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NASZE   SPRAWY

Kalendarium  
wydarzeń lipiec-sierpień 2015

1 lipca Posiedzenie Prezydium ORPIP

1 lipca Posiedzenie Komisji Socjalnej

4 lipca 

Spotkanie pod tytułem: „O zdro-
wiu trzeba rozmawiać! Budowa-
nie nowoczesnej i przyjaznej 
ochrony zdrowia w Polsce”  – 
debata regionalna z udziałem: 
Ministra Zdrowia, przedsta-
wicieli władz samorządowych  
i placówek zdrowia. 

14 lipca 
Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa kardiologicznego

15 lipca Posiedzenie Prezydium

Planowane Sierpień

11 sierpnia 
Spotkanie Zespołu ds. Położ-
nych

11 sierpnia 
Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa  kardiologicznego

CZERWIEŃ MAKÓW 
Czy nocą maki bywają czerwone? 

I czy każdy płatek jest zauroczony
Swą barwą, jak ja obrazami 
Na dywanie z mych snów?
Tej nocy nie było ich znów.

Choćby słowem, 
lub dotykiem ciepłej dłoni.

Tymczasem jesienna szaruga, 
Jak paw ogonem 

Wszystkie wspomnienia 
próbuje zasłonić.

Ewa Willaume - Pielka, 2014



3

WYPOCZYNEK CZY PRACA?

Czas wakacji niezmiennie od lat wypełniony jest działaniami wpływającymi w istot-
ny sposób na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Ku temu między innymi 
zmierzają prowadzone od tygodni rozmowy, spotkania oraz nieustanne negocjacje. 
Wsparciem w tych działaniach jest nie tylko wiedza i doświadczenie, także umiejętność 
negocjowania, ale i  prowadzenia długotrwałych rozmów i prawidłowego wypoczynku. 
Nikt tak nie słabnie podczas negocjacji jak zmęczony przeciwnik. Dlatego warto mieć 
na uwadze nie tylko profesjonalne przygotowanie merytoryczne, ale także mocną sferę 
psychiczną. 

Jest czas pracy, jest i wypoczynku. W błędzie jest każdy, komu wydaje się, że jego 
siły są nieograniczone. Przeciwnie, w najmniej oczekiwanym momencie, w największej 
potrzebie aktywności, sygnał zdrowotny może być dotkliwy. Dlatego warto pamiętać o 
ograniczonej emisji sił fizycznych.

Wakacje powoli dobiegają końca, przygotowujemy się do spotkań w regionach oraz 
zebrań wyborczych. Wybory to jednak nie tylko spotkania, to także konieczność  wypeł-
nienia obowiązku aktualizacji naszych danych. 

Bardzo proszę o spojrzenie w przeszłość i przypomnienie sobie, czy w moim życiu nie 
nastąpiła jakaś zmiana? Czy nie jestem zobowiązana do aktualizacji tej zmiany? Arku-
sze aktualizacyjne dostępne są na stronie internetowej OIPIP w Katowicach, w biurze 
OIPIP w Katowicach, Ośrodku Kształcenia oraz u pełnomocnych przedstawicieli. Czeka 
nas weryfikacja list pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, aby była ona rzetelna, dane 
nasze, zwłaszcza dotyczące miejsca zatrudnienia muszą być aktualne, za co już dzięku-
ję Koleżankom i Kolegom, którzy tej czynności dokonali.

Przygotujmy się dobrze do jesiennych wyborów. Niech będzie to czas na przemyśle-
nia i zapewnienia stabilizacji zawodowej. Minione lata dały nam wiedzę i świadomość, 
wykorzystajmy to!! 

Z letnimi pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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2 czerwca 
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP 

Czesława Brylak-Kozdraś

9 czerwca Spotkanie Zespołu ds. Położnych

10 czerwca 

Konferencja Fundacji Rodzić po Ludzku „Procedury i emocje- pro-

fesjonalna relacja położnej z kobietą” w Katowicach. Udział wzięła 

Przewodnicząca PT Położnych Oddział Śląski Anna Stachulska, Kon-

sultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego  

i położniczego Barbara Gardyjas oraz członek ORPIP w Katowicach Gra-

żyna Sajewicz

10 czerwca Posiedzenie Komisji Kształcenia 

10 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej 

11 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego

12 czerwca
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki I Dnia Położnej 

w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. 

15 czerwca Spotkanie Zespołu ds. sterylizacji 

17 czerwca Posiedzenie ORPIP

18 czerwca 
Posiedzenie Rady Społecznej GCZD w Katowicach. Udział wzięła Prze-

wodnicząca ORPIP  Mariola Bartusek

18 czerwca Rozdanie dyplomów ze specjalizacji  geriatrycznej i położniczej

19 czerwca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego 

19 czerwca 

Konferencja „Bezpieczeństwo matki i dziecka- pierwsza pomoc w sta-

nach zagrożenia życia w praktyce” organizowana przez Zespół ds. Położ-

nych w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięły: 

Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, Wiceprzewodnicząca ORPiP Jo-

anna Kuźnik oraz członke ORPiP Grażyna Sajewicz.

20 czerwca 

konferencja „Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i ko-

munikacji społecznej.” Zorganizowana przez Katedrę i Zakład Medycyny I 

Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-

towicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek 

21 czerwca 
Akcja „Fajer na Nikiszu” Piknik Zdrowia. Udział wzięła Przewodnicząca 

Zespołu ds. promocji zawodów Bogusława Serzysko

Kalendarium czerwiec 2015
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22 czerwca 

Konferencja „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicz-

nych” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa  nefrologicznego w 

Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewod-

nicząca ORPIP Mariola Bartusek

23 czerwca 
Konwent Przewodniczących w NIPIP w  Warszawie. Udział wzięła Prze-

wodnicząca Mariola Bartusek

24-25 czerwca 
Posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola 

Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski 

24 czerwca 
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP 

Czesława Brylak-Kozdraś

25 czerwca 
Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w SCCS  

w Zabrzu. Udział wzięła Pani Anna Janik i Elżbieta Kusz członek Okręgo-

wego Sądu, Mecenas Kinga Rudnik. 

Konkursy Czerwiec 2015

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śl.im. dr J. Dabba

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VII Urazowo Ortopedycznego  

Dzieci i Młodzieży  Monika Białkowska

 

Sp Szpital Kliniczny  SUM im A. Mielęckiego w Katowicach 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

Naczyniowej i Transplantacyjnej   Kulińska -Kasprzak Jolanta

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc Wodzisław Śl. im. dr Alojzego Pawelca
Pielęgniarka Przełożona   Rupińska Beata  

SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM  Katowice -Ochojec Górnośląskie Centrum

Medyczne im L. Gieca

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, 

Naczyniowej i Angiologii        Dorota Sojka

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Leczniczej  Marzena Bajura

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu 

Pielęgniarka Przełożona  Marzena Huptas

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 17 czerwca 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 
rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami,

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego,

• odwołania pełnomocnego przedstawiciela ORPiP,

• refundacji kosztów kształcenia,

• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,

• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,

• wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu położnych na konferencję naukowo – 
szkoleniową,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds, pielęgniarstwa kardiologicznego 
Konferencji pn,: „Pielęgniarka w kardiologii”,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie  przez Komisję Etyki Ogólnopolskiej Konferencji nt,: 
„Transkulturowość- dylematy etyczno – moralne w  praktyce zawodowej pielęgniarki i po-
łożnej”,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie  przez Zespół ds, pielęgniarstwa operacyjnego Kon-
ferencji nt,: ,„Współczesne wyzwania pielęgniarek operacyjnych w chirurgii dziecięcej”,

• wyrażenia zgody na wydanie kalendarzy „Położna 2016”,

• dofinansowania konferencji nt,: „Choroby układu sercowo – naczyniowego jako przyczyna 
niepełnosprawności – rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym”,

• spłaty zaległych składek członkowskich.

Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

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

w dniu 01 lipca 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawach:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

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

cach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami,
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-

rek i położnych
• skierowania położnej 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 położnej, 

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• dofinansowania konferencji Zespołu ds. organizacji i zarządzania.

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

w dniu 15  lipca 2015 roku

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

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
• wytypowania przedstawiciela do składu komisji konkursowej w podmiocie leczniczym  nie-

będącym przedsiębiorcą ,
• wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych,
• udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu.

Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
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Informacja Ministerstwa Zdrowia
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Informacja o projekcie predefiniowanym pn.  
„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, jako lider Konsorcjum „Nauka i Zdro-
wie”, realizuje Projekt predefiniowany pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu” stanowiący część Programu PL13 współfinansowanego ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Projekt powstaje we współpracy Norwe-
skiego Dyrektoriatu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego – PZH, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach Projektu organizowane będą jed-
nodniowe szkolenia, których głównym celem 
jest:

• rozpoznanie uwarunkowań zdrowia,
• poznanie najważniejszych przyczyn le-

żących u podłoża nierówności w zdro-
wiu,

• zapoznanie ze strategiami i metodami 
zmniejszania nierówności w zdrowiu 
(ze szczególnym uwzględnieniem stra-
tegii i metod zdrowia publicznego, w 
tym promocji zdrowia),

• poznanie zasad funkcjonowania syste-
mu zdrowotnego w Polsce (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem struktur, które 
powinny być włączone w zmniejszanie 
nierówności w zdrowiu).

Adresatami szkoleń są pracownicy różnych 
podmiotów powiązanych z problematyką 
zdrowia społeczeństwa, w tym w szczególno-
ści pielęgniarki i położne. 
Osobne szkolenia przewidziano dla:

• osób bezpośrednio pracujących z pa-
cjentami i ich rodzinami,

• pracowników nadzorujących pracę in-
nych osób, np. pielęgniarek/położnych 
oddziałowych, przełożonych i naczel-
nych pielęgniarek/położnych, pracow-
ników okręgowych izb pielęgniarek i 
położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, Centrum Kształcenia Pie-
lęgniarek i Położnych, konsultantów w 
dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa

Szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają: materiały edukacyjne, zaświadczenie o ukończe-
niu szkolenia oraz lunch. Koszty podróży nie będą zwracane.

Szkolenia organizowane będą w miastach wojewódzkich w okresie od września do grudnia 2015 r. 
Dla Województwa Śląskiego ustalono termin na 6 listopada 2015 r.

Rejestrację na szkolenia będzie prowadziła firma KDK Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Pani Agata Pomajda e-mail: agata.pomajda@kdkinfo.pl, tel. 22 379 23 13.

Informacja Ministerstwa Zdrowia
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Opinia Konsultanta Krajowego

Opinia w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/
rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków 
podawanych w iniekcjach domięśniowych (takich jak żelazo, antybiotyki)

Podawanie leków drogą dożylną lub domięśniową przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne jest 
realizacją wydanego zlecenia lekarskiego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To lekarz 
decyduje o leczeniu, dawce leku, drodze podania w zależności od stanu pacjenta i choroby. Za to 
również ponosi odpowiedzialność. Wszystkie leki, które są zarejestrowane w Polsce, a dostępne 
na receptę do leczenia ambulatoryjnego mogą być podawane zgodnie z ulotką dołączoną do 
opakowania i charakterystyką produktu leczniczego.

Każdy lek niezależnie czy jest podawany drogą dożylną, domięśniową czy doustną może wywołać 
u niektórych osób reakcje niepożądane. Producenci leków podają w ulotkach załączonych do 
leku, że dany preparat należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu 
medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych. 
Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych po każdym podaniu leku. 
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania 
leku, leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz leki stosowane w leczeniu ostrych reakcji anafilaktycznych.

Pielęgniarki realizujące zlecenia lekarskie w zakresie podawania leków są zobowiązane stosować 
zasady podawania zamieszczone w informacji o leku (ulotce) lub wynikające ze zlecenia 
lekarskiego. Należy zatem wnikliwie zapoznać się z ulotką dołączoną do leku i przestrzegać 
zaleceń producenta. Jeżeli zlecenie lekarskie stoi w sprzeczności z zaleceniami bezpieczeństwa 
jakie podaje producent leku, to należy skonsultować to z lekarzem, który zlecenie wystawił. 
Ponadto prawo odmowy podania przez pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza określa przepis 
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 1435, z późn. zm.). Pielęgniarka odmawiając wykonania zlecenia lekarskiego podaje 
wówczas przyczynę odmowy w formie pisemnej.

Podczas realizacji wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zlecenia lekarskiego, 
zawierającego nazwę i dawkę leku, drogę podania, czasokres, które w pełni pokrywają się 
z charakterystyką produktu leczniczego oraz gdy preparat dopuszczony jest do leczenia 
ambulatoryjnego, dostępny na receptę i nie jest zarezerwowany tylko do leczenia w warunkach 
szpitalnych nie zachodzą podstawy do odmowy wykonania takiego zlecenia przez pielęgniarkę. 
Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek współpracować z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, również 
w kwestii realizacji wydawanych zleceń lekarskich.

Osoba ubezpieczona ma gwarantowane świadczenia pielęgniarskie mocą rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248, oraz z 2014 r. poz. 1440 i 1914). Nadmieniam, 
iż zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są wyraźnie określone w załączniku  
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań 
lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816).

Z poważaniem
KONSULTANT KRAJOWY

w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
Beata Ostrzycka
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Pielęgniarka, położna przed sądem zawodowym

mgr Anna Janik 
Naczelna Pielęgniarka Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.

Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

W dniu 22 maja 2015r. w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych odbyła się 
konferencja pn ,,Pielęgniarka, położna przed sądem zawodowym”. Konferencja zorga-
nizowana została przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i była 
wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu naszego środowiska. 

Prelegentami podczas konferencji były:
Pani Barbara Gardyjas Przewodnicząca  Okrę-

gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Pani Mecenas Kinga Rudnik
Pani Anna Stolarczyk- członek Okręgowego 

Sądu Pielęgniarek i Położnych
Pani Anna Janik- członek Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych
Uczestnicy konferencji mieli możliwość za-

poznania się z przebiegiem postępowania przed 
sądem zawodowym (film) oraz  z rodzajem 
przewinień zawodowych, które są rozpatrywane 
przez Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach. Jednak głównym tematem porusza-
nym w trakcie  konferencji była  odpowiedzial-
ności zawodowa pielęgniarek i położnych.

Odpowiedzialność zawodowa 
„Pielęgniarka” i „położna” to nie tylko zawo-

dy, to także powołanie. Jednak należy pamiętać, 
iż wykonywanie tych dwóch zawodów, to także 
ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie 
człowieka. 

Równie istotne jak podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, jest poszerzanie wiedzy praw-
nej związanej ściśle z wykonywaniem tych za-
wodów. Wiedza ta pozwala uniknąć przykrych 
konsekwencji rzutujących na dalszą karierę za-
wodową. Świadomość praw i obowiązków zwią-
zanych z zasadami prawidłowego wykonywania 
zawodu pozwala ustrzec się błędów, sprawnie i 
bez strachu podjąć właściwą decyzję oraz spo-
kojnie przyjąć sytuację wniesienia przez pacjen-
ta skargi. 

Z drugiej strony pozwala także na respek-
towanie szacunku wobec własnej osoby (dóbr 
osobistych) oraz godności zawodu. To nie tylko, 
bowiem pielęgniarka lub położna mają obowią-
zek przestrzegać określonych reguł czy przepi-
sów, to także osoby współpracujące z nimi, czy 
też będące odbiorcami ich usług mają obowiązki 
powinnego zachowania. 

Każda osoba biorąca udział w procesie lecze-
nia winna być świadoma swoich praw i obowiąz-
ków, praw drugiej strony i przestrzegać ustalo-
nych zasad. 

Pamiętać należy, iż za sprzeczne z prawem 
zachowanie można ponieść surową odpowie-
dzialność. Odpowiedzialność na zasadach ogól-
nych, dotyczących każdego człowieka, ale także 
odpowiedzialność szczególnego rodzaju – odpo-
wiedzialność zawodową.    

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniar-
ki i położnej ponoszona jest za postępowanie 
sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za 
naruszenie przepisów dotyczących wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki i położnej. Cechą cha-
rakterystyczną odpowiedzialności zawodowej 
jest podleganie jej tylko przez ściśle określoną 
grupę osób, tj. osób wykonujących dany zawód, 
do którego odnoszą się zasady konkretnej odpo-
wiedzialności zawodowej.  

Na gruncie odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarek i położnych odpowiadają tylko i wy-
łącznie pielęgniarki oraz położne w zakresie wy-
konywanego zawodu. Zgodnie z art. 36 ustawy 
z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych wszyscy członkowie samorządu 
pielęgniarek i położnych oraz obywatele państw 
członkowskich Unii Europejskiej wykonujący 
czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub 
położnej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej podlegają odpowiedzialności zawodowej, 
co oznacza, że ich postępowanie oceniane jest 
w kontekście przepisów Kodeksu Etyki Zawo-
dowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej 
Polskiej (uchwalonego w dniu 9 grudnia 2003r. 
przez IV krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych) 
oraz przepisów dotyczących wykonywania za-
wodu pielęgniarki i położnej, a przede wszyst-
kim ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej. Naruszenie zasad etyki 
czy przepisów regulujących wykonywanie zawo-
du pielęgniarki i położnej stanowi tzw. „przewi-
nienie zawodowe”. 

Organy prowadzące postępowanie w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej, tj. Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej lub Sąd Pie-
lęgniarek i Położnych, każdorazowo badają czy 
dane zachowanie (czyn, bierność) pielęgniarki 
lub położnej nosi znamiona naruszenia przepi-
sów etyki lub dotyczących wykonywania zawodu. 
Jeśli tak, oznacza to, że pielęgniarka lub położna 
może zostać pociągnięta do odpowiedzialności 
zawodowej za przewinienie zawodowe. 

Podejrzenie popełnienia przez pielęgniarkę 
lub położną przewinienia zawodowego skutkuje 
wszczęciem postępowania w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej, którego celem m.in. 
jest ustalenie czy faktycznie to przewinienie zo-
stało popełnione, wyjaśnienie jego okoliczności,  
ujawnienie osoby, która się dopuściła tego czynu 
oraz wymierzenie sprawiedliwej kary.

Zasady prowadzenia postępowania w przed-
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miocie odpowiedzialności  zawodowej zostały 
uregulowane przede wszystkim w ustawie  z 
dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) – dalej 
zwana ustawą. Posiłkowo - czyli w sytuacji kiedy 
brak jest regulacji (przepisów prawa) w  usta-
wie - organy prowadzące postępowanie posłu-
gują się Kodeksem postępowania karnego oraz 
Kodeksem karnym.  Postępowanie to składa się 
z czterech etapów: czynności sprawdzających, 
postępowania wyjaśniającego, postępowania 
sądowego oraz postępowania wykonawczego - o 
ile zapadnie orzeczenie o ukaraniu (art. 38 usta-
wy). 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej wszczynane jest przez Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej na skutek wniesionej skargi lub z urzędu 
(z inicjatywy Rzecznika). Każda wniesiona do 
biura Okręgowego Rzecznika skarga podlega 
wstępnej weryfikacji czy w jej treści znajdują 
się okoliczności uzasadniające podejrzenie po-
pełnienia przewinienia zawodowego. Jeśli nie 
ma takich okoliczności lub podane są inne, któ-
re nie wskazują na przewinienie zawodowe, to 
Okręgowy Rzecznik wydaje postanowienie o od-
mowie wszczęcia postępowania. Na postanowie-
nie o odmowie wszczęcia postępowania osoba 
pokrzywdzona (i tylko ona!) może wnieść zaża-
lenie (art. 48 ust. 3 ustawy). Zażalenia takiego 
nie ma prawa wnieść osoba, która składała skar-
gę, jeśli jednocześnie nie jest pokrzywdzoną. 
Pokrzywdzony ma prawo także przejrzeć akta w 
tej sprawie. Natomiast jeżeli skarga zawiera in-
formacje, które dostatecznie uzasadniają podej-
rzenie popełnienia przewinienia zawodowego, 
to Okręgowy Rzecznik wydaje postanowienie 
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Po-
stępowanie może zostać także wszczęte z urzę-
du. Okręgowy Rzecznik na podstawie informacji 
podanej do ogólnej wiadomości (np. w prasie, 
Internecie, telewizji) wszczyna  postępowanie, 
jeśli taka wiadomość zawiera podejrzenie popeł-
nienia przewinienia zawodowego. 

Po przeprowadzeniu dowodów oraz ich ana-
lizie i ocenie Okręgowy Rzecznik wydaje posta-
nowienie albo o umorzeniu postępowania wy-
jaśniającego, albo o przedstawieniu zarzutów 
pielęgniarce lub położnej, którą podejrzewa o 
popełnienie przewinienia zawodowego.  Przed-
stawienie zarzutów, czy nawet skierowanie do 
sądu Wniosku o ukaranie wobec pielęgniarki czy 
położnej w żadnym przypadku nie oznacza, iż 
jest ona winna. Do czasu, bowiem wydania pra-
womocnego orzeczenia o ukaraniu osoba, której 
dotyczy to postępowanie korzysta z tzw. „do-
mniemania niewinności”. 

Wniesienie Wniosku o ukaranie pielęgniarki 
lub położnej do okręgowego sądu pielęgniarek i 
położnych nie oznacza uznania winy. Sąd zanim 
wyda orzeczenie o ukaraniu, bada czy nie za-
chodzą przesłanki umorzenia postępowania albo 
uniewinnienia obwinionej pielęgniarki lub po-
łożnej. Wydanie orzeczenia następuje po prze-

prowadzeniu rozprawy i wszystkich dowodów w 
sprawie. Jednym z najważniejszych etapów roz-
prawy jest tzw. przewód sądowy, który zaczy-
na się od odczytania Wniosku o ukaranie, trwa 
przez całe postępowanie dowodowe, aż do mo-
mentu, kiedy strony oświadczą, iż nie wnoszą 
już kolejnych wniosków dowodowych w sprawie. 
To podczas postępowania dowodowego (prze-
słuchiwania świadków lub stron, zapoznania 
się z dowodami rzeczowymi np. dokumentacją 
medyczną) sąd ustala czy doszło do popełnienia 
przewinienia zawodowego, a jeśli tak czy tego 
przewinienia dopuściła się obwiniona pielęgniar-
ka lub położna wskazana we Wniosku o ukara-
nie. Dowody przeprowadzone w toku rozprawy 
mogą wykazać zupełnie odmienne fakty i oko-
liczności oraz zmienić stan ustalony przez okrę-
gowego rzecznika. Mogą także potwierdzić jego 
stanowisko zawarte we Wniosku o ukaranie.

Okręgowy sąd może wydać następujące ro-
dzaje orzeczenia: umorzenie postępowania, 
uniewinnienie osoby obwinionej albo uznanie 
osoby obwinionej za winną i ukaranie jej.  Zno-
welizowana ustawa o samorządzie pielęgniarki 
i położnej  poszerzyła katalog kar, które może 
orzec okręgowy sąd. Zgodnie z art. 60 ustawy, 
są to:

1. upomnienie;
2. nagana;
3. kara pieniężna – w kwocie od 1000,00 zł 

do 10 000,00 zł orzekana na cel społecz-
ny związany z ochroną zdrowia

4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych  
w podmiotach leczniczych na okres od 1 
roku do 5 lat;

5. zakaz pełnienia funkcji z wyboru w orga-
nach samorządu na okres od 1 roku do 
5 lat;

6. ograniczenie zakresu czynności w wyko-
nywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy 
do 2 lat;

7. zawieszenie prawa wykonywania zawodu 
na okres od 1 roku do 5 lat;

8. pozbawienie prawa wykonywania zawodu
Od każdego orzeczenia okręgowego sądu 

pielęgniarek i położnych przysługuje odwołanie. 
Odwołanie wnosi się do sądu wyższej instancji, 
wniesienie odwołania do Naczelnego Sądu na-
stępuje za pośrednictwem okręgowego sądu, 
który wydał orzeczenie.

Na zakończenie konferencji  prowadzący ży-
czyli  wszystkim zebranym by nigdy nie spotkać 
się po przeciwnych stronach stołu sędziowskie-
go.

W imieniu Pani Barbary Gardyjas – Przewod-
niczącej OSPiP w Katowicach pragnę podzięko-
wać pozostałym członkom Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych za wkład w przygoto-
waniu konferencji Paniom:

Beacie Brzezinka, Edycie Drabik, Elżbiecie 
Kusz, Aurelii Matusiak, Zofii Nieć – Olejniczak,

Panu Bogusławowi Tokarz
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Autoprezentacja
W jaki sposób widzą nas inni? cz.II

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

Instytut Pielęgniarstwa   

Autoprezentacja to zgodność między budowanym obrazem własnej osoby a 
intencjami.  Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy bowiem od tego, 
jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego też często staramy się kontrolować wrażenie 
wywierane przez siebie i kierować nim.

Ludzie manipulują wrażeniem dla trzech 
głównych powodów: aby wpływać na innych w 
celu wywołania pożądanych reakcji, aby pod-
trzymywać poczucie własnej wartości i toż-
samości oraz wreszcie by regulować swoje 
doświadcze nia emocjonalne. Ponadto niektóre 
przypadki manipulowania wrażeniem przypisać 
można wrodzonej ludzkiej potrzebie akcepta-
cji i przynależności do grupy. Niezależnie od 
pożytków, jakie autoprezentacja przynosi jed-
nostce zjawisko to jest korzystne również dla 
interakcji społecznych i ogólnie dla ca łego spo-
łeczeństwa. 
Poziomy kontroli przekazywanego 
wizerunku 

Mimo, że czasami ludzie świadomie myślą o 
tym, jak są postrzegani przez otoczenie, czę-
ściej śledzą wywierane przez siebie wrażenie 
na poziomie nieświadomym czy przeduwago-
wym. W niektórych wypadkach są jednak nie-
świadomi wywieranego wrażenia, całkowicie 
nie zdając sobie sprawy, jak są postrzegani, a 
nawet nie są świadomi faktu, że inni kształtują 
sobie jakieś wyobrażenie na ich temat. Osoby 
wykazujące wysoką samoświadomość publicz-
ną mają szczególną skłonność do kontrolowa-

nia prezentowanego przez siebie wizerunku. 

Ludzie dostosowują swoją autoprezentację 
do wartości cenionych przez osoby, z którymi 
w danej chwili wchodzą w interakcję. Nie tylko 
starają się prze kazać odmienne wizerunki róż-

nym osobom, ale mogą też próbo-
wać prezento wać się inaczej tej sa-
mej osobie przy różnych okazjach. 
Pewne wizerunki są tak powszech-
nie cenione, że ludzie demonstrują 
je rutynowo. Z reguły na przykład 
każdy woli być postrzegany jako 
atrakcyjny, sympatyczny i kompe-
tentny niż jako nieatrakcyjny, nie-
sympatyczny i niekompetentny. Po-
nadto człowiek zakłada na ogół, że 
adresat jego autoprezentacji woli 
tych, którzy ciężko pracują oraz po-
siadają pewne zalety moralne. 

Jakie wrażenia studenci 
amerykańscy uważają 
za pożądane, a jakie za 
niepożądane

Wrażenie, 
 jakie człowiek 

chciałby wywrzeć

Wrażenie,  
jakiego nie chciałby  

wywrzeć
Przyjacielski, miły Nudny 
Inteligentny Zarozumiały 
Atrakcyjny Głupi 
Towarzyski Nieprzyjemny 
Otwarty Powierzchowny 
Szczery Egocentryczny 
Dowcipny Nieatrakcyjny 
Opiekuńczy Małoduszny 
Komunikatywny 

Nieświadomość wy-
wieranego wrażenia

Człowiek na żadnym poziomie nie jest 
świadomy, jak postrzegają go inni, a 
nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
inni kształtują sobie jakiś wyobrażenie 
na jego temat

Podświadome spraw-
dzanie wywieranego 
wrażenia

Człowiek kontroluje przekazywany 
przez siebie wizerunek na poziomie 
podświadomym czy nieświadomym, 
świadomie zaś koncentruje się na in-
nych sprawach

Świadomość wywie-
ranego wrażenia

Człowiek jest świadomy, że inni kształ-
tują sobie jakieś wyobrażenie na jego 
temat i może brać je pod uwagę

Koncentrowanie się 
na wywieranym wra-
żeniu

Wszystkie myśli człowieka poświęcone 
są wywieranemu przez niego wrażeniu 
oraz jego konsekwencjom.
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Osoby dostosowujące autoprezentację do 
wartości cenionych przez adresata nierzad-
ko stają przed dylematem autoprezentacyj-
nym. Im bardziej zależy na wywarciu wrażenia 
na danym adresacie, tym bardziej będzie on 
skłonny kwestionować wiarygodność naszej 
autoprezentacji. Ponadto człowiek czasami 
musi poradzić sobie z problemem zróżnicowa-
nej publiczności, kiedy to pragnie zaprezento-
wać odmienne wizerunki na użytek dwóch lub 
więcej adresatów jednocześnie. 
Zachowania sugerujące słabość/autorytet

ZACHOWANIA 
SUGERUJĄ-
CE SŁABOŚĆ

ZACHOWANIA 
PODKREŚLA-

JĄCE AUTORY-
TET I WŁADZĘ

• Zbędne tłumaczenie 
się, ugrzecznienie

• Samokrytyczne uwagi, 
słowna autodeprecjacja 
(„nie wiem za dużo na 
ten temat, ale...)

• Szukanie potwier-
dzenia wypowiedzi    
– pytania: „czyż nie tak”

• Puste przymiotniki i su-
perlatywy (cudownie, 
fantastycznie itd.)

• Nadmierne tłumaczenie
• Zdrobnienia („mam 
maleńką prośbę”)

• Wie kiedy odwołać się 
do milczenia

• Wypowiada stwierdze-
nia zaczynające się na 
„ja”

• Nie tłumaczy się nad-
miernie

• Wypowiada się we wła-
ściwym czasie

TON GŁOSU TON GŁOSU

• Miękki, wahający się, 
słaby, szepczący głos.

• Intonacja wznosząca 
się, (pytanie w głosie)

• Słaba projekcja głosu

• Jasny, czysty ton głosu
• Wyraźna artykulacja

MOWA CIAŁA MOWA CIAŁA

• Za częste lub nieade-
kwatne uśmiechanie się

• Zagryzanie warg
• Szuranie nogami
• Kręcenie się, nerwowe 
ruchy

• Przechylanie głowy na 
bok

• Kiwanie się w tył i w 
przód

• Krzyżowanie nóg w po-
zycji stojącej

• Nadmierne kiwanie 
głową

• Słaby kontakt wzrokowy
• Zasłanianie ust ręką
• Postawa „sierotki”
• Zajmowanie niewiel-
kiej powierzchni swoją 
osobą

• Słaby uścisk dłoni

• Bezpośredni kontakt 
wzrokowy

• Mocny uścisk dłoni
• Głęboki pełny oddech
• Właściwa gestykulacja
• Zrównoważona, wy-
prostowana sylwetka

• Wyraz twarzy odpowia-
da przekazowi werbal-
nemu.

• „otwarta” postawa su-
gerująca gotowość 
kontaktu

• Dobre maniery

ZACHOWANIA DE-
PRECJONUJĄCE 
WŁASNA OSOBĘ

AUTOPROMOCJA

• Brak bezpośredniości.
• Bezradność.
• Pragnienie zadowolenia 
wszystkich.

• Unikanie odpowiedzial-
ności.

• Spójność werbalna i 
niewerbalna.

• Aktywne słuchanie.
• Energiczność.
• Elastyczność.
• Wytrwałość.
• Świadomość tego, że 
posiadany image wa-
runkuje reakcje innych 
ludzi na nas.

• Świadomość, że zasłu-
gujesz na to, co   do-
bre i zachowanie się 
zgodne z tym przeko-
naniem.

• Świadomość, że auto-
rytet i władza są sta-
nem naszego umysłu.

• Współzawodniczący 
model zachowań.

• Podejmowanie odpo-
wiedzialności.

• Pewność siebie.
• Ukrywanie nerwowości.
• Inicjowanie własnych 
pomysłów i projektów.

• Praktykowanie uczest-
niczącego kierowania 
ludźmi.

Jak wybrać zatem najlepszy wizeru-
nek? Należy wziąć pod uwagę: 
• powszechnie pożądane cechy - miły i 

kompetentny (choć czasem stoją w sprzecz-
ności) 

• potrzeby i oczekiwania konkretnej osoby - 
czyli np. pracodawcy 

• cechy wynikające z roli jaką zamierzasz 
pełnić wobec tej osoby i jakiej się od ciebie 
oczekuje - inne są zachowania i cechy pożą-
dane u przyszłego managera a inne u kandy-
datki na sekretarkę 

• normy kulturowe danej organizacji i kraju 
pochodzenia rozmówcy - one wynikają z wy-
znawanych tam wartości - tego co jest naj-
ważniejsze, złamanie norm prawie zawsze 
jest spostrzegane negatywnie, bo często na-
rusza ważne w danym środowisku wartości.

Jak zjednać sobie ludzi? - uniwersalne 
sposoby zwiększenia swojej atrakcyjności
1. Zadbaj o pierwsze wrażenie - ludzie 
szybko tworzą sobie schematy i niechętnie je 
zmieniają. Pozytywny schemat twojej osoby 
kreujesz poprzez pierwszy kontakt: 
2. Wykorzystaj efekt pierwszeństwa i 
świeżości - najlepiej zostanie zapamiętane to, 
co powiedziałeś i zrobiłeś na początku i na koń-
cu - trzymaj więc formę i rzeczy najważniejsze 
i najkorzystniej o tobie świadczące prezentuj 
na początku i na końcu spotkania. To samo 
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tyczy się dłuższych wypowiedzi - zaczynaj od 
najważniejszych i najkorzystniejszych rzeczy 
i podsumowując powtarzaj to, co chcesz żeby 
było zapamiętane. 
3. Wykorzystaj efekt częstej ekspozycji - 
lubimy bardziej to, co już znamy. 
4. Wykorzystaj fakt, że lubimy tych, któ-
rzy są do nas podobni także pod względem 
cech demograficznych ale przede wszystkim 
pod względem postaw i opinii. Dyskretnie pod-
kreślaj podobieństwo między tobą a odbiorcą 
tam, gdzie ono istnieje i nie akcentuj różnic. 
Ale nie zmyślaj i nie koloryzuj, bo kłamstwo 
dyskwalifikuje. 
5. Reguła komplementarności reakcji - są 
takie zachowania, na które ludzie reagują od-
ruchowo w łatwo przewidywalny sposób np. 
chcą zdobyć i zatrzymać pracownika, którego 
rozrywają inni (łapać to, co ucieka). A zatem 
nie prezentuj się jako biedactwo którego inni 
już wcześniej odrzucili lecz jako osobą, która 
jest potencjalnie atrakcyjnym pracownikiem 
również dla innych pracodawców. Ale uważaj 
by nie przesadzić z blefem. Jest to szczególnie 
ważne przy np. negocjacjach płacowych. 
6. Reguła komplementarności cech - lubi-
my ludzi, którzy swoim zachowaniem „wpaso-
wują się” w nasz styl bycia, uzupełniają nasze 
zachowanie: gaduły lubią słuchaczy, i vice ver-
sa, osoby dominujące lubią osoby uległe itd. 
Wniosek: nie walcz o dominacje z odbiorcą 
podczas rozmowy a jeśli jest on małomówny 
i oczekuje od ciebie „zapełnienia” czasu i pro-
wadzenia rozmowy - zrób to. Pozwól rozmówcy 
być takim jak lubi, właściwie go uzupełniaj. 
7. Nikt nie jest jednakowo atrakcyjny dla 
wszystkich. Jesteśmy atrakcyjni dla innych 
jeżeli potrafimy zaspokoić ich potrzeby i roz-
wiązać ich problemy A zatem powiedz odbiorcy 
w jaki sposób skorzysta na tym, że dojdziecie 
do porozumienia w kwestiach, w których go 
przekonujesz (np. rozmowa o pracę, sprzedaż 
samochodu itp.). Żeby wykorzystać tą regułę 
trzeba jednak poświęcić trochę czasu na po-
znanie oczekiwań i potrzeb odbiorcy w odnie-
sieniu do danego stanowiska 
8. Lubimy ludzi, którzy nas lubią. Wniosek: 
spróbuj polubić swego odbiorcę i nigdy nie na-
stawiaj się negatywnie a zwiększysz szanse, że 
on ciebie też polubi. W osobach lubianych je-
steśmy skłonni dostrzegać pozytywy i pomijać, 
pomniejszać wady. 
9. Wykorzystaj efekt zysku - niech odbiorca 
ma poczucie, że w miarę rozmowy coraz bar-
dziej lubisz jego i tą firmę, wartości itp. które 
on reprezentuje, nie zaczynaj od przesadnego 
entuzjazmu ani samochwalstwa. Unikaj nato-
miast okazywania rozczarowania bo zadziała 
efekt straty. Podobnie zadbaj o to by rozczaro-
wania nie odczuł odbiorca. 
10. Ingracjacja - zdobywanie sympatii in-
nych przez mówienie im miłych rzeczy - ta 
taktyka działa, gdy partner nie domyśla się że 
chwalimy go po to, aby zdobyć jego względy - 
zrób to subtelnie i pośrednio - skomplementuj 
„szersze Ja” np. firmę w której pracuje, jego  

biuro, jego sekretarkę, ale unikaj seksistow-
skich komentarzy na temat urody). Nachalna 
ingracjacja jest łatwa do rozszyfrowania i po-
woduje wycofanie sympatii. 
11. Jeśli widzisz lub wiesz, że rozmówca, 
którego chcesz do siebie przekonać, jest 
nastawiony do ciebie sceptycznie i ma dużo 
wątpliwości albo wręcz negatywnie - zasto-
suj argumentacje dwustronną - uprzedź jego 
obawy i podaj argumenty odpierające zarzuty. 
Jeśli zaś wiesz, że masz jego przychylność - 
stosuj argumentację jednostronną - wzmacniaj 
już tylko pozytywną postawę przez podkreśla-
nie swych mocnych stron i nie przypominaj mu 
o swych słabościach. 
12. Pamiętaj o normie dopasowania auto-
prezentacji - w tym również poziomu otwar-
tości - zbyt duża intymność poruszanych te-
matów może stwarzać poczucie, że chcemy 
zmniejszyć dystans i wejść w osobiste układy, 
a to może zrażać odbiorcę. Generalnie nad-
mierną otwartość wybacza się w naszej kultu-
rze łatwiej kobietom niż mężczyznom i też bar-
dziej ją akceptują kobiety niż mężczyźni. 
Wnioski:
1. chcesz mieć przyjaznego odbiorcę - tak so-
bie go wyobrażaj. 
2. chcesz być odebrany pozytywnie - zachowuj 
się tak, jakbyś myślał, że odbiorca cię ocenia po-
zytywnie (tylko nie popadnij w zarozumialstwo!). 

Troskę o swój wizerunek, można rzec, mamy 
wrodzoną. Niewiele jest takich osób, które nie 
martwią się tym, co inni o nich mówią. Od dzie-
ciństwa słuchamy zdania innych, żadne dziec-
ko nie lubi być odmieńcem i chce należeć do 
grupy. O latach dzieciństwa nie mówimy jako o 
świadomej manipulacji wrażeniem, ale należy 
docenić mądrość dzieci, które doskonale za-
uważają, kto ma ładniejsze ubranie, zabawki. 
Maluchy rozróżniają, kto jest sympatyczniej-
szy, z kim lepiej się bawić, bo pani go lubi itd. 
Jak widać, o autoprezentacji dowiadujemy się 
bardzo dużo już w przedszkolu.

Na dalszym etapie egzystencji w społe-
czeństwie, kiedy jesteśmy bardziej świado-
mi znaczenia autoprezentacji, manipulujemy 
wrażeniem po to, aby wzmocnić poczucie wła-
snej wartości. Doskonale wiemy, że sympatię 
i uznanie zyskują te osoby, które uchodzą w 
oczach innych za błyskotliwe, atrakcyjne, zdol-
ne, urodziwe, inteligentne. Te cechy są podsta-
wą dobrej autoprezentacji. Chcemy być lepsi, 
mądrzejsi, skuteczniejsi w działaniu, dążymy 
do tego, aby wypaść pozytywnie. Szczególnie 
zauważalne jest to w pracy zawodowej, ponie-
waż każde niepowodzenie na tym polu podwa-
ża nasze poczucie własnej wartości.

Poprzez autoprezentację regulujemy rów-
nież nasze emocje. Dobra opinia w oczach in-
nych to także akceptacja ze strony środowiska, 
która z kolei przekłada się na nasze dobre sa-
mopoczucie. Dzięki temu, sami dobrze ocenia-
my siebie i to pozwala nam znosić nasze ne-
gatywne emocje, frustracje. Możemy czuć się 
docenieni i zadowoleni z siebie. 

Piśmiennictwo u autorki



17

Ważne wydarzenia   
w Pielęgniarstwie Operacyjnym

mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Drogie koleżanki i koledzy minął kolejny rok 2014 w działalności Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Instrumentariuszek, który udało się zakończyć sukcesem. Wprowa-
dziliśmy nasze Pielęgniarstwo Operacyjne do Europy. 

W dniu 31 października 2014r. mgr Joanna Bo-
rzęcka zaprezentowała Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Instrumentariuszek na mitingu w Tallinie. 
Odbyło się głosowanie zarządu EORNA i 100% 
zagłosowało za przyjęciem naszego stowarzysze-
nia, a tym samym Polski, do EORNA. Wprowadzi-
liśmy nasze Pielęgniarstwo Operacyjne do Europy. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się, że 
będziemy reprezentować Polskę i nasze Pielę-
gniarstwo Operacyjne, które jest na bardzo do-
brym poziomie, na forum Europy. Na stronie EOR-
NA http://www.eorna.eu/ jest już Polska Flaga. 

W związku z członkostwem w EORNA, w dniu 
15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pie-
lęgniarki Operacyjnej wprowadzony przez tą or-
ganizację w całej Europie.

Życzenia skierowane przez Prezydent 
EORNA i Zarząd Europejskiego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Operacyjnych (EORNA)  
15 lutego 2015

Drodzy koledzy/koleżanki pielęgniarki/pielę-
gniarze okołooperacyjni.

W imieniu zarządu EORNA pragniemy życzyć 
wam wszystkiego dobrego z okazji europejskie-
go dnia Pielęgniarstwa Okołooperacyjnego. Jest 
to czas kiedy możemy uczcić wkład jaki dajecie i 
jakość opieki którą zapewniacie. Jest to czas aby 
zastanowić się nad sobą, swoim zespołem, pełnio-
na w nim funkcją, swoją profesją i skupieniu się na 
bezpieczeństwem pacjenta.

W tym roku hasłem przewodnim jest ,,Bez-
pieczeństwo używania ostrych narzędzi zależy od 
Ciebie’’ Wierzymy że to wciąż jest istotny problem 
wśród wielu placówek służby zdrowia.          To 
nam przypomina, że każdy jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poza tym wpro-
wadziliśmy założenia dyrektywy Unii Europejskiej 
o ostrych narzędziach, która określa metody, pro-
cedury i wytyczne najbezpieczniejszego korzysta-
nia ze sprzętu , który jest stosowany.

Caroline, Merja i zarząd EORNA
Hasło przewodnie ,,Bezpieczeństwo używa-

nia ostrych narzędzi zależy od Ciebie’’
W dniach 5-7 maja 2015 roku w Rzymie  odbył 

się miting EORNA  w którym uczestniczyło dwóch 
delegatów z Polski: Barbara Dąbrowska i Joanna 
Borzęcka.

Podczas tego mitingu wybrano nowego prezy-
denta i wiceprezydenta EORNA na kolejną kaden-
cje. Prezydentem została May  Karam z Francji, 
wiceprezydentem Jana Wichsowa z Czech. Zapre-
zentowano również standardy opracowane  w for-

mie książkowej. Kolejny kongres odbędzie się w 
2017 roku w Grecji.

Również w dniach 7- 10 maja 2015 roku w Rzy-
mie odbył się kongres EORNA w którym uczest-
niczyło ponad 300 przedstawicieli pielęgniarstwa 
operacyjnego z wszystkich krajów świata.

Po raz pierwszy Polska i jej  flaga została zapre-
zentowana na kongresie EORNA.

Zakres tematyki prezentowanej podczas 
wszystkich sesji był bardzo ciekawy i dotyczył 
wszystkich problemów w pielęgniarstwie około-
operacyjnym w Europie i innych krajach.

Streszczenia wystąpień w wersji angielskiej zo-
staną umieszczone na stronie naszego stowarzy-
szenia www.osibialystok.pl

W dniu 3 grudnia 2014 roku NRPiP przy-
jęła na mocy uchwały standardy pielęgniar-
skiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielę-
gniarstwa operacyjnego.

Uchwała Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia    3 grudnia 
2014 r. w sprawie ustalenia Standardu pie-
lęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego dostępna jest 
wraz ze standardami na stronie www.nipip.
pl oraz www.osibialystok.pl.

Od dnia 3 grudnia 2014 roku przyjęte 
standardy są obowiązujące i można się na nie 
powoływać. 

W 2015 roku przy współpracy z NRPiP na pod-
stawie tych standardów przygotowywane jest  roz-
porządzenia MZ  w sprawie standardów postępo-
wania medycznego w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego. Następnie zostanie przekazane do 
konsultacji do izb  i  rozpocznie się proces legisla-
cyjny. Dlatego też zwracamy się do całego środo-
wiska o zapoznanie się ze standardami i wsparcie 
naszych działań

Ponadto standardy będą publikowane w Ma-
gazynie Pielęgniarki i Położnej. Zostanie również 
przygotowana przez NRPiP książka z naszymi stan-
dardami oraz charakterystyką pracy na stanowisku 
pracy pielęgniarki operacyjnej. Planuje się przygo-
towanie  przewodnika  z  ramowym program do-
skonalenia zawodowego , procesem adaptacji  pie-
lęgniarki operacyjnej oraz materiały dydaktyczne  
w formie konspektów dla doskonalenia zawodowe-
go pielęgniarki operacyjnej w miejscu pracy.

W roku 2015 konferencja OSI odbędzie się w 
dniu 2 października w Gdańsku a jej tematem bę-
dzie – Sala hybrydowa nowe wyzwanie w pielę-
gniarstwie operacyjnym. Serdecznie zapraszamy, 
informacja na naszej stronie www.osibialystok.pl



Za nami kolejne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej. Inaczej niż zazwyczaj, w nieco innej atmosferze, z większą 
dawką powagi i refleksji nad przyszłością naszych zawodów. W cieniu 
toczących się rozmów dotyczących warunków pracy i płacy polskich pie-
lęgniarek i położnych.

Tak jak co roku spotkaliśmy się w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bo-
chenek. Tak jak co roku była to okazja do przyjmowania dobrych  życzeń, słów 
wsparcia i zrozumienia dla naszej pracy i niełatwej sytuacji. 

Dzień Pielęgniarki, Dzień Położnej 2015  * Dzień Pielęgniarki, Dzień Położnej 2015

To co było w tym roku odmienne skupiło się wokół przejmujących spotów filmowych, które 
zostały wyemitowane podczas uroczystości. Pusty szpitalny korytarz i dłoń prosząca o pomoc 
naciskająca guzik przywołujący pielęgniarkę. Bezskutecznie – bo jej nie ma….

I kilka kadrów pokazujących to czym się zajmujemy – od narodzin do samego końca towa-
rzyszymy naszym pacjentom. Suchy komentarz lektora, że pielęgniarek może kiedyś zabraknąć 
wydaje się być czymś nieprawdopodobnym. Ale niestety tak nie jest.

   
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Grażyna Ro-

gala – Pawełczyk, którą gościli-
śmy podczas tegorocznej Gali , w 
swoim wystąpieniu przedstawiła 
ciąg zdarzeń, które doprowadziły 
nas do takiej sytuacji. Pogarsza-
jące się warunki pracy, pomijanie 
naszej grupy zawodowej przy wa-
loryzacjach i podwyżkach, kolejne 
rozmowy z kręgami decyzyjnymi, 



Dzień Pielęgniarki, Dzień Położnej 2015  * Dzień Pielęgniarki, Dzień Położnej 2015

które kończyły się kolejnymi obiet-
nicami. A do tego nieustannie ro-
snąca średnia wieku pielęgniarek i 
położnych – i naszych pacjentów, 
którzy  będą nas z czasem coraz 
bardziej potrzebować. I nasilają-
ca się fala wyjazdów za granicę, 
która zabiera z naszych szeregów 
coraz więcej świetnie wykształco-
nych pielęgniarek i położnych. Coraz trudniej też o zachętę do 
podejmowania nauki w naszym zawodzie – bo optymistyczne 
perspektywy wciąż pozostają w sferze obietnic.

12 czerwca mieliśmy okazję spotkać się razem – być choć na 
chwilę poczuć siłę jaką stanowimy.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach dr Mariola Bartusek  zapraszając do wspólnego 
świętowania zadbała o wspaniałą atmosferę, dobrą rozrywkę z 
musicalem „Prześliczna Wiolonczelistka”, bankiet przy nastrojo-
wym świetle świec. 

Na kilka godzin mogliśmy oderwać się od tego co nas przy-
gnębia , razem z artystami śpiewać wiecznie żywe przeboje 
Skaldów – i po prostu dobrze się bawić i dobrze się czuć w 
swoim gronie. To cenne – bo pielęgnując to uczucie potrafimy 
osiągnąć wiele. 

Wspólne chwile jednoczą – a tego nam właśnie potrzeba by przetrwać niełatwe chwile. 
mo 

foto: Sylwia Trytko, Magdalena Orczewska 
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Niebezpieczne dopalacze,  
śmiertelny „Mocarz”

mgr piel. Wioleta Konarzewska 
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

W styczniowym wydaniu naszego biuletynu prezentowaliśmy tekst poświęcony sze-
roko pojętym dopalaczom, czyli substancjom psychoaktywnym nie znajdującym się 
na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.Teraz 
problem dopalaczy powrócił ze zdwojoną siłą, za sprawą „Mocarza”, najnowszego i 
aktualnie najbardziej niebezpiecznego dopalacza na naszym rynku. Poszerzenie wie-
dzy na ten temat wydaje się być niezbędne bo z osobami pozostającymi pod wpływem 
substancji odurzających możemy zetknąć się wszędzie – w domu, w najbliższym oto-
czeniu, przede wszystkim – w miejscu pracy. Gorąco polecamy lekturę tekstu.

W Polsce w wyniku nacisków społecznych w 
2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 
w wyniku której na listę substancji kontrolo-
wanych wciągnięto kilkanaście substancji bę-
dących w składzie dopalaczy. Do października 
2010 roku, po kolejnej nowelizacji, rozpoczę-
to likwidację funkcjonujących sklepów z do-
palaczami. Wszystkie te zabiegi nie wpłynęły 
na zmniejszenie liczby eksperymentujących z 
tymi substancjami.
 Od  lipca  2015 r weszła w życie kolejna nowe-
lizacja, na mocy której wciągnięto na listę 114 
kolejnych substancji zakazanych. Jednak do-
pisywanie kolejnych pozycji na listę nie przy-
nosi oczekiwanego rezultatu. Znanych jest kil-
ka tysięcy substancji psychoaktywnych, które 
wystarczy lekko zmodyfikować, by znów stały 
się legalne. Istnieją „ specjalne strony interne-
towe, na których można się „ doszkolić” jakie 
substancje można mieszać i jakiego działania, 
po takich mieszankach można się spodziewać.  
Nadal bez większych trudności można nabyć te 
niebezpieczne środki z różnych źródeł, są ta-
nie i łatwo dostępne. Dopalacze są reklamo-
wane jako „substancje poprawiające funkcje 
poznawcze, co jest dobrą reklamą dla uczącej 
się młodzieży.
Jednocześnie sklepy oferujące te środki chro-
nią się przed konsekwencjami prawnymi rekla-
mując swoje towary jako „ nie przeznaczone do 
użytku przez ludzi”. Nie jest do końca  znana 
liczba  używających dopalaczy, ale faktem jest, 
że trudno jest nadążyć za ciągle nowymi mo-
dyfikacjami.  Dopalacze najbardziej popularne 
są wśród młodzieży. Problem rozpoczyna się 
już w gimnazjach, poprzez szkoły ponad gim-
nazjalne i wśród studentów. Do specjalistów 
zgłaszają się także osoby  w trzeciej i czwartej 
dekadzie życia. 
W świadomości  młodzieży nazwa dopalacz 
funkcjonuje jako coś co poprawia funkcjono-
wanie w codziennym życiu  Nie kojarzy się tak 
źle jak „narkotyk”. Młodzież twierdzi, że te sub-

stancje nie są tak uzależniające jak np. amfe-
tamina. Nie zdają sobie sprawy jak daleko idą-
ce konsekwencje zdrowotne i społeczne niesie 
za sobą zażywanie dopalaczy.  Dlatego bardzo 
ważna jest edukacja na ten temat. 
Dopalacze można podzielić na:*
Syntetyczne
	N – Benzylopiperazyna-Stymulant 

Ośrodkowego Układu Nerwowego(OUN) 
	TFMPP jest to biały proszek, srodek wy-

stepuje najczęściej pod postacią tabletek. 
Przypomina działaniem połączenie SLD i  
met amfetaminy. 

	Kanabinoidy- są to substancje wystę-
pujące pod postacią grudek od jasno do 
ciemno brązowych, może mieć też postać 
białego proszku. Substancje te mają kil-
kadziesiąt razy silniejsze działanie niż THC 
zawarte w marihuanie czy haszyszu. 

Do tej grupy dopalaczy należy znany  w 
ostatnim czasie z mediów  „ Mocarz”.  

	Mefedron - jest to organiczny związek 
chemiczny, występuje w postaci kryszta-
łu. Powoduje wzrost serotoniny dopaminy 
i noradrenaliny w mózgu. 

Naturalne
	Szałwia wieszcza 
	Flay agaric (muchomor czerwony). Fi-

zyczna postać tej substancji,  to susz z ka-
pelusza grzyba. 

	Powój hawajski-  ( Argyreia nervosa)- 
daje działanie podobne do LSD. 

*szczegółowe informacje w biuletynie Nasze 
Sprawy styczeń 2015

Dlaczego dopalacze są tak niebezpieczne?
Największe niebezpieczeństwo związane z 
dopalaczami wiąże się z tym, że substancje 
składowe znajdujące się w nich są stosunko-
wo mało zbadane. Dodatkowym problemem 
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jest to, że poszczególne składniki dopalaczy są 
często modyfikowane.  Badania wykazały, że w 
mieszankach dostępnych w sklepach interneto-
wych prawie zawsze można znaleźć syntetycz-
ne kanabinole – ich działanie jest kilkadziesiąt 
razy mocniejsze od naturalnych substancji z 
tej grupy. Najprawdopodobniej  są one doda-
wane do mieszanek w procesie produkcyjnym. 
Wśród młodzieży eksperymentującej z dopa-
laczami istnieje zagrożenie zastąpienia  ich w 
dalszych fazach eksperymentowania innymi, 
„mocniejszym” i środkami psychoaktywnymi 
( amfetaminą, heroiną, ekstasy). Często w 
zespołach abstynencyjnych,  „aby poczuć się 
lepiej” i złagodzić niedobór substancji psycho-
aktywnej młodzi nadużywają alkoholu, lub za-
żywają leki z grupy benzodiazepin, co może  w 
rezultacie  doprowadzić do uzależnień od wielu 
substancji lub  uzależnień krzyżowych.. 

Od czego się zaczyna i na czym się kończy?

I. PRZYJEM-
NOŚĆ

Zażywanie sprawia przyjemność, 
nie są odczuwalne skutki brania 
na żadnym poziomie funkcjono-
wania młodego człowieka. Dopa-
lacze lub inne środki psychoak-
tywne są obecne tylko okazyjnie 
„od czasu do czasu”.

II. NADUŻY-
WANIE

Zwiększa się częstotliwość uży-
wania oraz różnorodność za-
żywanych środków, następuje 
wzrost tolerancji. Trzeba „brać 
więcej”, aby mieć „odlot”. Młody 
człowiek zaznaczana zaniedby-
wać obowiązki szklone, widocz-
ne są zmiany w zachowaniu( 
agresja, izolowanie się ) 

III. HABITU-
ACJA

Jest to tak zwany „stan przed 
uzależnieniem”. Dopalacze za-
czynają mieć coraz większy 
wpływ na wszystkie sfery życia 
młodego człowieka. Następuje 
znacznie pogorszenie relacji z 
najbliższymi. Młody człowiek za-
myka się coraz bardziej w świe-
cie tych ludzi, którzy są mu w 
stanie zapewnić stały dostęp do 
narkotyków.

IV. UZALEŻ-
NIENIE

Następuje koncentracja życia 
na tym, aby „wziąć”. Uzależ-
niony odczuwa głód substancji, 
który zmusza go do kradzieży 
oszustw, rozbojów”. Nie potrafi 
odczuwać przyjemności innych 
alternatywnych form spędzania 
czasu. Pojawiają się zaburzenia 
psychiczne oraz zachowania au-
toagresywne.

Wzory zażywania dopalaczy

Wchodzenie w dorosłe życie odbywa się w at-
mosferze napięcia wywołanej zmianami w sfe-
rze fizyczności, oczekiwaniami społecznymi i 
własnymi celami. Środki psychoaktywne, w 

tym dopalacze, oprócz spodziewanych kon-
kretnych działań(rozluźnienie, pobudzenie, 
przypływ energii), przynoszą także „drugo-
rzędne” korzyści które są ważne da młodych 
ludzi np.   ułudne  poczucie „ przynależności 
do grupy”. Często spotykanym i można powie-
dzieć naturalnym jest to, że młodzież wcho-
dząca w dorosłość  ma coraz więcej tajemnic 
przed rodzicami dotyczących swojego życia. 
Potwierdzenia swojej wartości i akceptacji szu-
kają w relacjach z rówieśnikami i to właśnie w 
tym środowisku dochodzi do pierwszych eks-
perymentów ze środkami psychoaktywnymi. 
Zachowania ryzykowne wśród młodzieży uwa-
ża się za naturalne i nieuniknione w procesie 
dorastania. Jednak tylko nieliczni są w stanie 
wychwycić  ten niebezpieczny moment który 
zbliża ich do uzależnienia. W powyższej tabe-
li przedstawione są wzory zażywania środków 
psychoaktywnych/ dopalaczy.

Jak rozpoznać uzależnienie od dopala-
czy?
Sprawdzonym i prostym  narzędziem diagno-
stycznym, którym mogą się posłużyć pracow-
nicy służby zdrowia i sami rodzice jest test 
CAGE. Nazwa CAGE to skrót składający się z 
pierwszych liter słów w języku angielskim:

• Cut down (ograniczanie)
• Annoyance (zdenerwowanie)
• Guilty (poczucie winy)
• Eye opener (‘klin’ - picie alkoholu na roz-

poczęcie dnia)

CAGE
1 Czy kiedykolwiek myślałeś, 

że powinieneś ograniczyć 
branie lub całkowicie prze-
stać? 

 tak     nie

2 Czy kiedykolwiek denerwo-
wałeś się krytycznymi uwa-
gami otoczenia na temat 
brania przez Ciebie narko-
tyków? 

 tak     nie

3 Czy kiedykolwiek czułeś się 
winny lub miałeś wyrzuty 
sumienia z powodu brania 
narkotyków?  

 tak    nie

4 Czy kiedykolwiek brałeś 
narkotyki rano, na przykład 
żeby pozbyć się kaca lub 
uspokoić nerwy?

 tak    nie

W przypadku uzyskania pozytywnej odpo-
wiedzi na przynajmniej dwa pytania, można 
podejrzewać, że badany ma problemy z nad-
używaniem dopalaczy lub innych środków psy-
choaktywnych. 



22

W celu stwierdzenia uzależnienia należy 
posłużyć się kryteriami stworzonymi 
przez  WHO :

  Głód substancji  - uzależniony odczuwa sil-
ną potrzebę zażycia dopalacza. Głód utrzy-
muje się nawet po odstawieniu substancji i 
jest głównym powodem powrotu do nałogu, 
jeżeli chory odpowiednio szybko nie podej-
mie leczenia.

  Zażywanie  narkotyków/ dopalaczy 
rano, w celu poprawy samopoczucia- 
ten objaw nie jest ujęty w ICD 10 jako dia-
gnostyczny, jednak jest ważną informacja w 
diagnozowaniu uzależnienia. 

  Próba kontroli - uzależniony próbuje „kon-
trolować” branie narkotyków poprzez    na-
rzucanie sobie okresów abstynencji „ udo-
wadnia” sobie tym samym, że ma na tyle 
„silnej woli”, aby rzucić narkotyki. Jednak 
okresy abstynencji prawie zawsze zostają 
przerwane ponownym zażyciem narkotyku/ 
dopalacza. 

 Zmiana tolerancji – uzależniony potrzebu-
je coraz większych dawek substancji, aby 
uzyskać pożądany efekt, lub musi zmieniać 
zażywane substancje na silniejsze.

 Zespół abstynencyjny -  to szereg obja-
wów somatycznych i psychicznych występu-
jących w okresach odstawienia.

 Koncentracja  życia wokół narkotyku, 
jego zdobywania i zażywania- uzależnio-
ny tak organizuje sobie dzień, aby zażywać 
narkotyk w regularnych odstępach czasu.

 Zażywanie narkotyków pomimo wiedzy 
o ich szkodliwości – uzależniony wie, że 
narkotyki są nielegalne, wielu z nich ma 
świadomość jakie szkody mogą ponieść i 
niejednokrotnie już w czasie kiedy są dia-
gnozowani mają problemy wiązane z prze-
rwaniem edukacji czy prawem, jednak nie 
jest to dla nich powodem, aby przestać brać.

 Zaniedbywanie alternatywnych do bra-
nia sposobów spędzania wolnego cza-
su- uzależniony zatraca wszelkie dotychcza-
sowe zainteresowania, nie wykazuje chęci 
nawiązywania znajomości, czy przebywania 
w towarzystwie nie związanym z narkotyka-
mi. 

Diagnozę uzależnienia od substancji psycho-
aktywnych powinien postawić lekarz.   Na 
dzień dzisiejszy nie ma  testów stwierdzają-
cych obecność dopalaczy w organizmie.

Objawy mogące świadczyć o zażywaniu 
dopalaczy

układ objaw

Układ po-
karmowy

Nudności, wymioty(mogą być spo-
wodowane problemami z błędni-
kiem, lub zatruciem substancja 
znajdująca się w dopalaczu). Bóle 
brzucha, biegunki brak apety-
tu. Najczęściej obserwowany jest 
znaczny spadek masy ciała i wynisz-
czenie organizmu

Układ ner-
wowy/ 
zmiany w 
zachowaniu

Splatanie, bełkotliwa mowa po-
budzenie, zaburzenia równowagi, 
zaburzenia pamięci, koncentracji. 
Często młodzi ludzie skarżą się bóle 
głowy i zaburzenia widzenia. Wy-
stępują wahania nastroju od nad-
miernej euforii, po uczucie smutku 
i beznadziei. Po zażyciu dopalaczy 
częste są zachowania agresywne i 
autoagresywne. Zaburzenia rytmu 
dnia i nocy. Brak potrzeby snu może 
doprowadzić do zaburzeń lękowych i 
innych zaburzeń psychicznych.

Skóra i bło-
ny śluzowe

Zapalenia błony śluzowej jamy ust-
nej i nosa prowadzące do tworzenia 
się trudno gojących ran i owrzo-
dzeń. Mogą pojawić się stany zapal-
ne na skórze w postaci wysypki lub 
wybroczyn, świadczące o uczuleniu 
na substancje zawarte w zażywa-
nych dopalaczach. 

Układ  ser-
cowo na-
czyniowy

Przyspieszona akcja serca, począt-
kowo wzrost, a następnie znaczny 
spadek ciśnienia tętniczego, bóle w 
klatce piersiowej. Bóle wieńcowe i 
udar mózgu mogą być konsekwen-
cją działania dopalaczy. 

Układ od-
dechowy

Płytki szybki oddech, chwilowe trud-
ności z oddychaniem prowadzące do 
utraty przytomności.

inne

 Hipertermia- gwałtowny wzrost 
temperatury ciała, często będący 
bezpośrednią przyczyną zgonu po 
zażyciu dopalaczy. Częstym obja-
wem jest też nietrzymanie moczu 
i brak kontroli nad innymi czynno-
ściami fizjologicznymi.

Rola i zadania działań profilaktycznych
Ważne, aby podjęto działania na poziomie 
wczesnej interwencji, kiedy to dopalacze nie 
podziałały destrukcyjnie na  młodego człowie-
ka. Wczesna interwencja pełni rolę chroniącą. 
Ma za zadanie zmotywowanie do ograniczenia 
eksperymentowania i nadużywania.  Zasad-
niczym celem w profilaktyce oprócz dostar-
czenia wiedzy na temat szkodliwości różnych 
substancji psychoaktywnych jest pogłębianie 
wiary młodych w swoje zdolności i możliwości 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warsz-
taty umiejętności społecznych poruszające 
tematy samooceny, komunikacji, radzenia so-
bie ze stresem dają dużo lepsze rezultaty, niż 
sama tylko edukacja na temat środków psy-
choaktywnych. 
Piśmiennictwo u autorki
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Mój stosunek do 

transplantacji narządów

mgr piel. Katarzyna Broda 
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty - Tarnowskie Góry 

Oddział Neurologii

Jestem kobietą w przedziale wiekowym między 30-40 rokiem życia, które w 
każdej sekundzie jego odliczania może się zmienić z pozornie szczęśliwego na pełnego 
toczącej się walki z chorobą nieuleczalną lub niewydolnością organizmu spowodowa-
ną dysfunkcją, któregoś z naszych delikatnych organów.

Jestem pielęgniarką, która codziennie w każdej 
chwili swojego dyżuru walczy o poprawę ogólne-
go stanu zdrowia każdego podopiecznego. Wraz z 
całym zespołem medyczno - terapeutycznym wy-
pełniamy tony papierowych wymogów stawianych 
na pierwszym planie przez NFZ aby każdy pacjent 
mógł zostać przyjęty pod nasze medyczne „skrzy-
dła”, które pozwolą na  powrót do codziennych obo-
wiązków rodzinnych, zawodowych i obywatelskich.

Jestem aktywnym kierowcą kat. „B”, który w 
codziennych zmaganiach drogowych obserwu-
je kruchość życia potencjalnych „nieświadomych 
dawców organów”. Przestrzegając przepisów  ru-
chu drogowego przedłużamy swoje życie i inych a 
tym samym świadomie mamy wpływ czy kiedyś 
będziemy potencjalnym dawcą 
organów. Jako kierowca mam 
przy sobie oświadczenie woli, 
że świadomie za życia zgła-
szam chęć oddania organów 
do przeszczepów w przypadku 
mojej śmierci. Nie wiemy jed-
nak ilu czynnych kierowców, 
jeżdżąc po naszych drogach, 
łamiąc lub przestrzegając prz-
episy , może pochwalić się ta-
kim oświadczeniem Statystyki 
przedstawiają, że tylko 6% populacji w Polsce zgło-
siło sprzeciw przeciw przeszczepom po śmierci w 
Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Oznacza to, że 
brak sprzeciwu nie zgłoszonego za życia wiąże się z 
dobrowolną chęcią oddania narządów drugiej oso-
bie. Więc zadać należy pytanie dlaczego w Polsce 
jest tak mało dawców pośmiertnych? Czy to nasza 
biurokracja tak radykalnie zmniejsza szanse osób 
chorych na pozyskanie nowego organu i życia w 
zdrowiu choć pod kontrolą leczenia imunosupresyj-
nego? 

Mogę sobie tylko wyobrażać co przeżywa ro-
dzina po śmierci najbliższego- dawcy. Ale czy w 
takich momentach podejmowanie decyzji jeszcze 
pod presją czasu tak istotnego dla przeszczepia-
nych narządów nie jest złem systemowym. Wiem, 
że rodzina ma prawo decydować o tym w jaki spo-
sób zostaną przekazane zwłoki do Pana Najwyż-
szego. Ale czy to ON nie uczy nas przez całe życie 
kochać bliźniego jak siebie samego od poczęcia aż 
do śmierci? Każdy najbliższy ofiary nie działa ra-
cjonalnie w tych trudnych momentach, ale można i 
należy za życia szerzyć wiedzę przybliżającą temat 
przeszczepów i przedstawić nasze  osobiste stano-
wisko w tym temacie.  Wszyscy na ogół rozmawiają 
z najbliższymi w czym w razie śmierci ma być ubra-

ny lub w jakiej formie pochowany- stałej czy prosz-
kowej. Te wybory nie są łatwe za życia, ale nie są 
łatwiejsze w chwili śmierci osoby bliskiej.

Ludzie powinni pomyśleć, że biorcą dzisiaj jest 
młoda kobieta która ma ostrą niewydolność ne-
rek i bardzo potrzebuje jednej małej nerki, któ-
ra uratuje jej życie i zdrowie by móc wychować 
dzieci, ale może też się zdarzyć, że babcia, która 
nie pozwoliła na pobranie narządów od swojego 
męża, będzie poszukiwała dawcy  szpiku dla jej 6 
letniej wnusi walczącej z ostrą białaczką szpikową. 
Człowiek drugiemu człowiekowi zawsze jest 
potrzebny.

Jedną z form  dawstwa są przeszczepy rodzin-
ne, ale jak i  w przypadku pozostałych musi być 

spełniony cały szereg zgodności 
nie tylko w zakresie grupy krwi 
czy czynnika Rh. Wiem, że i te 
decyzje są trudne co do decy-
zji o oddaniu swojego organu 
osobie najbliższej bo życie ma 
się jedno, żonę jedną, męża, 
rodziców też. Wszystkie  do-
bra naszego doczesnego życia 
można oddać aby tylko wszycy 
w domu rodzinnym byli zdrowi. 
Sama jestem córką- jedynacz-

ką, która oprócz swoich rodziców nie mam nikogo. 
Oni dali mi życie którym się teraz mogę cieszyć, 
a ja w razie sytuacji kryzysowej powinnam stanąć 
na wysokości zadania.

Pomimo ogólnego dostępu do internetu, me-
diów, czasopism i publikacji, świadomość ludzi 
na temat wiedzy o przeszczepach w Polsce jest 
znikoma i kształtuje się procentowo na podobnym 
poziomie jak przeszczepy dokonane. Uważam, że 
sprawą niezwykle ważną jest, aby pielęgniarki, 
nieustannie uczestniczyły w promowaniu wiedzy 
dotyczącej tych  tematów. Szczególną rolę po-
winny odegrać właśnie pielęgniarki zatrudnione w 
środowiskach nauczania i wychowania. To co jest 
nieznane lub bardzo mało znane, wyzwala niepo-
kój i lęk – a poznane, dzięki wiedzy i wyjaśnieniom 
profesjonalistów, pozwala na akceptację i inne, 
nowe spojrzenie na przedstawiany temat. 

Jestem człowiekiem, jestem kobietą, jestem 
córką, jestem pielęgniarką, jestem kierowcą -  je-
stem za przeszczepem narządów tych rodzinnych 
jak i od obcych dawców.Nie wolno nam marnować 
tak cennych darów, które ratują życie drugiego 
człowieka. 

 Uczestniczka Kurs Kwalifikacyjnego
 Pielęgniarstwo w Środowisku 

Nauczania i  Wychowania
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Pacjent po transplantacji płuc.

Wybrane problemy pielęgnacyjne

mgr Renata Mroczkowska     dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Zespół ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i w intensywnej opiece OIPiP w Katowicach

Chory po przeszczepie to bardzo specyficzny pacjent. Opieka nad nim, jest wypadko-
wą doświadczenia, zaangażowania i zorganizowania całego zespołu terapeutycznego. 
Łączy w sobie szeroką wiedzę z zakresu kilku dziedzin pielęgniarstwa, od chirurgicz-
nego począwszy, przez neurologiczne, dermatologiczne, kardiologiczne, pulmonolo-
giczne, na onkologicznym kończąc. Niestety, w warunkach polskich brakuje fachowej 
literatury dla pielęgniarek opiekujących się pacjentem po transplantacji płuc, dlatego 
wymiana doświadczeń staje się cennym źródłem przywracaniu pacjenta do pełni życia.

Zasadniczym elementem opieki pielęgniar-
skiej we wczesnym okresie po przeszczepie,  
jest obserwacja ukierunkowana na szybkie 
rozpoznanie ewentualnych problemów mają-
cych swoje podłoże w przeprowadzonym zabie-
gu operacyjnym i stosowanej immunosupresji. 
Na pierwszy plan wysuwa się monitorowanie 
wydolności krążeniowo – oddechowej chorego, 
czynności przeszczepu, procesu odrzucania, 
doznań bólowych, ryzyka zakażenia (płuca są 
narządem wyjątkowym z racji stałego naraże-
nia na działanie środowiska zewnętrznego) i 
funkcjonowania innych narządów (np. nerek). 
Realizację powyższych zadań umożliwia ścisła  
współpraca pomiędzy zespołami: pielęgniar-
skim, lekarskim i fizjoterapeutycznym.

1. Do oceny wydolności układu odde-
chowego wykorzystywane są pomiary 
gazometrii tętniczej i saturacji krwi tęt-
niczej 

Przez pierwsze 24 godziny po operacji prze-
szczepu jednego płuca (SLT) pacjent leży na 
boku nieoperowanym. Po operacji przeszczepu 
obu płuc (DLT) leży płasko na plecach przez 
24 godziny. Pozycje te mają ułatwić ewakuację 
płynu z opłucnej oraz rozprężanie się płuc.

Dzięki tlenoterapii – zapewniana jest satu-
racja na poziomie 95-97%. Krótkotrwałe spad-
ki <90% mogą być spowodowane czynno-
ściami wymagającymi od pacjenta znacznego 
wysiłku, np. zmianą pozycji w łóżku, napadem 
uciążliwego kaszlu bądź bólem rany poopera-
cyjnej podczas intensywnie prowadzonej re-
habilitacji, mającej zapewnić drożność drze-
wa oskrzelowego. Niepokojące są natomiast 
długotrwałe spadki saturacji z towarzyszącą 
dusznością i spłyceniem oddechu - mogą być 
objawem groźniejszego powikłania, jakim jest 
zaczopowanie światła oskrzela przez gęstą wy-

dzielinę, której pacjent nie umie wykrztusić. 
Jedyną drogą wyjścia z tej sytuacji jest wy-
konanie bronchoskopii i udrożnienie oskrzela. 
Bronchoskopia, u pacjenta po przeszczepie 
płuc, jest badaniem bądź planowym np. po-
branie materiału do badań mikrobiologicznych, 
bądź w sytuacjach nagłych jak ta wspomniana 
powyżej. Ważnym jest aby pielęgniarka potra-

fiła prawidłowo przygotować potrzebny sprzęt, 
fachowo asystować podczas zabiegu i zgod-
nie z obowiązującymi zasadami zabezpieczyć 
bronchoskop po badaniu.

Po około 12 godzinach od zakończenia ope-
racji rozpoczyna się fizjoterapię. W przeszcze-
pionych płucach zaburzona została reakcja na 
bodźce drażniące, pacjent nie umie reagować 
kaszlem na gromadzącą się w oskrzelach gę-
stą,  śluzową wydzielinę (poniżej linii zespo-
lenia z oskrzelem dawcy) dlatego do  szóstej 
doby po zabiegu zalecane jest oklepywanie, 
stymulacja kaszlu i wykrztuszania wydzieliny 
przez całą dobę, w odstępach 2 godzinnych, 
z zachowaniem jednej dłuższej przerwy (max. 
około 3h) na ciągły sen pacjenta. Priorytetem 
w leczeniu chorych po przeszczepie płuc jest 
szybkie uruchomienie. Już w drugiej dobie po 
zabiegu podejmowane są próby biernego a 
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później czynnego sadzania pacjenta. Inten-
sywność ćwiczeń uzależniona się od ogólnego 
stanu pacjenta. Indywidualny program ćwiczeń 
oddechowych obejmuje  aktywną, wieloaspek-
tową rehabilitację ukierunkowaną na rozwiązy-
wanie problemów wynikających z odnerwienia 
płuc. Czynnikami warunkującymi  powodzenie 
są: zapewnienie właściwej wentylacji i odpo-
wiedniego nawilżenia powietrza, wyeliminowa-
nie bólu pooperacyjnego.

Wraz z upływem czasu i poprawą wydolno-
ści oddechowej ogranicza się stosowanie tlenu 
(całkowite wycofanie w zależności od stanu pa-
cjenta nastąpi około 2 tygodnia  po zabiegu). 
Chory z przeszczepionymi płucami jest najczę-
ściej od niego uzależniony. Całkowite odsta-
wienie (mimo prawidłowych wartości SatO2) 
może być przyczyną psychicznego lęku.

2. Ocena wydolności hemodynamicznej 
pacjenta jest elementem monitorowania 
funkcjonowania układu krążenia

Wnikliwie analizuje się zapis elektrokardio-
graficzny pod kątem ewentualnych zaburzeń 
rytmu serca. Dokonuje się pomiarów ciśnienia 
krwi metodą inwazyjną, oceniany jest rzut ser-
ca, praca nerek i wątroby (bilans płynów, diu-
reza godzinowa, palpacyjnie badanie wątroby). 
Na zlecenie lekarskie dokonuje się oznaczenia 
poziomu kreatyniny, prób wątrobowych. Wy-
mienione działania są testem wydolności ko-
mór serca. W późniejszym okresie z powodu 
stosowanej immunosupresji problemem może 
stać się nadciśnienie tętnicze i hipercholeste-
rolemia. 

3.Pielęgnacja rany pooperacyjnej

Codzienna obserwacja i kontrola rany po-
operacyjnej pozwala na rozpoznanie zmian 
zapalnych w okolicy miejsca operowanego. 
Zaczerwienienie w obrębie rany, ocieplenie, 
wysięk lub wydzielina o charakterze surowi-
czym, ropnym świadczą o infekcji. Toaletę rany 
wykonuje się bezpośrednio po zabiegu opera-
cyjnym. Raz dziennie jest ona dezynfekowana 
i zabezpieczana jałowym opatrunkiem. Prawi-
dłowo gojenie - przez rychłozrost. Między 14 – 
20 dobą usuwane są szwy. Wytworzenie blizny 
następuje po 6 tygodniach. Kości klatki pier-
siowej ulegną zagojeniu po 2-3 miesiącach. W 
tym czasie pacjentowi nie wolno nadwyrężać 
mięśni brzucha i miejsc nacięcia. Dozwolo-
ny ciężar do dźwigania to maksymalnie 5 kg. 
Nie wolno wykonywać przysiadów, pompek i 
brzuszków. Pacjenta uświadamia się, że leki 
sterydowe (immunosupresja) wydłużają goje-
nie - stąd konieczność dodatkowej ostrożności.

4. Immunosupresja

Przeszczepienie allogennego narządu zwią-
zane jest ze wzbudzeniem odczynu odporno-
ściowego,  dlatego pacjent po przeszczepie  
musi  przyjmować leki immunosupresyjne, ob-
niżające aktywność układu immunologicznego. 
Immunosupresja choć konieczna, nie jest po-
zbawiona efektów ubocznych. Ważnym jest by 
pielęgniarka i jej podopieczny – zdawali sobie 
sprawę, że działania uboczne stosowanych  le-
ków są czymś naturalnym – zwłaszcza w bez-
pośrednim okresie po transplantacji. 

Główne objawy uboczne to: 

1. Nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia 
(Cyklosporyna, Tacrolimus)

2. Toksyczny wpływ na nerki (Cyklosporyna 
,Tacrolimus, Acyclovir) i zatrzymanie wody 
w organiżmie (Solumedrol , Prednizon). 

3. Nadmierne owłosienie, trądzik (Cyklospory-
na, Prednizon)

4. Przerost dziąseł (Cyklosporyna)

5. Zaburzenia żołądkowo – jelitowe (Cyklospo-
ryna, Tacrolimus, Sirolimus, Mykofenolan 
Mofetilu, Prednizon, Solumedrol)

6. Skłonność do infekcji (Cyklosporyna, Ta-
crolimus, Mykofenolan Mofetilu, Prednizon, 
Solumedrol, surowice antylimfocytarne)

7. Choroby nowotworowe (Cyklosporyna, My-
kofenolan Mofetilu, Sirolimus) Badania na-
ukowe wskazują, że leki immunosupresyjne 
zwiększają częstość występowania chłonia-
ków, raka skóry, raka jelita grubego, raka 
szyjki macicy. Nowotwory te mogą się roz-
wijać w dowolnym czasie po transplanta-
cji. Najczęściej występującym nowotworem 
jest rak skóry. Dlatego zaleca się regularną 
kontrolę całej skóry ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na okolice grzbietu, ramion, 
uszu i karku. Stosowanie filtrów przeciw-
słonecznych oraz ograniczenie spacerów w 
godzinach 11.00-15.00.
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8. Cukrzyca (Tacrolimus,  Prednizon,  Solume-
drol) U wielu pacjentów po transplantacji 
dochodzi do zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowej. We wczesnym okresie poope-
racyjnym u chorych z rozpoznaną cukrzycą 
stosowana jest insulinoterapia stałym wle-
wem insuliny przy kontroli poziomu glikemii 
co 2 godziny. W okresie rekonwalescencji 
kiedy następuje normalizacja zapotrzebo-
wania na insulinę u pacjenta prowadzi się 
terapię insuliną w dawkach frakcjonowa-
nych. Hemoglobina glikowana HBAlc jest 
najlepszym  parametrem oceniającym  
efektywność leczenia cukrzycy.

9. Upośledzenie czynności szpiku ( Sirolimus, 
Surowice antylimfocytarne)

Główne symptomy to anemia, leukopenia i 
trombopenia. Główną zasadą towarzyszącą 
stosowaniu  tych leków jest regularna kon-
trola morfologii krwi obwodowej. 

10. Osteoporoza (Prednizon) Czynnikiem pro-
filaktyki jest aktywność fizyczna oraz die-
ta bogata w wapń. Zaleca się wypijanie 3 
szklanek mleka lub 3 jogurtów dziennie. 
Dodatkowo wspomagająco pacjent powi-
nien przyjmować witaminę D3 oraz prepa-
raty wapnia. 

11. Depresyjne działanie na układ nerwowy i 
kłopoty psychologiczne (Cyklosporyna, Ta-
crolimus, Solumedrol, Prednizon) Obejmu-
jące drżenie rąk i nóg, zaburzenia snu, za-
burzenia nastroju, bóle głowy, zaburzenia 
widzenia (stąd bezwzględny zakaz prowa-
dzenia samochodu w pierwszych 3 miesią-
cach po zabiegu) zmiany nastroju, koszma-
ry senne, poty nocne i zaburzenia snu. 

Rozumiejąc wagę tych problemów staramy 
się przywrócić naturalny rytm snu i czuwania, 
nie ponaglać chorego, akceptować i werbalizo-
wać odczucia, wspierać go emocjonalnie, uła-
twiać kontakt z rodziną i z innymi pacjentami.

5. Odrzucanie przeszczepu

Po przeszczepie mogą wystąpić różne po-
wikłania. Do najgroźniejszych zalicza się reak-
cje odrzutu. Równocześnie trzeba powiedzieć, 
że występują one u prawie każdego pacjenta. 
Średnio pacjent po transplantacji ma około 
1-2 epizody odrzucania. Rozpoznanie opiera 
się o zespół objawów klinicznych, a kiedy nie 
dają one  jednoznacznego obrazu wykonuje 
się biopsję przezoskrzelową przeszczepione-
go płuca. Kluczową sprawą jest jak najszybsze 
podjęcie działań zapobiegawczych stąd nacisk 
na obserwację pacjenta, wypracowanie  nawy-

ku samokontroli i samoobserwacji. 

Pielęgniarka powinna dobrze znać i klasyfi-
kować niepokojące objawy takie jak:

- uczucie zmęczenia, duszność, pogorszenie 
wydolności wysiłkowej spadek FEVI o 10%, 
(Po opuszczeniu szpitala pacjent wykonuje 
mikrospirometrię dwa razy dziennie o stałej 
porze, na czczo lub dwie godziny po posiłku. 
Jeżeli wartość FEV1 będzie niższa przez dwa 
kolejne dni o około 10%, od ustalonej, in-
dywidualnej normy - należy zgłosić ten fakt 
lekarzowi.)

- wzrost temperatury ciała >37,5o C, utra-
ta apetytu, przyrost wagi ciała> 2,0 kg w 
trzech kolejnych dniach. 

Żelazną zasadą przy stosowaniu immuno-
supresji jest ścisłe przestrzeganie ustalonych 
dawek i godzin zażywania specyfików, niere-
gularne przyjmowanie lub pominięcie kolejnej 
zaleconej dawki może przyczynić się do cięż-
kich powikłań a nawet odrzucania przeszcze-
pionego narządu. 

Podsumowanie

Transplantacja jest metodą leczenia, której 
powodzenie determinuje w równej mierze wza-
jemna współpraca, fachowość i wiedza. Przed 
zespołem pielęgniarskim stoją zadania  doty-
czące nie tylko opieki okołooperacyjnej, ale 
również przygotowania do samokontroli i sa-
moopieki w okresie po transplantacji. Edukacja 
zdrowotna przeprowadzona przez wyszkoloną 
pielęgniarkę, zdającą sobie sprawę z wagi pro-
blemu jakim jest właściwe postępowanie po 
przeszczepie narządu, umiejętność rozpozna-
wania objawów niepokojących i znajomość za-
sad postępowania w momencie pojawienia się 
powikłań, jest podstawowym warunkiem bez-
pieczeństwa pacjenta oraz szybkiego powrotu 
do pełni życia. 

Piśmiennictwo u autorów
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Prośba o wsparcie

Bardzo proszę o pomoc dla mojego syna, który choruje na obustronny niedosłuch  
i wymaga zaprotezowania. 
 Obecnie syn  uczy się w Liceum Ogólnokształcącym, i aparaty słuchowe są dla niego  nie-
zbędne w codziennym  życiu i nauce. Moja sytuacja finansowa nie pozwala mi w pełni pokryć 
wydatków związanych z leczeniem syna. Jestem  pielęgniarką  samotnie wychowującą troje 
dzieci. Moje przeciętne dochody miesięcznie  z jeszcze  dodatkowym zatrudnieniem wynoszą 
ok. 3000 zł.

Całkowity koszt zakupu dwóch aparatów wynosi 13.200 zł. Dofinansowanie z NFZ  
wynosi 4.120 zł, MOPS pokrywa  1.824 zł, a pozostały koszt, który spoczywa na 
mnie to 7.256 zł. Niestety nie jestem w stanie zebrać takiej kwoty i pomóc synowi.
Będę wdzięczna za każdą okazaną pomoc i zrozumienie,  tak bardzo chciałabym aby mój syn 
mógł normalnie żyć…

Z poważaniem  Barbara -  Pielęgniarka z Mikołowa
Ewentualne wpłaty proszę  przesłać na konto: 

41 1050 1634 1000 0022 2192 3812 
Bardzo dziękuję

Dane osobowe znane Redaktor Naczelnej
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Odpływ wsteczny  
pęcherzowo-moczowodowy u dzieci  

z zakażeniem układu moczowego 

Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy (OPM) jest definiowany jako pa-
tologiczny odpływ moczu z pęcherza moczowego w kierunku moczowodów,  
w wyniku którego mocz powraca do moczowodów a często także do nerek.

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy sta-
nowi duży problem w praktyce pediatrycznej  
z powodu częstości występowania oraz roli od-
grywanej w patogenezie zakażeń układu mo-
czowego, przewlekłej niewydolności nerek oraz 
nefropatii odpływowej. OPM jest diagnozowany 
u 30-50% dzieci z zakażeniem układu moczo-
wego.

Zakażenie układu moczowego to obec-
ność drobnoustrojów chorobotwórczych  
w układzie moczowym, powyżej zwieracza 
pęcherza moczowego. Zakażenia układu mo-
czowego są drugą po zakażeniach w obrębie 
układu oddechowego przyczynę interwencji 
lekarskich. Stanowią najliczniejszą grupę za-
każeń o etiologii bakteryjnej (5-10%). Już w 
okresie niemowlęcym i noworodkowym często 
dochodzi do rozwoju pierwszego epizodu zaka-
żenia układu moczowego. Wśród dzieci do lat 6 
występuje u 7% dziewczynek i 2% chłopców. 
Co 10 dziecko do okresu dojrzewania przecho-
dzi jeden epizod zakażenia układu moczowego. 
Do powikłań zakażeń układu moczowego nale-
ży: nadciśnienie tętnicze i wywoływane blizna-
mi pozapalnymi - przewlekłe odmiedniczkowe 
zapalenie nerek.

Częstość występowania i waga problemu za-
każeń układu moczowego powinny skłaniać ca-
łość zespołu terapeutycznego do poszukiwania 
najskuteczniejszych sposobów diagnozowania, 
leczenia, pielęgnacji i profilaktyki tej jednostki 
chorobowej. Z uwagi na obecny związek mię-
dzy odpływem pęcherzowo-moczowodowym, 
zakażeniem układu moczowego i powstawa-
niem blizn w miąższu nerek , jednym z moż-
liwych działań mających na celu zredukowanie 
ilości zakażeń układu moczowego jest wczesna 
diagnostyka i leczenie odpływów wstecznych 
pęcherzowo-moczowodowych. Potwierdzenie 
lub wykluczenie istnienia odpływu pęcherzowo-
-moczowodowego u dzieci z zakażeniem układu 
moczowego pozwala na ustalenie racjonalnego, 
indywidualnego planu postępowania.

OPM u około 70% dzieci jest wadą wrodzo-
ną, związaną z zaburzeniami czynnościowy-
mi i/lub nieprawidłowościami w budowie pę-
cherzowych ujść moczowodów, u około 20% 

dzieci OPM jest powiązane z pęcherzem neu-
rogennym, pozostałe 10% to wtórne OPM . 
Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy 
jest stopniowany według klasyfikacji Inetrna-
tional Reflux Study Commitee, która zawiera 
pięć stopni OPM. Klasyfikacja ta jest oparta na 
obrazie cystouretrografii.
Stopień 

OPM 
Charakterystyka 

Stopień  
I

Odpływ do poziomu moczowodu, nie 
osiąga miedniczki nerkowej, występuje 
różny stopień poszerzenia moczowodów 

Stopień  
II

Odpływ do poziomu miedniczki nerko-
wej, układ kielichowo-miedniczkowy 
nieposzerzony, obraz sklepień kielichów 
prawidłowy 

Stopień 
III

Umiarkowane poszerzenie moczowo-
dów, możliwe występowanie kolanko-
wych zagięć moczowodu, umiarkowane 
poszerzenie kielichowo-miedniczkowe, 
obraz sklepień kielichów prawidłowy lub 
nieznacznie zdeformowany 

Stopień 
IV

Umiarkowane poszerzenie moczowo-
dów, możliwe występowanie kolanko-
wych zagięć moczowodu, umiarkowane 
poszerzenie kielichowo-miedniczkowe, 
sklepienie kielichów nieostre z widocz-
nymi brodawkami nerkowymi 

Stopień  
V

Znaczne poszerzenie moczowodów, wy-
stępują kolankowe zagięcia moczowodu, 
znaczne poszerzenie kielichowo-mied-
niczkowe, niewidoczne odciski broda-
wek nerkowych, występuje odpływ do 
miąższu nerkowego 

Tabela 1. Klasyfikacja OPM według Inetrnational Reflux 
Study Commitee.

Diagnostykę odpływu wstecznego pę-
cherzowo-moczowodowego należy rozpo-
cząć w przypadku: 
dzieci z nawracającymi zakażeniami układu 
moczowego;
nagle pojawiających się parć naglących, w tym 
także nietrzymania moczu z towarzyszącymi 
parciami naglącymi, z obecną lub nieobecną 
dysfunkcją defekacyjną; starszych dzieci obar-
czonych negatywnym wywiadem urologicznym. 
Działania diagnostyczne powinno się prowadzić 
także u dzieci z: odpływem wstecznym pęche-
rzowo-moczowodowym występującym w rodzi-

mgr Jadwiga Bartosz
Pielęgniarka Oddziału Niemowlęcego  
i Patologii Noworodka Centrum Pediatrii  
im. Jana Pawła II w Sosnowcu

mgr Magdalena Czachura-Trzpiot

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Niemowlęcego  
i Patologii Noworodka Centrum Pedia-

trii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
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nie; ultrasonograficznym obrazem wodonercza 
lub ureterohydronefrozy; dysplazją lub hipo-
plazją nerek; cienką warstwą miąższu nerek. 

W diagnozowaniu OPM ma zastosowanie  
5 technik diagnostyki obrazowej: cystouretro-
grafia mikcyjna, bezpośrednia cystografia izo-
topowa, pośrednia cystografia izotopowa, ul-
trasonografia i cystografia ultrasonograficzna.

Cystografia mikcyjna stanowi tzw. „złoty 
środek” w diagnostyce odpływu wstecznego 
pęcherzowo-moczowodowego. Wykonywanie 
cystografii mikcyjnej rutynowo u wszystkich 
dzieci po przebytym pierwszym epizodzie zaka-
żenia układu moczowego nie jest uzasadnione i 
nie jest zalecane.

American Academy of Pediatrics (AAP) i Na-
tional Institute for Health and Clinical Excel-
lence (NICE) zalecają wykonanie cystografii 
mikcyjnej po przebytym pierwszym epizodzie 
zakażenia układu moczowego o przebiegu go-
rączkowym, u dzieci poniżej 6 miesiąca życia, u 
których w badaniu ultrasonograficznym wykry-
to nieprawidłowości w obrębie układu moczo-
wego z towarzyszącym zastojem moczu oraz u 
dzieci z nawracającymi infekcjami układu mo-
czowego. 

Na podstawie wyniku cystografii mikcyjnej 
ocenia się stopień odpływu wstecznego pęche-
rzowo-moczowodowego według klasyfikacji In-
ternational Reflux Study Committee. Badanie 
to pozwala na określenie cech odpływu wstecz-
nego pęcherzowo-moczowodowego (czas, stro-
nę, stopień) oraz ocenę anatomii górnych i dol-
nych dróg moczowych.

Jest ona jednak wykonywana jedynie u 60-
80% pacjentów pediatrycznych ze wskazania-
mi do jej wykonania. Przyczyną rezygnacji z 
wykonania cystografii mikcyjnej jest: ryzyko 
wtórnego zakażenia układu moczowego wywo-
łanego cewnikowaniem pęcherza moczowego, 
obawa przed naświetleniem, strach przed nara-
żeniem dziecka na ból oraz koszty badania. Do 
rozwoju zakażenie układu moczowego jako po-
wikłania cystografii mikcyjnej dochodzi częściej 
u chorych z wadami układu moczowego wywo-
łującymi zastój moczu. Wady cewki moczowej 
są rzadkim powikłaniem cystografii mikcyjnej.

 
Poza badaniami obrazowymi układu moczowe-
go proces diagnostyczny odpływu wstecznego 
pęcherzowo-moczowodowego zawiera: 

ocenę rozwoju fizycznego dziecka, ocenę war-
tości ciśnienia tętniczego krwi, ocenę poziomu 
kreatyniny w surowicy, badanie ogólne i mikro-
biologiczne moczu, pomiaru poziomu zalegania 
moczu po mikcji oraz oceny zapisów  w dzien-
niczku mikcji prowadzonym przez pacjenta. 
W leczeniu OPM stosuje się zarówno lecze-
nie zachowawcze jaki i leczenie operacyjne,  
a także przewlekłą profilaktykę przeciwbak-
teryjną oraz endoskopowe ostrzykiwanie ujść 

moczowodów. Wybór sposobu leczenia jest 
indywidualny, zależny od: płci, wieku, stopnia 
OPM, strony OPM, objawów choroby, współist-
niejących zaburzeń czynnościowych pęcherza 
moczowego i układu pokarmowego, jakości 
współpracy z pacjentem i jego rodzicami. Ce-
lem leczenia OPM jest zapobieganie nefropatii 
refluksowej nerek w wyniku eliminacji odpływu 
wstecznego i opanowywania zakażeń układu 
moczowego.  Postępowanie oparte na obser-
wacji jest w istocie oczekiwaniem na samoist-
ne wyleczenie OPM, w wybranych przypadkach 
połączonym z profilaktyką antybakteryjną. 

 W obserwacji istotnym jest zwrócenie 
uwagi na częstość współwystępowania odpły-
wu wstecznego pęcherzowo-moczowodowego  
i zakażenia układu moczowego co pozwoli na 
szersze stosowanie diagnostyki odpływu pę-
cherzowo-moczowodowego wśród dzieci z za-
każeniem układu moczowego, a w efekcie po-
zwoli uchronić te dzieci przed rozwojem blizn w 
nerkach i innych powikłań odpływu wstecznego 
pęcherzowo-moczowodowego.

Z badań przeprowadzonych w Centrum Pe-
diatrii w Sosnowcu, w których badano częstość 
występowania odpływu wstecznego pęcherzo-
wo-moczowodowego u dzieci hospitalizowa-
nych z powodu zakażeń układu moczowego w 
powyższym szpitalu w latach 2009-2013 uzy-
skano następujące wnioski.

Wnioski:
1. Zakażenia układu moczowego stanowią bar-

dzo częsty powód interwencji lekarskich  
i hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczą 
zwłaszcza noworodków i niemowląt, u któ-
rych zgodnie ze standardami, zakażenia 
układu moczowego należy leczyć w warun-
kach szpitalnych. 

2. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy odgry-
wa istotna role w patogenezie zakażeń ukła-
du moczowego, przewlekłej niewydolności 
nerek oraz nefropatii odpływowej. 

3. Wśród dzieci hospitalizowanych z powo-
du zakażenia układu moczowego odpływ 
pęcherzowo-moczowodowy występował z 
częstością 27,1 na 100 przypadków, wada 
ta była diagnozowana w Centrum Pediatrii  
z częstością 10,7 na 100 przypadków. 

4. Odpływ pęcherzowo-moczowodowy w ba-
danej grupie występował częściej u dziew-
czynek niż u chłopców, w stosunku przekra-
czającym 3-1. U noworodków i niemowląt w 
Centrum Pediatrii odpływ pęcherzowo-mo-
czowodowy diagnozowano częściej u chłop-
ców w stosunku 10 do 7, wśród dzieci star-
szych przeważały dziewczynki w stosunku  
4 do 1.

Piśminnictwo u autorek
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„Podmiot leczniczy 
perspektywa przyszłości”

mgr Danuta Broncel-Czekaj
Kierownik Centralnj Sterylizatorni Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.,  

Przew. Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji, 
Przewodnicząca Koła Terenowego PTP w Siemianowicach Śl., 

Przew. Komisji Kształcenia i Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej w Warszawie

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Siemianowicach Śl. odbyła się X Ogólnopolska Kon-
ferencja „Sterylizacja” zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarek zatrudnionych  
w sterylizacji działających przy ORPiP w Katowicach oraz Koło Terenowe PTP w Sie-
mianowicach Śląskich. Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzy-
stwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Polskie Stowarzyszenie Stery-
lizacji Medycznej w Warszawie. 

Relacja z konferencji

Konferencja w Siemianowicach Śl. odby-
wała się już po raz drugi, a temat przewodni: 
„Podmiot leczniczy - perspektywa przy-
szłości” jest drugą edycją w tym zakresie. 

Konferencję rozpoczęła mgr Danuta  
Broncel-Czekaj. Po uroczystym wysłucha-
niu hymnu pielęgniarskiego powitała zapro-
szonych gości. 

PTP Koło Terenowe w Siemianowi-
cach Śl. podczas konferencji świętowało  
50 lat swojego istnienia. Zatem była to 
konferencja obejmująca podwójny jubile-
usz: organizacji kolejnej, dziesiątej już kon-
ferencji organizowanej przez pielęgniarki 
pracujące w sterylizacji oraz jubileusz sto-
warzyszenia naukowego.W konferencji brało 
udział 160 osób, a wśród zaproszonych go-
ści byli: przedstawiciele Sejmu RP, Urzędu 
Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Viceprezes Zarządu Głównego 
PTP w Warszawie, Zarządu Oddziału PTP w 
Katowicach, przewodniczące kół terenowych 
Śląska, Viceprezes Polskiego Stowarzysze-
nia Sterylizacji Medycznej w Warszawie, 
asystent w biurze senatorskim Leszka Pie-
choty, władze miasta Siemianowice Śl. oraz 
zarządzający podmiotami leczniczymi, Pie-
lęgniarki Naczelne i Przełożone.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy 
podmiotów leczniczych, stacji Sanepid oraz 
wykładowcy śląskich uczelni i partnerzy me-
rytoryczni, biorący aktywny udział w panelu 
„Sterylizacja”. 

Podczas konferencji, Pani Danuta  
Pietraszewska - poseł na Sejm RP powie-
działa, że „obchody Abrahama to niezwy-
kłe wydarzenie”, tym bardziej jeżeli doty-
czy to stowarzyszenia. Podkreśliła też , że 

„niewiele zawodów ma swój hymn”, któ-
ry w treści opisuje postawę i ducha pie-
lęgniarek. Należy się zgodzić ze słowami 
Pani poseł. Pielęgniarki działają w mieście 
Siemianowice Śląskie od ponad 50 lat. To 
pielęgniarki i położne, pasjonatki zawodu, 
miłośniczki spraw trudnych i nie dających 
profitów finansowych podjęły wyzwanie  
i rozpoczęły działania dla ludzi, dla pielęgniarek 
i położnych , dla społeczności lokalnej. Wpi-
sane są w historię miasta, szpitala i zgodnie  
z zapisami statutu promują zdrowie.

Swoją obecnością zaszczyciła uczestni-
ków konferencji Pani Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego Aleksandra Skowronek 
życząc sukcesów w trudnej pracy oraz reali-
zacji wszystkich planów. 

Wśród znamienitych gości mieliśmy za-
szczyt gościć Panią Wiceprezes Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego w Warszawie dr n. med. 
Grażynę Franek- niezwykłą osobę, inicja-
torkę motywowania pielęgniarek i położ-
nych do działań, motor napędowy Oddziału 
Śląskiego. Wykład „Starzenie się społe-
czeństwa - wyzwaniem dla opieki dłu-
goterminowej” stał się platformą dialogu 
z uczestnikami konferencji i wzbudził wiele 
refleksji wśród słuchaczy. 

W części pierwszej konferencji zaprezen-
towano historię Koła Terenowego w Siemia-
nowicach Śl., którego powstanie datuje się na  
21 stycznia 1965 r. oraz działaność statuto-
wą na rzecz pielęgniarek i społeczności lo-
kalnej w zakresie edukacji zdrowotnej oraz 
promocji zdrowia. Wśród zaproszonych go-
ści obecna była jedna z pierwszych Prze-
wodniczących KT Monika Sakiel. 
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W prezentacji „Audyt narzędzi w świe-
tle bezpieczeństwa pacjenta - działalność 
naukową Politechniki Śląskiej– profesor Po-
litechniki Śląskie z Katedry Biomateriałów  
i Inżynierii Wyrobów Medycznych w Zabrzu 
dr hab. Zbigniew Paszenda. Przedstawił 
wyniki badań uzyskanych dzięki współpra-
cy z uczestnikami kursów kwalifikacyjnych 
dla pracowników i kierowników centralnych 
sterylizatorni organizowanych przez firmę 
szkoleniową Edu-Celmed. Podkreślił zna-
czenie wysokiej jakości instrumentarium 
chirurgicznego oraz właściwego postępowa-
nia i używania zgodnie z przeznaczeniem, 
warunkujących bezpieczeństwo pacjenta 
oraz zapobieganie zakażeniom szpitalnym. 
Zdaniem wykładowcy, aby mieć wpływ na 
jakość narzędzi, ich zgodność z normami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej, (tym 
samym w Polsce) oraz zapewnić ochronę 
pacjenta będącego klientem = pacjentem 
konieczne jest, wprowadzenie controllingu 
nowo zakupionych narzędzi przez wprowa-
dzenie w procedury przetargowe wymogu 
badania przez niezależną instytucję ba-
dawczą z losowo wybranej dostawy i grupy 
narzędzi dostarczanych do podmiotu lecz-
niczego. W Polsce przodującą uczelnią jest 
Politechnika Śląska - Katedra Biomateria-
łów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, któ-
ra dysponuje najnowocześniejszym sprzę-
tem w tym zakresie. Niezwykle ważnym 
ogniwem jest świadomy i wykwalifikowa-
ny pracownik działu dekontaminacji, który 
profesjonalnie wykonuje ocenę wizualną, 
lubrykację i testy funkcyjne narzędzi chi-
rurgicznych, ale badania i ocenę narzędzi 
bardziej specjalistyczną okiem uzbrojonym 
w mikroskop powinien prowadzić inżynier. 
Taki profesjonalista, bioinżynier powinien 
znaleźć pracę w podmiotach leczniczych  
o charakterze zabiegowym. 

Kolejny wykładowca mgr Igor Pindycki  
z firmy Medicom Zabrze w swej prezentacji 
„Praktyczne aspekty audytu narzędzi  
u użytkownika” wyjaśnił w jaki sposób 
można audyt narzędzi przeprowadzić w pod-
miocie leczniczym oraz z jakimi kosztami 
należy się liczyć. Jednocześnie należy zadać 
sobie pytanie, z jaką częstotliwością wyko-
nujemy audyty narzędzi pod kątem ich zu-
życia, czy jesteśmy na tyle zapobiegliwi, że 
nie czekamy do momentu nie spełniania ich 
funkcji, czy mamy zapasy narzędzi pozwa-
lające, tak jak to jest w krajach zachodnich, 

na bieżącą wymianę narzędzi i ich kasację? 
Czy pamiętamy, że bezpieczeństwo pacjen-
ta, personelu i środowiska jest niezywykle 
ważnym elementem działalności podmiotu 
leczniczego? W dobie roszczeń pacjentów i 
specjalizacji firm prawniczych w procesach 
o odszkodowania te pytania pozwalają nam 
ocenić stan naszego przygotowania na te 
odpowiedzi.

Anna Kopycka, Pielęgniarka Oddzia-
łowa Oddziału Neurochirurgi z Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 7 SUM Katowice-Ochojec wygłosiła pre-
zentację „Wybrane instrumentarium i 
implanty stosowane w zabiegach neu-
rochirurgicznych” 

W części trzeciej „Problemy w opiece pie-
lęgniarskiej” przybliżyły specjalistki z geri-
atrii i diabetologii. Omówiono następujące 
tematy: 

• Wielkie problemy geriatriyczne w pie-
lęgniarstwie - jakościowe zaburzenia 
świadomości Iwona Otremba,

• Wielkie problemy geriatryczne w pielę-
gniarstwie- zaburzenia słuchu i wzroku 
Katarzyna Mazur

• Doświadczenia własne w pielęgnacji 
osób starszych Justyna Kapuściok,

• Podoklamra - nowatorskie rozwiązanie 
w medycynie, Aneta Oleszek autor-
ka polskiego produktu do wrastających 
paznokci 

• Problemy zdrowotne u osób z cukrzycą 
w wieku podeszły Barbara Mikołajec

Partnerzy merytoryczni: MCPOLSKA PL, 
Medicom, MediaMed, TransMed, Getinge, 
Sterigat, Dr Weighert, Schulke, Amadar, 
Johnson&Johnson w sesji „Sterylizacja” oraz 
podczas dwóch przerw w sposób niezwykle 
klarowny przedstawili ofertę swoich firm, co 
pozwoliło na zapoznanie się z nowościami 
produktowymi, spełniającymi normy euro-
pejskie.

Zespół ds. Pielęgniarek pracujących w ste-
rylizacji oraz Koło Terenowe PTP w Siemia-
nowicach Śl. serdecznie dziękują za tak licz-
ny udział w konferencji, wsparcie partnerów 
merytorycznych, wspaniale przygotowane 
wykłady wszystkim wykładowcom prezen-
tującym ważne zagadnienia oraz niezwykłą 
atmosferę, która towarzyszyła konferencji. 
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolej-
ną XI Ogólnopolską Konferencją „Steryliza-
cja” w kwietniu 2016 roku.

Relacja z konferencji
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izba@izbapiel.katowice.pl

izba@izbapiel.katowice.pl

Zaproszenia na konferencję
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pielkardio@wp.pl

izba@izbapiel.katowice.pl

Zaproszenia na konferencję
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie 

 
 
 
 
38-400 Krosno      Nr konta 
ul. Bieszczadzka 5     PKO BP o/ Krosno 
tel.  fax. (0-13) 43 694 60    Nr 70 1020 2964 0000 6302 0003 5998 
NIP 684-20-48-594     REGON 370011089  
e-mail. izba@oipip.krosno.pl        

 

 OIPiP. 0020.5.2015 
       Krosno, dnia  08 lipca 2015r. 

            
     

    Szanowna/y Pani/Pan 
Przewodnicząca / Przewodniczący 

 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
/wszystkie/ 

      
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie zwracam się do 

Okręgowej Rady, której Pani/ Pan przewodniczy z prośbą o pomoc finansową dla naszej 
koleżanki pielęgniarki Doroty Zięba, pracującej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, która 
od 2012r. zmaga się z ciężkimi chorobami.  

W roku 2012 – krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy ICA prawej - leczony 
operacyjnie, 

Maj 2015- zdiagnozowany rak gruczołowy odbytnicy, tętniaki tętnic żołądkowo- 
dwunastniczej i tętnicy trzustkowo- dwunastniczej. Obecnie po leczeniu operacyjnym na 
Klinice w Łodzi.  

Pani Dorota Zięba pracuje w systemie jednozmianowym z powodu orzeczonego 
stopnia niepełnosprawności, co wiąże się z niskimi dochodami. Prowadzi gospodarstwo 
domowe wraz z mężem przebywającym na świadczeniu przedemerytalnym- dochód męża 
800,00 PLN.  

Długotrwałe leczenie wiąże się z bardzo dużymi wydatkami finansowymi, 
a przebywanie na zwolnieniu L4 znacznie uszczupla budżet domowy. 

Dlatego zwracam się ze szczególną prośbą do Okręgowej Rady o pomoc, która nawet 
w najmniejszym stopniu poprawi sytuację materialną naszej koleżanki. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w tym roku wyczerpała już 
wszelkie regulaminowe możliwości udzielenia dalszego wsparcia. 

Wpłaty prosimy kierować na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Krośnie: 70 1020 2964 0000 6302 0003 5998 z dopiskiem: wsparcie leczenia dla Pani 
Doroty Zięba 

 
               Z poważaniem      

         Przewodnicząca   
           Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
            w Krośnie 
                           Barbara Błażejowska – Kopiczak 
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kondo l e n c j e

„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”

Z żalem żegnamy naszą Koleżankę  
Pielęgniarkę Reginę Boroń.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują
Koleżanki i Pracownicy NZOZ  

Medycyna Szkolna Zabrze

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem 
z dobrą wieścią powrócić”

Koleżance  Dorocie Badura- Respondek 
 wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci Mamy składają 
 koleżanki i współpracownicy SP CSK  

im. prof. K.Gibińskiego w Katowicach Ligocie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Naszej Koleżanki Jadwigi Knopp  

wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej  
Działu Anestezjologii w Okręgowym Szpitalu  

Kolejowym w Katowicach.  
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują

współpracownicy Okręgowego Szpitala  
Kolejowego w Katowicach sp.z.o.z

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy 
bo miłość to nieśmiertelność”

Naszej Drogiej Koleżance Grażynie Kucharskiej  
wyrazy szczerego współczucia  

 z powodu śmierci  Mamy składają   
Przełożona Pielęgniarek wraz z koleżankami  

z Działu Medycyny Szkolnej SP  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach 

Pielęgniarce  Oddziałowej Pani Wiesławie Lowak  
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Ojca składają

Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne  
Okręgowego Szpitala Kolejowego  

w Katowicach- sp. z.o.z.

Pielęgniarce Pani Małgorzacie Cygal  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Mamy  składają
Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne  

Okręgowego Szpitala Kolejowego  
w Katowicach- sp.z.o.z.

„Łączymy się z Tobą w bólu i smutku, w trudnych chwilach, 
sercem jesteśmy z Tobą”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Z powodu śmierci Mamy  

naszej Koleżance Barbarze Wencel
składają Pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki,  

sanitariuszka oraz współpracownicy
z I Oddziału Kardiologii GCM Katowice- Ochojec

Wyrazy szczerego współczucia 
Położnej Irenie Długosz 

z powodu śmierci Mamy składają 
pracownicy Centrum Medycznego Giszowiec Sp. z o.o.”

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Agnieszce Szmigiero 

z powodu śmierci Taty składają  koleżanki i koledzy z 
Ośrodka Całodobowej Opieki Medycznej 

NZOZ „Zdrowie” Dąbrowa Górnicza.
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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


