nansowych i organizacyjnych szpitali.

Wprowadzanie kompleksowych systemów

pozwala zarówno na wykazanie poprawno-

Êci przebiegu dekontaminacji, ale te˝:

wspomaga kierowników CS i BO, wspo-

maga kadr´ zarzàdzajàcà szpitala, jest inter-

dyscyplinarnym narz´dziem w administro-

waniu szpitala. Dobrze zaprojektowany

system ∏àczy wszystkie przedstawione funk-

cje w jednym rozwiàzaniu informatycz-

nym. Systemy informatyczne zarzàdzajà

i nadzorujà magazynem narz´dzi w CS,

u˝ytkowaniem narz´dzi, trwa∏oÊcià i eks-

ploatacjà narz´dzi, u˝ytkowaniem poszcze-

Iwona Woêniak ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP Szpital

Kliniczny im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach
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gólnych narz´dzi w zestawie (narz´dzia

rzadko u˝ywane sà eliminowane z zesta-

wów), konserwacj´ i stan „techniczny” na-

rz´dzi. Dzi´ki nadzorowi komputerowe-

mu: eliminujemy mo˝liwoÊç zawieruszenia

si´ cz´sto drogich narz´dzi lub ich zagini´-

cia, eliminujemy mo˝liwoÊç sterylizacji na-

rz´dzia nie figurujàcego w ewidencji szpita-

la (eliminacja niepotrzebnych kosztów),

eliminujemy sytuacje, w których dochodzi

do zamiany narz´dzi pomi´dzy zestawami,

jeÊli system obs∏uguje znakowanie narz´dzi.

Dobrze zaprojektowane systemy informa-

tyczne mo˝na wprowadzaç etapami, co po-

zwala na roz∏o˝enie kosztów inwestycji

w czasie. System jest gwarantem prowa-

dzenia i archiwizowania niepodwa˝alnej

dokumentacji procesu dekontaminacji. In-

westycja w system informatyczny zwraca

si´ w nied∏ugim czasie, w wyniku podnie-

sienia efektywnoÊci finansowej. System

gwarantuje bezpieczeƒstwo pacjenta.

• „Sterylizacja plazmowa – nowoÊci w tech-

nologii NX” – mgr Monika Grzywaczew-

ska (Jonson & Jonson, Warszawa). W wy-

stàpieniu omówiono sterylizacj´ plazmo-

wà jako metod´ niskotemperaturowà

przeznaczonà do sterylizacji narz´dzi me-

dycznych przy wykorzystaniu H2O2 i zja-

wiska plazmy. W Polsce znajduje si´ 130

instalacji, na Êwiecie ponad 13.000 steryli-

zatorów plazmowych. Cechy wyró˝niajà-

ce ST 100 NX, to nowa technologia gene-

rowania plazmy gazu, zastosowanie kon-

densatora 58% H2O2 koncentrowane jest

do 85%  95%, prostokàtny kszta∏t komo-

ry, 93,4l pojemnoÊci u˝ytkowej, 152 l po-

jemnoÊci ca∏kowitej, opcja dwu-drzwio-

wa, zarzàdzanie informacjami, mo˝liwoÊç

zgrania danych z historii cykli, pod∏àcze-

nie do sieci i komputera, mo˝liwoÊç zgra-

nia danych o cyklach przez sieç.

Stterrad NX zawiera: 
• Cykl standardowy 47 minuty – pojedyncze

Êwiat∏o ze stali nierdzewnej ju˝ od 0,7 mm

• Cykl flex 42 minuty – mo˝na sterylizowaç

2 jednokana∏owe endoskopy elastyczne

podczas jednego cyklu od Êrednicy 1 mm

• Cykl szybki 24 minuty – cykl ten jest prze-

znaczony do sterylizacji metalowych urzà-

dzeƒ medycznych o masie nie wi´kszej ni˝

4,85 kg 

Nowa technologia Stterrad *NX: zapew-

nia wi´kszy obrót instrumentami medyczny-

mi, nietoksycznà technologi´, przyjaznà

u˝ytkownikowi, bezpiecznà dla pacjenta,

chroniàcà Êrodowisko, niezale˝ny System

Monitorowania (IMS)  sekundowe monito-

rowanie i rejestrowanie parametrów procesu

rejestrowanych przez czujniki zainstalowane

w systemie, kontrola chemiczna i biologicz-

na procesu, mo˝liwoÊç walidacji urzàdzenia

zgodnie z normà ISO 14937 oraz nast´pujà-

ce czasy cyklów:

• cykl krótki 28 min – mo˝e byç procesowa-

nych 95% instrumentów 

• cykl d∏ugi 38 min – mo˝e byç procesowa-

ne: d∏ugie kana∏y z tworzywa sztucznego,

jednokana∏owe endoskopy gi´tkie, endo-

skopy sztywne, optyki.

Co mo˝emy sterylizowaç: zestawy narz´-

dziowe, endoskopy, optyki, osprz´t do respi-

ratorów, inkubatorów, sprz´t zasilany elek-

trycznie: wiertarki, koagulacje, laryngoskopy,

dreny, ∏àczniki, Êwiat∏owody, sprz´t do reani-

macji, rurki, maski, koƒcówki, i wiele innych. 

• „Etyczne aspekty pracy pracowników

dzia∏u sterylizacji i dezynfekcji” – Hanna

Paszko (Wiceprzewodniczàca Komisji

Etyki dzia∏ajàcej w ramach Okr´gowej Ra-

dy Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach) przypomnia∏a o odpowiedzialnoÊci

zawodowej. Do najcz´Êciej pope∏nianych

b∏´dów w sterylizacji nale˝y: rezygnacja ze

sterylizacji, brak wst´pnego mycia i de-

zynfekcji, brak monitorowania (doku-

mentowania) procesu sterylizacji, zbyt du-

˝a liczba narz´dzi w opakowaniu zbior-

czym, resterylizacja sprz´tu jednorazowe-

go u˝ytku, u˝ycie pakietów, w których do-

sz∏o do mechanicznego uszkodzenia lub

zamoczenia opakowania.

• „BarierowoÊç r´kawic medycznych” –

mgr Kinga Przygoda (Mercator Medical,

Kraków) wymieni∏a podstawowe w∏aÊci-

woÊci r´kawic medycznych: wysoka ela-

stycznoÊç, idealne dopasowanie do d∏oni,

∏atwoÊç ubierania na d∏onie, dobre w∏aÊci-

woÊci dotykowe, zachowanie czucia, do-

bra chwytnoÊç w suchym Êrodowisku

pracy. U˝ytkownicy oczekujà od r´kawic:

brak podra˝nieƒ i alergii, komfortu wy-

konywania pracy, nie ograniczanie czyn-

noÊci ruchowych d∏oni, bezpiecznego

u˝ytkowania, czyli odpornoÊci na uszko-

dzenia. Zastosowanie chirurgiczne do in-

wazyjnych zabiegów lub procedur wyma-

gajàcych warunków ja∏owych oraz dia-

gnostyczne do badaƒ lekarskich, diagno-

stycznych, terapeutycznych i prac z mate-

ria∏em septycznym. Porównano w∏aÊci-

woÊci r´kawic lateksowych, bezpudro-

wych, wyniki badaƒ szczelnoÊci r´kawic,

normy dotyczàce przenikania wirusów,

ocen´ bariery ochronnej r´kawic. Wiele

badaƒ porównawczych porównuje r´ka-

wice z naturalnego lateksu z syntetykami

– winylowymi i pokazuje, ˝e to r´kawice

lateksowe stanowià bardziej efektywnà

ochron´ dla u˝ytkowników. Z kolei r´ka-

wice syntetyczne – nitrylowe plasujà si´

poÊrodku – zabezpieczajà du˝o lepiej ni˝

winylowe, polietylenowe czy kopolime-

rowe, lecz sà mniej odporne ni˝ latekso-

we.

• „Informatyzacja Centralnej sterylizatornii

– korzyÊci i u∏atwienia” – Ewa Niemyjska

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr

3, Rybnik) omówi∏a etapy modernizacji

Centralnej sterylizatornii w Wojewódz-

kim Szpitalu Specjalistycznym w Rybni-

ku. Wyposa˝enie CS w Rybniku by∏o do-

brane pod kàtem zapewnienia wysokiej

jakoÊci us∏ug sterylizacyjnych z uwzgl´d-

nieniem aspektów ekonomicznych. Sys-

tem, który szpital naby∏, musia∏ spe∏niaç

istotny warunek, jakim jest integracja

urzàdzeƒ ró˝nych producentów, które zo-

sta∏y zakupione podczas etapu moderni-

zacji. Dzi´ki wprowadzeniu takiego roz-

wiàzania technologicznego szpital nie jest

zale˝ny od ˝adnego producenta sprz´tu,

co nie jest bez znaczenia dla przysz∏ych

inwestycji. Takie rozwiàzanie zapewni∏o

swobodnà wymian´ wszystkich istotnych

danych (np. kosztów us∏ug sterylizacyj-

nych, przekazanie danych do kart pacjen-

ta). System wymusi∏ realizacj´ poszcze-

gólnych etapów procesu dekontaminacji

zawsze w taki sam sposób – wg okreÊlo-

nych przez kierownika jednostki procedur

(kontrola jakoÊci pracy, efektywnoÊç pra-

cowników). Wymagana dokumentacja

jest teraz prowadzona przez system, co

pozwala zaoszcz´dziç bardzo du˝o czasu

pracy personelu. Ka˝dy zestaw jest ÊciÊle

nadzorowany. System dostarcza informa-

cji odnoÊnie lokalizacji i historii zestawu.

System umo˝liwi∏ dok∏adne i szybkie roz-

liczanie kosztów sterylizacji i poprawi∏

gospodark´ narz´dziowà. Umo˝liwia za-

planowaç zu˝ycie materia∏ów eksploata-

cyjnych, testów itd.; szpital b´dzie wpro-

wadza∏ automatyczny nadzór nad konte-

nerami narz´dziowymi.

Dzi´kuj´ za pomoc w sprawach organi-

zacyjnych w dniu konferencji Paniom:

Joannie Prandzioch, mgr Katarzynie Marci-

niak, mgr Annie Materlii i mgr Annie Sta-

szowskiej. Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim

prelegentom za przygotowanie swoich wy-

stàpieƒ oraz sponsorom konferencji. Konfe-

rencja po raz kolejny by∏a okazjà do wymia-

ny doÊwiadczeƒ i poglàdów. Kolejna IX od-

b´dzie si´ tradycyjnie w ostatni piàtek marca

(30.03.2012 r.), tak jak w latach poprzed-

nich w Domu Lekarza w Katowicach. ■
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Dnia 17 maja 2011 roku odby∏a si´ uro-

czystoÊç „Czepkowania” studentów

I roku licencjackich studiów piel´gniarskich

w Âlàskim Uniwersytecie Medycznym. Na

ceremoni´ zosta∏y zaproszone w∏adze uczel-

ni, osoby zas∏u˝one dla rozwoju piel´gniar-

stwa, studenci, rodzice oraz nauczyciele aka-

demiccy. 

Program uroczystoÊci Czepkowania otwie-

ra∏o przywitanie znamienitych goÊci przez Pa-

nià Kierownik Zak∏adu Propedeutyki Piel´-

gniarstwa – dr Halin´ Kulik. 

Wszyscy wys∏uchali wyk∏adu na temat hi-

storii rozwoju piel´gniarstwa w Polsce, któ-

ry wyg∏osi∏a dr Dorota Dobrzyƒ. W tym ro-

ku obchodzona jest rocznica 100-lecia po-

wstania pierwszej w Krakowie i w Polsce

Szko∏y Zawodowych Piel´gniarek utworzo-

nej w 1911 roku. Organizatorkami Szko∏y

by∏y: Maria Epstein, Anna Rydlówna, Maria

Wiszniewska i Joanna Stryjeƒska, a wyk∏ady

prowadzone by∏y przez wybitnych profeso-

rów Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Kolejny punkt programu uÊwietni∏a swo-

jà poezjà Pani mgr Ewa Willaume-Pielka,

która swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏a z za-

wodem piel´gniarki, a po latach tak˝e i z pi-

saniem przepi´knych wierszy.

Nast´pnie refleksjami na temat ówcze-

snych szkó∏ piel´gniarskich podzieli∏y si´ Pa-

ni mgr Dorota Zagracka – by∏a dyrektor Ze-

spo∏u Szkó∏ Medycznych w Katowicach oraz

mgr Joanna Garasimowicz – by∏a dyrektor

Zespo∏u Szkó∏ Medycznych w Bytomiu. 

Wkoƒcu nastàpi∏ kluczowy moment

uroczystego spotkania – przybyli go-

Êcie na∏o˝yli na g∏owy studentek bia∏e czepki

– symbol pokory i ch´ci niesienia pomocy

cierpiàcym. Czepkowanie przeprowadzili

spoÊród w∏adz uczelni dziekan prof. Wiolet-

ta Skrzypulec-Plinta, prodziekan Wydzia∏u

Opieki Zdrowotnej dr hab. n. med. Czes∏aw

Marcisz, prorektor ds. szkolenia podyplo-

mowego prof. Krystyna Olczyk i dr hab. n.

med. Gra˝yna Markiewicz-¸oskot.

Studenci odÊpiewali hymn piel´gniarski
i z∏o˝yli przyrzeczenie piel´gniarskie:
Z g∏´bokà czcià i dumà przyjmuj´
dany mi symbol piel´gniarki.
Âlubuj´, ˝e uczyni´ wszystko,
aby sta∏ si´ on w praktyce
symbolem wszystkiego co dobre,
ludzkie i szlachetne.
B´d´ przestrzegaç zasad etyki zawodowej,
rzetelnie przygotowywaç si´
do przysz∏ej pracy zawodowej.

Zawsze b´d´ s∏u˝yç pomocà
potrzebujàcym, s∏abszym i cierpiàcym.
Âlubuj´ dbaç o honor uczelni,
Wzbogacaç jej tradycje i dorobek. 

Âlubuj´ 

PoÊlubowaniu m∏odych adeptów, w∏a-

dze uczelni skierowa∏y s∏owa wspar-

cia i otuchy do studentów - tak wa˝ne

w trudnych chwilach nauki zawodu piel´-

gniarki. List gratulacyjny napisa∏a do stu-

dentów Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach Pa-

ni dr Mariola Bartusek, który w jej imieniu

przeczyta∏ Sekretarz ORPiP, Pan mgr Bar-

tosz Szczud∏owski. Ponadto, w sposób hu-

morystyczny wspomina∏ On prze˝ycia doty-

czàce okresu nauki piel´gniarstwa.

Symboliczne wtajemniczenie w arkana

sztuki piel´gniarskiej zakoƒczy∏o podzi´ko-

wanie starosty roku w imieniu wszystkich

studentów rodzicom i wyk∏adowcom Âlà-

skiego Uniwersytetu Medycznego za cierpli-

woÊç oraz poÊwi´cony im czas.

Po uroczystym odÊpiewaniu hymnu Gau-

deamus, nastàpi∏a cz´Êç artystyczna, podczas

której studenci Akademii Muzycznej wyko-

nali utwór Emmericha Kálmána pt. „Ksi´˝-

niczka Czardasza”.

Anita Koci´ba-¸aciak ● Mgr piel´gniarstwa, Zak∏ad Propedeutyki 

Piel´gniarstwa, Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Czepkowanie 2011
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska 
naczelnych pielęgniarek, przełożonych pielęgniarek i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Wrzesień-Październik 2011
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach 
Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Chorób Wewnętrznych: Agnieszka Tolzdorf
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii: Jadwiga Więcek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego: Beata Tetłak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym: Ewa Muskała

Zakład Opieki Zdrowotnej Rydułtowy
Naczelna Pielęgniarka: Barbara Matuszek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II: Genowefa Nosiadek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii Dorosłych: Mirela Manderla

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim 
Naczelna Pielęgniarka: Dorota Romańczuk-Pazdyga

SP Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne 
im. prof. Leszka Gieca Katowice-Ochojec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III Kardiologii: Jolanta Humpa 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Laryngologii: Celina Radwańska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych: Edyta Michalec

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XX Psychiatryczny sądowy o podstawowym zabezpieczeniu: Barbara Porwoł
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XIV Psychiatrycznego-Odwykowego dla uzależnionych od alkoholu: Aniela Wieczorek 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 
Przełożona Pielęgniarek: Dorota Gmerczyńska

SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 
w Katowicach-Ligocie 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: Jolanta Żak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Kardiologii: Elżbieta Zaczyk

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 
Położna Oddziałowa Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii onkologicznej: Danuta Łukaszczyk

ZOZ MSWiA w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego: Ewa Kaczmarek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii: Małgorzata Czernek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Leczenia Nerwic: Izabela Szymończyk
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii: Alina Wilczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologii: położna Mariola Cieniała

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych
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„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Mimo, ˝e odchodzà w sercach naszych 
pozostajà na zawsze… 

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Bożenie Gadziek

składają koleżanki z Zespołu Poradni Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Koledze Henrykowi Łęczyckiemu
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
składają pielęgniarki i położne

Piekarskiego Centrum Medycznego p.w. Św. Łukasza

„Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból
Czasami brak ∏ez, by wypowiedzieç ˝al…”

Pielęgniarce Zofii Zazule
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają Pielęgniarki i Położne 

106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach

Pielęgniarce Pani Halinie Franke
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią

Matki
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ Świętochłowicach 

wraz z Przełożoną Pielęgniarek, pielęgniarkami 

i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

W momencie Êmierci bliêniego, uderza
cz∏owieka ÊwiadomoÊç

niczym nie dajàcej si´ zape∏niç pustki… 
Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy 
Pani Ewie Szewczyk

składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa 
oraz personel Oddziału SP Centralnego Szpitala 

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

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Matki
Koleżance Irminie Skiba-Dreszer

składają pielęgniarki i położne 
Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku
w trudnych chwilach,

sercem jesteśmy z Tobą. 
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
Naszej Koleżance Ani Gorzeli 

składają Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki, lekarze
i współpracownicy I Oddziału Kardiologii 

GCM Katowice-Ochojec

Naszej Koleżance 
Elżbiecie Gawrońskiej

z powodu śmierci 
Męża 

wyrazy głębokiego współczucia
składa zespół pielęgniarek i położnych

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci 

Męża 
Pielęgniarce Beacie Musioł 

składają Kierownictwo, pielęgniarki oraz cały personel
Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego 

w Jastrzębiu- Zdroju

Pielęgniarce Pani Izabeli Fyrli
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną
Pielęgniarek,pielęgniarkami i położnymi Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

Taty
naszej Koleżance Grażynie Florczyk

składają Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki
i współpracownicy

Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala w Będzinie

„Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,
czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al”

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Taty
naszej Koleżance Henryce Dziura

składają pielęgniarki i położne Szpitala w Będzinie

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Bożenie Nowak 
składają pielęgniarki SPSK Nr 5 w Katowicach

Wiemy, ˝e nic nie ukoi Twego bólu i ˝alu, 
jesteÊmy z Tobà…

Koleżance Hannie Ligęzie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Męża

składają koleżanki i koledzy Izby Przyjęć w Czeladzi

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą
w dniu 4.09.2011 roku 

Koleżankę Pielęgniarkę 
Edytę Luberę, lat 40

Odeszła na wieczny dyżur.
Zapamiętamy Ją jako życzliwą 

i serdeczną Koleżankę.
Łącząc się w bólu i żalu z Rodziną

Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocny Przedstawiciel
ORPiP oraz pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu

Z głębokim żalem
zadumą w sercu i łzą w oku

żegnamy przedwcześnie zmarłą
w dniu 3.08.2011

Koleżankę Annę Kulisz 
Pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Psy-

chiatrii WSP S.A
w Tarnowskich Górach

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Naczelna Pielęgniarkapielęgniarki i położne

oraz Współpracownicy Klinicznego 
Oddziału Psychiatrii WSP S.A. w Tarnowskich Górach

„Trudni si´ pogodziç, ˝e nic nie trwa
wiecznoÊç, bo smutek wszystko 

mokrà mg∏à okrywa” 
18 listopada 2011 roku pożegnaliśmy 

Koleżankę Małgorzatę Tokarską
…ból nie odp∏ywa tylko zostaje, jak niepro-

szony dodatek do kolejnych dni ˝ycia… 
Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP i pielęgniarki 

NZOZ Zdrowie Polikliniki Dąbrowskiej
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Książki zakupione do biblioteki OIPiP w Katowicach w 2011 roku

Biblioteka

Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Szt.
1. Anestezjologia Redakcja I wydania polskiego Elsevier Urban & Partner 2007 1

i intensywna terapia u dzieci Tadeusz Szreter Wrocław Wydanie II 
2. Neonatologia Agnieszka Kordek Wydawnictwo Pomorskie 2010 1

– wybrane zagadnienia Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie. Wydanie I

3. Pielęgniarstwo Beata Brosowska, Wydawnictwo Makmed Lublin 2008 2
w podstawowej opiece Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz Wydanie I
zdrowotnej Tom II

4. Praktyka zawodowa położnej Redakcja naukowa wydania Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2011 1
polskiego: Ewa Dmoch-Gajzlerska Wydanie I

5. Transplantologia w zarysie Wojciech Dyszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe 2009 1
Marek Jemielity, Uniwersytetu Medycznego
Krzysztof Wiktorowicz im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
6. Podstawy pielęgniarstwa Barbara Ślusarska, Wydawnictwo Lekarskie 2011 1

Tom I Danuta Zarzycka, PZWL Warszawa. Wydanie II
Kazimiera Zahradniczek

7. Podstawy pielęgniarstwa Barbara Ślusarska, Wydawnictwo Lekarskie 2011 1
Tom II Danuta Zarzycka, PZWL Warszawa. Wydanie II

Kazimiera Zahradniczek
8. Pielęgniarstwo onkologiczne Redakcja naukowa: Anna Koper Wydawnictwo Lekarskie 2011 6

PZWL Warszawa. Wydanie I
9. Modele pielęgnowania Grażyna Cepuch, Bożena Wydawnictwo Lekarskie 2011 2

dziecka przewlekle chorego Krzeszowska, Mieczysława PZWL Warszawa. Wydanie I
Perek, Krystyna Twarduś

10. Opieka nad wcześniakiem Redakcja naukowa: Wydawnictwo Lekarskie 2009 1
Anna B. Pilewska-Kozak PZWL Warszawa. Wydanie I

11. Zawód pielęgniarki Praca zbiorowa pod redakcją: Polskie Księgarnie 2008 2
na ziemiach polskich Bożeny Urbanek Specjalistyczne s.c.
w XIX i XX wieku M. Bielan, J. Sapiego Gdańsk

Podzi´kowanie za prac´ 

Szanowni Paƒstwo, przez 36 lat wraz z Wami tworzy∏am cz´Êç tej Kliniki. Przez ten czas zdà˝y∏am dobrze 
zapoznaç si´ z wi´kszoÊcià tu pracujàcych osób. 
Bywa∏y ró˝ne chwile, jedne by∏y radosne, inne mniej przyjemne. Wraz z Wami stara∏am si´ byç cz´Êcià zespo∏u,
który bezb∏´dnie i bardzo kompetentnie wype∏nia∏ powierzone mu zadania. Wieloletnia praca w tej Klinice by∏a
dla mnie lekcjà ˝ycia. Zdobyte tutaj doÊwiadczenie jest bezcenne. 
DziÊ, w dniu, w którym koƒcz´ prac´ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. M. Miel´ckiego
w Katowicach, pragn´ wszystkim z∏o˝yç goràce podzi´kowania. Dzi´kuj´ za wspó∏prac´ wszystkim pracownikom
kliniki, zw∏aszcza piel´gniarkom, lekarzom, laborantkom, sanitariuszom i ca∏emu pionowi administracyjnemu.
Wasza serdecznoÊç i pomoc by∏a nieoceniona w obliczu wykonywania moich obowiàzków. Bez Was by∏o by to nie-
mo˝liwe. 
JednoczeÊnie dzi´kuj´ moim prze∏o˝onym za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Wykonywana praca by∏a dzi´ki
Wam wszystkim o wiele przyjemniejsza, ni˝ mog∏oby si´ to wydawaç. Mam nadziej´, ˝e nasze relacje nadal 
pozostanà w takich samych stosunkach. 

Za to wszystko jeszcze raz serdecznie dzi´kuj´. 
Bo˝ena Tomiczek



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

REKLAMA


