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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń maj 2015

3 maja Uroczystości Państwowe z okazji 
Rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

4 maja Spotkanie w NIPIP dotyczące norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

6 maja Posiedzenie Komisji socjalnej

7 maja 

Konferencja „Nowoczesne metody 
leczenia ran przewlekłych” organizo-
wana przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
chirurgicznego przy ORPIP w Katowi-
cach, Konferencja w Ośrodku Kształ-
cenia OIPIP w Łaziskach Górnych. 

8 maja 

Spotkanie dla pielęgniarek/ położnych  
samozatrudnionych w formie mikro-
przedsiębiorstw w Ośrodku Kształce-
nia OIPIP w Łaziskach Górnych

8 maja Posiedzenie Komisji Etyki

8 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
nefrologicznego

11 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego

12 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
kardiologicznego

12 maja Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

12 maja Akcja protestacyjna OZZPIP 

13 maja Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego 

13 maja Posiedzenie Komisji Kształcenia

13 maja Spotkanie Pełnomocnych Przedstawi-
cieli ORPIP

13 maja Posiedzenie Prezydium

19 maja  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji 

21 maja 

Warsztaty „ Współczesne pielęgniar-
stwo operacyjne w kardiochirurgii” 
organizowane przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa operacyjnego w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach Gór-
nych 

22 maja 

Konferencja „Pielęgniarka i położna 
przed sądem zawodowym” organi-
zowana przez Okręgowy Sąd Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w 
Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łazi-
skach Górnych

25-26 
maja 

Konferencja „ Ochrona zdrowia pielę-
gniarek i położnych przed czynnikami 
ryzyka zawodowego” organizowana 
przez Zespół ds. ochrony zdrowia w 
Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łazi-
skach Górnych

27 maja Posiedzenie ORPIP

29 maj Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pie-
lęgniarstwie 
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Samorząd to my wszyscy: 
   pielęgniarki, pielęgniarze i położne…

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

to już kolejny  miesiąc przygotowań do wyborów samorządu zawodowego. Dotychczas za-
planowane działania zostały przekierowane na bazie zgłaszanych przez pełnomocnych przedsta-
wicieli spostrzeżeń. Okręgowa Rada wydłużyła czas przygotowań do września br. Bardzo proszę 
o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w Biuletynie. Pełnomocnym 
Przedstawicielom dziękuję za czujność, a kadrze kierowniczej za nieocenione wsparcie środowi-
ska pielęgniarek i położnych w naszym regionie. 

Mamy jeszcze czas zarówno na przygotowania organizacyjne, jak i merytoryczne. Szczególnie 
ważny  jest dla nas bowiem ostateczny wybór delegatów, przewodniczących organów oraz ich 
członków. 

Przez wiele lat mieliście Państwo możliwość obserwowania poczynań i działań samorządu, 
także Waszej współpracy z wieloma osobami, którym zaufaliście podczas ostatnich wyborów.  
W ostatnich latach współpracę rozpoczęło również wiele nowych pielęgniarek, pielęgniarzy i po-
łożnych. Choć ich staż pracy w samorządzie nie jest zbyt długi może ich również warto obdarzyć 
zaufaniem.

Ostatnie lata w sposób szczególny ukierunkowane były na podnoszenie kwalifikacji, wsparcie 
finansowe koleżanek i kolegów podczas choroby oraz w trudnych sytuacjach życiowych. Tu za-
równo pomoc finansowa, jak i leczenie uzdrowiskowe były dużą  pomocą dla naszego środowi-
ska. Także pomoc w postaci pożyczek, również na prowadzenie działalności gospodarczej, były 
po wielokroć przydatne. Szeroko zakrojona akcje informacyjne poprzez zarówno druk biuletynu, 
przepisów prawnych oraz stronę internetową usprawnił przekaz bieżących wiadomości. Umożli-
wienie przesyłania  wielu informacji drogą poczty elektronicznej skróciło czas załatwiania spraw 
biurowych.

Teraz rozpoczynamy przygotowania do konkretyzowania działań i kreowania wizerunku samo-
rządu na kolejne lata. Macie dziś Państwo wiedzę i wykształcenie, a co za tym idzie świadomość 
swoich praw. To ogromna wiedza której, w obliczu czekających nas zmian w sektorze ochrony 
zdrowia, nikt Wam już nie zabierze. Kto ma wiedzę ten ma świadomość, a świadomość pozwala 
na samodzielne podejmowanie decyzji i działań. 

Dlatego już dziś zastanówmy się, jakiego wyboru chcielibyśmy dokonać. Jaki ma być kie-
runek działania samorządu zawodowego w przyszłych latach? Czego oczekujemy od kolejnych 
delegatów? Pamiętajcie, że liczą się realne działania, nie obietnice, bo te składa się lekko, ale 
dotrzymuje ciężko. 

Może to również i czas na zaprezentowanie się osób, które pretendują do pracy w samorzą-
dzie? Bardzo proszę o przemyślenia w tej kwestii. Niech nasz przyszły wybór nie będzie przy-
padkowy, nich nie będzie podjęty pod wpływem chwilowych emocji. Praca w samorządzie musi 
być pewna, podparta wiedzą oraz doświadczeniem oraz dać stabilizację całemu środowisku pie-
lęgniarek i położnych.

Ale najważniejsza sprawa to udział. Tak, właśnie – nasz udział w spotkaniach wyborczych,  
a później w Okręgowym Zjeździe, podczas których dokonywane będą tak istotne wybory. Jeśli 
więc chcemy mieć wpływ na swoją samorządową przyszłość – pytajmy pełnomocnych przedsta-
wicieli o termin zebrań i spotkań. Taka informacja musi też znajdować się w każdej placówce,  
w której wykonuje zawód pielęgniarka, pielęgniarz i położna. A więc najpierw sprawdźmy  
u pełnomocnych przedstawicieli terminy, potem czy jesteśmy na liście uprawnionych do udziału 
w wyborach, a następnie na wybory te pójdźmy. Nikt nie zrobi tego za nas. Pamiętajcie, że sa-
morząd to my wszyscy.

Z pozdrowieniami
Mariola Bartusek
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1 kwietnia    Posiedzenie Komisji Socjalnej 

8 kwietnia Posiedzenie ORPIP

10 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

13 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

13 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli, Przedstawicieli OZZPIP 
Regionu Śląskiego z Posłami z okręgu nr 32 (Sosnowiec) w siedzibie OZZPIP 
w Sosnowcu. W spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca dr Mariola Bartusek  
ORPiP oraz Sekretarz  ORPiP Bartosz Szczudłowski.

14 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych

14 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego 

15 kwietnia 
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz Przedstawicieli OZZPIP 
Regionu śląskiego w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Spotka-
nie prowadziła Pani Anna Janik

16-19 kwietnia 
XVIII zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wi-
śle. W dniach 16-17 kwietnia udział wzięła Przewodnicząca ORPiP dr Mariola 
Bartusek

17 kwietnia
Konferencja wyjazdowa dotycząca odpowiedzialności zawodowej w ZOZ 
Świętochłowice. Udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski,  
Anna Janik członek Okręgowego Sądu oraz mecenas Kinga Rudnik

20 kwietnia 

X Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji przy ORPIP w Katowicach 
oraz PTP Koło Siemianowice śl.  Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPIP w 
Katowicach

20 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli, Przedstawicieli OZZPIP 
Regionu Śląskiego z Posłami z okręgu nr 29 (Gliwice) w Zespole Policealnych 
Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu. W spotkaniu udział wziął Sekretarz 
ORPiP Bartosz Szczudłowski.

20-23 kwietnia 
W Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy. Udział 
wzięła Przewodnicząca  ORPiP dr Mariola Bartusek oraz Wiceprzewodnicząca  
ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś

22 kwietnia 
W Katowicach na placu przed Spodkiem odbyła się Akcja Protestacyjna organi-
zowana przez OZZPIP. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP dr Mariola Bartusek 
oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.

23 kwietnia 
Konferencja organizowana przez Fundację Spina „Cewnikowanie 
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych” wykład podczas konferencji wy-
głosiła Pani Anna Janik. Udział wzięła Przewodnicząca dr Mariola Bartusek.

23 kwietnia 
Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w 
Dąbrowie Górniczej „ Cukrzyca - współczesne poglądy na etiologię, przebieg, 
powikłania i leczenie”. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

27 kwietnia 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli, Przedstawicieli OZZPIP 
Regionu Śląskiego z Posłami z okręgu nr 30 (Rybnik)) w Zespole Ośrod-
ku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. W spotkaniu udział wzięła 
Przewodnicząca  ORPiP Mariola Bartusek. 

27 kwietnia  
Spotkanie w NIPIP w Warszawie przedstawicieli pielęgniarstwa 
środowiska nauczania i wychowania. Udział wzięła Maria Kasiorowska Przewod-
nicząca Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych przy ORPIP w Katowicach.

28 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa nt odpowiedzialności zawodowej w Tychach. Udział 
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski, Anna Janik członek Okręgowego 
Sądu oraz mecenas Kinga Rudnik 

28-29 kwietnia 
Konferencja „Prewencja i postępowanie w cukrzycy- wyzwania stojące przed 
pielęgniarką” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 
w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych

29 kwietnia Posiedzenie ORPIP

30 kwietnia 

Spotkanie Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych Woje-
wództwa Śląskiego oraz Przedstawicieli OZZPIP Regionu Śląskiego z Wojewo-
dą Śląskim. Spotkanie dotyczyło poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych. W 
spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca ORPIP w Katowicach Mariola Bartusek,  
a ORPIP w Bielsku-Białej Małgorzata Szwed oraz Przewodnicząca OZZPIP Re-
gionu Śląskiego Krystyna Ptok

Kalendarium kwiecień 2015
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 29 kwietnia 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 Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-

stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• przyznania prawa wykonywania zawodu położnej na czas określony,
• zmiany uchwały nr 60/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych,

• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• refundacji kosztów udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa Anestezjolo-

gicznego i Intensywnej Opieki.

Konkursy Kwiecień 2015

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II  
z Pododdziałem Geriatrycznym w Rydułtowach      Folwarczny Małgorzata

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Uchwała Nr 266/2015

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 60/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach  

z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów delegatów VII kadencji  
na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011  
o samorządzie pielęgniarek i położnych r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) oraz Uchwa-
ły nr 9 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2011 r.  
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich człon-
ków, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 60/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów delegatów VII kaden-
cji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach § 2. otrzymuje 
brzmienie:

„§ 2. Ustala się następujący harmonogram wyborów:
 1) sporządzenie rejestru wyborców – do dnia 30 czerwca 2015 r. wg sta-

nu na dzień 1 marca 2015 r.,
 2) ustalenie rejonów wyborczych – do dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 3) zwołanie zebrań wyborczych – od 1 do 10 października 2015 r.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCA

Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zaktualizowania list wyborców w reje-
strze pielęgniarek i położnych, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach podjęła uchwałę o przesunięciu terminów wyborów  
delegatów VII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Bartosz Szczudłowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przekazujemy informacje dotyczące wyborów delegatów  
i obowiązujących rejonów wyborczych

Okręgowa Komisja Wyborcza przypomina, że:

1. Pielęgniarka/położna pracująca w jednostkach organizacyjnych wchodzących  

w skład więcej niż jednego rejonu wyborczego, wskazuje ten rejon wyborczy, 

w którym zamierza uczestniczyć w wyborach.  Wniosek w tej sprawie powi-

nien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14 dni 

przed terminem zebrania wyborczego.

2. Pielęgniarka/położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć 

w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym. Wniosek  

w tej sprawie powinien zostać wniesiony do Okręgowej Komisji wyborczej nie 

później niż 14 dni przed terminem zebrania wyborczego.

3. Pielęgniarki/położne prowadzące indywidualne praktyki, które nie znajdują się  

w rejestrach wyborców wskazują ten rejon wyborczy, w którym zamierzają 

uczestniczyć w wyborach. Wniosek w tej sprawie powinien zostać wniesiony do 

Okręgowej Komisji wyborczej nie później niż 14 dni przed terminem zebra-

nia wyborczego.

4. Osoby, które z powodu przeniesienia się na teren innej Izby dokonują skreślenia 

z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych ORPiP w Katowicach, a nie brały 

udziału w wyborach, otrzymują zaświadczenie podpisane przez Przewodniczącą 

ORPiP w Katowicach poświadczające ten fakt.

5. Do rejestru wyborców mogą być dopisane pielęgniarki i położne wpisane do re-

jestru pielęgniarek lub rejestru położnych ORPIP w Katowicach, o ile przedstawią 

zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 wydane przez Izbę, do której poprzednio 

dana osoba przynależała.

Reklamacje związane z rejestrem wyborców składane są na piśmie w terminie nie 

później niż 14 dni przed terminem wyborów. W przypadku przesyłki listowej decyduje 

data stempla pocztowego.

Lista rejonów wyborczych, w której na bieżąco umieszczane będą informacje o dacie, 

godzinie i miejscu zebrania wyborczego danego rejonu zostanie opublikowana stronie 

internetowej OIPiP w Katowicach www.izbapiel.katowice.pl w zakładce „wybory delega-

tów VII kadencji”
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Czas rozmów, czas protestów,   

czas pielęgniarek i położnych

We wtorek, 10 lutego 2015r. w siedzibie OIPiP w Katowicach zostało zawarte poro-
zumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Zarządem Regionu Śląskie-
go OZZPiP, Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Pie-
lęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach. Porozumienie było formą reakcji organizacji reprezentujących te za-
wody w województwie śląskim na pogarszającą się sytuację pielęgniarek i położnych  
w Polsce, i kolejną próbą podjęcia dialogu z Rządem RP oraz Parlamentem dla wypra-
cowania wreszcie skutecznych działań, które zmieniłyby obecne status quo.

Pierwszym działaniem stron podpisujących 

Porozumienie było dotarcie z informacjami o 

warunkach w jakich pracują pielęgniarki i po-

łożne do przedstawicieli władz samorządo-

wych, wojewódzkich, parlamentarzystów. 

Dzięki mediom, które towarzyszyły nam  

w spotkaniach nasze apele docierały do spo-

łeczeństwa – do naszych pacjentów, o których 

troszczymy się przede wszystkim

 

30 marca w siedzibie OIPiP w Katowicach 

odbyło się pierwsze z czterech zaplanowa-

nych spotkań z śląskimi parlamentarzystami.  

W obecności dziennikarzy sygnatariuszki Po-

rozumienia przekazały swoje opinie przedsta-

wicielom Sejmu i Senatu. Raport dotyczący 

naszych zawodów wskazuje, że średnia wieku, 

będzie się zwiększać, że młode adeptki zawodu 

nie mają przed sobą jasnej i budującej per-

spektywy, bo nikogo nie zachęcą do pracy ni-

skie wynagrodzenia oraz przekraczanie norm 

i przepisów prawa pracy. Coraz więcej świet-

nie wykształconych pielęgniarek i położnych 
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decyduje się na wyjazd za granicę, gdzie ich 

umiejętności są zdecydowanie lepiej oceniane 

i doceniane.

Podobne spotkania odbyły się 13 kwi-

etnia w siedzibie OZZPiP w Sosnowcu,  

20 kwietnia w Zespole Policealnych Szkół Me-

dyczno - Społecznych w Bytomiu oraz 27 kwi-

etnia w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach 

Górnych. Wyraźnie sformułowane przesłanie 

zawierało też i jednoznaczny apel – by wskazać 

pogłębiający się od wielu lat kryzys. 

Zaprosiliśmy wszystkich posłów i senatorów 

reprezentujących Śląsk – nie wszyscy z nasze-

go zaproszenia do rozmów skorzystali. 

Gościliśmy m.in. posłanki: Marię Nowak, 

Ewę Kołodziej, Danutę Pietraszewską, 

Ewę Malik, posłów: Piotra Pyzika, Jacka 

Brzezinkę, Tomasza Głogowskiego, Krzysztofa  

Gadowskiego, Ryszarda Zawadzkiego, Piotra 

Chmielowskiego, Grzegorza Tobiszowskiego, 

Jerzego Ziętka, Jarosława Piętę, Jerzego 

Borkowskiego, senatora Czesława Ryszkę. 

 Nasi goście reprezentowali zarówno partię 

rządzącą jak i partie opozycyjne. Pełne emocji 

dyskusje z parlamentarzystami dały możliwość 

poznania poglądów posłów wszystkich opcji 

politycznych. Czy w ślad za słowami poparcia  

i zrozumienia pójdą konkretne deklaracje  

i czyny – czas pokaże. 

Spotykaliśmy się również z przedstawiciel-

ami władz naszego województwa –23 lutego  

oraz 27 marca odbyły się spotkania z 

wicemarszałek sejmiku województwa 

śląskiego Aleksandrą Skowronek, 30 kwietnia 

z wojewodą Piotrem Litwą i wicewojewodą Pio-

trem Spyrą. 

Kolejnym etapem naszych samorządowych 

prac jest przygotowywana przez Naczelną 

Radę Pielęgniarek i Położnych kampania infor-

macyjna. O szczegółach będziemy informować 

na bieżąco na naszej stronie internetowej.

mo
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PIKIETA

We środę 22 kwietnia b.r. w Katowicach pod Spodkiem odbyła się pikieta Pielęgnia-
rek i Położnych pod hasłem „Kto zrozumie ciszę” zorganizowana przez Zarząd Regionu 
Śląskiego OZZPiP jako jedna z akcji protestacyjnych inicjowanych przez Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych we wszystkich miastach wojewódzkich 
Polski. 

Pod Spodkiem stawiło się około 1000 pie-
lęgniarek i położnych, które od godz. 11.00 
przez godzinę, milcząc, stały z transparentami 
oraz banerami, na których widniały hasła doty-
czące problemów środowiska pielęgniarskiego 
i położnych. Te same hasła wyświetlane były 
także na ekranach LED w siedmiu punktach 
Katowic. Wśród nich znalazły się poniższe:

NFZ MA PRIORYTETY – CHORY NA KOŃ-
CU, NIESTETY !

WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI, JAK TO 
SIĘ UTARŁO, PRACOWAĆ POWINNY NAJ-
LEPIEJ ZA DARMO !!!

NFZ NADAJE TON – CAŁKIEM ZDROWY 
ALBO ZGON !

PIELĘGNIARSKA CIĘŻKA PRACA SZPI-
TALOM SIĘ NIE OPŁACA

BĘDZIE REFORM TAKA PUENTA – ZA-
OSZCZĘDZI ZUS NA  RENTACH !!!

Dodatkowo w Katowicach oraz Częstocho-
wie zawisły billboardy odzwierciedlające dra-
matyczną sytuację ochrony zdrowia w Polsce 
- liczba Pielęgniarek i Położnych przypadająca 
na 1 pacjenta w Polsce drastycznie odbiega od 
standardów europejskich, a biorąc pod uwa-
gę brak chętnych, aby zastąpić odchodzące  
z zawodu Pielęgniarki i Położne, perspektywy 
są przerażające. Podczas pikiety Pielęgniarki  
i Położne rozdawały ulotki dotyczące tej mate-
rii, zawierające  postulaty naszego środowiska 
oraz statystyki z zakresu liczebności białego 
personelu w stosunku do liczby mieszkańców 
na przestrzeni lat 2006 – 2014 w krajach eu-
ropejskich, z których wynika, że Polska ma 
najniższy wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek 
na tysiąc mieszkańców (5,2 !!!), podczas gdy 
Szwajcaria zatrudnia 16 pielęgniarek na tę 
samą liczbę mieszkańców. Nasi sąsiedzi rów-
nież mogą pochwalić się znacznie wyższym 
wskaźnikiem, niż Polska – np. Niemcy - 11,3, 
zaś Czechy – 8,1.

W ten sposób przedstawicielki naszych 
grup zawodowych zwracały uwagę społeczeń-
stwa oraz obecnych przedstawicieli mediów na 
swoją dramatyczną sytuację zawodową – na-
sze apele, pisma do władz, spotkania, podjęte 
działania nie spotkały się dotąd z rzeczową re-
akcją rządu, zatem postanowiłyśmy wymownie 
milczeć. Na pikiecie stawili się też przedstawi-
ciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Częstochowie oraz Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach. Uroku de-
monstracji dodały dwie szczudlarki w bieli, bę-
dące symbolem znikających pielęgniarek.

Co warte podkreślenia, Pielęgniarki i Położ-
ne pikietowały pod Spodkiem mieszczącym 
się obok Międzynarodowego Centrum Kon-
gresowego, gdzie tego samego dnia odbywał 
się Europejski Kongres Gospodarczy, na któ-
rym obecne były osoby niezwykle ważne dla 
ochrony zdrowia - wśród nich przedstawiciele 
Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ, a także praco-
dawcy sektora służby zdrowia, co dawało na-
dzieję, że zgromadzenie to zostanie zauważo-
ne i wywoła odpowiednią reakcję zmierzającą 
do polepszenia sytuacji zawodowej pielęgnia-
rek i położnych, zwłaszcza zaś w zakresie wa-
runków pracy i płacy.

Pikietę zakończono przemarszem, któremu 
towarzyszył dźwięk wuwuzeli oraz gwizdków, 
będących wyrazem niezgody naszego środowi-
ska na bezczynność rządzących wobec apeli i 
wysuwanych przez nas postulatów.

Wszystkie zdjęcia z manifestacji zostały za-
mieszczone w odrębnym albumie (w zakładce 
„zdjęcia”) na facebookowym profilu Zarządu 
Regionu Śląskiego OZZPiP:  – serdecznie za-
chęcamy do oglądania.
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CHOROBY ZAWODOWE cz. 2
Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu chorób zawodowych

adwokat Kinga Rudnik

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę za-
wodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone przede 
wszystkim w ustawie o ubezpieczeniu  społecznym z tytułu przy pracy i chorób zawo-
dowych (tzw. ustawa wypadkowa).

 
 Z tytułu choroby zawodowej, zgodnie z ww. 

ustawą, przysługują następujące świadczenia:
1. „zasiłek chorobowy” - dla ubezpieczone-

go, którego niezdolność do pracy spowo-
dowana została chorobą zawodową;

2. „świadczenie rehabilitacyjne” - dla ubez-
pieczonego, który po wyczerpaniu zasił-
ku chorobowego jest nadal niezdolny do 
pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja 
lecznicza rokują odzyskanie zdolności do 
pracy;

3. „zasiłek wyrównawczy” - dla ubezpieczo-
nego będącego pracownikiem, którego 
wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu;

4. „jednorazowe odszkodowanie” - dla 
ubezpieczonego, który doznał stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5. „jednorazowe odszkodowanie” - dla 
członków rodziny zmarłego ubezpieczo-
nego lub rencisty;

6. „renta z tytułu niezdolności do pracy” - 
dla ubezpieczonego, który stał się nie-
zdolny do pracy wskutek choroby zawo-
dowej;

7. „renta szkoleniowa” - dla ubezpieczone-
go, w stosunku do którego orzeczono ce-
lowość przekwalifikowania zawodowego 
ze względu na niezdolność do pracy w 
dotychczasowym zawodzie spowodowa-
ną chorobą zawodową;

8. „renta rodzinna” - dla członków rodziny 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 
uprawnionego do renty z tytułu choroby 
zawodowej;

9. „dodatek do renty rodzinnej” - dla sieroty 
zupełnej;

10.  dodatek pielęgnacyjny;
11. pokrycie kosztów leczenia z zakresu sto-

matologii i szczepień ochronnych oraz za-
opatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

„(…) warto przywołać regulację dwóch klu-
czowych spośród tych świadczeń, tj. jedno-
razowego odszkodowania oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy. Zasady ich obliczania i 
przyznawania będą bowiem w istotny sposób 
rzutowały na zagadnienie odpowiedzialności 
pracodawcy za wypadek przy pracy lub za-
chorowanie pracownika na chorobę zawodo-
wą. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy wypadko-
wej jednorazowe odszkodowanie przysługuje 
pracownikowi, który wskutek wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej doznał trwałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 
Za uszczerbek trwały uznaje się naruszenie 
sprawności organizmu, które powoduje upo-
śledzenie czynności organizmu nierokujące po-
prawy (art. 11 ust. 2 ustawy wypadkowej), na-
tomiast uszczerbek długotrwały to naruszenie 
sprawności organizmu, powodujące upośle-
dzenie czynności organizmu na okres przekra-
czający 6 miesięcy, które może ulec poprawie. 
Natomiast jednorazowe odszkodowanie przy-
sługujące członkom rodziny pracownika (art. 
13 ust. 1 ustawy wypadkowej) przyznaje się, 
jeśli pracownik zmarł wskutek wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej. Jednorazo-
we odszkodowanie ma charakter świadczenia 
zryczałtowanego. Jego wysokość zależna jest 
przede wszystkim od stopnia uszczerbku na 
zdrowiu, ocenianego w procentach na podsta-
wie tabeli - załącznika  do rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orze-
kania o stałym lub długotrwałym uszczerbku 
na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu 
tego uszczerbku oraz postępowania o wypła-
tę jednorazowego odszkodowania (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 954). Ustalona w proce-
durze orzekania (na podstawie art. 15 ustawy 
wypadkowej: w drodze decyzji ZUS-u) wartość 
procentowa uszczerbku podlega przemnoże-
niu przez stały współczynnik 20% przeciętne-
go wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy wy-
padkowej). Wartość ta podlega obwieszczeniu 
przez ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego. Obowiązujące obwiesz-
czenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
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z 26 lutego 2014 r. (obowiązuje w okresie od 1 
kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.) w punk-
cie 1 określa tę wartość na kwotę 730 zł.Tak 
przedstawioną konstrukcję jednorazowego od-
szkodowania cechuje już w istocie założenie, 
że nie zmierza ono do naprawienia konkretnej 
szkody, jaka wystąpiła u konkretnego pracow-
nika (por. W. Ostaszewski, M. Raczkowski, w: 
Społeczne ubezpieczenie chorobowe i wypad-
kowe, red. M. Gersdorf i B. Gudowska, War-
szawa 2012, uwagi 1-6 do art. 11 ustawy wy-
padkowej). Natomiast z istoty odszkodowania 
cywilnoprawnego wynika kompensacja zależna 
od konkretnej szkody - por. np. M. Kaliński, w: 
System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań 
- część ogólna, t. 6, red. A. Olejniczak, War-
szawa 2009, passim, o funkcji kompensacyjnej 
odszkodowania patrz s. 69 i n. Może się bowiem 
okazać, że wypłacone odszkodowanie ryczał-
towe przekracza wartość uszczerbku dozna-
nego przez pracownika, 
jak również, iż jest ono 
niewystarczające. Ryczał-
towy charakter jednora-
zowego odszkodowania 
łączy także odszkodowa-
nie za szkodę na osobie 
z zadośćuczynieniem za 
doznaną wskutek wy-
padku krzywdę (tak na 
podstawie konstrukcji po-
przednio obowiązującej 
ustawy z 1975 r., patrz 
np. M. Rafacz-Krzyżanowska, Odszkodowaw-
cza odpowiedzialność zakładu pracy za wy-
padki przy pracy, Pr. Pracy 1991, nr 7, s. 50). 
Jakkolwiek w obecnie obowiązującym stanie 
prawnym nie ma jasności co do tej kwestii (por. 
M. Gersdorf, Odpowiedzialność cywilnoprawna 
pracodawcy za wypadki przy pracy, PiZS 2003, 
nr 6, s. 14), to należy ową niejasność interpre-
tować zgodnie z zasadą lege non distinguente. 
Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że funkcją 
jednorazowego odszkodowania jest wyłącznie 
naprawienie szkody na osobie czy związanej z 
nią szkody na mieniu, ewentualnie wyłącznie 
związanej z tym krzywdy.  

 
Z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawo-

dową może wiązać się całkowita lub częściowa 
utrata zdolności do pracy, która podlega kom-
pensowaniu rentą z tytułu niezdolności do pra-
cy. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania na 
temat tego świadczenia, należy jedynie wska-
zać, że jego wysokość nie odzwierciedla w peł-
ni dochodu, jaki poszkodowany osiągał przed 
wypadkiem (chorobą) i jaki mógłby bez tego 
zdarzenia osiągać w przyszłości. Przy ustalaniu 
wysokości renty stosuje się bowiem, na pod-
stawie art. 17 ust. 1 ustawy wypadkowej, nor-

my ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze 
zm.) z zastrzeżeniem przepisów szczególnych 
ustawy wypadkowej.(...) ”

„(...)  Poszkodowany wskutek wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej pracownik uzy-
skuje prawo do świadczeń ubezpieczeniowych 
pod warunkiem, że:

1)  uległ zdarzeniu, które stanowi wypadek 
przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy wypad-
kowej albo zachorował na chorobę zawodową 
w rozumieniu art. 2351 k.p.,

2)  wskutek tego zdarzenia stał się niezdol-
ny do pracy, doznał uszczerbku na zdrowiu, 
ewentualnie zmarł (w tym ostatnim przypadku 
powstaje prawo do świadczeń dla członków ro-
dziny).(...)

Stwierdzenie tych okoliczności wystarcza 
do przyznania świad-
czeń z ubezpieczenia 
społecznego. Nie ma 
konieczności dowo-
dzenia, że pracownik 
doznał szkody w okre-
ślonych rozmiarach. 
Jakkolwiek bowiem 
wykazanie niezdol-
ności do pracy czy 
uszczerbku na zdrowiu 
stanowi potwierdze-

nie istnienia szkody, to jednak nie określa jej 
rozmiaru, który jest okolicznością indyferentną 
z punktu widzenia prawa do świadczeń (...)”. 
(Gersdorf M.M., Raczkowski M., Rączka K., Ko-
mentarz: Kodeks pracy, LexisNexis, 2014 wyd. 
III).

Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia i w 
związku z tym zatrudnieniem zachoruje na 
chorobę inną niż choroba zawodowa i nie bę-
dzie uprawniony do uzyskania ww. świadczeń z 
tytułu chorób zawodowych, to przysługuje mu 
prawo dochodzenia od pracodawcy roszczeń 
takich, jak: odszkodowanie, renta lub zadość-
uczynienie. Dochodzenie tych roszczeń nastę-
puje jednak na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Pracownik 
musi wówczas złożyć do sądu cywilnego pozew 
i powołać dowody świadczące o przysługują-
cym mu uprawnieniu. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 

Dz.U.2014.1502 j.t. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych 
Dz.U.2013.1367 j.t. 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu przy pracy i chorób 
zawodowych Dz. U.2009.167.1322 j.t.

Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia i 
w związku z tym zatrudnieniem zachoruje 
na chorobę inną niż choroba zawodowa i 
nie będzie uprawniony do uzyskania ww. 
świadczeń z tytułu chorób zawodowych, 
to przysługuje mu prawo dochodzenia od 
pracodawcy roszczeń takich, jak: odszko-
dowanie, renta lub zadośćuczynienie. 
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polityka regionalna, zarządzanie, miasto, sa-
morząd oraz przemysł czasu wolnego.

W każdym z trzech dni Kongresu odbywały 
się sesje i panele dyskusyjne  poświęcone sze-
roko rozumianej polityce zdrowotnej. 

W pierwszy dniu tematem przewodnim był 
„Zdrowy szpital” - poruszana tematyka do-
tykała   głównie sytuacji finansowej polskich 
szpitali, kosztów, organizacji i finansowania 
leczenia, ubezpieczeń szpitali i strategii zarzą-
dzania ryzykiem klinicznym  oraz warunków 
dla lokowania kapitału w sektorze szpitalnym 
przez prywatnych inwestorów.  Tematem prze-
wodnim drugiego dnia było szeroko pojęta  
starość i starzenie się społeczeństwa. Demo-
graficzne statystyki są nieubłagane- polskie 
społeczeństwo starzeje się i zmienia to wszyst-
kie uwarunkowania decydujące go polskiej go-
spodarce. O tym jak poważnym staje się to 
wyzwaniem  dla polskiej gospodarki świadczą 
coraz częściej używane sformułowania „srebrna 
ekonomia”, „srebrna gospodarka”. O przygoto-
wywanej od dawna ustawie senioralnej dysku-
towano stawiając ją na równi z przygotowywa-
nymi projektami adresowanymi do młodzieży, 
bo już za kilkanaście lat to seniorzy będą gru-
pą potrzebującą największego zaangażowania 

przestronnym  Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. W wydarzeniu 
wzięło udział 7,5 tys. gości, wśród których 
znaleźli się: prezydent RP, czterej unijni ko-
misarze, sześciu ministrów RP oraz ponad 30 
sekretarzy i podsekretarzy stanu, ministro-
wie i wiceministrowie zagranicznych rządów 
oraz blisko 150 prezesów i 50 wiceprezesów 
największych firm, przedsiębiorstw i instytucji  
z całego świata.

Wśród wiodących tematów i zagadnień siód-
mej edycji największej biznesowej konferencji 
w Europie Środkowej i Wschodniej znalazły 
się: wielki program inwestycyjny Unii Europej-
skiej, rola państwa w gospodarce, innowacyjna 
Europa, wyzwania globalnej gospodarki, nowe 
rynki i kierunki. Nie zabrakło także wymiany 
poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczą-
cych przemysłu i ochrony klimatu.

 Agenda Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego 2015 obfitowała w sesje tematycz-
ne dedykowane poszczególnym sektorom 
gospodarki i życia publicznego jak: energia i 
surowce, infrastruktura, transport, technologie 
i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdro-
wia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, 

VII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej, 
czterech komisarzy Unii Europejskiej, europarlamentarzyści, kilkudziesięciu ministrów 
i wiceministrów z całego świata oraz prezesi największych firm, eksperci i biznesmeni 
wzięli udział w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

 VII Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach 20-22 kwietnia br., w  nowym i 
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państwa – i to nie tylko w sektorze usług me-
dycznych. Druga „medyczna” sesja tego dnia 

dotyczyła innowacji w medycynie, medycznych 
technologii informacyjnych, telemedycyny i jej 
urządzeń mobilnych. W trzecim dniu koncen-
trowano się na prawach pacjentach – była to 
okazja do pierwszych podsumowań działania 
pakietu onkologicznego, tzw pakietu kolejko-
wego, szczególnie w odniesieniu do kardiolo-
gii, pediatrii, specjalistycznej opieki ambula-
toryjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.  
O tym, że w tej sferze jest jeszcze bardzo dużo 
do zrobienia – i nadrobienia – nie trzeba było 
nikogo przekonywać. I choć zdrowie pacjentów 
dla wielu jest mierzalne w punktach – to nikt nie 
miał wątpliwości że rozmawiając o ludzkim zdrowiu 
i życiu podejmuje się decyzje o najwyższej z możli-
wych stawek. 

Czynny udział  we wszystkich sesjach tematycz-
nych trzydniowego Kongresu brała Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Mariola 
Bartusek, zabierając głos m.in. w sprawie stawek i 
kontraktowania świadczeń medycznych i ściśle  po-

wiązanej z nimi sytuacji finansowej pielęgnia-
rek i położnych.

Podczas VII Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach odbyły się także 
m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej 
Afryka – Europa Centralna, IV Forum Gospo-
darcze Europa – Chiny, Forum Gospodarcze 
Polska – Korea Południowa oraz I Forum Go-
spodarcze Polska – kraje Półwyspu Arabskie-
go. Wśród wydarzeń towarzyszących wymie-
nić można wręczenia nagród: Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, CEED Institute, 
Top Inwestycje Komunalne oraz Mieszkam tu! 
Mądre pomysły na mądre miasto. Nowością  
w agendzie największej imprezy biznesowej 
Europy Centralnej był projekt EEC – Lide-
rzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), 
którego celem jest kreowanie i promowanie 
aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwięk-
szenie zaangażowania młodych osób w życiu 
publicznym. Kongres jest najpoważniejszym 
przedsięwzięciem opiniotwórczym – dlatego 
swoje miejsce w Centrum Konferencyjnym 
miały redakcje  niemal wszystkich mediów pu-
blicystycznych i informacyjnych. 

Warto dodać, że w trzecim dniu Kongresu,  
w jego najbliższym sąsiedztwie – obok kato-
wickiego Spodka – odbywała się manifesta-

cja śląskich pielęgniarek i położnych. Gdy w 
Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym 
padały miliony słów poświęconych głównie  fi-
nansom i ekonomii – na placu przed Spodkiem 
położne i pielęgniarki w milczeniu  pytały: kto 

zrozumie ciszę?... 

mo
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III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Cukrzyca - współczesne poglądy na etiologię,  

przebieg, powikłania i leczenie

23 kwietnia 2015 r. w Wyższej  Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Gór-
niczej odbyła się  III  Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa  pt.: „Cukrzyca - współcze-
sne poglądy na etiologię, przebieg, powikłania i leczenie”.

Cukrzyca jest  pierwszą niezakaźną cho-
robą, która została uznana przez ONZ  
za epidemię XXI wieku. Według dostępnych 
danych liczba chorych na całym świecie zbliża 
się do 400 milionów, a liczba zachorowań cały 
czas wzrasta. 

Celem konferencji było  przedstawie-
nie etiologii i przebiegu cukrzycy, możli-
wych powikłań, nowoczesnych form leczenia 
oraz roli edukacji zdrowotnej i samokontroli  
w profilaktyce cukrzycy.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem 
objęła pani Poseł  Beata  Małecka – Libera.  
Udział w Komitecie Honorowym przyjęli: 

Pan Zbigniew Podraza – Prezydent    Miasta  
Dabrowa Górnicza

dr Mirosława Malara – Konsultant Woje-
wódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego 

Barbara Tometczak- Prezes Śląskiego od-
działu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków 

Prof. dr Jolanta Dobosz - Rektor WSPS 
W konferencji udział wzięła Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
dr Mariola Bartusek.

Patronat medialny objął biuletyn informa-
cyjny wydawany przez Okręgową Izbę Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach oraz Dzien-
nik Zachodni. 

Wysoki poziom merytoryczny konferencji 
zagwarantowało  bogate doświadczenie i wie-
dza wykładowców, którzy są uznanymi  eks-

pertami w dziedzinie diabetologii i dziedzin po-
krewnych. 

Ponadto równolegle  uczestnicy konferencji 
mieli okazję do wysłuchania wystąpień stu-
dentów WSPS podczas sesji studenckiej pt.; 
Problemy ochrony zdrowia okiem młodych na-
ukowców”.

W konferencji udział wzięli nie tylko specja-
liści diabetolodzy . Sporą część zgromadzonych 
osób stanowili również lekarze i pielęgniarki.

Ważnymi tematami poruszonymi w trak-
cie wystąpień były: odpowiednia 
w leczeniu cukrzycy dieta, problemy 
dermatologiczne, łączenie leków po-
dawanych osobom cierpiącym na tę 
chorobę. Omówiono  również zagad-
nienia dotyczące opieki nad pacjentem 
oraz podkreślano rolę samokontroli  
i edukacji na ten temat. 

W konferencji uczestniczyło blisko 
200 osób zainteresowanych tematem 
cukrzycy w społeczeństwie.

Relacja z konferencji
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Jeśli energiczna dama nagle spotyka ukochanego, który przed laty gwałtownie zdezerterował, 
jeśli pełna seksapilu bizneswoman patrzy ciepło w stronę chudego poety, jeśli w dodatku 
dzieje się to wszystko w czasie uroczystości zaręczynowej, to możemy być pewni, że nie 

zabraknie nasyconych komplikacjami zabawnych epizodów... Medytacje wiejskiego listonosza, 
Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Z kopyta kulig rwie, czy tytułowa Prześliczna Wiolonczelistka – 
to tylko niektóre z piosenek, które usłyszymy w musicalu przygotowywanym przez Centrum 
Kultury Katowice we współpracy z Andrzejem Zielińskim z zespołu SKALDOWIE. Lekka 
i zabawna fabuła, doskonała muzyka oraz świetni wykonawcy sprawiają, że jest to doskonała 
propozycja na dwie godziny świetnej zabawy. 
 
Reżyseria i scenografia: Jakub Wocial
Choreografia: Santiago Bello
Kompozytor: Andrzej Zieliński (SKALDOWIE)
Kierownik muzyczny, aranże: Denys Ostrovnoi
Kostiumy: Iza Święs
Producent: Centrum Kultury Katowice
Prapremiera: 4 października 2014 r.

Obsada
CIOTKA ANIELA: Marta Honzatko
WUJEK MIKE: Marek Chudziński
GRZEGORZ: Daniel Chodyna 
ANIA: Wiktoria Jabłońska
CZARNY: Krystian Krewniak
MAURYCY: Paweł Zaufal
FIGURSKA: Agnieszka Niemiec
MELANIA: Magdalena Kostrubiec
WALNETY KROMKA:- Michał Kalinowski 

Pamiętam piosenki Skaldów z lat 60. tych każdy tekst znam na pamięć. Towarzyszą mi przez całe życie. 
Uważam, że ten śmiały projekt, bo przecież wykonanie starych utworów w nowej aranżacji to wyzwanie - 
ma wszelkie szanse na duży sukces. Młodzi zdolni aktorzy, świetnie śpiewający - zwłaszcza Czarny! A jaki 
ruch sceniczny - pełny profesjonalizm. Światła, które w sumie stworzyły scenografię, no i zespół muzyczny, 
którego nikt by się nie powstydził. Byłam wczoraj na gali premierowej, bawiłam się śmiałam, śpiewałam 
i cieszyłam - jak kiedyś. Za to i za ten wspaniały czas serdecznie dziękuję!! Życzę zespołowi dalszych sukce-
sów i odwagi w kontynuacji tego typu przedsięwzięciach, scena muzyczna jest wasza!!!
Jeden z wielu entuzjastycznych komentarzy portalu dziennikzachodni.pl / relacja z premiery

CIEKAWOSTKI
Jedna z aktorem musicalu – MARTA HONZATKO – jest nie tylko aktorką ale i wokalistką. Jako frontmanka 
zespołu HONZATOR wydała niedawno  debiutancką płytę, gdzie “gra rocka z przymróżeniem oka”. Poza 
sceną Marta to miłośniczka dobrego jedzenia. Gościła nawet ostatnio w programie TVNu UGOTOWANI 
(cykl krakowski) podbijając uśmiechem i naturalnością serca telewidzów.

O PAWLE ZAUFALU też pewnie niedługo będzie głośno... Już teraz ten aktor i tancerz a wciąż jeszcze 
przecież student krakowskiej PWST wraz z kolktywem artystycznym STRUKTURA BY, zdobył nagrodę 
na tegorocznych TYSKICH SPOTKANIACH TEATRALNYCH. Swą grą w „Homo religiosus” zachwycił 
między innymi Jana Bończę-Szabłowskiego z Rzeczypospolitej. Krytyk napisał o nim: “[Paweł Zaufal] ... 
pokazał, że ciało nie ma przed nim tajemnic. Przekonał, jak dużo można opowiedzieć o człowieku poprzez 
ruch, że taniec może być też fascynującym aktorstwem w czystej postaci”.
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   WWW.CK.ART.PL

 
Ten musical to świetna szansa na sentymentalną podroż do czasów, w których każda piosenka o czymś opowiadała.
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CZYNNIKI RYZYKA  
ROZWOJU CUKRZYCY

Aleksandra Górecka- Nitoń
Magister pielęgniarstwa
Okręgowy Szpital Kolejowy 
w Katowicach

Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wszystkich ras ludzkich na wszystkich konty-
nentach, może ujawnić się w każdym wieku, występuje także w świecie zwierząt. We-
dług WHO - Światowej Organizacji Zdrowia „Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych 
charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania 
insuliny.

lek.Tomasz Nitoń 
Specjalista chirurgii ogólnej 

Szpital Megrez S.p.z.o.o

Pierwszy opis objawów cukrzycy miał miej-
sce około 2670 r. p.n.e w Chinach.

W słynnym chińskim dziele o chorobach we-
wnętrznych- Huang Ti Nei Ching Su. W II w.n.e 
chiński lekarz  Tchang-Tchon-King określił cu-
krzycę jako „chorobę pragnienia”. Opisuje on 
chorego, który wypijał bardzo duże ilości wody 
i wydalał podobne objętości moczu. W pismach 
chińskich z VI w.n.e. wymieniano takie objawy 
choroby, jak: nadmierny apetyt, pragnienie i 
wielomocz.

W 1872 r. Georg Ebers odkrył w Egipcie naj-
starszy, dobrze zachowany dokument zawiera-
jący wzmianki o objawach charakterystycznych 
dla cukrzycy. Zawierał również szeroki zbiór 
recept i zasad leczniczych, który mógł stano-
wić egzemplarz „czasopisma lekarskiego”. Au-
torstwo przypisuje się Imhotepowi- lekarzowi, 
kapłanowi faraona Dżosera.

Lata 30-90 n.e to okres kiedy po raz pierw-
szy w historii medycyny zostaje podany opis 
kliniczny i użycie nazwy diabetes przez Are-
teusza z Kapadocji. „Cukrzyca jest zadziwia-
jącą chorobą, wśród ludzi częstą, polegającą 
na zanikaniu ciała i przechodzeniu jego treści 
do moczu. Nerki i pęcherz moczowy, zwykle 
miejsca przechodzenia płynu, nie umieją za-
trzymać moczu i jego odpływ odbywa się bez 
ograniczeń. Dzieje się tak jak z szeroko otwar-
tym wodociągiem. Rozwój choroby jest stop-
niowy, lecz krótkie będzie życie tego, u którego 
choroba rozwija się gwałtownie szybko, nastę-
puje wyniszczenie, a w ślad za nim przychodzi 
śmierć”.(...)

Przełom nastąpił w 1869 roku kiedy Paul 
Langerhans odkrył istnienie rozsianych komó-

rek w trzustce, które później zostały nazwane 
jego nazwiskiem. Kolejne lata to era nowych 
odkryć w cukrzycy. J von Bering oraz O. Min-
kowski dowiedli, iż po usunięciu trzustki u psa 
objawy cukrzycy się  pojawiły. Udowodniono, 
że cukrzyca jest sprawcą niszczenia komórek 
wysp  trzustkowych Langerhansa.

Banting i Best w 1921 roku w Toronto izolu-
ją wyciąg, zawierający hormon isletynę, która 
po podaniu usuwa wszystkie objawy cukrzycy. 
Nazwa hormonu została zmieniona na insulinę, 
która po wielu  latach jest nadal uważana za 
największe odkrycie w leczeniu cukrzycy.

Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże 
się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i 
niewydolnością różnych narządów, szczególnie 
oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwiono-
śnych.

Definicja cukrzycy przyjęta w 1999 roku 
wskazuje, iż jest to zespół wielu chorób, które 
łączy hiperglikemia. Objawy cukrzycy są zróż-
nicowane i nieswoiste związane z rodzajem cu-
krzycy i jej przebiegiem. Połowa przypadków 
cukrzycy typu 2 ma przebieg bezobjawowy.

Typowe objawy cukrzycy to:

• wielomocz (poliuria)
• wzmożone pragnienie (polidypsja)
• osłabienie i senność spowodowane od-

wodnieniem 
• chudnięcie

Podział kliniczny cukrzycy

W 1997 roku Amerykańskie Towarzystwo 
Diabetologiczne (ADA) wprowadziło nową kla-
syfikację cukrzycy, która obejmuje 4 typy kli-
niczne:
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• Cukrzyca typu 1;
• Cukrzyca typu 2;
• Inne specyficzne typy cukrzycy (gene-

tyczne uszkodzenia komórek beta, gene-
tyczne defekty działania insuliny, choro-
by trzustki, endokrynopatie indukowane 
przez leki lub związki chemiczne, zaka-
żenia, rzadkie formy cukrzycy wywoła-
nej procesem immunologicznym.);

• Cukrzyca ciężarnych rozpoznawana  
w okresie ciąży.

Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy

Czynniki ryzyka określają zwiększone moż-
liwości zachorowania w populacji będącej pod 
wpływem ich działania niż w pozostałej. Są 
one tzw. prekursorami chorób i ujawniają się 
przed ich wystąpieniem. Badania wskazują, iż 
modyfikacja części czynników pozwoli wykryć i 
wcześniej zapobiec chorobie.

Wśród nich można wymienić: wiek, płeć, 
predyspozycje rodzinne, nadciśnienie tętnicze, 
nieprawidłowe odżywianie, niską aktywność fi-
zyczną, nadmierne spożycie alkoholu, palenie 
tytoniu.

Czynniki podlegające modyfikacji.

Znajomość czynników podlegających mody-
fikacji w pracy pielęgniarskiej ma bardzo duże 
znaczenie Dzięki wiedzy pielęgniarka ma moż-
liwość identyfikacji osób zagrożonych chorobą 
a tym samym łatwiej będzie jej pomóc pacjen-
towi. Celem będzie ograniczenie lub całkowite 
wyeliminowanie tych czynników.

Nadciśnienie tętnicze – synergistyczne 
działanie z cukrzycą wiąże się z ogromnym za-
grożeniem sprawności układu sercowo-naczy-
niowego w powstaniu angiopatii. 

Nadciśnienie tętnicze występuje bowiem  
u ponad połowy chorych z cukrzycą typu 2, ry-
zyko ujawnienia się nadciśnienia w tej grupie 
chorych jest od 1,5 do 3 razy większe niż w po-
zostałej populacji. Do leczenia hipotensyjnego 
należy kierować wszystkich chorych na cukrzy-
cę, u których wartości ciśnienia  przekraczają 
140/90 mmHg oraz tych z ciśnieniem wyso-
kim- prawidłowym w granicach 130-139/85-
89 mmHg

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy ma cha-
rakter nadciśnienia skurczowo-rozkurczowego, 
w typie 1 cukrzycy jest to izolowane ciśnienie 
rozkurczowe, które wzrasta wraz z wiekiem, 
obecnością powikłań i czasem trwania cho-

roby. Izolowane nadciśnienie skurczowe, jest 
bardziej charakterystyczne dla kobiet w prze-
biegu  cukrzycy typu 2. U cukrzyków zaleca 
się codzienny pomiar ciśnienia tętniczego,  
w pozycji siedzącej po minimum 3-5 minutach 
odpoczynku.

Odżywianie- według WHO przyczyną po-
wstania cukrzycy insulinoniezależnej jest wa-
dliwe żywienie. Żyjąc w dobie fast-foodów lu-
dzie mają łatwy i tani dostęp do jedzenia, które 
jest pozbawione błonnika, witamin i minera-
łów. Spożywamy nadmierne ilości produktów 
bogatych w tłuszcze, wysokooczyszczone cu-
kry powodujące upośledzenie przemiany wę-
glowodanowej, wzrost trójglicerydów. Wśród 
czynników usposabiających  do zaburzeń prze-
miany materii i cukrzycy wymienia się :

• nieregularne spożywanie posiłków, 
• koncentrację energii w 1-2 posiłkach w 

ciągu doby,
• przekarmianie, które w nierównomierny 

sposób obciąża trzustkę, sprzyja zabu-
rzeniom tolerancji węglowodanów oraz 
przyrostowi masy ciała.

Otyłość-to choroba przewlekła charakte-
ryzująca się nadmiernym nagromadzeniem 
się tkanki tłuszczowej (>15% masy ciała do-
rosłego mężczyzny i >25% masy ciała doro-
słej kobiety i wskaźnikiem masy ciała (BMI)≥  
30 kg/m²

W zależności od rozmieszczenia tkanki 
tłuszczowej w ciele otyłość można podzielić na 
2 typy:

• Otyłość brzuszna (trzewna ) w obrębie 
tułowia i jamy brzusznej

• Otyłość gynoidalna (udowo –pośladko-
wa)- w obrębie pasa biodrowego i ud.

Otyłość brzuszna jest bardziej cukrzyco-
rodna niż otyłość udowo-pośladkowa. Tkan-
ka tłuszczowa wewnątrz brzucha ma większą 
aktywność metaboliczną i zawiera większą 
ilość adipocytów opornych na insulinę. Ten typ 
otyłości nie jest tylko wynikiem predyspozycji 
genetycznych ale w głównej mierze spowodo-
wany czynnikami środowiskowymi  takimi jak: 
złe odżywianie, palenie tytoniu, spożywanie 
nadmiernych ilości alkoholu. Nie bez znaczenia 
jest dodatnia  korelacja pomiędzy wystąpie-
niem cukrzycy typu 2 a wartością wskaźników 
WHR i BMI.

BMI (Body Mass Indeks) zwany wskaźni-
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kiem Queteleta jest powszechnie stosowanym 
wskaźnikiem do oceny stopnia otyłości. Zakres 
BMI=25-29,9 wskazuje na nadwagę, 30-40 
odpowiada otyłości , zaś BMI>40 wiąże się z 
ryzykiem zgonu.

Wzór obliczenia BMI:     
BMI= masa ciała (kg) / wzrost (m)²

WHR (Waist/Hip Ratio) jest wykładnikiem 
tkanki tłuszczowej podskórnej i wewnątrz-
brzusznej pozwalający na ocenę jej rozmiesz-
czenia, określany jest na podstawie stosunku 
liczb z pomiaru obwodu na poziomie talii i bio-
der. WHR≥1 dla mężczyzn i ≥0,8 dla kobiet 
wskazuje na istnienie androidalnego (brzusz-
nego) typu tycia.WHR <0,8 u kobiet oznacza 
otyłość typu „gruszka” z kolei u mężczyzn WHR 
wynosi<1 

Wzór obliczenia WHR:  
 WHR =obwód talii / obwód bioder

Pielęgniarka dzięki znajomości zakresu war-
tości wyżej opisanych wskaźników i wykonaniu 
odpowiednich pomiarów antropometrycznych 
wykryje osoby zagrożone cukrzycą i łatwiej 
podejmie działania zmierzające do normaliza-
cji masy ciała, a  tym samym przyczyni się do 
poprawy  jakości życia pacjenta.

Aktywność fizyczna-„ruch to zdrowie”- 
każde podjęte działanie o charterze wysiłko-
wym np. wejście po schodach, szybki marsz 
do autobusu ma dobroczynne działanie dla 
naszego organizmu. Brak aktywności fizycz-
nej sprzyja powstaniu otyłości, ta z kolei może 
być źródłem cukrzycy. Badania dowodzą, że 
wysiłek fizyczny prowadzi do redukcji masy 
ciała, poprawy stanu emocjonalnego, popra-
wy profilu lipidowego i zmniejszenie ok. 40% 
zagrożenia wystąpienia cukrzycy typu 2. Sys-
tematyczne, umiarkowane ćwiczenia fizyczne 
powodują zmniejszenie insulinooponości, po-
prawiają metabolizm organizmu, mają pozy-
tywny wpływ na ciało i duszę chorego.

Palenie tytoniu. Nie bez znaczenia jest 
palenie papierosów, dym papierosowy zawiera 
około 4000 substancji toksycznych, które poza 
oczywistym  działaniem karcinogennym mogą 
być sprawcą insulinoopornośći. Palenie sprzyja 
powstaniu nadciśnienia tętniczego, miażdżycy 
ponadto jest  źródłem hiperinsulinizmu. Wielo-
letnie palenie papierosów powoduje obniżenie 

odporności i zwiększenie podatności na infek-
cje wirusowe i bakteryjne. U palaczy stwier-
dzono wzrost wskaźnika WHR a tym samym 
większą podatność wystąpienia otyłości cen-
tralnej, która w dużej mierze przyczynia się do 
powstania cukrzycy typu 2.

Czynniki nie podlegające modyfikacji

Pomimo niemożności modyfikacji niżej opi-
sanych czynników, znajomość i wiedza  posia-
dana przez pielęgniarkę może być pomocna 
podczas  działań profilaktycznych w cukrzycy.

Wiek  u dzieci i osób poniżej 40 roku życia 
dominuje typ cukrzycy insulinozależnej. Szczyt 
zachorowalności notuje się w 10-14 roku ży-
cia, kolejnym takim szczytem jest 25-29 rok 
życia. Cukrzyca typu 2 dotyczy osób powyżej 
40 roku życia, najwięcej nowych przypadków 
notuje się około 60 r.ż.

Płeć  w Polsce cukrzyca typu 1 dotyczy  
w większości mężczyzn, u kobiet  dominuje  
cukrzyca typu 2.

Predyspozycje rodzinne - najnowsze ba-
dania dowodzą iż wystąpienie cukrzycy ma 
związek z dziedziczeniem monogenowym lub 
wielogenowych. Silniejsze powiązanie gene-
tyczne ma cukrzyca typu 2.Potomstwo  ojców 
chorujących na cukrzycę typu 1 cechuje 3 razy 
wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy niż po-
tomstwo chorujących matek. Mimo dziedzicze-
nia choroby ogromną rolę przypisuje się czyn-
nikom środowiskowym .

Ciąża- ma diabetogenny charakter, nie 
wywołuje choroby, ale powoduje wystąpienie 
objawów charakterystyczny dla cukrzycy. Ry-
zyko wystąpienia cukrzycy u kobiet, które nie 
rodziły jest mniejsze, przebycie 6 ciąż stwarza 
trzykrotną możliwość pojawienia się choroby. 
Wczesna diagnostyka pozwoli wyodrębnić ko-
biety z grupy ryzyka.

Infekcje wirusowe. Wirusy bezpośrednio 
uszkadzają komórki β wysp trzustkowych Lan-
gerhansa, bądź wyzwalają odpowiedź auto-
immunologiczną. Zniszczonych zostaje ok. 90 
% komórek. Pacjent wymaga podaży insuliny, 
gdyż trzustka nie jest w stanie normalnie funk-
cjonować. Wśród wirusów mający negatywny 
wpływ na organizm wymienia się : wirus ró-
życzki, paragrypy, cytomegalii, Coxackie, wi-
rus zapalenia przyusznic.

Piśmiennictwo u autorów
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„Prewencja i postępowanie w cukrzycy 

 wyzwanie stojące przed pielęgniarką”

W dniach 28 i 29 kwietnia 2015 r w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Łaziskach Górnych odbyła się Konferencja „ Prewencja i postę-
powanie w cukrzycy – wyzwanie stojące przed pielęgniarką” pod honorowym patrona-
tem Prodziekana  Wydziału Nauk o Zdrowiu ŚUM w Katowicach dr hab. n. med. Grażyny 
Markiewicz-Łoskot, oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, który reprezento-
wała mgr Sylwia Krybus. W konferencji udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dr Mariola Bartusek.

Konferencję zorganizował i przeprowa-
dził Zespół ds. pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego, działający przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Kon-
ferencję prowadziła Przewodnicząca ds. pie-
lęgniarstwa diabetologicznego mgr Barbara  
Mikołajec. Przewodniczyły kolejnym sesjom  
mgr Monika Loewe, mgr Justyna Kapuściok,  
mgr Anna Janota, a zajęciom warsztatowym 
mgr Ewa Borowiak- Zielińska. 

Leczenie cukrzycy, niezwykle uciążliwe dla 
pacjenta, wymagające od niego dużego zaan-
gażowania, wiedzy i umiejętności w radzeniu 
sobie z tą przewlekłą chorobą, pozostaje jed-
nak ciągle walką z jej ciężkimi powikłaniami. 
Walka z powikłaniami cukrzycowymi , to trud-
ne długotrwałe i bardzo kosztowne leczenie. 

Może zatem należałoby zacząć „leczyć zdro-
wych”. Zapobieganie szczególnie cukrzycy typu 
2, jest możliwe i dla wszystkich opłacalne, za-
równo dla pacjenta jak i dla   budżetu naszego 
państwa.

Zapobiegają bogaci, więc nam też się opła-
ci. W związku z tym tematyka konferencji zo-
stała podzielona na dwa dni. Pierwszy dzień 
poświęcony był szeroko rozumianemu pojęciu 
prewencji.

W tym dniu uczestnicy wysłuchali wykładu 
prof. dr hab. n. med. Przemysławy Jarosz-
-Chobot na temat „ Etiologia, rozpoznanie 
i typy cukrzycy”, w którym została przedsta-

wiona istota tej przewlekłej choroby, sposoby 
jej rozpoznawania, oraz typy cukrzycy.

Zapobieganie cukrzycy wymaga od eduka-
tora diabetologicznego specjalnego przygoto-
wania: znajomości pacjenta , jego nawyków, 
podejścia do leczenia, umiejętności wpływa-
nia na zmianę świadomości, motywowania do 
wprowadzenia zmian, co w wykładzie „ Zna-
czenie i rola edukatora w prewencji cukrzycy 
przedstawiła mgr Barbara Mikołajec.

Świat diabetyka to świat nakazów i zaka-
zów - trudny do zaakceptowania, a jak sobie 
z tym radzić w swoim wykładzie przedstawiła 
psycholog mgr Oliwia Szylaj.

Prewencja cukrzycy typu 2, oraz terapia 
behawioralna, opiera się na dwóch fundamen-
tach: zdrowym odżywianiu i aktywności fizycz-
nej. Zdrowe nawyki żywieniowe i wdrożenie 
aktywności fizycznej to leki, których jeszcze 
nie udało się koncernom farmaceutycznym 
wyprodukować. To „leki” które składają się na 
zdrowy styl życia. Dlatego kolejna sesja zo-
stała poświęcona wysłuchaniu ciekawych wy-
kładów mgr Iwony Czech „ Zapobieganie  
i leczenie cukrzycy ruchem”, oraz dietetycz-
ki mgr Ireny Żurawskiej „Zapobieganie  
i leczenie cukrzycy dietą”. Posiłek i wysiłek, 
czyli co jeść , jak się ruszać i zależności między 
nimi to bardzo ciekawe tematy, które zaintere-
sowały uczestników konferencji.

Z podejmowanym wysiłkiem fizycznym, 
nieprawidłowym odżywianiem, niewłaściwym 
leczeniem, ściśle związane jest niebezpieczeń-
stwo hipoglikemii, co w swoim wykładzie do-
kładnie  omówiła mgr Monika Loewe.

W swojej pracy edukacyjnej z pacjentem 
chorym na cukrzycę edukator stosuje róż-
ne techniki i metody. Konieczne jest wzmac-
nianie, konieczna jest reedukacja. Najlepsze 
efekty terapeutyczne osiąga się w czasie zajęć 
warsztatowych. Dlatego kolejna sesja , w któ-
rej uczestnicy konferencji wzięli udział, stano-
wiły warsztaty.

W ramach zajęć zachęcających do wdroże-
nia  w życie aktywności fizycznej, kolejne gru-
py  uczestników pod czujnym okiem instrukto-

Relacja z Konferencji
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ra Nordic Walking  pani Justyny Nowosielskiej, 
zapoznały się z techniką ”chodzenia z kijka-
mi” i zwiedziły piękne okolice wokół  Ośrodka 
Szkoleniowego w Łaziskach Górnych.

Wszyscy możemy i powinniśmy się ruszać, 
choć nie wszyscy nasi pacjenci w tym samym 
zakresie, dlatego dla osobnej grupy uczestni-
ków zostały przygotowane zajęcia z Jogi pod 
czujnym okiem instruktora mgr Anety Sygut.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaję-
cia warsztatowe  z, w których panie dietetyczki  
mgr Barbara Herok i mgr Alicja  Czakon 

pod czujnym okiem mgr Ireny Żurawskiej 
przygotowywały posiłki dedykowane diabe-
tykom. Uczestnicy zapoznali się z pojęciami, 
indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny, czy 
wymiennik węglowodanowy ważąc , mierząc  i 
degustując.

Dużym i ciągle aktualnym problemem jest 
prewencja Zespołu Stopy Cukrzycowej ( ZSC), 
stąd warsztaty które przeprowadziła mgr Ju-
styna Kapuściok - Przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Podologicznego. Przestrzeganie 
zasad higieny, zabiegi podologiczne czy ko-
smetyczne – to działanie prewencyjne ZSC  i  
to niejednokrotnie warunek dożycia późnego 
wieku na dwóch nogach. Zapobieganie temu 
ciężkiemu powikłaniu jakim jest Zespół Sto-
py Cukrzycowej jest  głównie zadaniem pielę-
gniarki.

Drugi dzień konferencji przebiegał pod 
hasłem nowoczesne leczenie cukrzycy. 

Z tematem  „ Nowe podejście do lecze-
nia cukrzycy” –zapoznała nas prof. dr hab. 
n. med. Przemysława Jarosz-Chobot. Wy-
kład Pani Profesor zawsze cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem, a przekazana wiedza 
jest bezcenna.

Kim jest pacjent z cukrzycą, jakie zajmuje 
miejsce w medycznym świecie, czy jest kosz-
townym problemem, czy uprzywilejowanym 
wyposażanym we wspaniały sprzęt (do bada-

nia poziomu cukru, czy podawania insuliny) 
pacjentem. Pacjent, który czynnie uczestniczy 
w procesie leczenia to „nowoczesny” pacjent, 
to człowiek odpowiedzialny, współpracują-
cy z personelem medycznym, uczestniczący 
w szkoleniach i podejmujący wyzwanie pro-
wadzenia samokontroli i samoopieki.  „Nowe 
spojrzenie na pacjenta z cukrzycą”- to nie-
zwykle ciekawy wykład, który wygłosiła  mgr  
Teresa Benbenek-Klupa - Medical Commu-
nication Manager, reprezentująca firmę Bayer. 

Cukrzyca jest główną przyczyną niezwią-
zanych z urazem amputacji kończyn dolnych. 
Skuteczne leczenie zmniejsza nawet o 80 % 
liczbę amputacji. Bardzo dużą rolę spełnia 
efektywna edukacja, która znacznie zmniejsza 
liczbę owrzodzeń stóp.

 „ Prewencja i postępowanie pielęgniarskie 
w Zespole Stopy Cukrzycowej”- to wykład któ-
ry został wygłoszony przez prezesa Polskiego 
Towarzystwa Podologicznego mgr Justynę 
Kapuściok. Cukrzyca jest jednym z najwięk-
szych i dotychczas nierozwiązanych proble-
mów współczesnej medycyny. Każdego roku 
rośnie nie tylko liczba chorych, ale także liczba 
osób dotkniętych przewlekłymi powikłaniami, 
które są przyczyną przedwczesnej umieral-
ności, mogą powodować kalectwo i znacząco 
pogarszać jakość życia osób nią dotkniętych. 
Cukrzyca jako choroba społeczna, wymiernie 
obciąża, systemy ochrony zdrowia  na całym 
świecie. Każdego roku wzrastają koszty lecze-
nia jej przewlekłych powikłań. Największe ob-
ciążenie dla budżetu stanowią koszty powikłań 
sercowo- naczyniowych, których leczenie po-
chłania rocznie 1,5 mld zł.

 Ciekawy wykład na temat „Powikłania prze-
wlekłe w cukrzycy- rola i zadania pielęgniar-
ki” wygłosiła mgr Ewa Borowiak- Zieliń-
ska, która poprowadziła z mgr Anna Janotą 
warsztaty pod znaczącym tytułem” Jeśli nie 
pen to co- podanie insuliny przy pomocy oso-
bistej pompy insulinowej”.

Uczestnicy konferencji mogli jeszcze zapo-
znać się z zasadami obsługi penów  do poda-
wania insuliny, na warsztatach pt.” Insulina 
potrzebna od zaraz”-które poprowadziła mgr 
Anna Janota, oraz poznać metody wykony-
wania pomiaru glukozy na glukometrze na 
warsztatach pt.” Najlepszy przyjaciel diabe-
tyka-glukometr”. Najdokładniejsze stosowane 
urządzenia do pomiaru glikemii przedstawiła 
mgr Barbara Mikołajec na tychże warsztatach. 

Cukrzyca jako przewlekła i wyniszczająca 
choroba, która wymaga leczenia przez całe ży-
cie wymaga bardzo specjalistycznego przygo-
towania personelu medycznego do opieki nad 
ta specyficzną grupą podopiecznych.

mgr Barbara Mikołajec

Relacja z Konferencji
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Nowoczesne metody molekularne  
jako narzędzie diagnostyczne  

wybranych przypadków infekcji serca

lic. Emilia Wojdas 

Magistrant w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 

Medyczna diagnostyka bakteriologiczna składa się z dwóch głównych komponentów- 
identyfikacji i typowania. Z tą dziedziną ściśle wiąże się pojęcie biologii molekularnej, 
w której drzemie potencjał zdolny do zrewolucjonizowania systemów diagnostycz-
nych mających na celu zoptymalizowanie opieki i leczenia zainfekowanego pacjenta.

Diagnostyka molekularna jest stosunkowo młodą 
nauką - jej historia sięga około 20 lat. Ostatnie 10 
lat XX wieku pozwoliły na gwałtowny wzrost znajo-
mości technik biologii molekularnej, poczynając od 
poznania (przynajmniej częściowego) mechanizmów 
komórkowych i struktur białkowych. Technologiczna 
eksplozja przyczyniła się do szybkiego rozwoju na-
ukowego- zyskaliśmy narzędzia obecnie stosowane 
w nowoczesnej bakteriologii, koncentrujące się na 
identyfikacji na poziomie molekularnym- cząstecz-
kowym. W dalszych badaniach nad strukturą i budo-
wą DNA odnotowano wiele odkryć, które pozwoliły 
również na rozwój inżynierii genetycznej, znajdują-
cej szerokie zastosowanie w medycynie, farmako-
logii, przemyśle, rolnictwie, mikrobiologii, genetyce  
i kryminalistyce.

Jednym z podstawowych narzędzi diagnosty-
ki molekularnej jest PCR (polymerase chain reac-
tion)- metoda powielania łańcucha DNA, polegająca 
na reakcji ze specjalnym enzymem  (polimerazą),  
w zmiennych warunkach temperatury (rys.1). 

Produkt końcowy (interesujący nas fragment 
DNA) jest zaamplifikowany w bardzo dużej ilości i 
może zostać poddany dalszym analizom i szczegóło-
wym badaniom (np. sekwencjonowaniu).

 
Mimo licznych klasycznych metod identyfikacji 

(serologia, morfologia, hodowla) wynik końcowy 
może zawieść. Klasyczna hodowla może trwać kilka 
dni (nawet tygodni- grzyby). Rola biologii moleku-
larnej i narzędzi diagnostycznych polega na szyb-
kiej identyfikacji patogenu, ale w znacznie krótszym 
czasie. Mimo, iż klasyczna hodowla jest podstawową 
procedurą mikrobiologiczną, są sytuacje, gdzie na-
rzędzia diagnostyki molekularnej identyfikują czyn-
nik chorobotwórczy, niemożliwy do zidentyfikowania 
klasycznymi metodami (przypadki po antybiotyko-
terapii, wybredne, trudne w hodowali, wolno rosną-
ce szczepy- oczekiwanie na wynik zawsze działa na 
niekorzyść pacjenta). 

Problem oporności na antybiotyki to ostatnimi 
czasy bardzo ważny temat międzynarodowy. Na-
ukowcy przewidują pojawienie się ery poantybioty-
kowej, gdzie trudno będzie kontrolować popularne 
infekcje z powodu pojawienia się dużej lekooporno-
ści kilku ważnych z klinicznego punktu widzenia pa-
togenów bakteryjnych. Konsekwencje tego zjawiska 
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Częsta oporność 
wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybio-

tykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków  
w przemyśle spożywczym. Należy mieć świadomość, 
jak ważna jest diagnostyka celowana, wdrożona 
jeszcze przed antybiotykoterapią, po której podaje 
się konkretny antybiotyk.

 W procedurze pobierania materiału do 
badań istotnym ogniwem jest pielęgniarka, której 
zadaniem jest pobranie i niejednokrotnie transport 
materiału biologicznego do dalszych badań.

Materiał do badań pobierany jest zawsze do jało-
wych pojemników, za pośrednictwem odpowiedniej 
techniki, w określony w procedurach sposób. Jak 
najszybsze dostarczenie materiału do laboratorium 
gwarantuje powodzenie badań diagnostycznych. 
Zbyt długie przetrzymywanie pobranej próbki, w do-
datku w nieodpowiednich warunkach (temperatury, 
dostępu tlenu, ilości składników odżywczych) może 
prowadzić do śmierci bakterii w badanej próbce lub 
zbyt licznego namnożenia się jednego gatunku na 
niekorzyść drugiego. Bakterie szybko wykorzystują 
słabość konkurentów lub chwilowe osłabienie or-
ganizmu gospodarza na swoją korzyść. Oczywiście 
każde podłoże ma skończoną ilość substancji odżyw-
czych, więc czas jego transportu jest ograniczony 
(ciągłe zużywanie tych składników przez bakterie, 
gromadzenie się metabolitów). Niektóre mikroby 
są jednak bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące 
w środowisku ich bytowania. Wszystkie te zmiany 
mogą zaważyć na wyniku i wartości diagnostycznej 
badania.

Prawidłowe pobranie i obchodzenie się z mate-
riałem jest również bardzo ważne z innego powodu- 
często ponowne jego pobranie jest bardzo utrud-
nione, brakuje na to czasu (stan chorego), może 
być bardzo bolesne dla pacjenta lub po prostu nie-
możliwe. Są to m.in. zeskrobiny z mostka, wymazy  
z głębszych części ran pooperacyjnych, fragmenty 
tkanek uzyskanych na drodze biopsji, próbki pły-
nu mózgowo- rdzeniowego, czy wreszcie preparaty  
z zastawek serca.

Zachowanie odpowiednich procedur i przestrze-
ganie zaleceń ma już na tym wczesnym etapie fun-
damentalne znaczenie w diagnostyce, której często 
z uwagi na błąd ludzki nie można już powtórzyć. 
Myślę, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakie 
może to nieść za sobą skutki.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) to 
jednostka chorobowa, w której przebiegu stan za-
palny obejmuje błonę wyściełającą powierzchnię 
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jam serca oraz pokrywającą zastawki, a także duże 
naczynia krwionośne klatki piersiowej oraz ciała 
obce w sercu (np. protezy zastawkowe czy elektro-
dy stymulatora) (rys.2). W wyniku choroby może 
dojść do uszkodzeń struktur serca, głównie zasta-
wek, a  także do zatorów obwodowych, które mogą 
prowadzić do zawałów i ropni lub stanów zapalnych 
innych narządów, a także sepsy. 

Aby doszło do rozwoju stanu zapalnego, musi 
dojść do uszkodzenia wsierdzia, czyli do przerwa-
nia ciągłości śródbłonka z powstaniem skrzepliny. 
Prawidłowy śródbłonek wsierdzia stanowi dla bak-
terii barierę i uniemożliwia kolonizację oraz rozwój 
stanu zapalnego. Na zapalenie wsierdzia są nara-
żone przede wszystkim osoby z przebytą chorobą 
reumatyczną, z wrodzonymi lub nabytymi wada-
mi serca, wypadaniem płatka zastawki mitralnej,  
z jej niedomykalnością oraz innymi chorobami serca 
(kardiomiopatia przerostowa, choroba niedokrwien-
na serca), a także osoby z protezami zastawkowy-
mi serca. Coraz częściej obserwuje się przypadki 
IZW, gdzie przyczyną są grzyby z grupy Candida, 
które wymagają długoterminowej hodowli metoda-
mi klasycznymi. Metody molekularne umożliwiają  
w tym wypadku szybką diagnostykę tych stosunko-
wo trudnych przypadków, które najczęściej dotyczą 
pacjentów z obniżoną odpornością (upośledzony 
układ immunologiczny), uzależnionych od narkoty-
ków (przedostawanie się drogą dożylną), pacjentów 
z długoterminowymi wlewami dożylnymi, po długo-
falowej antybiotykoterapii, żywionych pozajelitowo.

Mimo stosowania odpowiednich technik labo-
ratoryjnych i poprawnego, elastycznego podejścia 
mikrobiologicznego uzyskuje się wysoki wskaźnik 
negatywnych rezultatów. Kliniczne podejrzenia są 
trudne do potwierdzenia- problem ten rozwiązuje 
zastosowanie narzędzi diagnostyki molekularnej. 
Obrazują to wyniki badań prowadzonych na Univer-
sity of Munster Hospital w Niemczech. Wykonano 
PCR wobec wyciętych zastawek serca, pobranych 
od 51 pacjentów (42 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 
od 17 do 78 lat) z podejrzeniem infekcyjnego zapa-
lenia wsierdzia. Grupa kontrolna składała się z 16 
pacjentów, bez jakichkolwiek objawów w okresie 18 
miesięcy. IZW był diagnozowany wg. parametrów 
schematu Duke`a (zestaw kryteriów patologicznych 
i klinicznych pomocnych w rozpoznaniu tej jednostki 
chorobowej).

Dodatni wynik z użyciem PCR otrzymano w przy-
padku 22 próbek, 14 z nich dały negatywny wynik 
w badaniach metodami klasycznymi (hodowla i bar-
wienie). Wszystkie przypadki wykryte metodami 
klasycznymi potwierdziły się w badaniu PCR. 

Oprócz oczywistych zalet metody molekular-
ne mają również kilka wad. W metodzie PCR jest 
to szczególnie wysokie ryzyko kontaminacji próbki 
(niestosowanie się do procedur, brak kwalifikacji 
personelu, nieodpowiednia technika poboru i prze-
prowadzania doświadczenia). Jako, że jest to meto-
da bardzo czuła, ewentualna kontaminacja z pew-
nością będzie rzutowała na wynik, utrudniając jego 
właściwą interpretację. Metoda PCR nie nadaje się 
do monitorowania przebiegu leczenia i jest stosun-
kowo droga. Aparatura i kwalifikacje pracowników 
są niewątpliwie związane z wydatkami, ale biorąc 
pod uwagę czułość i szybkość metody minimalizuje-

my koszty hospitalizacji i pobytu pacjenta w placów-
ce, co z kolei przekłada się na realne oszczędności. 
Ważny jest również fakt, że do analizy wystarczy 
bardzo mała ilość materiału, co niejednokrotnie jest 
powodem niepowodzenia diagnostycznego podczas 
korzystania z innych metod.

Nie ma wątpliwości, że wachlarz możliwości ja-
kie oferuje diagnostyka molekularna jest cennym 
i wartościowym narzędziem niezbędnym do usta-
lenia końcowej diagnozy. Identyfikacja patogenu 
ma duże znaczenie w leczeniu- pozwala dobrać ce-
lowaną, `szytą na miarę` antybiotykoterapię. Na-
rzędzia te, w połączeniu z konwencjonalnymi me-
todami diagnostycznymi pozwalają uzyskać pełny, 
precyzyjny obraz, umożliwiający dokładną i celną 
diagnozę końcową. Stosowanie nowoczesnych me-
tod diagnostycznych niesie ze sobą nowy standard 
w identyfikacji niekonwencjonalnych czy wymagają-
cych patogenów. Zwiększa się prawdopodobieństwo 
wczesnego wykrycia choroby i tym samym wzrasta 
prawdopodobieństwo zablokowania jej progresji już 
na wczesnym etapie.

Nie należy jednak zapominać, że mimo zaawan-
sowanych możliwości technologicznych najważniej-
szą rolę odgrywa `czynnik ludzki`- poprawność 
pobrania, przechowywania i transportu materiału 
do badań ma znaczenie kluczowe, nie tylko dla dia-
gnosty, ale szczególnie dla zdrowia i życia pacjenta, 
którym w każdej chwili może się stać każdy z nas.

(rys.1) Schemat przebiegu reakcji PCR- amplifikacja 
fragmentu DNA w poszczególnych cyklach. 
Źródło: www.paulvanouse.com 

(rys.2) Zmiany powstałe w wyniku Infekcyjnego 
Zapalenia Wsierdzia (IZW) / Infective Endocarditis. 
Źródło: www.studyblue.com
Piśmiennictwo u autuorki
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III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu  
„W przestrzeni stresu i lęku” 

W dniu 20. 06. 2015 roku o godz. 9.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola 
i Antoniego Szafranków w auli  przy ul. Powstańców Śląskich 27 w Rybniku odbędzie się III In-
terdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. 

„Zrozumieć drugiego człowieka.  
Empatia w medycynie i komunikacji społecznej.” 

Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej 
oraz Urząd Miasta Rybnika.
Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli: 

- Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki  

- Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera
- Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. 

PROGRAM KONFERENCJI 
9.30 – 10.00  Uroczyste otwarcie konferencji
10.00 – 10.45  prof. dr hab. n. med. MARIAN ZEMBALA, dr n. med. ANETTA KOWALCZUK, prof. dr hab. 

n. med. PIOTR KNAPIK 
„Kardiochirurgia nowych wyzwań i dużych możliwości w leczeniu chorób serca 
u chorych starszych ze współistniejącymi obciążeniami.” - wykład inauguracyjny

  Śląskie Centrum Chorób serca w Zabrzu.
10.45 – 11.00 Przerwa na kawę
Sesja 1. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Jerzy Arendt
11.00 – 11.4 mgr ANDRZEJ OCHOJSKI
  „Empatia – trudny dar. O indywidualnym i społecznym znaczeniu empatii.”
11.45 – 12.30 prof. dr hab. n. med. JADWIGA JOŚKO – OCHOJSKA
   „Neurofizjologia empatii – o tym, jak człowiek kształtuje człowieka”.
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12.30 – 13.00 Przerwa na kawę
Sesja 2. Prowadzenie – dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk
13.00 – 13.45  prof. dr hab. n. med. JERZY ARENDT
  “Empatia w chirurgii”.
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego  

nr 1 w Bytomiu.
13.45 – 14.30 dr hab. n. med. EWA PODWIŃSKA 
  „Refleksje na temat bólu i empatii”  
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach   
14.30 – 15.00 Przerwa na kawę
Sesja 3. Prowadzenie –  dr hab. n. med. Ewa Podwińska
 15.00 – 15.45 dr hab. n. med. JANUSZ KASPERCZYK
 „Sen współczesnych ludzi: epidemiologia, skutki zaburzeń, profilaktyka”.
 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
15.45 – 16.30 mgr JACEK OLSZEWSKI
  „Wielowymiarowość agresji. Narastanie agresji w jednostkach ochrony zdro-

wia”
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
16.30 – 16.40 Zamknięcie konferencji
16.40 – 17.00 Przerwa na kawę
17.00 – 19.00 Projekcja filmu „Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego.
Uczestnictwo w konferencji:
1. Uczestnictwo w konferencji wymaga zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 50 zł. 

W trakcie przerw dla uczestników przewidziany jest catering, a po zakończeniu wykładów or-
ganizatorzy zapraszają na projekcję filmu.

2.  Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie 
internetowej organizatora:  http://medsrod.sum.edu.pl 
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Konferencja szkoleniowa dla położnych
„Bezpieczeństwo matki i dziecka, pierwsza pomoc  

w stanach zagrożenia życia w praktyce”

Pani/Pan
Przewodnicząca(y) Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych
/wszystkie/

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie zwracam się  do Okręgowej 
Rady, której Pani/Pan przewodniczy o pomoc finansową dla naszej koleżanki  Anny Łach  l. 36,  
której w wypadku komunikacyjnym zginął mąż i została sama z trójką dzieci w wieku: 3l., 
 2 l. i 7-miesięcy. 

Najstarsza córka urodziła się z wadą wrodzoną prawej  półkuli mózgu w przebiegu któ-
rej  ma niedowład lewostronny spastyczny i wymaga opieki neurologa, ortopedy, rehabili-
tacji oraz zajęć z neurologopedią.        

W chwili obecnej znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie wyczerpała wszelkie regulaminowe  

możliwości udzielenia pomocy.
Zwracamy się z prośbą do Okręgowej Rady o pomoc, która nawet w najmniejszym zakresie  

poprawi sytuację naszej koleżanki.
Wpłaty prosimy kierować bezpośrednio na konto:
59 1500 1386 1013 8005 4077 0000
Anna Łach
Obryte 54, 07-215 Obryte

   Przewodnicząca ORPiP w Ciechnowie
   mgr Bożena Michniak
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Zaproszenia na Konferencje

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Zarząd Oddziału w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić

Pielęgniarki i Pielęgniarzy 

na Konferencję 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

pod hasłem 
„Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian:  

efektywna opieka i racjonalne koszty”  

Patronat: 

Program konferencji:

Efektywna opieka pielęgniarska elementem racjonalnych kosztów   
 mgr Violetta Dytko
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Prekursorki niesienia pomocy  
pielęgniarskiej rannym i chorym 

Mgr Krystyna Łukasz-Paluch
Członek Komisji Historycznej  przy Zarządzie Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

Humanitarna zasada ratowania na polu bitewnym z pełnym poświęceniem każdego 
rannego żołnierza, bez względu na pozycję społeczną czy narodowość została ogłoszo-
na w Krakowie 12 maja 1791 roku w czasach Oświecenia; na 5 lat przed zagarnięciem 
miasta przez Austrię w 1796 roku. 

Zasadę wygłosił po raz pierwszy w Euro-
pie profesor anatomii, chirurgii i położnictwa  
w Szkole Głównej Koronnej w Krakowie, twór-
ca nowoczesnej wojskowej służby zdrowia  
Rafał J. Czerwiakowski, urodzony na Polesiu. 
Wcześniej wstąpił do szkoły i zakonu pijarów, 
studiował medycynę  i filozofię we Włoszech. 

Zasadę tą uznawał również zakonnik oo. 
Bonifratrów i lekarz szpitalny w Warszawie  
Ludwik Perzyna, autor wielu podręczników 
dla położnych i cyrulików; popularyzator higie-
ny i oświaty sanitarnej. 

Jak opisywał Władysław Szenajch − idea po-
mocy rannym żołnierzom została zapomniana w 
Europie przez pół wieku.  Odrodziła się dopiero 
w 7 miesięcy po rozpoczęciu w 1854 roku woj-
ny między Rosją a koalicją Anglii, Francji i Tur-
cji, gdy Florencja Nightingale (1820-1910), 
bogata arystokratka 21 października opuści-
ła Londyn i 4 listopada 1854 roku przyjechała 
jako przełożona oddziału pielęgniarek z 38. ko-
bietami do wojskowego szpitala angielskiego w 
Skutari (na przedmieściach Konstantynopola) 
w Turcji. 

W Jej grupie było 10 katolickich sióstr za-
konnych, 8 z państwowego kościoła anglikań-
skiego, 6 pielęgniarek z Instytutu św. Jana z 
Londynu i 14 z różnych szpitali londyńskich. 
W końcowej fazie wojny gdy przybyły kolejne 
ochotniczki kierowała pracą 125 pielęgniarek. 

Wcześniej do francuskich szpitali wojennych 
przybyły siostry zakonne. Natomiast, 1 grud-
nia 1854 roku chirurg rosyjski, płk Mikołaj  
Pirogow, twórca wojenno-polowej medycy-
ny skierował 28 osób ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża w Petersburgu do szpitali wojennych w 
Symferopolu; i w końcu grudnia 6 sióstr z Ka-
tarzyną Bakuniną na czele. We wszystkich szpi-
talach wojennych na południu Rosji było ponad  
200 sióstr.  

Ogrom ofiar wojny krymskiej (1854-1855) 
był przerażający. W czasie trwających ponad 
rok walk żołnierze wszystkich armii (Rosjanie, 
Francuzi, Brytyjczycy, Piemontczycy, Turcy) ty-
siącami ginęli od kul, umierali od ran, byli ofia-
rami tyfusu, szkorbutu, cholery oraz mrozu. W 
szpitalach brakowało osób do pielęgnowania 
rannych i chorych żołnierzy. Jak donosił kore-
spondent wojenny „Timesa”, William Russel, o 
szpitalach wojennych w Skutari, „Chorzy – zda-
je się − są pielęgnowani przez chorych, umie-
rający − przez umierających”. 

Przyjazd F. Nightingale do szpitala wojsko-
wego był wyjątkowym wydarzeniem, akcepto-
wanym i wspieranym przez ówczesnego mini-
stra wojny Sidney Herberta, przyjaciela rodziny.  
F. Nightingale od lat młodzieńczych przygoto-
wując się do swojej życiowej misji i wykonu-
jąc ją wbrew woli rodziny i krytyki otoczenia 
zwiedzała szpitale, zakłady opiekuńcze, domy 
zdrowia w Londynie, Edynburgu, Dublinie, Pa-
ryżu, Berlinie, Lyonie, Rzymie, Aleksandrii, 
Konstantynopolu, Brukseli oraz dzielnice nędzy. 
Odbyła kilkumiesięczną praktykę w Domu Ma-
cierzystym Diakonis w Keiserweth nad Renem 
u pastora dr. Teodora Fliednera i przez cztery 
miesiące kierowała domem zdrowia dla nauczy-
cielek.  Z domu rodzinnego wyniosła znajomość 
języka francuskiego, niemieckiego i włoskiego. 
Poznawała podczas licznych podróży kulturę 
Egiptu i Grecji. W domu uczyła się historii, ma-
tematyki, nauk przyrodniczych, łaciny i greki, 
sztuk plastycznych i muzyki.

W czasie pobytu na Wschodzie oprócz pomo-

F. Nightingale.  
www.F.Nightingale
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cy finansowej państwa uzyskała z kraju od osób 
prywatnych 7000 funtów szterlingów. Swoje 
dzieło w Skutari zaczęła nie od pielęgnowania, 
tylko „od balii”, bo jak mówiła „ranni żołnierze 
leżeli w mundurach zesztywniałych od skrze-
płej krwi i brudu”; oraz wypychania sienników, 
układania ich na matach na podłodze, czysz-
czenia ścian, niszczenia robactwa.  

Zdobywała meble szpitalne, sprzęt, środ-
ki czystościowe i opatrunkowe, pościel, opał 
oraz modernizowała kuchnię, pralnię szpitalną 
i urządzała salę sekcyjną. W swej pracy zwal-
czać musiała uprzedzenia, sprzeciwy, zawiść, 
podejrzliwość, egoistyczną brutalność oficerów 
oraz pokonywać niechęć lekarzy, biurokratycz-
ne przepisy, zobojętnienie urzędników i lęki 
przed komisją nadzorczą. Miała wiele kłopo-
tów natury etyczno-moralnej z pielęgniarkami; 
część z nich odesłała do Anglii. 

Walczyła  o jednoosobowy nadzór nad pielę-
gniarkami z dr. Hall, lekarzem naczelnym armii, 
odnosząc zwycięstwo i uzyskując nominację w 
1856 roku na generalną przełożoną pielęgnia-
rek (ochotniczek, sióstr) we wszystkich szpi-
talach wojskowych armii brytyjskiej. Zwalcza-
ła też  negatywną opinię publiczną i wulgarne 
przezwiska pielęgniarek, ich karykatury w cza-
sopismach satyrycznych.

W swych działaniach była surowa i bez-
względna, a jednocześnie pełna dobroci, de-
likatności, skromności. Zorganizowała pracę 
żołnierzy-sanitariuszy i przejęła całkowite kie-
rownictwo nad pielęgniarkami. Organizowa-
ła pogadanki i odczyty, założyła czytelnię dla 
ozdrowieńców, kawiarnię, kasę oszczędności 
dla żołnierzy, którzy w pół roku przesłali rodzi-
nom 71 000 funtów szterlingów. Pisała setki li-
stów do rodzin żołnierzy i wykonywała samotne 
nocne obchody w salach chorych. Wspomagała 
ich duchowo. Religię pojmowała nie jako „de-
wocję, ale jako pracę i cierpienie dla miłości 
Boga”.

W 1855 roku zwiedziła wszystkie wojskowe 
szpitale  w obozach angielskich i francuskich. 
Podróżowała na koniu, w wozie bagażowym lub 
pieszo wiele mil; w Bałakławie dostała ataku fe-
bry krymskiej. Do Skutari i na Krym wyjeżdżała 

jeszcze dwukrotnie; pomagała też pielęgniar-
kom w szpitalach francuskich i tureckich. 

Dzięki Jej wysiłkom, surowej dyscyplinie i 
pracy pielęgniarek,  już po pół roku w szpita-
lach wojskowych w Skutari śmiertelność spadła 
z 42% do 2%.

Po wojnie krymskiej F. Nightingale podjęła 
współpracę korespondencyjną (ponieważ jako 
kobieta nie mogła jej podjąć osobiście) z Ko-
misją królewską do spraw zdrowotnych armii. 
Przygotowała memoriał „Uwagi o zdrowotności, 
wydajności i administracji sanitarnej w armii 
brytyjskiej”, który stanowił podstawę do opra-
cowania zaleceń dla administracji sanitarnej 
armii. W 1862 roku podczas Kongresu Dobro-
czynności w Londynie prezentowała obszerny 
referat o pracach ministra wojny „Administracja 
sanitarna armii  i jej reformy podczas urzędo-
wania lorda  Herberta”. 

Podjęła też kilkuletnią walkę z lekarzami i 
kobietami z tzw. dobrych rodzin o założenie, 
świeckiej, nowoczesnej szkoły pielęgniarstwa, 
który to cel udało się zrealizować  4 czerwca 
1860 roku; otwierając ją w szpitalu św. Toma-
sza w Londynie; a kilka lat później „Home Nigh-
tingale” (internat), dzięki wsparciu finansowym 
królowej Wiktorii. 

Swoje stanowisko o pracy pielęgniarek, me-
todach kształcenia i wychowania prezentowała  
w wielu artykułach, opracowaniach, sprawoz-
daniach oraz m.in. książkach: „Uwagi o pielę-
gniarstwie”, „Uwagi wstępne o zakładach położ-
niczych”. 

W 1863 roku podczas mityngu w ratuszu lon-
dyńskim, wspierającym polskich powstańców 
styczniowych wzywających narody Polski, Litwy 
i Rusi do walki o niepodległość, przekazała dla 
chorych i rannych  datek pieniężny, protestując 
przeciw rządom caratu w Polsce.

W opinii założyciela i twórcy ruchu Między-
narodowego Czerwonego Krzyża (1863) Hen-
ry Dunant, kupca szwajcarskiego z Genewy, 
wstrząśniętego widokiem bitwy stoczonej pod 
Solferino między Austrią a koalicją Francji i 
Włoch (1859), pierwszego laureata pokojowej 
Nagrody Nobla (1901), Florencja Nightingale 
była inspiratorką idei ogólnoświatowego ruchu 
humanitarnego. Natomiast dzień Jego urodzin - 
8 maja - został ustanowiony Światowym Dniem 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Drugą wybitną osobowością, związaną 
z opieką nad rannymi i chorymi żołnierza-
mi w czasie wojny Krymskiej była Rosjanka,  
Katarzyna Michałowna Bakunina (1812-
1894), o której pisał W. A. Rybasow, iż zaliczo-
na jest  „do tych znakomitych kobiet rosyjskich, 
których pamięć stała się nieśmiertelna”. Była 
córką gubernatora Petersburga; później sena-
tora. 

Katarzyna Bakunina
Źródło: www.ba-
kunina-ekpav
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Podczas wojny krymskiej w szpitalach rosyj-
skich i punktach opatrunkowych (urządzonych 
tymczasowo również w kazamatach fortów i 
domach prywatnych) kierowała pracą sióstr. 

Wyjeżdżając na front, jak opisuje Włady-
sław Szenajch, posiadała średnie wykształce-
nie ogólne i znajomość języków obcych w tym 
francuskiego. Jej zainteresowania skupiały się 
na muzyce, malarstwie, teatrze amatorskim, 
czytelnictwie. Wbrew woli rodziny wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia pod Wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża, odbyła kilkudniową 
praktykę w najbiedniejszych ówcześnie szpita-
lach w Moskwie i Petersburgu. 

Do Symferopola a następnie Sewastopola 
wyjechała pod zwierzchnictwem M. Pirogowa 
jako starsza siostra z 5-osobowym zespołem 
sióstr na wozach konnych; później przybyło 
ich ponad 200. Pracowały w zależności od wy-
kształcenia i kwalifikacji jako siostry opatrunko-
we, aptekarki i gospodynie, które obowiązane 
były m.in. prowadzić  dziennik ilustrujący braki 
i niedociągnięcia w pielęgnowaniu i zaopatrze-
niu rannych i chorych żołnierzy. 

Codzienność sal opatrunkowych i operacyj-
nych niosła ze sobą obrazy pełne grozy; był to 
czas przed erą aseptyki i spartańskich warun-
ków. Stąd sienniki lub łóżka na podłodze peł-
nej skrzepłej krwi, stoły wyłożone papierem, 
wino by ulżyć w cierpieniu, cebrzyki do których 
wrzucano odcięte kończyny (za które żołnierze 
otrzymywali premie pieniężne), chloroform, 
świece stearynowe. 

Funkcjonowały też zorganizowane przez  
M. Pirogowa i kierowane przez K. Bakuninę spe-
cjalne oddziały transportowe przewożące 500-
600 rannych i chorych żołnierzy; które prze-
mieszczały się przy pomocy koni lub wołów, 
zatrzymując się tylko w wioskach tatarskich. 

Podczas kolejnego wyjazdu na Krym K. Ba-
kunina nadzorowała 10 szpitali wojennych, do 
czasu ich zamknięcia w 1856 roku.  Później za-
częła się przygotowywać do objęcia kierownic-
twa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, którym 
ówcześnie zarządzał M. Pirogow. W tym celu 
odbyła kilkumiesięczną praktykę w Berlinie i 
Paryżu, poznawała zgromadzenia protestanckie 
i katolickie.  

Nie udało się Jej jednak − już jako przełożo-
nej − uwolnić Zgromadzenia od funkcjonowa-
nia na zasadach formalno-religijnych (prawo-
sławia), dlatego powróciła do swojej posiadłości 
w Kozicynie zakładając ambulatorium i kilkułóż-
kową izbę chorych. Stała się ona pierwowzorem 
ziemskich ośrodków leczniczych, jednej z póź-
niejszych sieci lekarskich ze stałym felczerem i 
wizytami lekarza 2-3 razy w miesiącu i 10-12 
łóżkami chorych. Bakunina do samej śmierci w 
1894 roku kontynuowała w nim pracę.

Wiek XX przyniósł kolejne wielkie wojny, 

aneksję ziem, straszliwe zniszczenia. Miał rów-
nież swoje bohaterki – sanitariuszki i pielę-
gniarki; jak pisze o nich Helena Matoga „sama-
rytanki, wszystkich stanów”, które malowali 
wybitni polscy artyści, m.in. Wojciech Kossak, 
Leon Wyczółkowski.

W czasie I wojny światowej  na ziemiach pol-
skich w zaborze austriackim utworzono szpitale 
wojenne, w których pracowały siostry zakonne 
i osoby świeckie. Pielęgniarkami naczelnymi zo-
stały absolwentki szkół krakowskiej i lwowskiej. 

Znaną postacią tych czasów była Maria 
Aniela Wiktoria Epstein (1875-1947), uro-
dzona w zamku w Pilicy w zaborze rosyjskim, 
córka bogatego przemysłowca, której dziadek 
był jednym z fundatorów szpitala starozakon-
nych w Warszawie. Kształcąc się w domu, jak 
pisze Helena Matoga, posługiwała się biegle 
niemieckim, francuskim, angielskim, włoskim, 

łaciną; uczyła się muzyki. 
Była absolwentką, założycielką i dyrektorką 
pierwszej, nowoczesnej Szkoły Zawodowych 
Pielęgniarek Pań Ekonomek w Krakowie. 

W czasie wojennej zawieruchy organizowa-
ła pociągi sanitarne austriackiego Czerwonego 
Krzyża i kilkutygodniowe kursy samarytańskie 
(które ukończyło 400 wolontariuszek) z zakre-
su pielęgnacji rannych żołnierzy; w tym Pepa 
Singer z Bronowic znana jako Rachela z „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. Absolwentki 
tych kursów obejmowały kolejne z organizowa-
nych szpitali przyfrontowych lub w głębi kraju 
oraz były kierowane do wojsk polskich w armii 
austriackiej. 

Maria Epstein pracowała w Dworcowej Sta-
cji Opatrunkowej pod patronatem Galicyjskie-
go Czerwonego Krzyża w Krakowie, i na fron-
cie w Grupie Chirurgicznej prof. Maksymiliana 
Rutkowskiego. Niosła pomoc jako przełożona 
Szpitala w Bielczy koło Tarnowa, szkoliła pie-
lęgniarki, organizowała kolejne placówki, zor-
ganizowała masową akcję szczepień przeciwko 
ospie dla tysięcy mieszkańców okolicznych mia-
steczek i wsi. 

Koordynowała pracę sekcji sanitarnej pod 
kierownictwem prof. Emila Godlewskiego  
w Komitecie Ratunkowym dla ludności cywilnej 
utworzonym z inicjatywy księcia arcybiskupa 

M. Epstein.
Szkoła krakowska
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A.S. Sapiechy. Podstawową jednostkę stanowiły 
ruchome, konne kolumny dezynfekcyjne, szpi-
tale epidemiczne i ambulatoria. W 1916 roku 
organizowała szpitale polowe IV Pułku Piechoty, 
który organizacyjnie podlegał Legionom Piłsud-
skiego i kierowała jako pielęgniarka naczelna II 
szpitalem fortecznym, który został podporząd-
kowany III kolumnie sanitarnej pod kierunkiem 
prof. Adama Wrzoska.

W 1915 roku została odznaczona Honoro-
wą Odznaką Czerwonego Krzyża 2 klasy z Od-
znaczeniem Wojennym przez dwór cesarski 
w Wiedniu, a w 1921 roku otrzymała dyplom  
podpisany przez Wojciecha Korfantego za orga-
nizację i prowadzenie kolumn sanitarnych pod-
czas Plebiscytu na Górnym Śląsku.

W końcu lat trzydziestych XX wieku wzrastał 
znowu w Europie czas niepokoju i napięć poli-
tycznych. W 1937 roku Rada Ministrów wyda-
ła rozporządzenie „O przygotowaniu w czasie 
pokoju i obrony przeciwlotniczej i przeciwpo-
żarowej państwa”. Według Barbary Dobrowol-
skiej szereg organizacji rozpoczęło zapoznawać 
i szkolić społeczeństwo z zakresu ratownictwa 
sanitarnego, a głównie: Polski Czerwony Krzyż, 
Ubezpieczalnia Społeczna, Wydział Opieki Spo-
łecznej i Zdrowia miasta Warszawy. Organizacja 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet przeszkoliła 
20 tysięcy osób, w tym rozpoczęto szkolenie le-
karek do obejmowania po powołanych do woj-
ska mężczyznach, stanowisk kierowniczych w 
szpitalach oraz wszystkich studentek. 

Od 23 sierpnia 1939 roku rozpoczęto tajną 

mobilizację personelu medycznego przesyłając 
personelowi karty mobilizacyjne, a 1 września 
1939 roku rozpoczęto tworzenie Sanitarnego 
Pogotowia Harcerek. 

Urządzano szpitale polowe delegując na-
uczycielki i uczennice szkół pielęgniarskich. 
Do szpitali wojskowych i pociągów sanitar-
nych kierowano siostry PCK. Szefem kierowa-
nia i zarządzania kadrą pielęgniarską została  
Jadwiga Suffczyńska (1890-1954) Kierownik 

Referatu Pielęgniarskiego w Zarządzie Głów-
nym PCK w Warszawie. 

Według Jadwigi Iżyckiej była córką lekarza 
z Opoczna. Ukończyła Gimnazjum im. Plate-
równy w Warszawie, 2-letni kurs pedagogiczny, 
kurs sanitarny PCK, Warszawską Szkołę Pielę-
gniarstwa (1924) i jako stypendystka Ligi Czer-
wonego Krzyża roczny kurs dla dyplomowanych 
pielęgniarek przy Uniwersytecie Bedford Colle-
ge w Londynie (1927). Pracowała w Szpitalu 
Ujazdowskim i PCK w Warszawie, Szpitalu Za-
kaźnym dla repatriantów w Drohiczynie Podla-
skim. W czasie II Powstania Śląskiego pracowa-
ła jako ochotniczka w czołówce sanitarnej PCK 
na Śląsku. 

Podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku 
organizowała Sekcję sióstr do prowizorycznych 
szpitali, współpracowała ze studentami w za-
kresie dostaw leków i opatrunków. Ewakuowała 
i zabezpieczała dokumenty biur Zarządu PCK. 
W stopniu porucznika organizowała konspira-
cyjną pracę sióstr PCK i pielęgniarek w czasie 
Powstania Warszawskiego pod pseudonimem 
Julia w punkcie sanitarnym przy ulicy Jasnej.  

W okresie międzywojennym, i powojennym 
(do 1946) roku, jako jedna z założycielek Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodo-
wych z ramienia PCK brała udział w Kongresach 
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej pracowała  w redak-
cji „Pielęgniarki Polskiej”. W 1933 roku zosta-
ła odznaczona medalem Florencji Nightingale; 
była jedną z 13 polskich pielęgniarek w latach 
1923-1939 uhonorowanych tym najwyższym 
międzynarodowym odznaczeniem.

Przedstawione postaci wniosły w świat wo-
jennych zawieruch, grozy i cierpienia ideę 
humanitaryzmu. Pomagały rannym i chorym 
żołnierzom, ludności cywilnej bez względu na 
pochodzenie społeczne, wyznawaną wiarę, na-
rodowość, poglądy polityczne i postawy. Czy-
niąc dobro stały się historycznymi wzorami mo-
ralnymi dla następnych pokoleń.

Piśmiennictwo u autorki

Jadwiga 
Suffczyńskia
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kondo l e n c j e

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

Koleżance Zofii Góral wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Męża składają współpracownicy  

z Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej  
oraz Pielęgniarki i Położne z SP CSK im. K. Gibińskiego  

w Katowicach Ligocie

„Dla duszy nie ma narodzin ani śmierci, 
Raz będąc nigdy nie przestaje istnieć”

Położnej Pani Katarzynie Jochymczyk  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 

składają  Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka  
Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego oraz Pielę-

gniarki i Położne MEGREZ Sp. z o.o.  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty

 Koleżance Sabinie Schwedka  składają 
 współpracownicy 

oraz Dyrekcja NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

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

Wyrazy szczerego współczucia  
Oddziałowej Mirosławie Borkowskiej  

z powodu śmierci  Mamy składają   
Pielęgniarki  Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego Nr 2w Jastrzębiu Zdroju 

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

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla Marty Kula 
z powodu śmierci Taty 

 składają koleżanki z Oddziału Neurologii i Psychiatrii 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp z.o.o   

wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy szczerego żalu i współczucia   
z powodu śmierci Mamy, 

Koleżance Alinie Kobierskiej  składają 
pracownicy Przychodni  

Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10  w Sosnowcu  
wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca 
dla naszej Koleżanki Olgi Maroszek  

Pielęgniarki Epidemiologicznej ze Szpitala  
Powiatowego w Zawierciu składają  

Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 
Koleżance Iwonie Wywioł składają  

Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne 
Centrum Zdrowia  w Mikołowie

Łącząc się w głębokim smutku i żalu najszczersze  
wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy  

Koleżance Joli Śniadek 
 składa cały personel Oddziału Chorób Wewnętrznych  

i Reumatologii  SP SK Nr 7 SUM GCM 
 w Katowicach Ochojcu

 Koleżance Jolancie Śniadek 
z powodu śmierci Mamy

łączą się w żałobie Naczelna Pielęgniarka,  
z-ca Naczelnej Pielęgniarki, Pielęgniarki Oddziałowe 

SP SK Nr 7 SUM GCM w Katowicach Ochojcu

Wyrazy szczerego współczucia  Pani Helenie Profus 
z powodu śmierci Mamy  składają  

Pielęgniarki i Położne Usługi Medyczne „Śródmieście” 
w Tarnowskich Górach oraz Pełnomocnik ORPiP

„Człowiek odchodzi, pamięć zostaje”
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcie 

 w trudnych dniach po śmierci Mamy 
składają Koleżance Renacie Żabińskiej koleżanki   

z Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarce Renacie Żabińskiej  
z powodu śmierci Mamy wyrazy szczerego 

współczucia składa Naczelna Pielęgniarka i Peł-
nomocnik OIPiP  Wojewódzkiego Szpitala Spe-

cjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

„Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Mamy,  

Pani  Mirosławie Borkowskiej składają  
Naczelna Pielęgniarka i Pełnomocnik OIPiP 

 z Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
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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
www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


