
ISSN 1232-5384       Nr 6 [256] czerwiec 2015

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

NASZE   SPRAWY

Za 5 lat zabraknie pielęgniarek

i położnych w Polsce
Razem zawalczmy o nasze zdrowie i życie



2

 

SPIS TREŚCI
Kalendarium	 2,	5

Stanowisko	Okręgowej	Izby	Lekarskiej	 6

Raport	O	Stanie	Pielęgniarstwa			 8

Wypadek	przy	pracy	–	cz.	I.	 10

„WYMARZONA	PRACA”-	czyli	kilka	słów		
o	satysfakcji	zawodowej	 12

Autoprezentacja	 14

Konferencja	Wojewódzka	PTP		
z	okazji	Międzynarodowego		
Dnia	Pielęgniarki		 16

Ostatni	Dyżur	 17

Położna	na	medal		
–	wystartowała	II	edycja	 21

Specyfika	znieczulenia	w	położnictwie	 23

Hospitalizacja	dziecka	-	czy	musi	trudna	?	 26

MAMA		PIELĘGNIARKA		
to	ktoś	wyjątkowy	!			 28

Pacjent	na	rynku	usług	zdrowotnych	 30

Konferencje	 33

Kondolencje	 35

Wydawca:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
40-027 Katowice, ul. Francuska 16
tel.: 32 209 04 15÷17, faks 32 209 19 26
Redaguje zespół w składzie: 

Małgorzata Maślanka - Prowadząca 
Mariola Bartusek, Czesława Brylak-Kozdraś,  
Krystyna Cieślik, Dorota Kasińska, Barbara Kotlarz, 
Beata Ochocka, Paulina Reinhard, Bogusława Siciarz,  
Anna Stachulska, Iwona Woźniak.
Reportaże, wywiady - Barbara Lemanik

Realizacja poligraficzna:
ZPW PLIK, 41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 98

Nakład: 5500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania  
i skracania materiałów. Nie zamówionych materia-
łów nie zwraca. Redakcja nie zawsze podziela po-
glądy prezentowane w publikowanych materiałach. 
Autorzy proszeni są podawanie Redakcji wykazu 
wykorzystanych bibliografii. Autorzy proszeni są 
o podanie następujących danych: kontakt, nazwa 
zawodu, wykształcenie, pełniona funkcja w zakła-
dzie pracy, nazwa zakładu pracy. Prosimy również 
o przysyłanie pocztą e-mail zdjęcia dowodowego  
w formacie pliku jpg (300 dpi).
Zdjęcie na okładce: materiały promocyjne Kampanii 
„Ostatni Dyżur”
Data wydania: 15 czerwiec 2015 roku

NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń czerwiec 2015

2  
czerwca 

Spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

3  
czerwca Spotkanie Komisji Etyki

9  
czerwca Spotkanie Zespołu ds. położnych 

10 
czerwca 

 Posiedzenie Komisji Kształcenia

10  
czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej

12 
czerwca 

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego

12 
czerwca 

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa psychiatrycznego

12 
czerwca 

Uroczyste Obchody Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej w Centrum Kultury im. 
Krystyny Bochenek w Katowi-
cach

17 
czerwca 

Posiedzenie ORPIP w Katowicach

17 
czerwca 

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego 

19 
czerwca 

Konferencja „Bezpieczeństwo 
matki i dziecka w stanach za-
grożenia życia w praktyce” or-
ganizowana przez Zespół ds. 
położnych w Ośrodku Kształce-
nia OIPIP w Łaziskach Górnych

22 
czerwca 

Konferencja „Zmagania i dyle-
maty dzisiejszych pielęgniarek 
nefrologicznych” organizowa-
na przez Zespół ds. pielęgniar-
stwa nefrologicznego w Ośrodku 
Kształcenia ORPiP w Łaziskach 
Górnych
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Szanowne Koleżanki i Koledzy
 

Mimo, iż  maj już za nami, to właśnie teraz następuje intensyfikacja kampanii społecznej 
prowadzonej przez  Naczelną Radę Pielęgniarek i  Położnych. Nie w świetle jupiterów, 

ale razem, w grupie, nie sami - ale z pacjentami, w dalszym ciągu monitujemy i wskazujemy na 
trudną sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce.

Liczne spotkania jakie miały miejsce w maju, to głównie promocja zdrowia podczas szkoleń, 
konferencji czy festynów. W ten sposób koleżanki i koledzy promują też nasze zawody. Dzięki 
temu jesteśmy zawsze blisko społeczeństwa, blisko pacjentów. Wyrazem poparcia społecznego dla 
naszych działań są m.in.  podpisywane  przez pacjentów „recepty”, których już zebrała się  spora 
ilość. To daje  nam pewność, że walczymy w dobrej sprawie, że w tej walce nie jesteśmy osamotnie-
ni, że możemy liczyć na społeczne poparcie w naszych dążeniach . Recepty podpisujemy również  
i my, pielęgniarki i położne , mamy czas  do września.

Bardzo liczymy więc na włączenie się do akcji Was, Koleżanki i Koledzy oraz na Waszych 
bliskich, znajomych oraz pacjentów. Każda podpisana „recepta” to cenne dla nas wsparcie i doce-
nienie naszej roli. Już dziś odczuwamy na naszych barkach ogrom pracy, zwiększające się zakresy 
obowiązków , niedobory kadrowe oraz narastającą niepokojąco liczbę dolegliwości, której doświad-
czamy z każdym przeżytym i przepracowanym rokiem....  

Niepokoi też wzrastająca średnia wieku w zawodzie – a przecież starzejące się społeczeństwo 
będzie coraz bardziej potrzebowało naszej pracy, uwagi, siły i sprawności. Brońmy się przed nad-
miernym obciążaniem nas na stanowisku pracy, wspierajmy się nawzajem. Ważne jest by nikt nie 
czuł się samotny.  

Zapoznajcie się proszę z danymi statystycznymi z naszego regionu, do dyspozycji są również 
informacje  zebrane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, analizy które wyraźnie wska-
zują na zmniejszające się zainteresowanie pracą w naszych zawodach, na coraz częstszą emigrację 
w celach zarobkowych. Coraz częściej za granicę wyjeżdżają świetnie wykształcone pielęgniarki  
i położne. U nas zdobywają wiedzę – ale poza Polską praca wygląda zupełnie inaczej… 

Liczby nie kłamią, mówią za nas.  

 

 Z pozdrowieniami
Mariola Bartusek
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 13 maja 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
1. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
2. wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
3. wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
4. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
5. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
6. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
7. odwołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach,
8. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych
9. zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-

rek i położnych
10. skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, 

11. przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
12. przyznania zapomóg pośmiertnych,
13. udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,
14. wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
15. spłaty zaległych składek członkowskich,
16. przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 11 marca 2015 roku.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 27 maja 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
1. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
2. wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
3. wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
4. wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
5. wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych
6. skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu 

7. udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,
8. wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
9. spłaty zaległych składek członkowskich 
10. przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 13 maja 2015 roku.

Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
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3 maja 
Uroczystości Państwowe z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Katowi-
cach. Udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP dr Mariola Bartusek

6 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej 

7 maja 
Konferencja organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa chirurgicznego 
„Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych” w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych 

8 maja 

Spotkanie dla samozatrudnionych oraz pielęgniarek i położnych 
prowadzących działalność gospdarczą z przedstawicielami Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych

8 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego

12 maja 
Strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych organizowany przez OZZPIP. 
W przemarszu pielęgniarek udział wzięli Przewodnicząca  ORPiP Mariola 
Bartusek  oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudlowski

12 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

12 maja Spotkanie Zespołu ds. położnych

13 maja Posiedzenie Komisji Kształcenia

13 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

13 maja Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia

13 maja Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli 

13 maja Posiedzenie  Prezydium  ORPiP w Katowicach

13-15 maja 
Konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek On-
kologicznych „Wieloaspektowość onkologicznej opieki pielęgniarskiej”  
w Wiśle. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  dr Mariola Bartusek

15 maja 

Konferencja organizowana przez PTP z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: efek-
tywna opieka i racjonalne koszty”. Udział wzięły Przewodnicząca ORPiP   
dr Mariola Bartusek oraz mgr Małgorzata Maślanka członek ORPIP

15 maja 
Czepkowanie studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej. Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPIP w Katowi-
cach

15 maja 
Spotkanie pielęgniarek Unii Brackiej  w Rudzie Śląskiej z okazji Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Udział wzięła mgr Krystyna 
Cieślik członek ORPIP w Katowicach

18 maja 
Posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca  ORPiP  
dr  Mariola Bartusek oraz Sekretarz  ORPiP  Bartosz Szczudłowski

19 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

21 maja 

Warsztaty organizowane przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii” w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięły Przewodnicząca OR-
PiP dr  Mariola Bartusek oraz mgr Małgorzata Maślanka członek ORPIP

22 maja 

Konferencja organizowana przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach „ Pielęgniarka, położna przed sądem zawodowym” w Ośrod-
ku kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca 
ORPiP dr  Mariola Bartusek

Kalendarium maj 2015
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25 maja 
VIII Konferencja Placówek Promujących Zdrowie organizowana przez 
SCCS w Zabrzu. Udział wzięła  mgr Małgorzata Maślanka członek ORPIP  
w Katowicach

25-26 maja 

Konferencja w ramach programu Dreyfus Heath Foundation „ochrona 
zdrowia pielęgniarek i położnych przed czynnikami ryzyka zawodowe-
go” organizowana przez Zespół ds. ochrony zdrowia w Ośrodku Kształ-
cenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
dr  Mariola Bartusek oraz dr Beata Ochocka członek ORPiP w Katowicach

27 maja Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

27 maja  
Uroczystość otwarcia nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrzu. Udział wzięła Ewelina Chrzęstek członek ORPIP w Katowicach

27 maja 
Konferencja Prasowa Inaugurująca Kampanię „Ostatni Dyżur” w Warsza-
wie. Udział wziął Sekretarz ORPiP  Bartosz Szczudłowski

27 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych 

28-29 maja 

XXII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpo-
znawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” organizowana przez 
SCCS w Zabrzu. Moderatorem Sesji „Nowoczesne pielęgniarstwo w 
chorobach serca i naczyń w roku 2015” była Przewodnicząca ORPiP  
dr Mariola Bartusek

Kalendarium maj 2015
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RAPORT O STANIE PIELĘGNIARSTWA  

OIPIP W KATOWICACH
Stan na 20.03.2015

LICZBA ZAREJESTROWANYCH

Rok 

Liczba 
zarejestrowanych  

pielęgniarek
Kobiet

Liczba 
zarejestrowanych

pielęgniarzy
Mężczyzn

Liczba 
zarejestrowanych 

położnych
Kobiet 

Liczba 
zarejestrowanych 

położnych
Mężczyzn

2010 27157 254 3059 0 

2011 27426 265 3134 1 

2012 27675 265 3182 2 

2013 27682 284 3254 2 

2014 28245 293 3351 3 

OIPIP KATOWICE -31 892

ABSOLWENCI

Liczba zarejestrowanych absolwentów 

Pielęgniarki Położne 

rok kobiety mężczyźni razem kobiety mężczyźni razem 

2010 232 4 236 67 0 67 

2011 221 8 229 62 1 63 

2012 218 7 225 46 1 47 

2013 198 7 205 65 0 65 

2014 267 8 275 90 1 91 

ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH

Liczba wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach 

Rok pielęgniarki położne 

2010 1 0 

2011 48 7 

2012 74 7 

2013 68 5 

2014 109 5 

WYKREŚENIA Z REJESTRU
Liczba wykreśleń z rejestru 

OIPiP w Katowicach 

Rok pielęgniarki położne 

2010 38 7 

2011 82 11 

2012 95 6 

2013 94 20 

2014 84 17 
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LICZBA WPISÓW DO REJESTRU

Liczba wpisów do rejestru OIPiP w Katowicach 

rok pielęgniarki położne 

2010 72 9 

2011 70 8 

2012 56 5 

2013 61 12 

2014 62 11 

AKTYWNE ZAWODOWO A ZAREJESTROWANE

Stan liczbowy osób aktywnych zawodowo w stosunku do zarejestrowanych 

Rok Pielęgniarki i położne 
aktywne zawodowe 

Pielęgniarki i położne 
zarejestrowane 

2010 28194 30470 

2011 28229 30826 

2012 28509 31124 

2013 28343 31222 

2014 28256 31889 

STRUKTURY WIEKOWE

Pielęgniarki (Wiek w latach)

powyżej  
80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 49 - 40 39 - 30 poniżej  

30
10 350 4894 9270 10442 2734 837 

Położne (Wiek w latach)

powyżej 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 49 - 40 39 - 30 poniżej 30

0 44 458 1020 909 590 334 

UKOŃCZONE SPECJALIZACJE W LATACH
Rok ukończenia Pielęgniarki Położne 

2010 394 6 

2011 505 72 

2012 607 16 

2013 712 83 

2014 919 81 

UKOŃCZONE KURSY
Zawód Rodzaj kursu 2010 2011 2012 2013 2014 

P kwalifikacyjny 713 1369 1282 1073 890 

P specjalistyczny 455 75 43 732 508 

razem 1168 1444 1325 1805 1398

A kwalifikacyjny 11 55 78 42 51 

A specjalistyczny 28 45 3 51 51 

razem 39 100 81 93 102
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Wypadek przy pracy – cz. I.
Definicja

adwokat Kinga Rudnik

Definicja wypadku przy pracy została wskazana w tzw. ustawie wypadkowej, czyli 
ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu  społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych  (Dz. U. 2009.167.1322 j.t  z późn. zm). Usta-
wodawca wskazał kilka przesłanek jakie muszą zostać spełnione, aby dane zdarzenie 
można było uznać za wypadek przy pracy, a co za tym idzie  móc skorzystać ze świad-
czeń jakie przysługują pracownikowi lub jego spadkodawcom. Definicja wypadku przy 
pracy została określona dość szeroko przez Ustawodawcę. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej 
za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarze-
nie wywołane przyczyną zewnętrzną powodują-
ce uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku  
z pracą:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika zwykłych czynności lub 
poleceń przełożonych;

2. podczas lub w związku z wykonywaniem 
przez pracownika czynności na rzecz praco-
dawcy,  nawet bez polecenia;

3. w czasie pozostawania pracownika w dyspo-
zycji pracodawcy w drodze między siedzibą 
pracodawcy a miejscem wykonywania obo-
wiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Następnie wskazany przepis wskazuje tak-
że na inne zdarzenia, które są uznane na równi  
z wypadkiem przy pracy, a są to:

- na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie 
uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, 
traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1. w czasie podróży służbowej w okoliczno-
ściach innych niż określone w ust. 1, chyba 
że wypadek spowodowany został postępo-
waniem pracownika, które nie pozostaje w 
związku z wykonywaniem powierzonych mu 
zadań;

2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej 
samoobrony;

3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez 
działające u pracodawcy organizacje związ-
kowe;

- za wypadek przy pracy uważa się również 
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrz-
ną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło 
w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego 
tytułu podczas:

1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i tre-
ningów przez osobę pobierającą stypendium 
sportowe;

2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie 
skierowania do pracy w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności lub tymczasowe-
go aresztowania;

3. pełnienia mandatu posła lub senatora, po-

bierającego uposażenie;
4. odbywania szkolenia, stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych lub przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy przez osobę 
pobierającą stypendium w okresie odbywa-
nia tego szkolenia, stażu, przygotowania 
zawodowego dorosłych lub przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy na podsta-
wie skierowania wydanego przez powiatowy 
urząd pracy lub przez inny podmiot kieru-
jący, pobierania stypendium na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy w okresie odbywania stu-
diów podyplomowych;

5. wykonywania przez członka rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolni-
czych oraz przez inną osobę traktowaną na 
równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

6. wykonywania pracy na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy  
o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia;

7. wykonywania pracy na podstawie umowy 
uaktywniającej, o której mowa w ustawie  
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235);

8. współpracy przy wykonywaniu pracy na pod-
stawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 
lub umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia;

9. wykonywania zwykłych czynności związa-
nych z prowadzeniem działalności pozarol-
niczej w rozumieniu przepisów o systemie 
ubezpieczeń społecznych;

10. wykonywania zwykłych czynności związa-
nych ze współpracą przy prowadzeniu dzia-
łalności pozarolniczej w rozumieniu przepi-
sów o systemie ubezpieczeń społecznych;

11. wykonywania przez osobę duchowną 
czynności religijnych lub czynności związa-
nych z powierzonymi funkcjami duszpaster-
skimi lub zakonnymi;
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12. odbywania służby zastępczej;
13. nauki w Krajowej Szkole Administracji 

Publicznej przez słuchaczy pobierających 
stypendium;

14. wykonywania pracy na podstawie umo-
wy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy  
o świadczenie usług, do której zgodnie z Ko-
deksem cywilnym stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli 
umowa taka została zawarta z pracodawcą, 
z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, 
lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonu-
je ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym 
pozostaje w stosunku pracy;

15. pełnienia przez funkcjonariusza celnego 
obowiązków służbowych.

Obowiązujące przepisy rozróżniają także inne 
rodzaje wypadków przy pracy, takie jak śmiertel-
ny, ciężki o zbiorowy. Ich definicje także zawarte 
są w ustawie wypadkowej, i tak :
- za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się 

wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć 
w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od 
dnia wypadku.

- za ciężki wypadek przy pracy uważa się wy-
padek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, na-
ruszające podstawowe funkcje organizmu,  
a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca 
życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 
lub częściowa niezdolność do pracy w zawo-
dzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub znie-
kształcenie ciała.

- za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się 
wypadek, któremu w wyniku tego samego 
zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
Z definicji wypadku przy pracy wyłaniają się 

cztery przesłanki, jakie muszą zostać spełnione 
łącznie. Brak jednej z nich dyskwalifikuje zdarze-
nie jako wypadek przy pracy. Do przesłanek tych 
należą : nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrz-
na wywołująca wypadek przy pracy, powstanie 
urazu lub śmierci pracownika oraz pozostawanie 
zdarzenia w związku z pracą. 

Na uwagę zasługują też orzeczenia Sądu Naj-
wyższego pomagające doprecyzować przesłanki 
wypadku przy pracy, takie jak:
−	Droga	 do	 pracy	 rozpoczyna	 się	 z	 chwilą	
opuszczenia	 przez	 pracownika	 mieszkania	
(zamknięcia	drzwi	domu)	i	kończy	się	na	gra-
nicy	 terenu	 władztwa	 zakładu	 pracy,	 nato-
miast	droga	z	pracy	do	domu	rozpoczyna	się	
po	przekroczeniu	bramy	zakładu	pracy	i	wie-
dzie	do	progu	domu	(mieszkania)	pracowni-
ka.	Za	wypadki	przy	pracy	można	uznać	takie	
zdarzenia,	 które	 pozostają	 z	 nią	 w	 związku	
miejscowym,	czasowym	bądź	funkcjonalnym.	
Czynność	zaś	przemieszczania	się	pracownika	
do	wyjścia	 z	 zakładu	pracy,	 po	 zakończeniu	
wykonywania	 obowiązków	 pracowniczych,	
pozostaje	w	związku	miejscowym,	czasowym	
i	funkcjonalnym	z	wykonywaniem	przez	niego	

zwykłych	czynności	pracowniczych	(wyrok SN 
z dnia 20.11.2014 r. I UK 120/14);

−	Uraz	został	zdefiniowany	w	art.	2	pkt	13	usta-
wy	 z	 2002	 r.	 o	 ubezpieczeniu	 społecznym		
z	tytułu	wypadków	przy	pracy	i	chorób	zawo-
dowych	jako	uszkodzenie	tkanek	ciała	lub	na-
rządów	człowieka	wskutek	działania	czynnika	
zewnętrznego.	Racjonalne	wydaje	się	stano-
wisko,	 że	 mimo	 nadania	 nowego	 brzmienia	
definicji	wypadku	przy	pracy	przez	połączenie	
jej	z	definicją	urazu,	nie	było	intencją	ustawo-
dawcy	wyłączenie	z	zakresu	wypadków	przy	
pracy	 zdarzeń,	 których	 skutkiem	 są	 jedynie	
zmiany	 czynnościowe,	 a	 nie	 zmiany	 anato-
miczne	w	stanie	zdrowia	pracownika.	Uszko-
dzenie	 tkanek	 ciała	 lub	 narządów	 człowieka		
w	pojęciu	urazu	należy	 rozumieć	szeroko,	a	
więc	jako	wszelkie	zmiany	w	organizmie	-	nie	
tylko	 te	 o	 charakterze	 anatomicznym,	 ale	
także	 te,	 które	 wywołały	 zaburzenia	 czyn-
nościowe	organizmu,	w	tym	zaburzenia	psy-
chiczne.	 Takie	 stanowisko	 pozwala	wyróżnić	
uraz	 fizyczny	 i	 psychiczny.	 Uzasadnieniem	
takiego	poglądu	jest	wykładnia	 funkcjonalna	
definicji	 urazu,	 który	 powinien	 obejmować	
wszelkie	zmiany	w	stanie	zdrowia	wywołujące	
upośledzenie	czynności	organizmu	i	powstałe		
w	 związku	 z	 pracą	 (wyrok SN z dnia 
23.09.2014 r. II UK 558/13);

−	Przyczyną	zewnętrzną	zdarzenia,	pozwalają-
cą	(po	spełnieniu	pozostałych	przesłanek)	na	
jego	kwalifikowanie	jako	wypadku	przy	pracy,	
jest	 niezapewnienie	 przez	 pracodawcę	 nale-
żytej	opieki	medycznej	pracownikowi,	zwłasz-
cza	w	czasie	podróży	służbowej,	także	wów-
czas	gdy	nie	było	to	związane	z	zawinieniem	
pracodawcy (wyrok SN z dnia 06.08.2014 r. 
II UK 518/13);

−	Czasowy	i	miejscowy	związek	wypadku	z	pra-
cą	 sprowadza	 się	 do	 czasowego	 (zdarzenie	
wystąpiło	w	czasie	pracy	w	znaczeniu	praw-
nym)	bądź	miejscowego	(zdarzenie	nastąpi-
ło	w	miejscu	 zakreślonym	 strefą	 zagrożenia	
stwarzanego	 przez	 pracę)	 powiązania	 przy-
czyny	zewnętrznej	doznanego	uszczerbku	na	
zdrowiu	z	faktem	wykonywania	przez	pracow-
nika	 określonych	 czynności.	 Innymi	 słowy,	
czasowy	i	miejscowy	związek	wypadku	z	pra-
cą	oznacza,	że	pracownik	doznał	uszczerbku	
na	zdrowiu	w	miejscu	i	czasie,	kiedy	pozosta-
wał	 w	 sferze	 interesów	 pracodawcy.	 Zatem	
związek	miejscowy	i	czasowy	wypadku	z	pra-
cą	sprowadza	się	do	ustalenia,	że	zdarzenie	
wystąpiło	w	czasie	pracy	w	znaczeniu	praw-
nym	(nie	tylko	w	czasie	efektywnego	świad-
czenia	pracy,	ale	 również	w	czasie	pozosta-
wania	w	dyspozycji	pracodawcy	-	art.	128	§	1	
k.p.),	bądź	w	miejscu	zakreślonym	strefą	za-
grożenia	stwarzanego	przez	pracę	(na	terenie	
zakładu	pracy,	 a	nie	 tylko	w	miejscu	wyko-
nywania	czynności	przez	danego	pracownika	
-	 art.	 207	 k.p.),	 przez	 powiązanie	 doznania	
uszczerbku	na	zdrowiu	z	 faktem	wykonywa-
nia	 przez	 pracownika	 określonych	 czynności 
(wyrok SN z dnia 27.05.2014 r. I PK 275/13).
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„WYMARZONA PRACA”
- czyli kilka słów o satysfakcji zawodowej

dr Aleksandra Nowak
Psycholog	kliniczny,	Psychoterapeuta

Polski	Instytut	Ericksonowski

Praca jest bardzo ważnym obszarem życia człowieka dorosłego i zajmuje wysokie 
miejsce w hierarchii wartości wielu osób. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy  
z tego, jak dużą część życia spędzamy w pracy… Można szacować, iż jest to około jed-
na trzecia naszego życia – około 200 godzin miesięcznie, ponad 2000 godzin rocznie… 
Liczby same mówią za siebie. Dlatego ogromnie ważne jest poczucie zadowolenia  
z wykonywanej pracy, które staje się budulcem satysfakcji zawodowej. 

Gdybyś	 mogła/mógł	 na	 chwilę	 usiąść	 wy-
godniej	 i…	 przez	 kilka	 chwil	 wyobrazić	 so-
bie	Twoją wymarzoną pracę…	Taką	pracę,		
o	 której	 zawsze	 marzyłaś/łeś…	 Albo	 o	 jakiej	
marzysz	właśnie	teraz…	To	ogromnie	ciekawe	
jaka	 to	 praca…	 i	 jak	 ją	 sobie	 wyobrażasz…?	
Gdzie	wtedy	pracujesz….?	W	jakim	miejscu….?	
Jakie	 ono	 jest…	 to	 miejsce?	W	 jakim	 rytmie	
wykonujesz	 swoją	 wymarzoną	 pracę…?	 Czy	
ten	rytm	jest	zgodny	z	Twoim	rytmem…?	Z	kim	
wtedy	pracujesz…?	W	jakiej	atmosferze…?	Jak	
czujesz	się	wtedy	w	pracy…?	Co	sprawia,	że	ta	
praca	jest	właśnie	tą	wymarzoną…,	ciekawą…,	
satysfakcjonującą…?

O uczuciu zadowolenia możemy mówić 
wtedy, gdy doświadczamy pewnego rodza-
ju przyjemności płynącej ze spełniania jakiś 
ważnych pragnień, potrzeb, planów oraz gdy 
towarzyszy nam poczucie, że coś nam się 
powiodło, udało. W sytuacji pracy będzie to 
ogólna pozytywna ocena wykonywanej 
pracy, niewykluczająca jednak negatywnej 
oceny poszczególnych elementów składowych 
tej pracy. Na przykład możemy być zadowoleni 
z samego miejsca pracy oraz panujących tam 
warunków (standardu wyposażenia oddziału 
lub poradni, klimatu pracy między współpra-
cownikami, itp.) i jednocześnie narzekać na 
niewystarczający poziom wynagrodzenia. Jeśli 
jednak bilans „plusów” i „minusów” w ocenie 
własnej pracy jest pozytywny – często towa-
rzyszą nam momenty i chwile, gdy doświad-
czamy uczucia zadowolenia – to w miarę 
upływu czasu praca stanie się źródłem 
satysfakcji.

Ciekawe	jakie	są	Twoje	oczekiwania…,	ma-
rzenia	związane	z	pracą…? Co	stanowi	o	tym,	
że	praca może stać się Twoją wymarzoną 
pracą…?	Jakie	ważne	dla	Ciebie	potrzeby	re-
alizujesz	 poprzez	 pracę…?	 Potrzebę	 niesienia	
pomocy	 innym…,	 potrzebę	 prestiżu	 społecz-
nego…,	 potrzebę	 zdobywania	 nowej	 wiedzy		

i	 umiejętności…,	 potrzebę	 uznania,	 szacun-
ku	 i	 akceptacji	 ze	 strony	 innych	 ludzi…,	 po-
trzebę	 kontaktu	 z	 drugim	 człowiekiem…,		
potrzebę	………………………………	?

Wśród ważnych czynników wpływających 
na zadowolenie z wykonywanej pracy można 
wymienić między innymi: osiągnięcia zawodo-
we, uznanie i szacunek przełożonych i pacjen-
tów, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy  
w działalności praktycznej, posiadane umie-
jętności i doświadczenie zawodowe, szanse 
na podnoszenie własnych kwalifikacji, poziom 
płac, warunki pracy, współpraca i dobre relacje  
w zespole oraz szeroko rozumiana atmosfera 
w miejscu pracy. 

Ciekawe…	 co	 w	 Twojej	 pracy	 sprawia,		
że	praca jest dla Ciebie ciekawa i intere-
sująca….?	Co	Cię	fascynuje…,	pociąga…,	inte-
resuje…,	frapuje…	w	pracy,	jaką	wykonujesz…?
Być	 może	 bezpośredni,	 bliski	 kontakt		

z	 drugim	 człowiekiem…	 i	 jego	 niepowtarzal-
ność…?	
Być	 może	 fenomen	 życia…,	 zdrowienia…,	

gojenia	 ran…,	umierania…,	odradzania	 się	po	
chorobie…?	
Być	może	odkrywanie	tajemnic	związanych	

z	ludzkim	ciałem…,	życiem…,	zdrowiem…?	
A	 być	 może	 coś	 jeszcze	 zupełnie	 innego		

o	czym	już	wiesz…,	przeczuwasz	to…	lub	jesz-
cze…,	nadal…,	nieustannie	próbujesz	się	tego	
dowiedzieć…?

Warto jeszcze wspomnieć o istotnym  
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z perspektywy indywidualnej wyznaczniku sa-
tysfakcji zawodowej jakim jest możliwość 
realizowania w miejscu pracy własnego 
potencjału (zdolności, umiejętności, wiedzy 
i doświadczeń, cech charakteru). Mówiąc ję-
zykiem potocznym możemy doświadczać 
poczucia satysfakcji zawodowej jeśli speł-
niamy się, samorealizujemy siebie w pra-
cy jaką wykonujemy. Jest to możliwe między 
innymi wtedy, gdy możemy wykonywać zada-
nia na miarę swoich możliwości oraz, „pod-
wyższając (sobie) poprzeczkę”, uczyć się no-
wych umiejętności, zdobywając nową wiedzę 
i kompetencje. A następnie wykorzystywać 
je w praktyce, czyli w kontakcie z pacjentami  
i procesie pielęgnowania.
Czy	kiedykolwiek	zastanawiałaś/łeś	się	jaki 

jest Twój osobisty potencjał	 jako	 pielę-
gniarki…,	pielęgniarza…,	położnej…?	Ciekawe…	
co	stanowi	o	tym,	że	wybrałaś/łeś	ten	zawód…?	

Co w Tobie sprawia, że jesteś dobrą 
pielęgniarką…,	dobrym	pielęgniarzem…,	do-
brą	położną…?	

Jakie masz w sobie cechy,	które	pozwa-
lają	Ci	trwać	przy	chorych	i	cierpiących…,	ob-
mywać	 i	pielęgnować	 ich	 rany…,	 towarzyszyć	

im	w	chorobie…,	znosić	ich	ból	i	narzekania…,	
zarywać	noce	czuwając…?

JESTEM DOBRĄ PIELĘGNIARKĄ, ponie-
waż …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
JESTEM DOBRYM PIELĘGNIARZEM, ponie-
waż …………………………………………………………………
…………………………………………..….………………………
……………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………..
JESTEM DOBRĄ POŁOŻNĄ, ponieważ ………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………
Być może odpowiedzi na powyższe pytania  
i refleksje z nimi związane pozwolą Wam bar-
dziej docenić samych siebie i wykonywaną 
przez siebie pracę. A poprzez docenienie siebie 
poczuć zadowolenie…, ciut więcej zadowo-
lenia…, a być może nawet satysfakcję z tego, 
czym zajmujecie się zawodowo…

Piśmiennictwo u autorki

15 maja 2015 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia honorowego Rzecznika 
Praw Obywatelskich   „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Tegoroczną laureatką jest nasza koleżanka Zofia Kiera.

 
Zofia Kiera w 1981 roku była Pielęgniarką Oddziałową Izby Przyjęć w Central-
nym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach- Ligocie . 
W dniu pacyfikacji kopalni „Wujek” ryzykując własne życie bez wahania skierowała 
karetkę do rannych górników. Zapewniła im opiekę  oraz zabezpieczyła w warunkach  
konspiracyjnych ich dokumentację medyczną. 

Serdecznie gratulujemy pani Zofii tak prestiżowego odznaczenia,  
które przyznawane jest w uznaniu niezłomnej postawy i odwagi podejmowania wła-

ściwych decyzji. Pokonywanie trudności jakie stawia przed nami życie  
i podążanie wyznaczoną sobie ścieżką wymaga ogromnej pracy, siły i konsekwencji. 

Życzymy wytrwałości, niegasnącej wiary w dobro w każdym człowieku  
a także zdrowia, miłości i życzliwości, które niech będą  

niegasnącym wsparciem w Pani życiu osobistym i zawodowym.
dr	Mariola	Bartusek	

Przewodnicząca	ORPIP	w	Katowicach
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Autoprezentacja
W jaki sposób widzą nas inni? cz.I

Dr  Sonia Grychtoł
Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	im.	Rotmistrza	W.	Pileckiego	w	Oświęcimiu,

Instytut	Pielęgniarstwa			

 Autoprezentacja to świadome kierowanie wrażeniem, jakie wywieramy na innych, 
czyli próba pokazywania się takim, jakim chcę, żeby mnie inni widzieli. Ufam, że  ko-
leżanki pielęgniarki i położne z zainteresowaniem przeczytają parę słów jak budować 
własny  wizerunek. Jest to kolejny ważny element w modelowaniu odbioru społeczne-
go naszego zawodu oraz budowaniu poczucia własnej  wartości. 

Autoprezentacja to zgodność między budo-
wanym obrazem własnej osoby a intencjami.  
Sukces życiowy człowieka w ogromnym stop-
niu zależy bowiem od tego, jak postrzegają 
i oceniają go inni. Dlatego też często staramy 
się kontrolować wrażenie wywierane przez sie-
bie i kierować nim. Aby przekonać pracodaw-
cę o własnych możliwościach nie wystarczy 
w chwili obecnej przedstawić mu dokumenty 
i certyfikaty zawodowe. Trzeba także umiejęt-
nie rozproszyć obawy pracodawcy wynikają-
ce z jego złych doświadczeń z przeszłości lub 
stereotypowego wyobrażenia o pracownikach 
określonej płci, wieku itd. Pamiętać przy tym 
należy, że zanim zaczniemy prezentować się 
innym najpierw musimy poznać siebie. 

Jak więc opisujesz  siebie samego?  Jak, we-
dług ciebie, jesteś opisywany przez innych? 

Psychologowie mianem autoprezenta-
cji określają proces kontrolowania przez jed-
nostkę sposobu, w jaki jest postrzegana przez 
otoczenie. Autoprezentacja inaczej określana 
jest jako „manipulowanie wywieranym wra-
żeniem”. Warto odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego tak ważną rolę w naszym życiu odgrywa 
autoprezentacja. Niektórzy twierdzą nawet, 
że wszystkie nasze działania są podporządko-
wane w pewnym stopniu dążeniu do wywar-
cia odpowiedniego wrażenia na innych. Być 
może jest w tym część prawdy, choć zazwy-
czaj nie pamiętamy o autoprezentacji, tylko 
po prostu działamy. Zabiegi autoprezentacyj-
ne świadomie stosujemy głównie w pracy lub 
w związkach damsko-męskich. Manipulowanie 
wywieranym wrażeniem ma raczej pejoratyw-
ny wydźwięk, jednakże w rzeczywistości po-
zwala na nawiązywanie kontaktów i ułatwia 
wchodzenie ludziom w interakcje. Wiemy, jak 
trudno jest rozmawiać z osobami nowo pozna-
nymi, dlatego pewien stopień autoprezentacji 
jest konieczny, abyśmy mogli komunikować się 
między sobą.

Siła dążeń autoprezentacyjnych zależy 
od:

• Sytuacji - w stanie silnych emocji rzadko 
jesteśmy w stanie kontrolować wrażenie 
jakie wywieramy 

W różnych sytuacjach prezentujemy własną 
osobę i w zależności od okoliczności pełnimy 
rozmaite role. 

• Konsekwencji - jeśli to, jakie wrażenie 
wywrzemy wpływa na jakieś ważne dla 
nas decyzje (np. przyjęcie do pracy, zdo-
bycie uwagi i sympatii ukochanej osoby) 
to siła dążeń autoprezentacyjnych bę-
dzie większa 

• Cech indywidualnych - (pragmatyzm, 
potrzeba aprobaty społecznej, lęk spo-
łeczny) pewni ludzie częściej niż inni za-
stanawiają się nad tym jak inni ich od-
bierają i dbają o ten wizerunek, jedni to 
robią chętniej, inni tylko gdy naprawdę 
muszą. 

W zależności od pełnionej roli eksponujemy 
rozmaite cechy: -  w roli dyrektora chcemy być 
spostrzegani jako kompetentni, sprawiedliwi, 
stanowczy; w roli kochanka – czuli i opiekuń-
czy. Aby być wiarygodnym w pełnieniu roli, 
warto uświadomić sobie swój potencjał osobi-
sty oraz jakie cechy chcę i powinienem prezen-
tować w danej sytuacji.

Spróbuj przypomnieć sobie jakąś konkret-
ną sytuację, w której chciałeś zaprezentować 
otoczeniu taki, a nie inny wizerunek. Istnie-
je spore prawdopodobieństwo, że zdarzenie,  
o którym pomyślałeś, stanowiło próbę wywar-
cia pozytywnego wrażenia. W większości wy-
padków życzymy sobie, aby inni po strzegali 
nas w sposób pozytywny. Wolimy być uważani 
raczej za kompetent nych, niż za dyletantów; 
za osoby etyczne, a nie niemoralne, za atrak-
cyjnych, a nie brzydali - i tak dalej . 

Jednakże autoprezentacja nie zawsze jest 
pozytywna. Czasami prezento wany przez jed-
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nostkę wizerunek wcale nie jest pożądany 
społecznie. Bywa na przykład, że ludzie chcą 
wyglądać groźnie czy onieśmielająco, ponie-
waż może im to pomóc w osiągnięciu inter-
personalnych celów. Być może miałeś kiedyś 
szefa, który dla dyscypliny robił wszystko, by 
podwładni uważali go za nie tolerancyjnego 
gbura. Podobnie członek ulicznego gangu ubie-
ra się i porusza tak, aby 
wzbudzać w innych strach. 
Przyjrzyjmy się własne-
mu zachowaniu: niemal 
każdemu z nas zdarza się 
demonstrować niechęć 
czy brak zaintereso wania, 
żeby pozbyć się nudnego 
towarzysza. Innym razem 
człowiek chce wyglądać 
na niekompetentnego albo 
słabego, ponieważ inni, 
odbierając go w ten spo-
sób, będą skłonni udzielić 
mu pomocy czy wsparcia. 
Niektórzy nawet starają 
się wywierać wrażenie an-
typatycznych, jeśli może 
im to ułatwić realizację ich 
celów. 

Głównym celem auto-
prezentacji jest więc nie 
tyle doprowadzenie innych 
do tego, by spostrzegali 
nas w pozytywny sposób, 
ile nakłonienie innych, by 
postę powali tak, jak chce-
my. Z reguły istnieje więk-
sze prawdopodobieństwo, że ludzie będą nas 
traktowali zgodnie z naszymi ocze kiwaniami, 
jeśli wywrzemy na nich pozytywne wrażenie - 
wydamy im się na przykład przyjacielscy, kom-
petentni, moralni czy atrakcyjni. Z tego też 

powo du każdy zwykle 
próbuje zaprezentować 
pozytywny, społecznie 
pożądany wi zerunek wła-
snej osoby. Zdarza się 
wszakże, że człowiek ma 
większe szanse osiągnąć 
swoje cele, kiedy wywrze 
na otoczeniu negatywne 
wrażenie. 

Zestawienie najbardziej powszechnych tak-
tyk stosowanych do ich osiągnię cia ukazane 
zostało w poniższej tabeli. Przez najbardziej 
różnorodne zachowania lu dzie starają się prze-
kazać taki, a nie inny wizerunek samego sie-
bie. Należy podkreślić, że analiza zachowań 

społecznych z perspektywy autoprezentacyj nej 
nie ma na celu sugerowania, jakoby wszystkie 
one służyły tylko wywar ciu określonego wraże-
nia. Zachowanie człowieka jest funkcją wielu 
czynni ków, a motywy autoprezentacyjne sta-
nowią tylko jeden z nich.

Powszechnie stosowane taktyki autoprezen-
tacyjne 

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że 
troska o wywierane wrażenie znacząco wpływa 
na zachowanie. W pewnych sytuacjach chęć 
wywarcia określonego wrażenia stanowi głów-
ny bądź wręcz jedyny powód, dla którego czło-
wiek postępuje w taki, a nie inny sposób. Kiedy 
nastolatka nieszczerze oznaj mia rodzicom, że 
jest przeciwko seksowi przedmałżeńskiemu, 
wyraża taką postawę po to, by matka i ojciec 
postrzegali ją w pożądany sposób. W innych 
wypadkach autoprezentacja jest tylko jednym 
z wielu czynników determinujących zachowa-
nie. Gdy ojciec strofuje niesfornego kilkulatka 
awanturujące go się w supermarkecie, jego po-
stępowanie jest wypadkową wielu motywów, 
z których tylko jednym jest autoprezentacja. 
Niewątpliwie chce, aby dziecko jak najszybciej 
przestało wrzeszczeć, pragnie pomóc malcowi 
nauczyć się od powiedniego zachowania w pu-
blicznym miejscu, a także zamierza dokonać 
zaplanowanych zakupów.

Piśmiennictwo u autorki

Opisywanie siebie
Opisywanie siebie w taki sposób, aby wy-
wrzeć na 

innych pożądane wrażenie 

Wyrażanie postaw
Wyrażanie postaw sugerujących, że dana 

jednostka ma takie, a nie inne cechy 

Publiczne atrybucje
Wyjaśnianie własnego zachowania w sposób 

zgodny z określonym wizerunkiem społecz-
nym 

Pamięciowe manipulacje
Rzeczywiste lub udawane zapamiętywanie 
lub 

zapominanie w celach autoprezentacyjnych 

Zachowania niewerbalne
Wyraz twarzy, gesty, przyjmowana pozycja 
oraz 

sposób poruszania się 

Kontakty społeczne
Publiczne manifestowanie związków z pew-
nymi 

osobami i odcinanie się od innych 

Konformizm i uleganie
Zachowywanie się zgodnie ze społecznymi 

normami albo z preferencjami innych ludzi 

Dekoracje, rekwizyty

i oświetlenie

Wykorzystywanie elementów otoczenia do 
celów 

autoprezentacyjnych 
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Konferencja Wojewódzka PTP
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

pod hasłem 

„ Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian:  
efektywna opieka i racjonalne koszty” 

 
W dniu 15.05.2015 odbyła się Konferencja zorganizo-

wana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd 
Oddziału w Katowicach oraz Koło Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym  
w Katowicach. 

Patronat nad konferenją objęli:

• REKTOR Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. 
Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach - dr Jadwiga 
 Gierczycka

• PREZES Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego - dr n. o zdrowiu Grażyna 
Wójcik 

W	programie	konferencji	 zostały	przestawione	nastę-
pujące	zagadnienia:

	Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian: efektyw-
na opieka i racjonalne koszty” - mgr Krystyna  
Klimaszewska, Przewodnicząca Zarządu Oddzia-
łu PTP w Katowicach 

	Zmieniające się realia prawne wykonywania 
zawodu pielęgniarki/arza. Dokąd zmierzamy? 
(recepty, kształcenie podyplomowe) – adwokat 
Kinga Rudnik

	 Niebezpieczeństwa działania leków, które pie-
lęgniarki będą mogły samodzielnie przepisywać 
w ramach poszerzenia kompetencji zawodowych 
zawartych w projekcie rozporządzenia – prof. dr 
hab. n. med. Ryszard Brus  

	 Efektywna opieka pielęgniarska elementem ra-
cjonalnych kosztów - mgr Violetta Dytko 

W	czasie	konferencji	Odznakami	ICN	(Międzynarodo-
wej Rady Pielęgniarek) zostały wyróżnione:
dr	Mariola	Bartusek
mgr	Danuta	Broncel-Czekaj
mgr	Beata	Wysoczańska-Skroban
Elżbieta	Szynalik

Uhonorowana Wpisem do Księgi Pielęgnia-
rek Zasłużonych dla Rozwoju PTP i Pie-
lęgniarstwa na Śląsku i Zagłębiu została  
mgr	Danuta	Broncel-Czekaj

Serdecznie Gratulujemy Naszym Koleżankom

mgr	Krystyna	Klimaszewska
Przewodnicząca	PTP		Oddział		Katowice

Relacja z konferencji
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● WEJDŹ NA STRONĘ KAMPANII ● WEJDŹ NA STRONĘ KAMPANII ● WEJDŹ NA STRONĘ KAMPANII ●

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

27 maja w Warszawie rozpoczęła się kampania informacyjna samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych. To czas, w którym informujemy społeczeństwo o profesjonalizmie pracy pielęgniarek  
i położnych, wysokich kwalifikacjach oraz szerokich kompetencjach, jednocześnie wskazując 
na zagrożenia wynikające z braku personelu. 
To nasza wspólna kampania, dołóżmy więc starań, aby jak najszersze grono pacjentów, 
znajomych, sąsiadów dowiedziało się o podjętej inicjatywie. Wyrazem poparcia naszych działań 
niech będą podpisy zebrane pod receptami, które rozpropagowywać będziemy zarówno poprzez 
stronę internetową OIPIP, pocztą elektroniczną, jak i w wersji papierowej. 
Więcej informacji na ten temat oraz linki do pobrania na stronie OIPIP w Katowicach w zakładce 
POROZUMIENIE POMIĘDZY ORGANIZACJAMI ZAWODOWYMI. 

Z poważaniem 
Mariola Bartusek 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach 
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Przewodnicząca ORPIP w Katowicach 



2020
Materiały promocyjne Ogólnopolskiej Kampanii „Ostatni Dyżur”



21

Położna na medal – wystartowała II edycja

Wystartowała II edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkursu „Położna na 
medal” zorganizowana przez Akademię Malucha Alantan. Patronat merytoryczny nad 
tegoroczną kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Pol-
skie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Uro-
dzeni oraz portal edukacjapacjenta.pl. 

Celem kampanii jest wzrost świadomości po-
łożnych nowoczesnych standardów opieki oko-
łoporodowej i podniesienie standardów pracy w 
zgodzie z przyjętymi wymaganiami środowiska 
i oczekiwaniami pacjentów oraz uświadomienie 
roli położnej, jej kompetencji i odpowiedzialno-
ści w oparciu o przyjęte standardy pracy jaką 
na co dzień wykonuje. 
Przez najbliższe 9 miesięcy będzie można gło-
sować na najlepsze położne w całej Polsce  
w konkursie „Położna na medal”. Nomi-
nowanie i oddawanie głosów odbywać się 
będzie za pośrednictwem strony www.
poloznanamedal.pl. W tym roku spośród 
nominowanych położnych zostaną wybrane 
3 najlepsze, które uzyskają największą 
liczbę głosów. Dodatkowo, konkurs wyłoni 
3 najlepsze położne z poszczególnych wo-
jewództw. Kryteria oceny położnej powstały 
w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajo-
wego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicz-
nego i położniczego.
Położnictwo na przestrzeni ostatnich lat zmie-
niło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło się 
społeczne widzenie porodu i opieki okołoporo-
dowej. Odradzająca się idea traktowania ciąży 
i porodu jako fizjologicznego procesu – wcho-
dząca w program prokreacji ekologicznej – spo-
wodowała konieczność wprowadzenia zmian  
w systemie opieki nad kobietą, matką i dziec-
kiem z uwzględnieniem standardów opieki oko-
łoporodowej. Obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 20 września 2012 roku 
w sprawie standardów postępowania me-
dycznego przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych z zakresu opieki okołoporodo-
wej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego poro-
du, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) nakłada na 
położną realizacji określonych zasad pod-
czas sprawowania opieki nad ciężarną, w tym 
edukacją przedporodową uwzględniającą prak-
tyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, 
karmienia piersią, pielęgnowania noworodka  
i rodzicielstwa.
– Chcemy promować położne, które swój za-
wód wykonują z pasją i prawdziwym odda-
niem. Wielu pacjentów głosowanie traktuje 
jako podziękowanie położnym za profesjona-
lizm, wrażliwość i otwartość – podkreśla Iwona 
Barańska z Akademii Malucha Alantan, organi-
zatora konkursu.

Stosowanie standardów przez położną  
w okresie porodu fizjologicznego obejmuje 
m.in.: monitorowanie stanu rodzącej, wspar-
cie kobiety w wyborze i zastosowaniu technik 
oddechowych i relaksacyjnych, niefarmako-
logicznych metod łagodzenia bólu, pozycji, 
które uznaje za najwygodniejsze. Umożliwie-
nie dziecku – bezpośrednio po porodzie – nie-
przerwany i co najmniej dwugodzinny kontakt  
z matką „skóra do skóry”. W kolejnych godzi-
nach pomoc i edukacja w zakresie prawidłowe-
go karmienia piersią oraz tworzenie warunków 
do prawidłowej laktacji. Takie postępowanie 
powoduje, że rodząca staje się ważną, a przede 
wszystkim świadomą całego procesu osobą. 
W wyniku dokonujących się zmian w opiece 
okołoporodowej oraz przemiany kulturowej 
w postrzeganiu narodzin, które z wydarzenia 
medycznego stają się także wydarzeniem ro-
dzinnym, niezbędnym jest zachowanie rodzą-
cych do korzystania podczas porodu ze wspar-
cia wybranej przez nią bliskiej osoby. 
W opiece nad matką i dzieckiem w środowisku 
domowym, położna rodzinna obejmuje opieką 
i edukacją kobiety pomiędzy 21. a 26. tygo-
dniem ciąży i prowadzi edukację do czasu po-
rodu. Po porodzie realizuje nie mniej niż cztery 
wizyty, podczas których diagnozuje i monitoru-
je stan zdrowia matki i dziecka wg ustalonych 
kryteriów, ocenia relacje w rodzinie, wspie-
ra w sytuacjach trudnych. Promuje karmienie 
piersią i rozwiązuje problemy laktacyjne oraz 
umacnianie w rodzicielstwie. 
Położna w swojej praktyce traktuje kobietę 
oraz jej rodzinę z szacunkiem i na zasadach 
partnerskich, stara się poznać jej preferencje 
i potrzeby w zakresie sprawowanej opieki oraz 
uzyskuje każdorazowo zgodę na wykonanie re-
alizowanych świadczeń medycznych. 
Dla uzyskania dobrych relacji z kobietą nie-
zbędna jest otwartość na współpracę i współ-
działanie, empatia, cierpliwość i wyrozumia-
łość, które powinny stać się wyznacznikami 
przyjaznego położnictwa. Spokojna i wzbudza-
jąca zaufanie postawa położnej z pewnością 
pomoże kobiecie złagodzić lęk i stres związany 
z ciążą, porodem i połogiem oraz przyczyni się 
do tego, że narodziny dziecka staną sie naj-
ważniejszym a zarazem najpiękniejszym wy-
darzeniem rodzinnym.
Więcej informacji na stronie: 
www.poloznanamedal.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół „Położna na medal”
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Specyfika znieczulenia w położnictwie

mgr piel. Karina Wawros	
Przewodnicząca	Zespołu	ds	pielęgniarstwa	anestezjologicznego		

Śląskie	Centrum	Chorób	Serca	w	Zabrzu

W 1847 roku JamesYoung Simpson po raz pierwszy wykonał znieczulenie eterowe 
do porodu. Zastosowanie chloroformu do anangezjj porodowej przez Johna Snowa  
a do ciecia cesarskiego przez Edwarda Porro (1876)  zapoczątkowało rozwój aneste-
zjologii położniczej.

W obecnych czasach znieczulenie porodu jest nadal sprawą kontrowersyjną ponie-
waż dla każdej kobiety poród jest procesem indywidualnym i nie każda kobieta chce 
lub wymaga znieczulenia.

Bardzo istotne dla znieczulenia 
w położnictwie ma znajomość fi-
zjologicznych zmian u ciężarnej. 
Ryzyko śmiertelności związane ze 
znieczuleniem ogólnym do cięcia 
cesarskiego jest kilkanaście razy 
większe w porównaniu ze znieczu-
leniem regionalnym.

Zmiany czynnościowe i hor-
monalne kobiety ciężarnej
Układ	 sercowo	 –	 naczyniowy.	

Od 8 tygodnia ciąży zwiększa się 
pojemność minutowa serca o 30 – 
50 % w stosunku do wartości wyj-
ściowej i spowodowane jest w 25% 
zwiększeniem objętości wyrzuto-
wej i w 25% przyspieszeniem częstości akcji 
serca. Zwiększenie preload jest spowodowane 
zwiększoną objętością krwi natomiast zmniej-
szenie afterload jest wynikiem zmniejszenia 
obwodowego oporu naczyniowego i zmniejsze-
niem lepkości krwi.

Krążenie ciężarnych zapewnia prawidłowy 
transport tlenu do łożyska i eliminacje dwu-
tlenku węgla wytwarzanego przez płód. Po 
20 tygodniu ciąży w ułożeniu na plecach do-
chodzi do ucisku ciężarnej macicy na aortę  
i żyłę główna dolną co powoduje zmniejszenie 
powrotu żylnego, objętości wyrzutowej serca 
oraz przepływu maciczno – łożyskowego. Po-
prawę tego stanu można uzyskać przesuwając 
w lewo. W trzecim trymestrze ciąży ok 20% 
objętości wyrzutowej serca kierowane jest do 
krążenia maciczno – łożyskowego. Całkowity 
przepływ przez macicę to 500 – 700 ml, 150 
ml krwi znajduje się w przestrzeni międzyko-
smówkowej.

Fizjologiczny płód toleruje 50%zmniejszenie 
przepływu maciczno – łożyskowego.

Układ oddechowy. U kobiety ciężarnej 
zwiększa się wymiar poprzeczny i przednio tyl-
ny klatki piersiowej o 2 cm, natomiast obwód 
klatki piersiowej o 5 – 7 cm. Występuje rów-
nież obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych 
co znacznie utrudnia ewentualna intubację cię-
żarnej. Po 20 tyg ciąży zmniejsza się zapasowa 

objętość wydechowa oraz objętość zalegająca 
co powoduje w czasie porodu zmniejszenie 
czynnościowej pojemności zalegającej (FRC) 
o 20%  a to wpływa dynamikę znieczulenia  
z użyciem wziewnych anestetyków. 

W terminie porodu u około połowy ciężar-
nych FRC jest mniejsza od pojemności zalega-
jącej co przy zwiększonym zużyciu tlenu pod-
czas porodu prowadzi do hipoksemii i kwasicy 
w czasie okresów hipowentylacji i bezdechów. 
Mniejsza tolerancja hipoksji u ciężarnych jest 
wskazaniem do preoksygenacji przed wpro-
wadzeniem do znieczulenia. Należy również 
pamiętać że wentylacja przy pomocy maski 
krtaniowej, twarzowej czy intubacji może być 
utrudniona a hiperwentylacja podczas znieczu-
lenia jest niewskazana ponieważ hipokapnia, 
powoduje zmniejszenie przepływu maciczno – 
łożyskowego zwiększa ryzyko hipoksji płodu.

Krew i układ krzepnięcia	Pomiędzy 30 -34 
tyg. Ciąży wzrasta objętość osocza w stosunku  
do objętości erytrocytów  powoduje niedokrwi-
stość z rozcieńczenia oraz zmniejszenie lepko-
ści krwi. Zwiększeniu ulega krzepliwość krwi 
natomiast zmniejszona w czasie ciąży aktyw-
ność fibrynolityczna ulega nasileniu podczas 
porodu. Liczba płytek w drugim trymestrze cią-
ży zmniejsza się do około 75% wartości normy.

Ośrodkowy układ nerwowy zmiany stę-
żenia hormonów i endorfin w czasie ciąży wpły-
wa na zmniejszenie minimalnego stężenia ane-
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stetycznego (MAC) dla anestetyków wziewnych  
o 40%.progesteron wpływa na poszerzenie żył 
w przestrzeni zewnątrzoponowej bywa przy-
czyną krwawego nakłucia przestrzeni zewną-
trzoponowej podczas zakładania cewnika.

Rozpulchnione więzadła kręgosłupa utrud-
niają identyfikacje przestrzeni zewnątrzopono-
wej.

Zwiększony poziom progesteronu wpływa 
na zmianę wrażliwości na środki miejscowo 
znieczulające, natomiast małe stężenie białka 
w płynie mózgowo – rdzeniowym wpływa na 
zwiększenie stężenia wolnej, aktywnej frakcji 
leku.

Układ pokarmowy	 Ciężarna obarczo-
na jest większym ryzykiem aspiracji z uwagi 
na przesuniecie żołądka przez ciężarną maci-
cę, podwyższone ciśnienie wewnątrz żołądka, 
zmniejszenie napięcia zwieracza. Ciężarna za-
wsze należy traktować jako pacjentkę z peł-
nym żołądkiem.

Układ wydalniczy	Ucisk ciężarnej macicy  
w III  trymestrze ciąży powoduje zaleganiu 
moczu co może prowadzić do infekcji w ukła-
dzie nerkowym. Zwiększa się także przepływ 
krwi przez nerki, przesączanie kłębuszkowe 
oraz diureza co zwiększa klirens kreatyniny 
oraz zmniejszenie mocznika i kreatyniny w su-
rowicy krwi.

Znieczulenie do porodu metodą cięcia 
cesarskiego 

W ostatnich latach liczba cięć cesarskich 
zwiększyła się i stale wzrasta. Pilne cięcie ce-
sarskie jest związane z dwukrotnie większa 
śmiertelnością  w porównaniu z wykonaniem 
ciecia cesarskiego w trybie planowym.

Skala trybu wykonania ciecia cesarskiego 
( IV stopień ) wykonanie ciecia cesarskiego 

w trybie planowym 
( III stopień ) wykonanie ciecia cesar-

skiego w trybie pilnym, 
bez zagrożenia życia matki  
i płodu. Wskazaniem do sta-
bilnego pilnego ciecia cesar-
skiego może być: Brak po-
stępu porodu, nieprawidłowe 
położenie płodu. Preferowana 
metoda znieczulenia to znie-
czulenie regionalne.

( II stopień ) wykonanie 
ciecia cesarskiego w trybie pil-
nym wskazaniem są zaburze-
nia tętna płodu podczas trwa-
jącego porodu lub występują 
przeciwskazania u matki do porodu siłami na-
tury. Cięcie powinno być wykonane w czasie 30 
minut. Wybór znieczulenia musi uwzględniać 
dana sytuacje i powinien być skonsultowany z 
położnikiem.

( I stopień ) wykonanie ciecia cesarskiego 

w trybie natychmiastowym (cito) wykonywane 
jest w przypadku wystąpienia nagłych powikłań 
stanowiących zagrożenie życia matki lub płodu

np.: utrzymująca się bradykardia płodu, 
ciężkie krwawienie u matki, przedwcześnie od-
klejone łożysko, wypadniecie pępowiny, ciężkie 
krwawienie z łożyska przodującego lub pęknię-
tej macicy. Cięcie w trybie natychmiastowym 
wykonywane jest z pominięciem „zbędnych 
procedur” tzn. golenia pacjentki czy zakładania 
cewnika do pęcherza moczowego.

W przypadku ratowania matki i płodu prefe-
rowane jest znieczulenie ogólne lecz doświad-
czony anestezjolog może wykonać znieczulenie 
podpajeczynówkowe w ciągu 3 -5 minut.

Rodzaje znieczuleń do ciecia cesarskiego
Znieczulenie	podpajeczynówkowe	
Ten rodzaj znieczulenia charakteryzuje: 

brak toksycznego działania anestetyków lokal-
nych, prosta technika, dobra jakość analgezji.

Zawsze jest konieczna dostępność leków 
oraz sprzętu umożliwiającego wykonanie znie-
czulenia ogólnego ponieważ w przypadku nie-
udanego znieczulenia podpajeczynówkowego 
powinna być natychmiastowa możliwość wy-
konania znieczulenia ogólnego. Znieczulenie 
podpajeczynówkowe wykonuje się w pozycji na 
boku lub siedzącej.

Odpowiedni dobór igły podpajeczynówkowej 
jest niezwykle istotne, preferowane są igły pen-
cil-point rozomiar 26 – 27G.Wsród izobarycz-
nych roztworów lewobupiwakainy najczęściej 
stosowana jest bupiwakaina o najdłuższym 
czasie działania. Dla uzupełnienia znieczulenia 
zalecane są opioidy podawane podpajęczynów-
kowo które zapewniają skuteczna analgezję  
z mniejsza hipotensją.

Może być tez zastosowane ciągłe znieczule-
nie podpajęczynówkowe zwłaszcza u pacjentek 
niestabilnych hemodynamicznie.

Ryc.1 Przestrzeń podpajęczynówkowa
Znieczulenie	zewnątrzoponowe
Charakteryzuje się powolnym występowa-

niem blokady i trudnym do przewidzenia za-
kresem dlatego jest wskazane w przypadku 
pacjentek niestabilnych hemodynamicznie ze 
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schorzeniami układu  sercowo – naczyniowego 
a także w stanie przedrzucawkowym.

Znieczulenie zewnątrzoponowe może być 
kontynuacją znieczulenia porodu  w przypadku 
wystąpienia wskazań do zakończenia porodu 
metoda cięcia cesarskiego.

Zwykle igłą Tuohy nakłuwana jest prze-
strzeń L2 – L5  do której podawany jest roztwór 
bupiwakainy lub ropiwakainy w ilości 15 – 20 
ml z dodatkiem opioidu.

Ryc. 2 Przestrzeń zewnątrzoponowa

CSE łączone znieczulenie podpajęczy-
nówkowe i zewnątrzoponowe

Znieczulenie połączenia dwóch technik znie-
czulenia podpajeczynówkowego i zewnątrzo-
ponowego z wykorzystaniem techniki „igła w 
igłę. Umożliwia szybkie uzyskanie analgezji 
i nieograniczone jej stosowanie zwłaszcza w 
okresie pooperacyjnym.
Powikłania	analgezji	regionalnej	stosowanej	

do	ciecia	cesarskiego
• Świat związany z zastosowaniem opio-

idów
• Nudności i wymioty zależne od hipotensji 

oraz mózgowego i trzewnego przepływu 
krwi

• Hipotensja  uzależniona od rozległo-
ści blokady współczulnej występuje  
u 45% - 90%

• Depresja oddechowa związane ze stoso-
waniem opioidów

• Reakcje toksyczne są wynikiem przedaw-
kowania lub donaczyniowego podania 
dużej dawki środka znieczulającego miej-
scowo

• Powikłania neurologiczne mogą być spo-
wodowane przez podpajenczynówkowe 
lub zewnątrzoponowe podanie niewłaści-
wych leków lub  uszkodzenie rdzenia krę-
gowego lub nerwu.

• Popunkcyjne bóle głowy rzadko występu-
ją po zastosowaniu igieł pencil – point.

Znieczulenie ogólne
Jest metodą z wyboru w przypadku:

• Braku zgody pacjentki na znieczulenie re-
gionalne

• Przeciwwskazań do znieczulenia regio-
nalnego

• Prawdopodobieństwa znacznego krwoto-
ku lub konieczności relaksacji macicy

• Nagłych cięć cesarskich

Ryzyko znieczulenia ogólnego:
• Depresja płodu

• Trudności związane z intubacją
• Ryzyko zachłyśnięcia treścią żo-

łądkowa (zespół Mendelsona) ka-
rencja pokarmowa u ciężarnych 
wynosi 8h

Zalety znieczulenia ogólnego:
• Stabilność hemodynamiczna  

u hipowolemicznych ciężarnych
• Zapewnienie drożności dróg od-

dechowych
• Możliwość wykonania natych-

miastowego cięcia cesarskiego

Ogólne zasady postepowania pielęgniar-
skiego podczas znieczulenia ogólnego

• Dostęp naczyniowy -  kaniula o jak naj-
większej średnicy

• preoksygenacja czystym tlenem przez 
kilka minut

• podczas szybkiego wprowadzenia do 
znieczulenia – manewr Sellicka ( ucisk na 
chrząstkę pierścieniowatą)zwolnienie po 
wprowadzeniu rurki do tchawicy.

• Znieczulenie pogłębia się opioidem po wy-
dobyciu płodu (po przecięciu pępowiny).

Wykonując znieczulenie ciężarnej oraz de-
cydując się na określony rodzaj znieczulenia, 
należy mieć pewność, że stosowane środki  
i metody nie doprowadzą do zaburzeń wymia-
ny płodowo-łożyskowo-macicznej, nie wpłyną 
na zmiany ciśnienia krwi lub odchyleń w stanie 
równowagi kwasowo-zasadowej. Należy rów-
nież pamiętać, że niektóre sposoby stosowane  
w anestezjologii są bezwzględnie przeciwwska-
zane u kobiet w ciąży, np.:

• podciśnienie kontrolowane,
• hemodilucja 
• hiperbaria 
• hipotermia
• hiperwentylację
gdyż prowadzącą do spadku Pco2 poniżej 

20 mm Hg. a znieczulenie powinno być nie-
toksyczne i przeprowadzone w sposób jak naj-
mniej zaburzający homeostazę ustroju matki i 
płodu.

Piśmiennictwo u autorki
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Hospitalizacja dziecka - czy musi trudna ?

mgr Mariola Paliga
Naczelna	Pielęgniarka	

Centrum	Pediatrii	im.	Jana	Pawła	II	w	Sosnowcu	sp.	z	o.o.

Tros ka o dziec ko jest pier wszym 
i pod sta wowym spraw dzianem 

stosunkuczłowiekadoczłowieka.
(Jan	Paweł	II)

Medycyna do niedawna, w trakcie hospitalizacji dziecka, skupiała się wyłącznie na czynniku 
chorobowym. Obecnie w coraz większym stopniu uwzględnia się indywidualny sposób reagowa-
nia pacjentów na tę samą chorobę. Czynniki psychologiczne i środowiskowe odgrywają szcze-
gólną rolę w przypadku przyjętych do szpitala dzieci, u których zależność od środowiska jest 
niezwykle silna. 

Uwzględnienie tych zależności jest ko-
nieczne ze względu na decydujący wpływ 
na przebieg choroby i jej konsekwen-
cje w dalszym rozwoju dziecka. Koniecz-
ne jest zredukowanie stresu hospitalizacji 
oraz dbałość o psychikę małych pacjentów.  
Pediatria to jedna z wielu dziedzin medycy-
ny, której celem jest ochrona zdrowia dziec-
ka, osiągana przez rozpoznawanie i leczenie 
chorób, profilaktykę oraz promocję zdrowia. 
 Pielęgniarka pediatryczna przygotowana jest 
do opieki nad młodzieżą i dzieckiem zdrowym, 
chorym i jego rodziną w zakresie: promocji 
zdrowia, profilaktyki zagrożeń i zaburzeń zdro-
wia i rozwoju dzieci i młodzieży, procesu pie-
lęgnowania chorych z ostrymi i przewlekłymi 
chorobami wieku dziecięcego i młodzieńczego, 
wspierania młodego pacjenta i rodziny w okre-
sie choroby i hospitalizacji, edukowania rodzi-
ców i dzieci. Zadania pielęgniarki wypełniane 
są zgodnie ze stanem dziecka, procedurami  
i wynikają z diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 
małego pacjenta. 

Jednym z ważniejszych wyzwań pielęgniar-
stwa pediatrycznego jest zaspokajanie potrzeb 
biologicznych, psychicznych i społecznych cho-
rego dziecka oraz udzielanie pomocy w roz-
wiązywaniu jego problemów. Każdy z nas jest 
świadomy faktu, że hospitalizacja wywołuje  
u dziecka lęk i niepokój. Dziecko obawia się 
bólu, zabiegów, nie wie czego może się spo-
dziewać, boi się rozdzielenia z najbliższymi.  
W związku z tym, pielęgniarka pediatryczna 
musi wiedzieć, że dziecko należy traktować  
z godnością, rozumiejąc jego lęk, a każde dzia-
łanie pielęgniarskie powinno być zindywiduali-
zowane, z zachowaniem zasad intymności. 

Aby proces leczenia i rehabilitacji przebie-
gał sprawnie i skutecznie trzeba zaakcepto-

wać fakt, że choremu pacjentowi towarzyszą 
rodzice, którzy mają prawo do świadomego 
uczestnictwa we wszystkich decyzjach do-
tyczących zdrowia ich dziecka i mają prawo 
do uzyskiwania informacji o możliwych spo-
sobach pielęgnacji w sposób zrozumiały. Za-
równo dzieci jak i jego rodzice mają prawo  

i oczekują uzyskania wsparcia psychicznego  
w trudnych chwilach. 

W działaniach skupionych na rzecz dziec-
ka hospitalizowanego podstawową i bardzo 
istotną rolę odgrywa pielęgniarka. Pielęgniar-
ka pierwsza nawiązuje kontakt z rodzicami  
w momencie przyjmowania dziecka do oddzia-
łu, zbiera informacje od rodziców o przyzwy-
czajeniach dziecka i o tym jak sygnalizuje ono 
własne potrzeby i wymagania. To najczęściej 
pielęgniarka rozmawia z dzieckiem i wyjaśnia 
mu, dlaczego znalazło się w szpitalu. Bar-
dzo ważne jest, aby dziecko nie było biernym 
uczestnikiem rozmów dorosłych, gdyż słysząc 
trudne, obcobrzmiące słowa, pogłębia się jego 
lęk i narasta w nim obawa, że dzieje się z nim 
coś złego. Człowiek – zarówno dorosły, jak  
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i dziecko- najsilniej odczuwa lęk przed niezna-
nym. Może to być niezidentyfikowany szmer 
lub ciemne pomieszczenie lub niezrozumiałe 
okoliczności i obcy ludzie. W sytuacji, gdy do-
szło do zaburzenia potrzeby bezpieczeństwa, 
trzeba zrobić wszystko, by dziecko nie myślało, 
iż zostało oddane do szpitala za karę, bo było 
niegrzeczne, że może rodzice nie chcą go już  
w domu, albo już je nie kochają. Przeżyte w 
szpitalu silne stresy psychiczne mogą spowodo-
wać u dziecka różne objawy nerwicowe, a nie-
rzadko uraz psychiczny na całe życie. Dziecko, 
które utraciło poczucie bezpieczeństwa, jako 
człowiek dorosły, zamiast kierować swą energię 
na opanowanie świata zewnętrznego, poświęca 
ją na pokonywanie nieustannie nurtującego go 
lęku. 

Oprócz ważnego wsparcia i profesjonalizmu 
w czynnościach zawodowych, pielęgniarka jest 
oparciem dla rodziców, dla których hospita-
lizacja ich dziecka 
jest również trauma-
tycznym przeżyciem. 
Pielęgniarka często 
instruuje rodziców 
w zakresie prostych 
sposobów zachowa-
nia, które zmniejszą 
u dziecka niepokój. 
Dobra pielęgniarka pediatryczna okazuje rodzi-
com życzliwość, zachęca do aktywnej postawy 
wobec dziecka, nie tylko siedzenia przy łóżku. 
Naturalnym jest, że rodzice chorego dziecka 
są na ogół przerażeni, bywają również rosz-
czeniowi, jednak zdecydowana większość chce 
być użyteczna w szpitalu, lecz nie posiadają 
wiedzy jak i co mogą robić. Tę ich gotowość 
należy wykorzystać. Rodzice najchętniej wyko-
nują takie czynności jak karmienie, ubieranie 
czy kąpiel. Bardzo ważne jest, aby nie zapomi-
nać, że hospitalizacja nie może być powodem 
do rezygnacji z zabawy, gdyż jest to najlepszy 
sposób organizowania czasu wolnego.

 Warto podkreślić, że dla dzieci, które wie-
lokrotnie muszą powracać do szpitala, istotne 
jest nawiązanie partnerskich stosunków z pie-
lęgniarkami, ponieważ wpływa to korzystnie na 
przebieg ich leczenia. Oprócz współpracy z ro-
dzicami i stałej opieki nad dzieckiem w trakcie 
pobytu w oddziale, pielęgniarka przygotowuje 
rodziców do właściwego postępowania z dziec-
kiem po powrocie do domu. Rodzice powinni 
umieć wykonywać zalecone zabiegi pielęgna-
cyjne czy rehabilitacyjne, znać terminy kon-
trolnych wizyt i ich znaczenie, wiedzieć, jakie 
będą możliwe reakcje psychologiczne dziecka, 
gdy opuści ono szpital, np. branie odwetu za 

doznane krzywdy, za rozłąkę z domem, kłopo-
ty ze snem, moczenie nocne, trudności w szko-
le i w kontakcie z rówieśnikami (tzw. objawy 
choroby poszpitalnej).

Czy hospitalizacja dziecka musi być trudna? 
W mojej ocenie jest trudna, ale dzięki przyja-
znej atmosferze i wzajemnemu zaufaniu, może 
być łatwiejsza do zaakceptowania. Jednak, aby 
tak było to potrzebna jest życzliwa współpraca 
personelu medycznego i rodziców. Profesjona-
lizm, ustawiczne pogłębianie wiedzy, empa-
tia, delikatność i życzliwość to pożądane ce-
chy szczególnie u pielęgniarek, ale i u innych 
pracowników medycznych. Nie można straszyć 
dziecka doktorem, zastrzykiem czy szpitalem 
w momencie, gdy chce się na nim wymóc po-
słuszeństwo lub inne pozytywne zachowanie. 

Dziecko powinno otrzymać możliwie praw-
dziwy i pełny obraz świata, w którym nie ma 
miejsca na straszenie. Dziecko pewne miło-

ści i zainteresowa-
nia swoich rodziców, 
nauczone jak się po-
ruszać w otaczają-
cym je świecie rzeczy  
i ludzi, bezpieczne wo-
bec nieprzewidzianych 
sytuacji, nigdy nie 
straszone, ale zawsze 

ostrzegane przed rzeczywistym niebezpieczeń-
stwem, wyrośnie na świadomego, rozwinięte-
go uczuciowo człowieka, zdolnego do przyjmo-
wania i dawania uczuć, umiejącego rozróżniać 
dobro i zło, radzącego sobie z trudnościami ży-
ciowymi, realistycznie oceniającego otoczenie. 
Takie dziecko wyrośnie na człowieka, któremu, 
jeżeli nie wystąpią szczególne powody, obcy 
będzie lęk.

Dzieci to nasza przyszłość, dbajmy  
o nie, kochajmy je, niech ich dobro będzie 
zawsze najwyższym prawem. 

W imieniu personelu, a szczególnie pielę-
gniarek Centrum Pediatrii w Sosnowcu sło-
wami św. Jana Pawła II wszystkim dzieciom  
z okazji ich święta:

„(...)życzę,abyściedoznaływsposóbszczególny
miłości waszych rodziców,waszych braci i sióstr 
i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki
wam,drodzychłopcyidziewczęta,rozszerzysięna
wasze otoczenia i na cały świat.Niech tamiłość
dotrzedowszystkich,którzyjejszczególniepotrze-
bują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny,
dlanarodu.”

Watykan, 13 XII 1994r.
Piśmiennictwo u autorki

Oprócz współpracy z rodzicami i sta-
łej opieki nad dzieckiem w trakcie poby-
tu w oddziale, pielęgniarka przygotowuje 
rodziców do właściwego postępowania z 
dzieckiem po powrocie do domu.
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MAMA  PIELĘGNIARKA  
to ktoś wyjątkowy !  

Hanna Paszko 
Ekspert	do	spraw	Etyki	przy	NRPiP	

„Jakże często szukamy wielkiej miłości w naszym życiu i czujemy się nieraz po-
ranieni, nieszczęśliwi, samotni, osieroceni, a jednocześnie nie dostrzegamy prostej 
mądrości, że ktoś nas kochał naprawdę. Była nią nasza matka, która w powszedni 
dzień krajała nam chleb, smarowała bułki, przyszywała guzik. My tego nie widzieliśmy  
w życiu codziennym. Prawdziwa miłość przeszła koło nas…”.   ks. J. Twardowski [1].

Niezmiennie od lat miesiąc maj przypomina 
nam o wyjątkowych i bardzo ważnych świę-
tach. Te święta to: Dzień Położnej, Międzyna-
rodowy Dzień Pielęgniarki oraz  Dzień Matki. 
Zaraz po nich, jakby dopełnienie - obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszyst-
ko w bezpośredniej bliskości niczym łącznik 
kobiecego powołania i kobiecego profesjona-
lizmu. W  tych świątecznych dniach, łączą się  
w całość trzy istotne płaszczyzny pełnionych 
ról: płaszczyzna domowo-rodzinna, macierzyń-
ska i zawodowa. W sposób szczególny realizo-
wane przez pielęgniarki i położne. To napawa 
radością, jest okazją do dyskusji i do wskazy-
wania niezwykłości zawodowych profesji .

Kim jest, kim być powinna współczesna, 
wyjątkowa  kobieta – pielęgniarka, aby spro-
stać wymaganiom i oczekiwaniom, aby każde 
dziecko mogło z dumą i osobistą satysfakcją 
mówić: „moja mama jest pielęgniarką !”. Od-
powiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż 
kryje w sobie tajemnicę. Tajemnicę kobiece-
go, ubogaconego wnętrza. To z tej tajemnicy 
wynikają siły potrzebne do kształtowania rze-
czywistości, w obliczu niekończących się zmian 
w życiu społecznym i zawodowym. Współcze-
sna MAMA – PIELĘGNIARKA  ( dzieci wiedzą 
o tym dobrze ), to osoba wykształcona, aser-
tywna, elegancka, współczująca, otwarta na 
nowości, czuwająca i uśmiechnięta. Dbająca o 
rodzinę, środowisko pracy, o godność zawodu 
i swoją własną. To wielka sztuka, trwać przy 
najbliższych, kochać, rozwijać swoje zdolności 
i umiejętności i nieustannie pamiętać… Pamię-
tać o zadaniach zawodowych, o wywiadówce 
w szkole, o akademii w przedszkolu, o urodzi-
nach w rodzinie, o zakupach, o bajkach czyta-
nych do snu …i jeszcze o ciastach wypiekanych 
na każdą niedzielę… Nie można zapominać  
o swoim zdrowiu i wypoczynku, nawet wtedy, 
gdy zadań i zobowiązań jest bardzo, bardzo 
dużo. Tak, to wielka sztuka. 

Pielęgniarstwo nie jest zwyczajnym za-
wodem, który daje się porównywać z inny-
mi zawodami. Pielęgniarstwo jest ars, czyli 
jest sztuką! Jak radzić sobie, na tych trzech 
płaszczyznach ról zawodowych i życiowych, 
aby uzyskiwać wysoki poziom własnej satys-
fakcji, akceptację i szacunek innych, pozytyw-
ny wizerunek w rodzinie, w grupie zawodowej  
i w miejscu zamieszkania? Jak obdarowywać 
miłością osobistą bliskich? Jak na każdym pie-
lęgniarskim dyżurze okazywać szacunek do 
drugiego człowieka, nie ulegając przy tym wy-

paleniu zawodowemu? W jaki sposób realizo-
wać zawodowy profesjonalizm, przepełniony  
empatyczną troską, przy różnorakich niedo-
godnościach i zagrożeniach ?

Pielęgniarki, widoczne i wyróżniające się na 
każdym stanowisku pracy, profesjonalizmem  
i troską,  są nieustannie obserwowane. Ob-
serwowane, oceniane i nie jeden raz kry-
tykowane! A przecież nie są i być nie mogą 
„aniołami dobroci„  - takimi o jakich marzą nie-
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którzy pacjenci. Wywodzą się ze społeczeństwa,  
w którym dorastały i dojrzewały, stanowią 
jego integralną  część. Inaczej mówiąc: „ja-
kie  społeczeństwo – takie  pielęgniarki”. Ale 
kto o tym pamięta? Jaka część społeczeństwa 
– tego wymagającego społeczeństwa, pamięta 
o naszych zawodowych świętach? Czy nasze 
rodziny znają znaczenie naszych profesji i od-
powiedzialności zawodowej, która jest dużym 
obciążeniem ? Czy stanowią naszą bazę, nasze 

niezawodne wsparcie, czy są pomocą, szcze-
gólnie w relacjach z małymi dziećmi?  Zdarza 
się przecież, że mama – pielęgniarka nie ma 
wyboru, nie może zejść z dyżuru, nie może 
opuścić oddziału, bo jest jedyną dyżurną pielę-
gniarką . Pomimo zmęczenia nie może wrócić  
o oznaczonej godzinie do domu – bo  musi da-
lej pracować !!! 

Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, a bliscy ze 
spokojem w głosie wyjaśnią małemu dziecku, 
dlaczego mamusia nie wróci na noc do domu  
– to dziecko zrozumie. Zrozumie, że jego uko-
chana mamusia jest bardzo, bardzo potrzebna 
w szpitalu, że pielęgnuje chore osoby. Zaśnie 
spokojnie, bo rano mamusia będzie w domu. 
Inaczej będzie, gdy zamiast  wyjaśnienia dziec-
ko usłyszy inną, nie zawsze pozytywną wypo-
wiedź. Powstaną wtedy, zupełnie niepotrzebne 
dziecięce wątpliwości, które wprowadzają lęk. 
Dziecko zacznie się bać ! Nie ma przy nim ma-
musi i nie rozumie o czym mówią dorośli. Jak 
ma zrozumieć, gdy ktoś z otoczenia dziecka 
wypowie podniesionym głosem, na przykład, 
takie zdanie: „mamusia cię już nie kocha, bo 
lubi być  w nocy w pracy a nie z tobą !” Ta-
kiej wypowiedzi małe dziecko, tęskniące za ma-
musią, nie zrozumie. Dziecko zacznie się bać.  
W ten sposób można wyrządzić  krzywdę  nie 

tylko dziecku pielęgniarki ale także jego mamie.  

Uważam, że niezwykle ważne jest, zwłasz-
cza dzisiaj, w tym zabieganym współczesnym 
świecie, aby cała rodzina znała zobowiązania 
wynikające z  systemu pracy mamy – pielę-
gniarki. Znała i akceptowała zmianowość, 
pracę w święta i wszystkie okoliczności, które 
mogą wydarzyć się  niespodziewanie. Dziecko 
powinno wiedzieć, że praca mamy jest pracą 
wyjątkową, potrzebną oraz to, że nie każda 
kobieta może taką pracę wykonywać. Wtedy 
będzie czuło się pewnie i bezpiecznie, będzie 
dumne , że jest synem lub córką pielęgniarki!  
Postawa najbliższych jest ważna . Motywuje  
i pomaga. Wszyscy stają się osobami ważnymi 
i wzajemnie dla siebie, potrzebnymi. 

Żyjemy w czasach, w których krzykliwe  
i  nie zawsze pozytywne zachowania różnych 
ludzi wkradają się do otoczenia naszych dzieci, 
naszych rodziny i środowisk zawodowych. Dzi-
siaj nie promuje się prawdziwej przyjaźni, nie 
rozbudza szlachetnego wzajemnego zaufania, 
uczciwej rywalizacji, w wystarczającym zakre-
sie. Pielęgniarki obserwują takie zachowania 
bardzo często. Wiedzą jak ważną jest, w każ-
dych okolicznościach, godność osobista czło-
wieka zdrowego i chorego, małego i dużego, 

biednego i bogatego. Znają rangę i znaczenie 
godności osobistej własnej i godności zawodu. 
To wszystko zobowiązuje, nasuwa refleksje 
okolicznościowe, z okazji świąt oraz pobudza 
do autoanalizy własnej postawy zawodowej  
i pozazawodowej… 

LITERATURA:

1.Elementarz Księdza Twardowskiego, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 2006r.
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Pacjent na rynku usług zdrowotnych

Dr n. ekon. Bogusława Serzysko  
Śląskie	Centrum	Chorób	Serca

W podmiotach działalności medycznej, podobnie, jak w innych firmach usługowych 
kluczową rolę odgrywa klient zewnętrzny, jakim jest w tym przypadku - pacjent. Ter-
min „pacjent” w języku angielskim – „patient” oznacza pacjenta lub osobę cierpliwą. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdro-
wia pacjent nie jest osobą cierpiącą, która jest 
zdana na pomoc lekarza, lecz osobą korzysta-
jącą ze świadczeń zdrowotnych niezależnie czy 
jest chora czy zdrowa. Dlatego też pacjent po-
strzegany może być nie tylko, jako osoba chora, 
lecz również, jako konsument usług zdrowot-
nych, który zgłasza się po konkretną poradę, a 
nawet po produkty, które są do samodzielnego 
użytkowania. 

Pacjent nie zawsze może wybrać konkretną 
usługę - ponieważ nie jest wstanie ocenić wyma-
gań własnego organizmu. Wybiera on usługodaw-
cę, na którego sceduje wybór usługi, która jest 
odpowiednia dla niego. Takie zachowanie pacjen-
ta jest wyrazem jego zaufania do usługodawcy, 
gotowości do poddania się sugestiom lekarza 
w takiej istocie, jakim jest jego własne zdrowie. 

Pacjent może zmienić usługodawcę, jeśli nie 
spełni on jego oczekiwań, dlatego też mecha-
nizm wyboru przyczynia się do ujawnienia skali 
popytu na lekarzy danej specjalizacji. W pol-
skim sektorze ochrony zdrowia swoboda wy-
boru usługodawcy odnosi się do POZ, zakładów 
stacjonarnej opieki zdrowotnej czy wybranych 
lekarzy specjalistów. Innym istotnym ograni-
czeniem skorzystania z usług danego specjali-
sty oraz wykonania badań diagnostycznych jest 
posiadanie skierowania od lekarza pierwszego 

kontaktu.
Lekarz pierwszego kontaktu zwany lekarzem 

rodzinnym, jest tzw. „strażnikiem systemu”, 
który reguluje popyt na usługi zdrowotne - am-
bulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej 
i stacjonarnej, poza nagłymi wypadkami (rys.1). 
Taki model zwany jest gatekeeping, z którego 
wynika, iż POZ ma ważne znaczenie w redukcji 
kosztów całego systemu zdrowotnego. 

Do lekarza pierwszego kontaktu należy 
umiejętne wykorzystywanie zasobów POZ, 
musi on wiedzieć, kiedy pacjent nadużywa jego 
kompetencji, by mógł ograniczyć mu dostęp 
do badań diagnostycznych (badania diagno-
styczne są opłacane bezpośrednio z budżetu 
praktyki lekarskiej POZ). Jednak, lekarz POZ 
nie może w sposób bezpodstawny ograniczać 
suwerenności pacjenta w dostępie do usług 

zdrowotnych, zarówno w ilości, jak i pozio-
mu zgodnego z obowiązującą wiedzą medycz-
ną. Istnieje jednak wypracowany kompromis, 
niewątpliwie ciągle się kształtujący, pomię-
dzy kontrolą kosztów w skali całego systemu,  
a zapewnieniem opieki zdrowotnej pacjentom 
o strukturze ilościowej spełniającej obiektywne 
jego potrzeby.  

Rysunek 1. Funkcjonowanie strażnika - leka-
rza rodzinnego w sektorze ochrony zdrowia 

Usługi zdrowotne należą do tego typu usług, 

Pacjent

 Świadczenie zdrowotne Pierwszy kontakt pacjenta
 

Lekarz pierwszego kontaktu

 Otrzymane skierowanie do: 

   Szpitala – np. zabieg operacyjny Badanie diagnostyczne – wykonanie USG

Lekarza specjalisty np. kardiolog  Badanie specjalistyczne np. Echo p/przełykowe

Świadczenie zdrowotne
  Informacja zwrotna

Źródło: Opracowanie własne.

 

 

  

 



31

których efekt zależy nie tylko od lekarza, ale 
i postawy zachowania pacjenta. Brak zaangażo-
wania z jego strony w proces leczenia wynikają-
cy z niezrozumienia czy nieakceptacji podejmo-
wanych przez lekarza działań wpływa na sam 
proces usługowy. 

Ważnym aspektem dotyczącym wyzwań 
współczesnej opieki zdrowotnej powinno stać 
się przekształcenie pacjenta w uczestnika w 
procesie usługowym, który partycypuje w roz-
wiązaniu problemów, przy czym powodzenie 
zależy od zaangażowania obu stron - pacjenta 
i usługodawcy. Rolą usługodawcy powinno stać 
się pozwolenie pacjentowi na współudział, mo-
tywowanie go do takiego zachowania i uświa-
damianie mu efektów takiego zaangażowania. 
Takie  proponowane nowe podejście do pacjen-
ta przyczyni się nie tylko do wzrostu jego sa-
tysfakcji, ale również wpłynie na korzyść stricte 
ekonomiczną podmiotu działalności leczniczej, 
tzn. do obniżenia kosztów oraz większej efek-
tywności działania. Przykładem na takie podej-
ście do takiego rozwiązania są niektóre szpitale 
amerykańskie, w których zastosowano współ-
udział pacjentów w procesie usługowym np. 
uśmierzanie bólu odbywa się za pomocą pom-
py infuzyjnej z lekiem przeciw bólowym, która 
obsługiwana jest przez samych pacjentów (w 
granicach – rozsądku - określonych przez dane 
procedury szpitalne). Z analiz szpitalnych wyni-
ka, że organizacje, które włączyły taki system 
uzyskują lepsze wyniki finansowe i zdrowotne, 
niż szpitale, które takiego rozwiązania nie wpro-
wadziły. Pod względem zdrowotnym pacjenci 
odczuwają mniejszy dyskomfort i szybciej do-
chodzą do zdrowia, a w wymiarze finansowym 
badania potwierdzają redukcję obłożenia łóżko-
wego i zmniejszenie zużycia leków przeciwbó-
lowych. Rozwiązanie to, daje pacjentowi udział 
w procesie usługowym i kontrolę nad tym, co 
dotyczy jego zdrowia. Pacjent staje się współ-
udziałowcem własnego zdrowia i partnerem 
usługodawcy. 

W dzisiejszych czasach, kiedy występuje kon-
kurencja oraz nieograniczony dostęp do świad-
czeń zdrowotnych sposób postępowania pacjen-
ta na rynku usług zdrowotnych nie różni się tak 
bardzo od zachowań konsumentów na rynku 
dóbr konsumpcyjnych. Postępowanie konsu-
menta na rynku opiera się na celowym i racjo-
nalnym zachowaniu człowieka. Jego racjonalne 
zachowanie będzie się wiązało ze znajomością 
swoich preferencji oraz umiejętnością określenia 
potrzeb, dokonywał celowych wyborów z pewne-
go określonego zbioru alternatywnych rozwiązań 
w celu maksymalizacji swojego zadowolenia.

Gdy istnieje możliwość wyboru, to zazwy-
czaj możemy mówić o konieczności ponoszenia 
kosztów związanych z odrzuceniem innych wa-
riantów. Taki koszt zwany jest kosztem alterna-
tywnym, którego nie da się określić materialnie, 
a jedynie za pomocą wartości najbardziej prefe-
rowanego, ale niewybranego wariantu. 

Czym są koszty alternatywne w przy-
padku usług zdrowotnych? 

Czy można je w jakiś sposób oszaco-
wać? 

Takim miernikiem kosztów alternatywnych  
w usługach zdrowotnych może być np. odczucie 
różnicy w stanie zdrowia w okresie rekonwale-
scencji, czy również różnica, która dotyczy po-
ziomu satysfakcji pacjenta z dokonanej usługi 
lub procedury medycznej za pomocą metod lub 
specjalistów w różnych jednostkach zdrowot-
nych. Otrzymane wyniki kosztów alternatyw-
nych, które dotyczą poszczególnych procedur 
mogą być przydatne w walce z konkurencją na 
rynku. 

Jak zachowuje się pacjent na rynku 
usług medycznych? Czy jest on przewi-
dywalny? Bardzo trudno jest odpowiedzieć w 
sposób jednoznaczny. Można mówić tutaj o wie-
lu uzależnieniach i czynnikach determinujących 
oraz decyzjach, dotyczących między innymi wy-
boru placówki zdrowotnej, osób leczących czy 
samej metodzie leczenia. 

Cechami wyróżniającymi rynek usług zdro-
wotnych są pewne ograniczenia wpływu uwa-
runkowań, na podejmowanie decyzji przez 
pacjenta. Zazwyczaj większość społeczeństwa 
twierdzi, iż potrzeba jest jednym z warunków 
postępowania pacjenta na rynku. Istnieją jed-
nak inne elementy, które mają wpływ na takie 
postępowanie i zachowanie pacjenta, takie jak:
• Potrzeby - nie można zaspokoić ich wszyst-

kich na raz. Pacjenci zazwyczaj otrzymują 
zaspokojenie swoich potrzeb hierarchicznie 
(od najważniejszej w danej chwili) i w za-
leżności od możliwości czasowych. Można, 
więc powiedzieć, iż potrzeby są stymulowane 
i kreowane za pomocą odpowiednich działań 
marketingowych.

• Motywacja – w zależności od sytuacji i przyj-
mowanych kryteriów. Można mówić o podziale 
motywów na: ekonomiczne (zależące od ceny, 
promocji, okresu gwarancyjnego), instrumen-
talne (zdolności zaspakajania potrzeb, jakość 
usług), estetyczne (kolor, forma). 

• Postrzeganie - placówka zdrowotna w mar-
ketingu usług zdrowotnych powinna wykorzy-
stywać zmysły i źródła informacyjne, które 
wpływają i dotyczą bezpośrednio pacjenta. 
Pacjent otrzymujący rzetelną informację o 
powyższych aspektach staje się ogniwem w 
prawidłowej komunikacji pomiędzy usługo-
dawcą, a nim samym. 

• Postawy i preferencje - zazwyczaj pacjenci 
oceniają usługi za pomocą osobistych do-
świadczeń lub opierają się na doświadczeniu 
innych pacjentów. Ocena odnosi się do rela-
cji pomiędzy ceną usługi, a jej jakością bądź 
jej wykonaniem. W przypadku usług zdro-
wotnych istnieją jeszcze pewne stereotypy i 
przyzwyczajenia oraz kultura osobista, która 
ma wpływ na postępowanie pacjenta na tym 
rynku. 
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PROŚBA O WSPARCIE

W  imieniu Pielęgniarek i Położnych Szpitala Rejonowego w Raciborzu, zwracamy 
się do Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach o wsparcie finansowe dla naszej Koleżanki Joanny Maciejskiej - Tul – wspa-
niałej pielęgniarki z 24-letnim stażem pracy, która z powodu choroby nowotworowej 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej.

W sierpniu 2013 roku, kilka tygodni po usunięciu pęcherzyka żółciowego wystą-
piła u Asi żółtaczka, trafiła do kliniki w Katowicach, gdzie postawiono diagnozę – 
nieresekcyjny rak trzustki wielkości 10 cm z naciekami. 

W czerwcu 2014 udało się lekarzom w Katowicach usunąć guza z głową trzustki. 
Do stycznia 2015 r. otrzymywała Gemzar, ale nastąpiła wznowa na tętnicy krez-

kowej z naciekami na pień trzewny.  
Obecnie Joanna  została zakwalifikowana do protonoterapii w Klinice  

w Monachium.
Uzyskanie refundacji na to leczenie jest prawie niemożliwe w Polsce. 
Niestety w tym momencie Joanna  nie mam już środków finansowych 

na dalsze leczenie, nie stać Jej  już nawet na wykupienie podstawowych 
leków. 

Asia razem z mężem wychowują dwoje dzieci: syn jest studentem a córka gim-
nazjalistką.

Zwracamy się do Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, z prośbą o pomoc, która chociażby w najmniej-
szym zakresie przyczyni się do poprawy sytuacji naszej Koleżanki, pozwo-
li jej skorzystać z leczenia  w Monachium, a także będzie oznaką wsparcia,  
że w trudnej sytuacji nie pozostaje sama.

Ewentualne wpłaty prosimy kierować na konto
 19105013281000000403319668

Z wyrazami szacunku
Pielęgniarki i Położne 

Szpitala Rejonowego im. Dr Rostka
w Raciborzu

• Osobowość - każdy z nas ma swoją indywi-
dualną osobowość, która ma wpływ na nasze 
zachowanie. Każdy pacjent będzie zachowy-
wał się inaczej w roli konsumenta, a co za 
tym idzie, każdy z nich będzie miał inną po-
datność na działania marketingowe.

• Uczenie się i zapamiętywanie - jest procesem 
ciągłym, który prowadzi do zmian zachowań 
konsumenta w wyniku nabytych doświad-
czeń. Pacjent, który raz doświadczył niezado-
wolenia z usługi, nie skorzysta po raz drugi 
z tej placówki, a wręcz stworzy negatywny 
jej wizerunek w oczach innych potencjalnych 
pacjentów i odwrotnie.  
Placówki ochrony zdrowia z punktu widzenia 

marketingu powinny zwrócić uwagę, iż pacjenci 
u progu XXII wieku stali się mniej stereotypowi, 
a bardziej krytyczni i wymagający wobec działań 
marketingowych - to znaczy, że coraz częściej 
uwalniają się od pewnego rodzaju przymusu, 

który jest tworzony przez operacje marketingo-
we. Jednocześnie odbiorców usług zdrowotnych 
coraz częściej trudno jest usatysfakcjonować, 
ponieważ mają oni ze swojej strony konkretnie 
określone potrzeby i pragnienia, wynikające z 
stosunku do zamian zachodzących w otoczeniu.

Współczesny pacjent oczekuje coraz większej 
liczby zróżnicowanych ofert usługowych, popra-
wy ich jakości oraz większego zaangażowania 
placówki zdrowotnej nie tylko w chwili oferowa-
nia wykonania usługi, ale również aktywnego 
zaangażowania ZOZ po jej wykonaniu. Pacjenci 
domagają się zindywidualizowanego podejścia 
do siebie, nie tylko w zakresie produktu pod-
stawowego, ale również w stosunku do usługi 
dodatkowej, środków komunikacji czy kanałów 
dystrybucji. Wynika to z indywidualnego podej-
ścia do stylu życia i dążenia do jednostkowego 
rozwoju.

Piśmiennictwo u autorki
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http://spskm.katowice.pl/zapro-

Choroby układu sercowo-naczyniowego jako przyczyna 
niepełnosprawności - rola pielęgniarki w zespole 

interdyscyplinarnym

      www.repty.pl
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Zapraszam do udziału w XIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt.

„Żywienie enteralne i parenteralne” 
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kondo l e n c j e

„Jak trudno żegnać na zawsze Kogo-
ś,kto jeszcze mógł być z nami”

Z żalem pożegnaliśmy 
Naszą Koleżankę Irenę Czembor 

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 
 Przełożona Pielęgniarek i Koleżanki  

z wszystkich oddziałów 
Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.

„W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka świa-
domość niczym nie dającej się zapełnić pustki...”

Wyrazy szczerego współczucia  
naszej Koleżance Jadwidze Odrzywolskiej z 

powodu śmierci  Taty  
składa Pielęgniarka Oddziałowa oraz cały personel 

Oddziału Pediatrii  
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. 
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.  
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia”

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża naszej 
Koleżance Joli Libuszowskiej 

składają pracownicy  Oddziału Gastroenterologii  
i Hepatologii SPCSK SUM im. prof. K.Gibińskiego  

w Katowicach- Ligocie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża  

naszej Koleżance Maryli Szymal 
składają pracownicy Oddziału Gastroenterologii  

i Hepatologii SPCSK SUM 
im.prof.K.Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

„Życie przemija, jednak pamięć o kocha-
nej osobie pozostaje w sercu na zawsze”

Łącząc się w smutku i żalu  
z powodu śmierci Ojca wyrazy głębokiego współczucia 

Koleżance Bogumile Boksa   
składają  Dyrekcja i koleżanki NZOZ” PULS-MED” 

w Rybniku

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i drogim”
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
Koleżance Danucie Koszyk 

składają Dyrekcja i koleżanki NZOZ” PULS-MED” 
w Rybniku

Wyrazy szczerego współczucia 
po stracie Taty

 Pielęgniarce  Zosi Olszewskiej
składa : Personel Oddziału Onkologii Klinicznej

i Otolaryngologii  
 Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Choćbym nie wiem jak głośno krzyczała
nie wykrzyczę
Choćbym nie wiem jak długo płakała
nie wypłaczę
Choćbym nie wiem jak się starała
tego że Cię zabrakło
światu nie wybaczę!
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta 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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2015 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
07.01.2015 r. 18.03.2015 r. 20.05.2015 r. 29.07.2015 r. 30.09.2015 r. 02.12.2015 r.
21.01.2015 r. 01.04.2015 r. 03.06.2015 r 05.08.2015 r. 07.10.2015 r. 16.12.2015 r
04.02.2015 r. 15.04.2015 r 17.06.2015 r. 19.08.2015 r. 21.10.2015 r.
18.02.2015 r. 29.04.2015 r. 01.07.2015 r. 02.09.2015 r 04.11.2015 r.
04.03.2015 r. 06.05.2015 r. 15.07.2015 r. 16.09.2015 r. 18.11.2015 r

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

14.01.2015 r. 25.03.2015 r 10.06.2015 r. 26.08.2015 r. 25.11.2015 r
28.01.2015 r. 08.04.2015 r 24.06.2015 r. 09.09.2015 r. 09.12.2015 r
11.02.2015 r. 22.04.2015 r 08.07.2015 r 23.09.2015 r
25.02.2015 r. 13.05.2015 r. 22.07.2015 r 14.10.2015 r
11.03.2015 r 27.05.2015 r. 12.08.2015 r. 28.10.2015 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


