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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń styczeń 2015

7 stycznia Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 stycznia 
Spotkanie noworoczne emery-
towanych członków samorządu 
zawodowego oraz PTP

13 stycznia 
Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarek zatrudnionych w stery-
lizacji 

13 stycznia Spotkanie Zespołu ds. położ-
nych

14 stycznia Posiedzenie Komisji Kształce-
nia

14 stycznia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego

14 stycznia Posiedzenie Prezydium

15 stycznia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa op. długoterminowej

15 stycznia Posiedzenie Rady Społecznej 
GCZD w Katowicach

16 stycznia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego

20 stycznia
Spotkanie  Pełnomocnych 
Przedstawicieli 

28 stycznia Posiedzenie ORPIP w Katowi-
cach

30 stycznia 

Spotkanie noworoczne Ka-
dry Zarządzającej w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych

30 stycznia 

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach 

30 stycznia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa psychiatrycznego
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Z Nowym Rokiem...

Nowy Rok – to nowa nadzieja. Chociaż tak naprawdę jest to tylko zmiana kartki  
w kalendarzu, cyferki w dacie. Ale nieco irracjonalnie  właśnie teraz zaczynamy 

wierzyć, że za tą bardzo praktyczną zmianą kryje się  coś więcej. Nowy rok – to przecież 
początek czegoś nowego, czegoś co może odmienić życie, chociaż w niewielkim zakresie 
– ale na lepsze.

Z takimi nadziejami rozpoczynamy rok 2015, wierząc, że będzie lepiej, a czasem 
może po prostu łatwiej. 

Człowiek – największym kapitał, hasło znane, lecz tak łatwo o tym się zapomina. 
Ale  bez pracownika nawet  najlepsza maszyna będzie bezużyteczna. Zachęcam do wiary  
w siebie,  uznania swoich wartości i sił niezbędnych  do walki o siebie. Zdobywanie wie-
dzy daje większą świadomość, a ta świadomość wspiera każde działanie. 

O wartości czynnika ludzkiego nie trzeba nikogo przekonywać – ale jako przy-
kład podam wspaniałą akcję, która odbyła się w Jastrzębiu: „Twój szpik – moje życie”, 
niezwykły koncert promujący współtworzenie bazy dawców szpiku, przedsięwzięcie,  
u którego podstaw są ludzie z iskrą, potrafiący do swojej idei zapalić innych. O szczegó-
łach piszemy w naszym biuletynie. 

I na koniec jeszcze jedna iskierka, która nas właśnie motywuje: pielęgniarka – 
Wolontariusz Roku. Kolejna nasza koleżanka, która daje przykład życia na pełnych ob-
rotach, bardziej, mocniej, efektywniej – i o niej również przeczytacie w tym wydaniu 
„Naszych Spraw”.

Jakby na przekór czarnym prognozom – daję Wam przykłady iskierek dobra, budzą-
cych uzasadnione nadzieje na dobry nowy lepszy rok. 

A że są wokół nas ludzie potrzebujący naszego wsparcia, naszej pomocy, gestu, 
który przywróci nadzieję – to wierzę, że pozytywnych akcji i przedsięwzięć będzie w tym 
roku wiele. Warto ten rok zacząć  od dobrego uczynku.....

Niech 2015 rok będzie dla nas udany, korzystny, pełen spokoju, radości – tych do-
brych emocji, dzięki którym żyje się piękniej...

Mariola Bartusek
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Kalendarium grudzień 2014

2 grudnia Posiedzenie NRPIP w Warszawie - udział wzięli Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

8 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

9-10 grudnia 

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Opie-
ki Zdrowotnej oddział Śląski „Aktualne problemy i nowe wyzwania  
w ochronie zdrowia” w Ustroniu. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek 

10 grudnia Posiedzenie Prezydium 

10 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych

10 grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

10 grudnia 

Konferencja zorganizowana przez Zespół  ds. Położnych „Błędy medyczne 
i roszczenia pacjentek w położnictwie i ginekologii” w Ośrodku Kształ-
cenia OIPIP w Łaziskach Górnych udział wzięły Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek, Wiceprzwodnicząca ORPiP Jaonna Kuźmik, Przewodni-
cząca OSPiP Barbara Gardyjas, Adwokat Kinga Rudnik

10 grudnia 

Spotkanie zorganizowane przez Śląski Związek Pracodawców Prywatnych 
dot.  „Map Regionów” w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP 
Mariola Bartusek, Joanna Zielińska Przewodnicząca Zespołu ds opieki dłu-
goterminowej oraz członkowie zespołu

11 grudnia 
Rozdanie dyplomów ze specjalizacji: Zachowawczej, Kardiologicznej, Chi-
rurgicznej w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzię-
ła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

16 grudnia 

Spotkanie świąteczne Pełnomocnych Przedstawicieli oraz człon-
ków Komisji i Zespołów Problemowych w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek, oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

16 grudnia 

Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę 
lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizu-
jących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji 
strajku w KWK Wujek. Udział wzięła Jadwiga Kazus - członek ORPIP

17 grudnia Posiedzenie ORPIP

19 grudnia Posiedzenie Rady GCZD w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek 

20 grudnia 

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju odbył się koncert 
„Twój szpik - moje życie”, którego myślą przewodnią było szerzenie idei 
ratowania ludzkiego życia poprzez oddawanie szpiku kostnego. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

22 grudnia 

Spotkanie z pielęgniarkami w temacie odpowiedzialności zawodowej w 
Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. Udział wzięły Przewodnicząca ORPiP  
Mariola Bartusek, Przewodnicząca OSPiP Barbara Gardyjas, Adwokat Kin-
ga Rudnik
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 10 grudnia  2014 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 oraz wpisu do 

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

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
• w sprawie powołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach.
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych
• 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”.
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu.
• przyznania zapomóg pośmiertnych.
• spłaty zaległych składek członkowskich.
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. położnych warsztatów szkoleniowych 

dla położnych pt. : „Rozwiązywanie problemów laktacyjnych”.
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 19 listopada 2014.

Konkursy Grudzień 2014

S P Szpital Kliniczny im. A Mielęckiego  SUM w Katowicach   
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii  Iwona Religa 
 

S P Szpital Kliniczny Nr 7 SUM w Katowicach  
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego  
Oddziału Kardiochirurgii  Aneta Zeman

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

w dniu 17 grudnia 2014 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.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

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

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami.
• powołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-

towicach.
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych.
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych.
• powołania  Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
• składu Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych.
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach.
• 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.

• refundacji kosztów kształcenia. 
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.
• prenumeraty „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” na 2015 rok.
• prenumeraty „Służby Zdrowia” na 2015 rok.
• udzielenia  pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki.
• przyznania zapomogi losowej dla członka samorządu zawodowego.
• spłaty zaległych składek członkowskich.
• wyrażenia zgody na modernizację sieci teleinformatycznej i komputerowej oraz oprogra-

mowania w  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 29 października 2014 roku.

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

w dniu 30 grudnia 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• planu pracy ORPiP w Katowicach na rok 2015.
• przyjęcia projektu budżetu OIPiP na rok 2015. 
• wydania publikacji pt. „Przepisy prawne”

Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego  

Sądu Pielęgniarek i Położnych  
pełnić będą dyżury również w godzinach od 1500 – 1700,  

w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia,  
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 w 2015 roku pełnić będzie dyżury 

w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.

Natomiast 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić 

będą dyżury w godzinach od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów: 

07.01. 2015 r.    06.05. 2015 r.    02.09. 2015 r.

21.01. 2015 r.    20.05. 2015 r.    16.09. 2015 r.

04.02. 2015 r.    03.06. 2015 r.    30.09. 2015 r.

18.02. 2015 r.    17.06. 2015 r.    07.10. 2015 r.

04.03. 2015 r.    01.07. 2015 r.    21.10. 2015 r.

18.03. 2015 r.    15.07. 2015 r.    04.11. 2015 r.

01.04. 2015 r.    29.07. 2015 r.    18.11. 2015 r.

15.04. 2015 r.    05.08. 2015 r.    02.12. 2015 r.

29.04. 2015 r.    19.08. 2015 r.    01.12. 2015 r.

Z poważaniem:
Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Aleksandra Liszka

14.01.2015

28.01.2015

11.02.2015

25.02.2015

11.03.2015

25.03.2015

08.04.2015

22.04.2015

13.05.2015

27.05.2015 

10.06.2015

24.06.2015

08.07.2015 

22.07.2015

12.08.2015

26.08.2015

09.09.2015

23.09.2015

14.10.2015

28.10.2015

25.11.2015

09.12.2015

Z poważaniem:
Przewodnicząca

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Barbara Gardyjas
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OGŁOSZENIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, planuje w roku 2015 
organizację 2 letnich specjalizacji dla pielęgniarek w następujących dziedzinach:

1. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek

2. Pielęgniarstwo nefrologiczne dla pielęgniarek

3. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek

4. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek

5. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 

Warunki udziału w specjalizacji :
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu  pielęgniarki,
• Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie w ostatnich 5 – ciu latach,
• Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
• Dopuszczenie do udziału w specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną na podsta-

wie testu wstępnego.

Czas trwania specjalizacji - 18 – 24 miesiące

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego  
Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wodnej 15.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o złożenie  
w Biurze OIPiP w Katowicach przy ulicy Francuskiej 16 - ZGŁOSZENIE NA SPE-
CJALIZACJĘ - dokładnie i czytelnie wypełnione - druk dostępny na stronie  
internetowej www.izbapiel.katowice.pl wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone zgłoszenia 
 zachowują swoją ważność !!!

WAŻNE

Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie 
nieodpłatnego korzystania z kursu specjalizacyjnego (specjalizacji)  
w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez Okręgową Izbę, można skorzystać raz na 
5 lat kalendarzowych. W trakcie trwania kursu specjalizacyjnego 
(specjalizacji) członek Okręgowej Izby nie jest uprawniony do ko-
rzystania z innych form udzielania pomocy w zakresie rozwijania 
kwalifikacji zawodowych.(kursów, refundacji).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji 
będą na bieżąco  zamieszczane na stronie internetowej Izby.

mgr Hanna Dobrowolska

Specjalizacje
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Zapraszamy do elektronicznej biblioteki

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zakupiła dla wszystkich zarejestrowanych 
pielęgniarek i położnych bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.  Jest to 
pierwsza działająca w Polsce platforma zasobów edukacyjnych dla firm i instytucji. 

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, 
naukowe i popularnonaukowe publikacje w 
języku polskim z zakresu medycyny, psycho-
logii, prawa i innych dziedzin, wydane przez 
renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawan-
sowanej technologii i dostępowi online będzie 
można bezpłatnie korzystać z serwisu przez 
całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma 
umożliwia nie tylko czytanie książek ale rów-
nież zaawansowaną pracę z tekstem. Czyta-
nie książek w IBUK LIBRA umożliwia specjalne 
oprogramowanie, dzięki któremu wejście do 
udostępnionych publikacji odbywa się przez 
przeglądarkę WWW, niezależnie od posiada-
nego systemu operacyjnego, bez konieczności 
instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecane jest 
natomiast  używanie aktualnej wersji Google 
Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie pro-
gramu wymaga włączonej obsługi Javascript 
oraz Cookies. 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 
2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydaw-
nictwem o świadczenie usług i udzielenie licen-
cji na dostęp do wirtualnej czytelni dla człon-
ków samorządu pielęgniarek i położnych, z 
powyższej oferty będą Państwo mogli skorzy-
stać składając odpowiedni wniosek o nadanie 
dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Wraz z wnioskiem należy złożyć arkusz 
aktualizacyjny oraz zaświadczenie o opła-
caniu składek przez ostatnie 3 lata. 

Zapraszamy do korzystania z zasobu 
ogromnego księgozbioru, w najbardziej 
wygodnej z możliwych form – w zaciszu 
własnego domu, przy własnym kompute-
rze, w dogodnym dla siebie czasie.

B.L.

***

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” 
      Alighierii Dante

.
Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Pragnę Was poinformować, iż jest możliwość  
odprowadzenia 1 % podatku  

dla naszej 
zasłużonej w działalności pielęgniarskiej i samorządowej 

Koleżanki Marysi Frąckowiak.

 Marysia była liderką na polu pielęgniarskiej działalności 
gospodarczej, założyła również jeden z pierwszych w naszym regionie zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy. 
Zawsze sumienna- odpowiedzialna, wspierająca innych. 

Dziś nadszedł czas, że i my możemy Jej pomóc. Proszę o pamięć i wsparcie  
przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2014. 

Stowarzyszenie POKOCHAJ MNIE z Gorzyczek  
KRS 0000235846 Maria Frąckowiak

Przekazane przez Państwa środki przeznaczone zostaną na rehabilitację i 
leczenie Marysi. Wszystkim, którzy Jej pomagają i wspierają bardzo 

serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam. 
 Grażyna Malczyk



10

MOBBING 

Konsekwencje prawne – cz. IV

adwokat Kinga Rudnik

Każdy pracodawca odpowiada za całokształt działania swojego zakładu pracy. 
Spoczywa na nim w tym zakresie szereg obowiązków, które w większości zostały 
opisane w Kodeksie pracy. Należą tu także obowiązek dbałości o zasady współ-
życia społecznego na terenie zakładu pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji  
w zatrudnieniu – rozumiane bardzo szeroko. Pracodawca zawsze zatem odpowia-
da za wystąpienie u niego mobbingu, nawet jak nie miał o tym wiedzy. Dla wystą-
pienia zjawiska mobbingu nie jest konieczne posiadanie przez pracodawcę wiedzy 
na ten temat. Odpowiada on bowiem zawsze, niezależnie od swojej wiedzy. 

W przypadku wystąpienia w zakładzie 
pracy mobbingu, mobbingowany pracow-
nik ma możliwość dochodzenia swoich praw  
w sądzie pracy. Może żądać odszkodowania 
i zadośćuczynienia od osoby (osób), które 
go mobbowały. Pracodawca nie może bronić 
się w sposób, iż nie miał wiedzy na temat 
istnienia lub zakresu mobbingu. Takich ar-
gumentów sąd pracy nie uzna. Pracodawca 
ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo-
ści występujące na terenie zakładu pracy, 
a brak wiedzy i reakcji pogarsza tylko jego 
sytuację. 

Zadośćuczynienie należne jest pracowni-
kowi za doznaną krzywdę i cierpienie. Jako 
zadośćuczynienie sąd pracy zasądza ade-
kwatną do skali mobbingu oraz wywołane-
go u pracownika stanu (rozstroju zdrowia) 
sumę pieniężną.  

Art. 94 (3) § 3. Pracownik, u które-
go mobbing wywołał rozstrój zdrowia, 
może dochodzić od pracodawcy odpo-
wiedniej sumy tytułem zadośćuczynie-
nia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie z kolei przysługuje pra-
cownikowi w sytuacji, kiedy rozwiązał  
z powodu mobbingu umowę o pracę  
(tj. wypowiedział ją pracodawcy). Kodeks 
pracy wskazuje tu dodatkowo na minimalna 
sumę odszkodowania dla pracownika, jakim 
jest minimalne wynagrodzenie ustalane co-
rocznie na podstawie odrębnych przepisów. 
Wysokość górna odszkodowania nie została 

określona przez przepisy prawa, a zatem sąd 
pracy nie jest tu związany w żadnym zakre-
sie. Ważne jest także, aby rozwiązanie umo-
wy o pracę, jakiego dokona pracownik mia-
ło formę pisemną i wyraźnie wskazywało,  
że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę 
jest mobbing stosowany wobec pracownika. 

Art. 94 (3)§ 4. Pracownik, który 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę  
o pracę, ma prawo dochodzić od praco-
dawcy odszkodowania w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę, ustalane na podstawie odręb-
nych przepisów.

§ 5.Oświadczenie pracownika o roz-
wiązaniu umowy o pracę powinno na-
stąpić na piśmie z podaniem przyczyny, 
o której mowa w § 2, uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.

Składając do sądu pracy pozew przeciwko 
pracodawcy, pracownik musi liczyć się z tym, 
że jest zobowiązany udowodnić wystąpienie 
wobec niego mobbingu, a zatem podać do-
wody (np. maile, sms, nagrane rozmowy, 
świadków, faktury VAT itp.). Oczywiste jest, 
że jeśli pracownik chce uzyskać jak najwięk-
szą kwotę odszkodowania musi dodatkowo 
oprócz faktu wystąpienia mobbingu, także 
poniesioną przez siebie szkodę oraz jej wy-
sokość. To zakres udowodnionej szkody bę-
dzie przesądzał o wysokości odszkodowania 
dla pracownika. 

Niezależnie od tego, kto w zakładzie pracy 
mobbował pracownika, to pracodawca zobo-
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wiązany jest do zapłaty kwoty zadośćuczy-
nienia lub odszkodowania. Nawet jak sam, 
jako osoba, nie miał z tym nic wspólnego. 
„Naprawienie szkody doznanej przez mob-
bingowanego pracownika upoważnia praco-
dawcę do późniejszego wystąpienia z rosz-
czeniem zwrotnym przeciwko konkretnej 
osobie - sprawcy tego mobbingu (art. 441  
§ 3 k.c. w związku z art. 300 k.p.).”¹

W zakresie dochodzenia przez pracownika 
roszczeń z tytułu mobbingu, wypowiedział 
się szeroko  także Sąd Najwyższy, m.in.:

- wyrok SN z dnia 6 lutego 2009 r.  I PK 
147/08 OSNP 2010/17-18/209 „

1. Przesłanką dochodzenia odszkodowa-
nia z art. 94[3] § 4 k.p. jest rozwiązanie 
przez pracownika umowy o pracę wskutek 
mobbingu; nie jest natomiast warunkiem 
domagania się odszkodowania przez pra-
cownika, aby rozwiązanie nastąpiło z powo-
du mobbingu jako wyłącznej przyczyny.

2. Pracownik może domagać się od byłego 
pracodawcy na podstawie art. 94[3 ]§ 4 k.p. 
odszkodowania za stosowanie wobec niego 
mobbingu także wówczas, gdy stosunek pra-
cy został rozwiązany w czasie zatrudnienia 
u nowego pracodawcy, po przejściu zakładu 
pracy na podstawie art. 23[1] k.p.”

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 
2009 r., III PK 2/09 “Roszczenie ofiary mob-
bingu tytułem zadośćuczynienia pieniężnego 
za doznaną krzywdę (art. 943 § 3 k.p.) wy-
maga udowodnienia przez poszkodowanego 
skutku mobbingu w postaci rozstroju zdro-
wia (OSNP 2011/1-2/5).“

- wyrok SN z 2010.03.16, I PK 203/09 
„Za mobbing mogą być uznane, także nie-
umyślne, działania lub zachowania dotyczą-
ce lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
w szczególności, które wywołały rozstrój 
zdrowia u pracownika (art. 94[3] k.p.).”

Ponadto Kodeks karny przewiduje surowe 
sankcje za naruszenie praw pracowniczych. 

Art. 218 § 1 a  Kodeksu karnego § 1a. 
Kto, wykonując czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, złośliwie lub uporczywie 
narusza prawa pracownika wynikające 
ze stosunku pracy lub ubezpieczenia 
społecznego, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2. 

„Pracodawca może być również pocią-
gnięty do odpowiedzialności karnej z art. 
218 k.k. za to, że złośliwie lub uporczywie 
narusza prawa pracownicze wynikające ze 
stosunku pracy. Z tym, że pojawiający się  
u niektórych autorów wniosek, iż każdy przy-
padek udowodnionego mobbingu jest pod-
stawą do postawienia zarzutu przestępstwa 
z art. 218 k.k. (zagrożonego grzywną, karą 
ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 
wolności do lat 2), 

należy uznać za zbyt daleko idący.„¹

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia  
24 listopada 2011 r, V KK 236/11 LEX  
nr 1103630,  wskazał dodatkowo, iż „Prze-
stępstwo z art. 218 § 1 k.k. ma charakter 
przestępstwa wieloczynowego, na który 
składają się różne formy działań i zaniechań. 
Okres przedawnienia karalności liczyć należy 
w tej sytuacji od ostatniej czynności realizu-
jącej znamiona przestępstwa.”

Częściowo podobne znamiona do mobbin-
gu ma przestępstwo określone w art. 190a  
§ 1 k.k., określane jako stalking. Według 
tego przepisu, kto przez uporczywe nękanie 
innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbu-
dza u niej uzasadnione okolicznościami po-
czucie zagrożenia lub istotnie narusza jej 
prywatność, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3.

Jeżeli ustalenia wydanego w postępowa-
niu karnym prawomocnego wyroku skazują-
cego za przestępstwo z art. 190a § 1 k.k. 
odpowiadają przesłankom mobbingu okre-
ślonym w art. 94(3) § 1 k.p., to sąd pracy 
jest związany tymi ustaleniami w warunkach 
określonych w art. 11 k.p.c.”²

Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 

(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
¹ -  J. Marciniak Przeciwdziałanie mobbingowi  

w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. ABC 
2008

²  - Jaśkowski K., Maniewska E.Komentarz aktuali-
zowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy (Dz.U.98.21.94)., LEX/el., 2014

***



12

Konstruktywne działania zespołów  
pielęgniarskich zapewniające bezpieczną 

pracę w Bloku Operacyjnym Kardiochirurgii

mgr Jolanta Świderek 
Pielęgniarka koordynująca, Blok Operacyjny kardiochirurgii  

Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice Ochojec

Praca zespołowa w obecnej dobie nie jest żadną nowością, choć nabrała w ostatnich 
latach szczególnego znaczenia we wszystkich aspektach  pracy grupowej. Zespoły 
uznaje się za autorów bardzo wielu wykorzystywanych obecnie osiągnięć. W dyna-
micznie przekształcających się strukturach wewnętrznych i zewnętrznych organizacji 
wzrosło zapotrzebowanie i presja na rozwój pracy zespołowej. Praca zespołowa na-
brała jeszcze większego znaczenia.

We współczesnym świecie interesów, uważa 
się zespół za bijące serce każdej skutecznej or-
ganizacji i najważniejszą formą współpracy za-
trudnianych pracowników. Powstające zespo-
ły przyjmują rozmaite formy , pod względem 
wyznaczonego celu, kwalifikacji  
i metod pracy.

Organizacje odnoszące sukce-
sy potrafią wypracować taki mo-
del pracy zespołowej, który jest 
skoncentrowany na wewnętrznym 
celu, silnej współpracy, rozwią-
zywaniu problemów, w którym 
członkowie troszczą się o siebie  
i dążą do szybkiego wykonania 
zadania.

 Współczesne badania ludz-
kiego mózgu wykazały wrodzone 
predyspozycje do zaspakajania 
potrzeby nawiązywania relacji 
między ludźmi i współdziałania w 
grupie. Warto uświadomić sobie 
jak ogromne znaczenie w funk-
cjonowaniu, prawidłowym rozwo-
ju społeczeństw oraz małych grup 
mają pozytywne codzienne kon-
takty, scalające ludzkie więzi. 

Praca zorganizowana z uwzględ-
nieniem i prawidłowym wykorzy-
staniem relacji między pracow-
nikami przynosi maksymalne 
korzyści dla szpitali. 

Wraz z coraz to powszechniejszym stoso-
waniem pojęcia pracy zespołowej pojawia się 
słowo zespół, choć wcześniej określano je mia-

nem grupa. Powstaje zatem pytanie, kiedy 
stosujemy określenie zespół, a kiedy grupa? 
Uważa się, że „ nie każda grupa jest zespołem, 
ale każdy zespół jest grupą”. Przedstawiona ta-
bela zawiera istotne różnice pomiędzy grupą 

a zespołem. Uwzględnia liczebność i mierniki 
efektywności oraz cechy pracy grupowej i ze-
społu.

Grupa Zespół

Grupa- wg J. Suther-
landa i D. Canwella 

to „dwie lub więcej osób, 
które kontaktują się ze 
sobą w sposób regular-

ny i trwały w celu wspól-
nego wykonania pracy”

Zespół (team) – zbiór lu-
dzi jako samodzielna jed-
nostka, w której istnieją 
zjawiska rywalizacji i ko-
operacji- współdziałania. 

Współpraca w zespole istnieje 
poprzez wzajemną  integra-
cję oraz mobilizujące wpły-
wanie na jego członków.

Jeden silny lider Podział funkcji lidera

Odpowiedzialność osobista Odpowiedzialność oso-
bista i wspólna

Cel grupy taki sam jak ogólna 
misja firmy

Samodzielne wyznaczanie celu
 przez zespół

Praca indywidualna Praca zespołowa

Pośrednim miernikiem 
efektywności jest wpływ 
na wydajność pracy in-

nych osób zatrudnionych

Bezpośrednim miernikiem 
efektywności jest oce-
na wyników wspólnie 

osiągniętych

Grupa dyskutuje, decyduje, 
wyznacza innym zadania

Zespół dyskutuje,  decyduje, 
wspólnie wykonuje zadania
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W zarządzaniu współczesnymi szpitalami 
zaobserwowano szereg zmian, które dotyczą 
spłaszczania w strukturze zarządzania, skró-
cenia łańcuchów decyzyjnych, realizowanie 
projektów restrukturyzacyjnych, koncentracji 
na nowoczesnych procesach zarządzania do-
prowadzając do zwrócenia szczególnej uwagi 
na pracę zespołową.

 Zespoły pielęgniarskie bywają określane 
jako podsystemy będące jego bardzo ważnym 
ogniwem w strukturze organizacji szpitali.Two-
rzenie zespołów jest procesem czasochłon-
nym stanowiącym dla kierownictwa wielkie 
wyzwanie wymagające określenia wspólnego 
celu, zasad kierowania i działania, a także jego 
struktury. 

Poniższy rysunek przedstawia najistotniej-
sze przyczyny tworzenia zespołów pielęgniar-
skich.

 Zespół pielęgniarek operacyjnych Bloku 
Operacyjnego Oddziału Kardiochirurgii Górno-
śląskiego Centrum Medycznego SPSZ ŚLUM 
im. L. Gieca w Katowicach - Ochojcu istnieje 
od 26 lat jednak we współczesnej formie funk-

cjonuje od niedawna. Prawie dwa lata temu 
decyzją Dyrektora Szpitala i Rektora Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego wprowadzono zmia-
ny w strukturze organizacyjnej szpitala. Dwie 
istniejące dotychczas Kliniki Kardiochirurgii po-
łączono w jedną jednostkę składającą się z Od-
działu Kardiochirurgii oraz Bloku Operacyjnego 
Kardiochirurgii. 

 W bloku kardiochirurgicznym pracuje wie-
le zespołów takich jak: zespół sali operacyj-
nej- zespół pielęgniarek operacyjnych, zespół 
kardiochirurgów, zespół kardioanestezjologów, 
zespół pielęgniarek anestezjologicznych oraz 
zespół perfuzjonistów odpowiedzialnych za 
prowadzenie krążenia pozaustrojowego pod-
czas zabiegów. W skład zespołu bloku kardio-
chirurgii wchodzą, także pielęgniarki pracujące 
na sali pooperacyjnej oraz sali OIOM.

 Obecny skład zespołu pielęgniarek opera-

cyjnych liczy 30 kobiet. Pielęgniarki posiadają 
wysokie kwalifikacje i kompetencje takie jak: 
tytuły mgr lub licencjata pielęgniarstwa, mgr 
socjologii, mgr ekonomii czy mgr promocji 
zdrowia, mgr zarządzania, wszystkie posiada-
ją kursy kwalifikacyjne pielęgniarek operacyj-
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nych oraz większość posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 Budowanie zespołu jest procesem, ciągłą 
ewolucją i przechodzi przez kolejne etapy. Jako 
osoba koordynująca pracą tego zespołu uwa-
żam, że mamy już za sobą etap formowania 
i ścierania. Obecnie w zespole kształtują się 
nowe wartości i następuje rozwój wszystkich 
członków zespołu. 

 

 Pielęgniarki pracują bardzo efektywnie opiera-
jąc swoją współpracę na cechach bazowych:

• Wspólny cel i przemyślany podział obo-
wiązków

• Wola współpracy i poprawna komunikacja 
• Dobre relacje w zespole i dobry lider 
• oraz na cechach wspomagających 

efektywny zespół:
• Wewnętrzną motywacja i zasady działa-

nia ustalane wspólnie
• Budowanie na odmienności i elastyczno-

ści
• Zespół uczący się, podnoszenie wartości 

intelektualnej zespołu.
 Sprawne funkcjonowanie zespołu uzależ-

nione jest od wielu aspektów zewnętrznych, jak 
i uwarunkowań wewnętrznych. Cechy charak-
terystyczne poszczególnych pielęgniarek ze-
społu oraz wewnętrzne interakcje wpływają na 
efektywność grupy. Siłą zespołu jest współpra-
ca rozumiana jako nawiązywanie i zacieśnianie 
wewnętrznych relacji. Warte podkreślenia jest 
to, że każda z koleżanek wnosi do zespołu swój 
kapitał intelektualny, bazę doświadczeń zawo-

dowych, ale także indywidualne oczekiwania i 
uczucia.

 Jakość pracy zespołu czasami bywa mie-
rzona nie tylko ilością występujących w nim 
konfliktów, ale raczej sposobami, przy pomocy 
których zespół potrafi je pokonywać. Konflikty 
są nieuniknione, są częścią życia i pracy. Każdy 
konflikt może być konstruktywny bo: 

• Pomaga rozwiązywać i zmieniać spoj-
rzenie na problem

• Pomaga lepiej słuchać, by zdobyć infor-
macje

• Pomaga łączyć pielęgniarki, by sprecy-
zować wspólny cel

• Pomaga uporządkować podział obowiąz-
ków

• Pomaga rozproszyć urazy, wzmacnia 
wzajemne rozumienie

• Pomaga rozwijać słuchanie empatyczne 
i analityczne.

 Doświadczenie w prowadzeniu zespołu pielę-
gniarek operacyjnych wielokrotnie pokazywa-
ło, że konfliktów nie należy się obawiać, gdyż 
jego pozytywne skutki mogą okazać się inspi-
rujące i twórcze, wzmacniające cały zespół.

 Konstruktywne działania zespołu pielęgniarek 
operacyjnych w bloku kardiochirurgicznym, to 
szereg działań wymagających skoordynowania 
wielu procesów podczas każdego zabiegu, wy-
sokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 
dobra komunikacja oraz wzajemna życzliwość 
to cechy podkreślające wyjątkowość i elitar-
ność zespołu, którego pracą mam zaszczyt ko-
ordynować.

Piśmiennictwo u autorki
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Wolontariusz roku 2014
Beata Wysoczańska – Skroban

Według definicji Wikipedii wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca 
na rzecz innych lub całego społeczeństwa,  wykraczająca poza związki rodzinno-kole-
żeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz jest więc osobą, która  swój czas wolny przezna-
cza na pracę na rzecz innych, dobrowolnie, świadomie rezygnując z wynagrodzenia 
– zyskując jednak coś o wiele ważniejszego -  spełnienie, satysfakcję, uznanie, doce-
nienie swojej pracy i wartości swojej osoby.

Jak co roku, miasto Racibórz uhonorowa-
ło swoich najlepszych wolontariuszy – w tym 
elitarnym gronie znalazła się Pielęgniarka – 
pani Beata Wysoczańska – Skroban.

Nagroda „Wolontariusz 
Roku” przyznawana jest 
w Raciborzu w kilku kate-
goriach – ocenia się bez-
interesowną działalność 
na rzecz kultury, pomo-
cy społecznej, sportu – i 
zdrowia. 5 grudnia 2014 
w Raciborskim Centrum 
Kultury wręczono statu-
etki „Wolontariusz Roku”. 
W dziedzinie zdrowia – 
tytuł i statuetkę zdobyła 

nasza koleżanka - pani Beata Wysoczańska – 
Skroban.

Pani Beata jest  Przewodniczącą Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego Koła Terenowe-
go przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oraz 
członkiem Zarządu i przewodniczącą koła To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci także przy Szpi-
talu Rejonowym w Raciborzu. Jej działania 
ogniskują się na ochronie i promocji  zdrowia, 
ze szczególnie silnym akcentem na prace na 
rzecz dzieci. Coroczne Międzyszkolne Spotka-
nia Przyjaciół Dzieci organizowane przez Raci-
borski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
podczas których honoruje się osoby działające 
aktywnie na rzecz  środowisk dziecięcych - są 
jedną z wielu form zaangażowania pani Beaty 
Wysoczańskiej – Skroban w pracę na rzecz 
swojej lokalnej społeczności. Warto dodać, że 
prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Od-
działu w Raciborzu jest także Pielęgniarka - 
pani Krystyna Klimaszewska .  Zaangażowanie 
i pasja, jaką obie nasze koleżanki wkładają w 
działania na rzecz dzieci – od lat znajdują w 
Raciborzu uznanie i szacunek.

Beata Wysoczańska – Skroban od wielu lat 
prowadzi szeroko zakrojoną działalność edu-
kacyjną promującą  zdrowy styl życia. Wśród 
działań pani Beaty na szczególne wyróżnienie 
zasługuje kilkuletnie już zaangażowanie w or-

ganizację Raciborskich Dni Promocji Zdrowia 
– przedsięwzięcie, które łączy w sobie for-
my edukacyjne związane z promocją zdrowia  
– z możliwością badań profilaktycznych, porad 
i bezpłatnych konsultacji medycznych.

Od 2014 r. Beata Wysoczańska – Skroban  
jest także odpowiedzialna za działalność „Klu-
bu Stomika”. W ramach jego działalności or-
ganizuje spotkania edukacyjne na temat „Jak 
żyć ze stomią”. Dzięki jej staraniom osoby ze 
stomią mogą spotykać się we własnym gronie, 
dzielić doświadczeniami, wzajemnie wspierać. 
A największym wsparciem jest obecność pie-
lęgniarki, która doskonale rozumie sytuację 
osób, zmuszonych do diametralnej zmiany try-
bu życia, i wspiera ich od pierwszych chwil, od 

pobytu w szpitalu.

Wolontariusze potrafią jak nikt inny przeżyć 
każdą chwilę swojego życia, tak by i dla nich i 
dla ich otoczenia była cenna, niepowtarzalna, 
wyjątkowa. Potrafią tak pogodzić różne sfery 
swojego życia, by z 24 godzin doby nie zmar-
nować żadnej godziny. To rzadka cecha, i dla-
tego tak ważni są ludzie tacy jak Beata Wyso-
czańska – Skroban. Godna nie tylko podziwu 
– ale i naśladowania. 

Serdecznie gratulujemy pani Beacie zdoby-
cia tego prestiżowego tytułu .

mo.
fot. Patrycja Krupińska
Dziękujemy Redakcji Raciborskich Mediów za 

udostępnienie zdjęć z Gali Wolontariusz Roku
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Powikłania nieinfekcyjne 

dializy otrzewnowej cz. I
lic. Bożena Guzik

Specjalista w dziedzinie Organizacji i Zarządzania
Zespół ds Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Fresenius Nephrocare Polska Sp.z o.o, Ośrodek Dializ nr 60 w Zabrzu

Dializa otrzewnowa jest metodą leczenia  nerkozastępczego i jak każda inwazyjna for-
ma terapii wiąże się z występowaniem powikłań. 

Powikłania te mają bardzo różne przyczyny 
i różną etiologię. Dzieli się je  na infekcyjne i 
nieinfekcyjne. Powikłana nieinfekcyjne wystę-
pują rzadziej niż  infekcyjne, mogą być zwią-
zane ze zwiększonym ciśnieniem śródbrzusz-
nym w następstwie obecności dializatu w jamie 
otrzewnowej do nich zaliczamy:
	przepukliny dotyczące ściany brzucha
	zacieki dializatu
	zaburzenia czynnościowe przewodu po-

karmowego
Do powikłań bez związku z ciśnieniem śród-

brzusznym zaliczamy:
	zaburzenia wpływu i drenażu
	uszkodzenie cewnika , drenu łączącego/ 

transfer-setu
	zaburzenia ultrafiltracji i bilansu płynów
	krwisty dializat 
	bóle brzucha niezwiązane z dializacyjnym 

zapaleniem otrzewnej
Powikłania nieinfekcyjne mogą występować w 
postaci zaburzeń metabolicznych do których 
należy: 
	hiponatremia,  hipernatremia,  hipokale-

mia,  hiperkalemia, hipokalcemia , hiper-
kalcemia, hiperfosfatemia, 

	zaburzenia lipidowe
	niedożywienie lub otyłość
	odwodnienie lub przewodnienie.

Powikłania dotyczące  
ściany brzucha – przepukliny

Przepukliny brzuszne mogą powstać na sku-
tek zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego w 
trakcie leczenia dializą otrzewnową lub ujaw-
nić się nierozpoznane wcześniej. Przepukliny 

utrudniające proces leczenia dializą otrzewno-
wą  mają różne typy i lokalizacje, spośród któ-
rych wyodrębnia się

— brzuszne, około cewnikowe, pachwinowe
— żołądkowe
— pępkowe
— udowe
— otworu Morgagniego
— jelitowe
— pęcherza moczowego
— Richtera
Dlatego tak ważna jest kwalifikacja chorego 

do tego typu leczenia ponieważ jednoczasowo 
w chwili implantacji cewnika Tenckhoffa można 
chirurgicznie wykonać korektę niemych klinicz-
nie przepuklin. Po wszczepieniu cewnika i jed-
noczesnym usunięciu przepukliny
dializy należy rozpocząć dializy otrzewnowe nie 
wcześniej niż po 2-3 tygodniach, a w przypadku 
wcześniejszej potrzeby rozpoczęcia dializ zabieg 
wykonujemy za pomocą cyklera w pozycji ciała 
na wznak, stosując małe objętości płynów.  Na 
okres wygojenia się zmian możemy leczyć pa-
cjenta metodą powtarzalnych hemodializ.
Do rozwoju przepuklin predysponuje miedzy 

innymi: 
	 nieodpowiednia implantacja cewnika 

otrzewnowego
	 wielotorbielowatość nerek (jako przyczyna-

przewlekłej choroby nerek)
	 przebyte operacje chirurgiczne w obrębie 

jamy brzusznej
	 wrodzone wady anatomiczne
	 przewlekły kaszel
	 wiek chorego (wiotkość tkanek)
	 płeć żeńska (wielorództwo)

krwisty dializat

przepuklina pępkowa
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	 otyłość
	 czas trwania dializoterapii otrzewnowej
	 objętość wymian płynu dializacyjnego
	s tosowany schemat dializy otrzewnowej
	 obecność przecieku okołocewnikowego
Przecieki płynu dializacyjnego 

Zacieki dializatu należą do poważnych po-
wikłań dializy otrzewnowej występują na sku-
tek przedostania się płynu dializacyjnego poza 
jamę otrzewnową  i pojawić się mogą w każ-
dym okresie leczenia. Zaciek płynu dializacyj-
nego może dotyczyć powłok skórnych wokół 
cewnika, tunelu, moszny oraz przepuklin np. 
pachwinowej, pępkowej, jamy opłucnej.

	Przeciek płynu dializacyjnego wokół 
cewnika na skórę: najczęściej ma cha-
rakter „wczesny” ( do 30 dni po implantacji 
cewnika) główną przyczyną jest błąd tech-
niczny podczas implantacji oraz zbyt wcze-
sne rozpoczęcie leczenia DO, zwłaszcza przy 
pionizacji. „Późne” przecieki (po 30 dniach 
od założenia cewnika) mogą być spowodo-
wane osłabieniem ściany jamy brzusznej i 
indukowane wzrostem ciśnienia śródbrzusz-
nego ( kaszel, podniesienie ciężkiego przed-
miotu) urazem cewnika (pociągnięcie, szarp-
nięcie). Przeciek jest widoczny, zwłaszcza w 
pozycji pionowej lub po uciśnięciu brzucha 
wypełnionego płynem dializacyjnym, wilgot-
ny opatrunek na okolicy ujścia cewnika. Ten 
rodzaj przecieku stwarza duże ryzyko powi-
kłań infekcyjnych. 

Postępowanie
W przypadku przecieku wokół cewnika nale-

ży zalecać pacjentowi przebywanie przez
większość czasu w pozycji leżącej na wznak, 
unikając czynności wymagających napinania
mięśni brzucha. W wielu przypadkach docho-
dzi do „wgojenie się” (uszczelnienie) obu mu-
fek cewnika Tenckhoffa. W sytuacji kiedy opa-
trunek na ujściu cewnika jest wilgotny zawsze 
go zmieniamy. Dalsze postępowanie zależy od 
decyzji lekarza. Najczęściej lekarz podejmuje 
decyzję o zaprzestaniu dializy otrzewnowej na 
okres 5-7 dni -leczenie hemodializą jeśli zacho-
dzi taka konieczność. We „wczesnych” przecie-
kach można leczyć zachowawczo – bez dializ z 

zachowaniem zaleceń restrykcji dietetycznych i 
prowadzenia bilansu płynów oraz kontrolą pa-
rametrów biochemicznych. Jeżeli zachodzi ko-
nieczność dializowania metodą otrzewnową np. 
z braku dostępu naczyniowego, czy poważnych 
przeciwwskazań do hemodializy stosuje się za-
bieg ADO z małą objętością płynu dializacyjnego 
(800-1500 ml) i nie zalecane jest stosowanie 
ostatniego wpływu. W przypadku niepowo-
dzenia wymienionych działań wymagana jest 
interwencja chirurgiczna (zazwyczaj dodat-
kowego uszczelnienia cewnika w powłokach 
brzusznych).
	 Przeciek płynu pod skórę (w powłoki): 

obecny jest obrzęk tkanek przedniej ściany 
brzucha (okolicy tunelu). Możemy stwierdzić 
nagły spadku objętości drenowanego dializa-
tu u chorego z uprzednio prawidłową ultrafil-
tracją.

	 Przeciek płynu do jamy opłucnej: najczę-
ściej powstaje wkrótce po rozpoczęciu dializ, 
ale zdarzają się  również w różnym okresie 
leczenia. Diagnostyka nie zawsze jest łatwa 
z uwagi  na możliwość przebiegu bezobjawo-
wego lub wśród objawów silniej duszności, 
bólu w klatce piersiowej (spowodowanych 
nagłym przemieszczeniem się znacznej ob-
jętości płynu do opłucnej i ucisku na płuco). 
Zdecydowanie częściej występują przecieki 
do prawej jamy opłucnej. Pomocne w roz-
poznaniu jest stwierdzenie nagłego spadku 
objętości drenowanego dializatu u chorego z 
uprzednio prawidłową ultrafiltracją, diagno-
styczne nakłucie jamy opłucnowej i badanie 
płynu na obecność glukozy i białka, bada-
nia -scyntygrafia lub badanie radiograficzne 
jamy otrzewnej (z podaniem odpowiednio, 
znacznika rentgenowskiego lub kontrastu do 
płynu dializacyjnego).

 Leczenie polega na czasowym wstrzymaniu 
CADO i dializowanie chorego automatyczną 
dializą otrzewnową (ADO) z zastosowaniem 
mniejszych objętości płynów lub hemodializą.
	 Przecieki do moszny oraz przepuklin: 

pachwinowej, pępkowej i innych. Mogą wy-
stąpić w każdym okresie leczenia dializą 
otrzewnową. W przypadku przepuklin czę-
sto konieczna jest interwencja chirurga. Na-
leży pamiętać o zdrenowaniu płynu z jamy 
otrzewnej bezpośrednio przed zabiegiem 
Jeżeli podejmujemy próbę leczenia zacho-
wawczego -dializą z wyboru jest ADO, małe 
objętości wpustu: 800-1500 ml;
Jeżeli przeciek dotyczy moszny – wyższe jej 
ułożenie (zastosowanie suspensorium).
Często zastosowane leczenie powoduje ustą-
pienie objawów, a jest to możliwe zwłaszcza 
w przypadku przecieku do narządów płcio-
wych, można wrócić do wcześniejszego spo-
sobu dializowania. 

Piśmiennictwo u autorki     fot. Bożena Guzik

przepuklina brzuszna
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w celu kwalifikacji na dawcę szpiku kostne-
go. Była to także okazja do przekazywania 
informacji o procedurach i formalnościach 
związanych z przeszczepem szpiku.

O kilka słów na temat idei koncertu po-
prosiliśmy jednego z organizatorów, księ-
dza  Wojciecha Grzesiaka.

„Nieustannie w sercu członków Stowa-
rzyszenia Śląska Misja Medyczna rodzą się 
potrzeby i myśli jak jeszcze pomóc człowie-

W Polsce co roku oko-
ło dwunastu tysięcy 
osób zapada na białacz-
kę i inne choroby układu 
krwiotwórczego. Dla wie-
lu z nich jedyną szansą 
na wyleczenie jest prze-
szczep szpiku od zdro-
wego dawcy. Dlatego, by 
uświadomić, jak ważną i 
odpowiedzialną decyzją 
jest zostanie dawcą, po-
wstała idea zorganizowa-
nia Koncertu Twój szpik- 
Moje życie. 

Koncert poprowadzili 
artyści z Kabaretu Mło-
dych Panów. W progra-
mie był m.in. występ zespołu BAJERY, akor-
deonisty Macieja Gucika. Była też chwila z 
jazzem, w wykonaniu  Magdaleny Wydriń-
ski. W ramach koncertu odbył się także po-
kaz sztuk walk oraz szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy i reanimacji. 
Podczas koncertu pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
mieli możliwość pobierania  od wszystkich 
zainteresowanych  i chętnych próbki krwi 

Twój szpik – Moje życie

20 grudnia 2014 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Jastrzębiu odbył się niezwykły koncert, nad którym patronat  
objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. Koncert był wspólnym przedsięwzięciem ks. Wojciecha 
Grzesiaka, kapelana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego Nr 2, Hospicjum Domowego im. ks. EugeniuszaDutkie-
wicza SAC oraz Zbigniewa Janakiewicza, wolontariusza ho-
spicjum. Była to oryginalna i skuteczna forma przybliżenia 
mieszkańcom Jastrzębia informacji na temat znaczenia oddawania szpiku. 
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kowi w kryzysie. 

Coroczne wyjazdy do Paragwaju są do-
brym wydarzeniem. Jednak chcemy robić 
także coś dla naszych współobywateli.  

Postanowiliśmy włączyć się w 
działania na rzecz bycia dawcą 
szpiku. Główną przyczyną braku 
dawców jest ograniczony dostęp 
do punktów poboru. Ludzie nie 
mają czasu jechać do jednego czy 
drugiego miasta aby oddać krew. 
Wychodzimy na przeciw zapotrze-
bowaniu ludzi. Podczas naszego 
koncertu ponad 80 ludzi zostało 
potencjalnymi dawcami, a kolej-
ka nadal była wielka. Wiele osób 
z braku czasu nie stanęło w niej. 
Dlatego mamy stuprocentowe 
przekonanie, że to ma sens. Myślą 

przewodnią tego wydarzenia było szerzenie 
idei ratowania życia ludzkiego poprzez od-

dawanie szpiku kostnego. 
- Pragniemy uwrażliwiać 
młodych ludzi na potrzeby 
drugiego człowieka. Kon-
cert był okazją do tego 
by powiedzieć ludziom 
o procedurach poboru 
szpiku ale także o pro-
cedurach transplantacji i 
poboru narządów, apelu-
jąc aby rozmawiać o tym 
w swoich domach, Jako 
Stowarzyszenie chcemy 
nadal działać na rzecz 
akcji prozdrowotnych, 
Nasze pielęgniarki Basia 
Dziak i Marta Wdowczyk 

oraz nasza lekarka Ela Wypych są gotowe 
do konkretnej pomocy medycznej, wspar-
cia i informacji. Zachęcamy różne ośrodki  

w naszym województwie aby wyjść z 
podobną inicjatywą. Wasze koleżan-
ki Marta I Basia są przykładem, że 
pielęgniarstwo pośród trudności ży-
cia codziennego może być podporą 
dla ogromnego dobra, które można 
robić na niwie społecznej. Warto!!!

Wojtek Grzesiak 
Kapelan szpitala  

i Prezes  
Stowarzyszenia

Zdjęcia z zasobów archiwum koncertu
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Zakażenia w placówkach  
opieki długoterminowej

mgr Marta Piórkowska   
Specjalista higieny i epidemiologii 

 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Starzenie się społeczeństwa  związane ze wzrostem ogólnej liczby i udziału starszej 
ludności w populacji, wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na usługi zdrowotne i 
opiekuńcze. W Polsce zgodnie z danymi GUS z 2011 roku wskaźnik udziału ludności 
w wieku ponad 65 lat wyniósł 13,5%, a w 2035 roku będzie to już prawie 25%.Sza-
cuje się, że 15–25% osób po 65 roku życia będzie wymagało instytucjonalnej opieki 
długoterminowej.

Opiekę nad osobami starszymi sprawuje się 
w instytucjach opieki całodobowej, takich jak 
zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) i pielęgna-
cyjno-opiekuńcze (ZPO)  nazwanych zakłada-
mi opieki długoterminowej (ZOP). Pacjenci w 
zakładach opieki długoterminowej to głównie 
osoby starsze (po 65 roku życia) przewlekle 
i obłożnie chore, niepełnosprawne, nie wyma-
gające hospitalizacji, a wymagające ciągłej 
opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. 
W zakładach tych kontynuuje się opiekę usta-
loną w szpitalu i kontrolę chorób przewlekłych. 
Znacząca poprawa stanu zdrowia tych chorych 
nie jest już możliwa, dlate-
go nadrzędnym celem sta-
je się utrzymanie jakości 
życia oraz poszanowanie 
godności osobistej. 

Na co dzień z chorymi 
pracują pielęgniarki, opie-
kunowie medyczni, reha-
bilitanci, lekarze, terapeuci 
zajęciowi, psychologowie, lekarze.

Istnieje wiele czynników sprzyjających 
występowaniu trudnych do leczenia zakażeń 
wśród pensjonariuszy zakładów opieki długo-
terminowej. Należą do nich czynniki indywidu-
alne oraz instytucjonalne. 

Czynniki indywidualne związane są z nie-
dożywieniem chorego, z wieloma chorobami 
przewlekłymi, z przyjmowaniem dużej liczby 
leków. Czynniki instytucjonalne związane 
są ze środowiskiem zakładu, w którym przeby-
wa pacjent - środowisko ożywione (pacjenci, 
pracownicy), jak i nieożywione, np. woda, po-
wietrze, pożywienie, powierzchnie. 

Zakażenia szpitalne mogą mieć źródło eg-
zogenne, czyli pochodzić od innego pacjenta 
lub środowiska oraz endogenne w przypadku 
zakażenia własną florą bakteryjną skóry lub 
błon śluzowych. Szpitalne szczepy kolonizują-
ce pacjenta należą zwykle do wieloopornych. 

Czynniki ryzyka zależne są także od drob-
noustrojów - rodzaj zarazka, jego zaraźliwość, 
zjadliwość, wrażliwość na chemioterapeutyki. 
Szczepy szpitalne wyróżniają się odpornością 
na antybiotyki,  zdolnością szybkiej adapta-
cji do warunków środowiska, małymi wyma-
ganiami odżywczymi umożliwiającymi wzrost  
w różnorodnych środowiskach, zwiększoną ak-
tywnością proteolityczną. 

Ponadto u starszych pensjonariuszy często 
występują zaburzenia sprawności fizycznej czy 
poznawczej, które mogą powodować ograni-
czenia w stosowaniu się do podstawowych wy-

mogów sanitarnych (takich 
jak higiena rąk czy higie-
na osobista). Często też 
stwierdza się brak kontroli 
czynności fizjologicznych, 
zaburzenia połykania czy 
odkrztuszania, co zwiększa 
ryzyko zakażeń i powodu-
je, że częściej stosuje się 

u takich chorych leki przeciwdrobnoustrojowe.
Znaczenie może mieć także częste przyj-

mowanie do zakładów opieki długoterminowej 
bezpośrednio ze szpitala lub częste nawroto-
we hospitalizacje z powodu zaostrzeń schorzeń 
przewlekłych. U takich chorych częściej stoso-
wane są procedury inwazyjne, a także lecze-
nie antybiotykowe. Aktywizacja i rehabilitacja 
pensjonariuszy przyczynia się do poprawy sta-
nu fizycznego i psychicznego, ale może sprzy-
jać wzrostowi transmisji drobnoustrojów i/lub 
chorób zakaźnych pomiędzy pensjonariuszami 
lub ekspozycji na skażone powierzchnie (np. 
sprzęt wykorzystywany w terapii zajęciowej 
czy rehabilitacji). 

U znacznej części chorych w starszym wie-
ku obraz kliniczny zakażenia może być ską-
poobjawowy i mieć  nietypowy przebieg. Taki 
nietypowy obraz chorobowy jest szczególnie 
często obserwowany u osób z wieloma cho-
robami, z zaburzeniami funkcji poznawczych,  

Należy pamiętać, że epide-
mie zdarzają się w omawianej 
populacji często. Nadzór nad 
zakażeniami i kontrola powin-
ny być obowiązkiem zarówno 
całego personelu medycznego, 
jednostki, jak i zespołu kontro-
li zakażeń
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z  trudnościami w poruszaniu, a więc w typo-
wej populacji chorych.

Najczęstsze zakażenia dotyczące pacjentów 
zakładów opieki długoterminowej to:

1. zakażenia dróg moczowych
2. zakażenia dróg oddechowych
3. zakażenia przewodu pokarmowego
4. zakażenia oka
5. zakażenia skóry

Zakażenia dróg moczowych
Zakażenie układu moczowego ( ZUM ) ozna-

cza obecność drobnoustrojów w drogach mo-
czowych z jednoczesnym współistnieniem ob-
jawów podmiotowych. Występuje ono często 
i stanowi około 40-50% zakażeń szpitalnych, 
wśród których 90% dotyczy chorych, którym 
wprowadzono cewnik do pęcherza moczowego. 

Przyczyną ZUM u pensjonariuszy  z zacew-
nikowanym pęcherzem moczowym są w więk-
szości bakterie tworzące biofilm na wewnętrz-
nej powierzchni cewnika.

U pensjonariuszy przewlekle cewnikowa-
nych z objawami zakażenia natychmiastowa 
wymiana cewnika przed wdrożeniem leczenia 
przeciwdrobnoustrojowego pozwala pobrać 
próbkę moczu z pęcherza, która daje infor-
macje o drobnoustroju patogennym. Wskaza-
ne jest również, aby przed 
rozpoczęciem terapii anty-
biotykowej usunąć cewnik 
z pęcherza bądź dokonać 
jego wymiany.

Zalecenia dotyczące 
zapobiegania zakażeniom układu moczowe-
go związanym z cewnikowaniem pęcherza u 
pacjentów zakładów opieki długoterminowej 
obejmują: ograniczenie/skracanie czasu utrzy-
mywania cewnika, zakładanie cewników z za-
chowaniem zasad aseptyki przez przeszkolony 
personel, stosowanie możliwie najmniejszych 
cewników, mycie rąk przed założeniem i po za-
łożeniu cewnika, monitorowanie cewników w 
systemie zamkniętym, unikanie przepłukiwa-
nia, o ile cewnik nie jest niedrożny, umiesz-
czenie worka na mocz poniżej pęcherza oraz 
zapewnienie dobrego nawodnienia pensjona-
riuszy.

Zakażenia dróg oddechowych
Ze względu na obniżoną odporność osób 

starszych zakażenia dróg oddechowych, 
zwłaszcza wywołane przez wirusy grypy, pa-
ragrypy, koronawirus, adenowirus i zakażenia 
bakteryjne, które u chorych ambulatoryjnych 
mają łagodny przebieg, u pensjonariuszy za-
kładów opieki długoterminowej mogą powodo-
wać poważne powikłania.

Zapalenie płuc i inne zakażenia dolnych 
dróg oddechowych stanowią drugie po ZUM 
najczęstsze zakażenie wśród pensjonariu-
szy  i jest główną przyczyną zgonów z po-
wodu zakażeń. Szczególnie predysponowane 
do rozwoju zapalenia płuc są osoby w wieku 
podeszłym z uwagi na trudności w oczyszcza-
niu dróg oddechowych z bakterii, z powodu 
zmienionej flory gardła, obniżonego statusu 
funkcjonalnego, żywienia dojelitowego, zabu-
rzeń połykania, z ryzykiem aspiracji, a także 
niedostatecznej higieny jamy ustnej. Objawy 
kliniczne zapalenia płuc u osób starszych czę-
sto są nietypowe.Wystąpienie zapalenia płuc 
znacząco zwiększa ryzyko zgonu, a negatyw-
nymi czynnikami prognostycznymi są pogor-
szenie stanu funkcjonalnego, występowanie 
otępienia, majaczenie, tachykardia i tachypnoë. 
Zmniejszanie ryzyka zapalenia płuc wśród 
starszych pensjonariuszy opiera się na zale-
ceniach dotyczących szpitalnych zapaleń płuc. 
Uwzględniają one zasady właściwego wykorzy-
stania sprzętu, techniki odsysania, opiekę nad 
pacjentami intubowanymi, zapobieganie aspi-
racji w przypadku żywienia enteralnego oraz 
szczepienia. Rekomenduje się higienę rąk po 
kontakcie z wydzieliną z dróg oddechowych, 
używanie rękawic ochronnych przy odsysaniu, 
ustawienie wezgłowia łóżka pod kątem 30–45 
stopni podczas żywienia dojelitowego oraz 

szczepienie szczepionkami 
pneumokokowymi pensjo-
nariuszy wysokiego ryzyka 
w grupie osób po 65. roku 
życia.

W kontroli epidemii grypy kluczową sprawą 
jest szybka identyfikacja przypadków w celu 
niezwłocznego wdrożenia leczenia oraz izola-
cji dla zapobieżenia transmisji. Inne zalecane 
środki zapobiegawcze podczas epidemii gry-
py obejmują ograniczenie przyjęć i odwiedzin 
oraz kohortowanie pensjonariuszy z grypą.

Zakażenia przewodu pokarmowego
Zakażenia przewodu pokarmowego: wiruso-

we (wywoływane przez rotawirusy, enterowi-
rusy lub norowirusy), bakteryjne (wywoływane 
przez m.in. Clostridium difficile, Bacillus cereus, 
Escherichia coli lub Salmonella spp) oraz paso-
żytnicze (takie jak Giardia lamblia) to dobrze 
znane przyczyny epidemii biegunek. Osoby 
starsze należą do grupy podwyższonego ryzy-
ka chorób zakaźnych przewodu pokarmowego 
ze względu na związane z wiekiem zmniejsze-
nie kwaśności soku żołądkowego. U chorych  
z nietrzymaniem stolca wzrasta znacznie ryzyko 
zakażeń krzyżowych. Przenoszenie horyzontal-
ne z człowieka na człowieka, zwłaszcza w wy-
niku korzystania ze wspólnej łazienki, jadalni 
oraz pomieszczeń rehabilitacyjnych, odgrywa 

Zobowiązanie na rzecz jako-
ści wynika z istoty i misji pro-
fesji pielęgniarki i lekarza
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rolę w biegunkach powodowanych zakażenia-
mi wirusowymi, Shigella spp. oraz Clostridium 
difficile. Profilaktyka zakażeń przewodu po-
karmowego skupia się głównie na higienie rąk 
personelu oraz pacjentów, odpowiednim prze-
chowywaniu żywności i przestrzeganiu zasad  
w czasie przygotowywania posiłków, stosowa-
niu rękawiczek i fartuchów ochronnych w kon-
takcie z chorymi, u których występuje biegun-
ka oraz izolacja chorych.

Zakażenia oka
Zapalenie spojówek objawia się u dorosłych 

jako ból oczny, zaczerwienienie oraz wydzie-
lina z oka. W zakładach opieki długotermino-
wej przypadki zapalenia spojówek mogą mieć 
charakter sporadyczny lub epidemiczny. Czyn-
nikiem bakteryjnym najczęściej izolowanym 
jest Staphylococcus aureus, ale często są to 
zakażenia niespecyficzne lub o etiologii wiru-
sowej. Epidemiczne zapalenie spojówek może 
się szybko rozprzestrzeniać. Przyczyną mogą 
być skażone krople do oczu lub krzyżowe prze-
noszenie na rękach. Przy kontakcie z okiem lub 
z wydzieliną z oka powinny być stosowane rę-
kawice ochronne, a higiena rąk powinna być 
wykonywana natychmiast po zdjęciu rękawi-
czek.

Zakażenia skóry
Wśród zakażeń skó-

ry najczęściej wystę-
pującymi są odleżyny. 
Częstość występowania 
odleżyn wśród pensjo-
nariuszy ZOP szacowana jest na około 20%. 
Zakażone zmiany obejmują głębokie war-
stwy tkanek miękkich, często wiążą się z za-
paleniem kości i szpiku i zwiększają ryzyko 
zgonu (śmiertelność sięga nawet 50% przy 
wtórnym zakażeniu bakteryjnym). Leczenie 
w takich sytuacjach jest kosztowne i wymaga 
zaangażowania wieloprofilowego zespołu tera-
peutycznego pielęgniarek, lekarzy geriatrów, 
specjalistów chorób zakaźnych, chirurgów,  
a także intensywnej rehabilitacji. Do czynni-
ków predysponujących do rozwoju odleżyn 
należą: unieruchomienie, ucisk, złamania, 
przerwanie ciągłości skóry, narażenie skóry 
na wilgoć z jej maceracją, nietrzymanie mo-
czu i/lub stolca, sterydoterapia, niedożywienie 
i obecność zakażeń. Znaczne obciążenie pracą 
personelu pielęgniarskiego ma także znaczenie 
dla zwiększenia ryzyka występowania odleżyn. 
Zapobieganie odleżynom obejmuje opraco-
wanie systemu regularnych i częstych zmian 
pozycji ciała leżącego pacjenta, stosowanie 
metod zmniejszających działania sił nacisku  
i sił ściskających oraz utrzymywanie suchości 
skóry (częsta zmiana pieluchomajtek – pam-

persów). Istotne znaczenie ma także poprawa 
stanu ogólnego chorych przez wpływ na stan 
odżywienia, leczenie zakażeń oraz optymalne 
leczenie schorzeń. W początkowych stadiach 
leczenia odleżyn dostępne są różnorodne opa-
trunki przyczyniające się do ochrony skóry, 
takie jak: błony poliuretanowe, hydrokoloidy, 
hydrożele, gąbki poliuretanowe, opatrunki algi-
nianowe czy opatrunki złożone. Coraz częściej 
stosowana jest także terapia z podciśnieniem.

Użyteczne dla wykrywania i monitorowania 
odleżyn oraz prawidłowości leczenia jest pro-
wadzenie karty odleżynowej. Wszystkie rany 
odleżynowe są skolonizowane bakteriami, dla-
tego przy braku klinicznych objawów i symp-
tomów zakażenia nie należy stosować anty-
biotyków. W razie obecności cech zakażenia 
rany odleżynowej (zakażenia skóry, zakażenie 
kości, sepsa) konieczne staje się podawanie 
antybiotyków o szerokim spektrum drogą pa-
renteralną oraz chirurgiczne opracowanie ran 
w warunkach szpitalnych. 

Pomimo niezwykłej złożoności problemu za-
każeń szpitalnych wśród osób starszych i prze-
wlekle chorych, radykalną poprawę w ich zwal-
czaniu można uzyskać stosunkowo prostymi 

metodami. Do najważ-
niejszych należy prawi-
dłowa procedura higieny 
rąk po każdym kontakcie 
z chorym oraz stosowa-
nie odzieży ochronnej, 
głównie  rękawiczek. 

Kolejnym ważnym 
środkiem zmniejszenia liczby zakażeń jest sys-
tematyczna działalność dydaktyczna – szkole-
nia,  przypominająca pracownikom medycznym 
każdego szczebla, przebieg dróg przenoszenia 
zakażeń oraz wszelkie metody zapobiegania 
zakażeniom szpitalnym. Zrozumienie istoty 
problemu często jest ważniejsze od wszystkich 
działań instytucjonalnych. 

Ważnym elementem zmniejszania liczby za-
każeń jest opracowanie w każdym zakładzie 
procedur wykonywanych zabiegów medycz-
nych, a przede wszystkim czynności sanitarno-
-higienicznych zapobiegających rozprzestrze-
nianiu się zakażeń. 

Zobowiązanie na rzecz jakości wynika z isto-
ty i misji profesji pielęgniarki i lekarza. Człon-
kowie zespołu terapeutycznego zobowiązani 
są do świadczenia możliwie najlepszych usług 
i do traktowania dobra pacjenta jako najwyż-
szej wartości. Hipokratesowskie „primum non 
nocere” jest prekursorskim hasłem, będącym 
dowodem troski o jakość działań zdrowotnych.

Piśmiennictwo u autorki

Członkowie zespołu terapeutycz-
nego zobowiązani są do świadcze-
nia możliwie najlepszych usług i do 
traktowania dobra pacjenta jako 
najwyższej wartości
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Respiratoroterapia domowa

Od lipca 2014 r. Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach rozszerzył dzia-
łalność o świadczenia w ramach opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowa-
nych mechanicznie w warunkach domowych. Świadczenia realizowane są w ramach 
kontraktu z NFZ. 

Wentylację mechaniczną stosujemy u pacjen-
tów z całkowitą lub częściową niewydolnością 
oddechową. Jej zadaniem jest umożliwienie pra-
widłowej wymiany gazowej przy pomocy respi-
ratora. Objawy niewydolności oddechowej poja-
wiają się początkowo podczas wysiłku i w nocy. 
Postęp choroby prowadzi stopniowo do coraz 
mniejszej tolerancji wysiłku, a w efekcie do dusz-
ności spoczynkowej. Niewystarczające zaopatrze-
nie organizmu w tlen oraz nagromadzenie (reten-
cja) dwutlenku węgla (hiperkapnia) prowadzi do 
konieczności zastosowania mechanicznego wspo-
magania, czyli rozpoczęcia wentylacji mecha-

nicznej, celem zapew-
nienia prawidłowej 
wymiany gazowej. W 
zależności od stopnia 
zaawansowania nie-
wydolności, respirator 
stosuje się przez całą 
dobę lub 8-16 godzin 
na dobę. Wentylację 
prowadzi się najczę-
ściej za pomocą ma-
sek ustno-nosowych 
lub nosowych. Metoda 
wentylacji oraz czas 
jej trwania jest różny i 
zależy od stanu zdro-
wia pacjenta.

Wskazaniami do stosowania wentylacji me-
chanicznej są: 

• Przewlekła obturacyjna choroba płuc (PO-
ChP);

• Choroby ściany klatki piersiowej (deforma-
cje i stany po operacjach klatki piersiowej);

• Zespół hipowentylacji otyłych.
• Choroby nerwowo- mięśniowe (miopatie, 

dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mię-
śni, stwardnienie zanikowe boczne, stany 
po poliomyelitis);

• Stany po urazach rdzenia kręgowego;
• Choroby ośrodkowego układu nerwowego 

(zespoły hipowentylacji pochodzenia cen-
tralnego, uszkodzenia naczyniopochodne);

Podstawową korzyścią zdrowotną  przewle-
kłej mechanicznej wentylacji jest  efektywniejsze 
oddychanie, ( tj. lepsze i głębsze oddychanie), 
mniejsze zmęczenie mięśni oddechowych, sku-
teczniejsze usuwanie wydzieliny z dróg odde-
chowych, mniejsza liczba infekcji płucnych i ich 
łagodniejszy przebieg, zmniejszenie objawów 

zmęczenia i zaburzeń koncentracji, poprawa 
komfortu życia, zwiększenie aktywności życiowej 
i zawodowej, umożliwienie pacjentom z całkowitą 
niewydolnością oddechową powrotu ze szpitala 
do domu.

Korzystanie z respiratora w domu jest 
kontynuacją leczenia szpitalnego, bez ko-
nieczności długotrwałego pobytu w szpita-
lu.

Zespół długoterminowej opieki domowej, w 
skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki i fi-
zjoterapeuci, zapewnia specjalistyczną opiekę 
medyczną pacjentom z niewydolnością odde-
chową, wymagających stosowania respiratora w 
sposób inwazyjny lub nieinwazyjny w formie sta-
łej lub okresowej. Zespół medyczny zabezpiecza 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 
h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

Opieką Zespołu mogą być objęci chorzy z udo-
kumentowanym, zakończonym leczeniem przy-
czynowym oraz zdiagnozowani, co oznacza, że 
wykonane zostały wszelkie niezbędne badania 
diagnostyczne, które uzasadniają rozpoznanie i 
potwierdzają niemożność stosowania innej formy 
terapii niż wentylacja.

Podstawą do objęcia opieką jest skierowa-
nie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a tak-
że karta informacyjna leczenia szpitalnego oraz 
wyniki badań. Kwalifikacji do objęcia opieką w 
warunkach domowych dokonuje się na oddziale 
szpitalnym. Kwalifikacja polega na stwierdzeniu 
wskazań oraz braku przeciwwskazań do terapii 
wentylacyjnej, podłączeniu chorego do respirato-
ra,  analizie kontrolnych parametrów życiowych 
oraz gazometrycznych krwi.

Po objęciu opieką długoterminową pacjent 
ma zapewniony dostęp do sprzętu medycznego, 
badań diagnostycznych, w tym RTG, USG oraz 
gazometrii, czyli badania określającego poziom 
tlenu i dwutlenku węgla we krwi. Od październi-
ka 2014 r. Szpital posiada przenośny analizator 
gazów, którego zakup został współfinansowany 
przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
z okazji 200 –lecia istnienia placówki.  Badanie 
gazometryczne przeprowadzane w warunkach 
domowych jest udogodnieniem dla naszych pa-
cjentów korzystających zarówno ze świadczeń w 
zakresie domowego leczenia tlenem, jak i wenty-
lacji mechanicznej, gdyż ogranicza konieczność 
przyjazdu do Szpitala na badania kontrolne. 

lic. Danuta Marklowska

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach
foto: Zasobty własne szpitala
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Dopalacze 

mgr piel. Wioleta Konarzewska 
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje 
psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez usta-
wę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie 
jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.
Podobne substancje w krajach anglosaskich są znane pod nazwą designer drugs, zaś 
w krajach niemieckojęzycznych pod nazwą designerdroge. Występowanie tzw. dopa-
laczy ma charakter ogólnoświatowy. Istnieją od co najmniej połowy lat 80. XX w., 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i w większości krajów Unii Europejskiej

W Europie coraz prężniej rozwija się rynek 
oferujący „legalne substancje psychoaktywne.

 W wielu państwach Unii Europejskiej tak 
zwane Smart Shops, czyli sklepy oferujące do-
palacze, działają legalnie. W Polsce w wyniku 
nacisków społecznych 2009 roku weszła w ży-
cie nowelizacja ustawy w wyniku której na listę 
substancji kontrolowanych wciągnięto kilkana-
ście substancji będących w składzie dopalaczy. 

Do października 2010 roku, po kolejnej 
nowelizacji, rozpoczęto likwidację funkcjo-
nujących sklepów z dopalaczami. Wszystkie 
te zabiegi nie wpłynęły na zmniejszenie licz-
by eksperymentujących z tymi substancja-
mi. Dzisiaj bez trudu można nabyć te nie-
bezpieczne środki w sklepach internetowych. 
Dopalacze są reklamowane jako „substancje 
poprawiające funkcje poznawcze, co jest do-
brą reklamą dla uczącej się młodzieży. Jed-
nocześnie sklepy oferujące te środki chronią 
się przed konsekwencjami prawnymi reklamu-
jąc swoje towary jako „ nie przeznaczone do 
użytku przez ludzi”. Nie jest do końca znana 
liczba używających dopalaczy. Faktem jest, 
że najbardziej popularne są wśród młodzieży. 
Problem rozpoczyna się już w gimnazjach, po-
przez szkoły ponad gimnazjalne i wśród stu-
dentów. Do specjalistów zgłaszają się także 
osoby w trzeciej i czwartej dekadzie życia. 
Ci ostatni tłumaczą, że dopalacze poprawiają 
ich wydajność w codziennym funkcjonowaniu. 
Jednak, jak każde substancje wpływające na 
świadomość dopalacze dokonują wielu szkód 

psychicznych zdrowotnych i społecznych w ży-
ciu uzależnionych. 

Skąd nazwa dopalacz?

„Dopalacz” to nazwa potoczna nie posiada-
jąca charakteru naukowego. Przez długi czas 
termin „ dopalacze” kojarzony był ze środowi-
skiem sportowców, którzy nielegalnie zażywa-
li różnego rodzaju środki aby poprawić swoje 
wyniki. Obecnie jest często potocznie używa-
ny do określenia napojów energetycznych, 
specjalistycznych odżywek witaminowych. W 
świadomości młodzieży nazwa dopalacz funk-
cjonuje jako coś co poprawia funkcjonowanie w 
codziennym życiu Nie kojarzy się tak źle jak „ 
narkotyk”. Dlatego bardzo ważna jest edukacja 
na ten temat. Młodzi muszą mieć świadomość 
co niesie za sobą zażywanie każdych środków 
zmieniających świadomość.

Co to są dopalacze?

Dopalacze to substancje lub mieszanki  
o rzekomym lub faktycznym działaniu psycho-
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aktywnym. To bardzo zróżnicowana i zmienna 
grupa.

Dopalacze można podzielić na:

√ Syntetyczne

N – Benzylopiperazyna-Stymulant Ośrodko-
wego Układu Nerwowego(OUN) 

Działa stymulująco na Ośrodkowy Układ 
Nerwowy , jest to substancja zbliżona do dzia-
łania amfetaminy

TFMPP (3 –Trifluorometylofenylpiperazy-
na), jest to biały proszek, srodek wystepuje 
najczęściej pod postacią tabletek. Przypomina 
działaniem połączenie SLD i metamfetaminy. 
Działanie uboczne to bóle głowy, utrata apety-
tu, bezsenność, odwodnienie.

√ Naturalne

 Szałwia wieszcza (salvia divinorum), jest 
to roślina występująca w Meksyku. W małych 
dawkach działa stymulująco, większa ilość 
może wywołać euforię, błogostan i senność. 
Substancja ta działa krótko ale ma wiele dzia-
łań niepożądanych U wielu palaczy mogą wy-
stąpić ataki szału, łącznie z koszmarnymi halu-
cynacjami i urojeniami.

Flay agaric (muchomor czerwony). Fizycz-
na postać to susz z kapelusza grzyba

 Wypicie wywaru wywołuje stan odurzenia, 
który w początkowym okresie przypomina stan 
upojenia alkoholowego a następnie występują 
halucynacje wzrokowe i słuchowe. Działania 
niepożądane to osłabienie, zmęczenie, zabu-
rzenia równowagi, zawroty głowy, nudności 
wymioty, temp nawet do 40C. W ciężkich za-
truciach mogą wystąpić drgawki, śpiączka, ob-
niżone ciśnienie krwi i zaburzenia oddychania.

Powój hawajski ( Argyreia nervosa)- 
daje działanie podobne do LSD. Wywołuje ha-
lucynacje, błogostan.

Mefedron, jest to organiczny związek che-
miczny, występuje w postaci kryształu

Substancja ta działa stymulująco, indukuje 
uczucie empatii. Powoduje wzrost serotoniny 
dopaminy i noradrenaliny w mózgu. Długo-
trwałe zażywanie powoduje zaburzenia zacho-
wania agresję, może powodować zaburzenia 
depresyjne.

Mefedron

Dlaczego dopalacze są tak niebezpiecz-
ne?

Największe niebezpieczeństwo związane z 
dopalaczami wiąże się z tym, że substancje 
składowe znajdujące się w nich są stosunko-
wo mało zbadane. Dodatkowym problemem 
jest to, że poszczególne składniki dopalaczy są 
często modyfikowane. Badania wykazały, że w 
mieszankach dostępnych w sklepach interne-
towych prawie zawsze można znaleźć synte-
tyczne kanabinole. Najprawdopodobniej są one 
dodawane do mieszanek w procesie produk-
cyjnym. Wśród młodzieży eksperymentującej 
z dopalaczami w istnieje zagrożenia zastąpie-
nia ich w dalszych fazach eksperymentowania 
innymi środkami psychoaktywnymi ( amfeta-
miną, heroiną, ekstasy). Często w zespołach 
abstynencyjnych, „ aby poczuć się lepiej” mło-
dzi nadużywają alkoholu, lub zażywają leki z 
grupy benzodiazepin, co może doprowadzić do 
uzależnienia od wielu substancji lub uzależnień 
krzyżowych. 

Jak rozpoznać, czy ktoś brał dopalacze?

Najczęstsze objawy to silne pobudzenie 
psychomotoryczne często połączone z czynna 
agresją, brak łaknienia. Rozszerzenie źrenic, 
przyspieszona akcja serca, suchość w jamie 
ustnej, podwyższone ciśnienie krwi, zwiększo-
na diureza. Brak łaknienia co powoduje szyb-
ki spadek wagi. Dodatkowo często występują 
omamy słuchowe i wzrokowe, które mogą się 
utrzymywać do 9 miesięcy po ostatnim zażyciu 
substancji.

Piśmiennictwo u autorki
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Róża – powracający problem.

Diagnostyka, leczenie, pielęgnacja

mgr Mariola Śleziona     
Szpital Wielospecjalistyczny w Tychach Spółka MEGREZ

Róża (łac. erysipelas) uznawana jest za zakaźną chorobę skóry. Czynnikiem cho-
robotwórczym jest paciorkowiec (Streptococcus pyogenes). Schorzenie to leczy się 
najczęściej w oddziałach zakaźnych, chociaż chorzy z różą przebywać mogą również 
w oddziałach: dermatologicznym, internistycznym czy chirurgicznym. 

Trudno określić faktyczną liczbę osób cho-
rujących na różę, gdyż nie wszystkie przypad-
ki są hospitalizowane. Łagodniejszy przebieg 
tej choroby wymaga zwykle leczenia ambu-
latoryjnego. Nie istnieje zatem ścisła ewiden-
cja przypadków. W roku 2013 (od stycznia 
do końca lipca) w Polsce zanotowano 2869 
przypadków róży. Zapadalność w Polsce wy-
nosi zatem 7,45 na 100 000 mieszkańców. 
Choroba zwykle rozwija się, kiedy patogen 
rozpoczyna kolonizację organizmu człowie-
ka na wskutek urazu mechanicznego (skale-
czenie skóry, otarcie, zadrapanie). Otwiera to 
wrota dla paciorkowca, który uaktywnia pro-
ces zapalny. Do rozwoju róży może doprowa-
dzić również upośledzenie krążenia lub sytu-
acja, w której bakterie przenikają do skory  
z wewnątrzustrojowych ognisk zakaźnych. 

Czynniki ryzyka rozwoju choroby
Istnieją okoliczności i stan ogólny organi-

zmu, które szczególnie sprzyjają rozwojowi 
choroby. Do tych czynników należą:

• Wiek chorego (szczególnie predyspo-
nowane są osoby starsze, noworodki  
i dzieci)

• Niedobory immunologiczne (szczególnie 
chorzy w trakcie leczenia immunosupre-
syjnego, po przeszczepach)

• Cukrzyca (choroba wydłuża okres goje-
nia się zmian skórnych i pogłębia zły stan 
chorego)

• Zakażenia grzybicze skóry 
• Owrzodzenia skórne (pękające pęcherze 

stanowią dodatkowe źródło infekcji)
• Upośledzony drenaż limfatyczny (np. u 

kobiet po mastektomii) 
• Operacje na miednicy 
• Wszczepienie bajpasów
• Alkoholizm (alkohol niekorzystnie wpływa 

na układ immunologiczny, powodując ob-
niżenie odporności i zwiększenie skłonno-
ści do infekcji)

Choroba zwykle zaczyna się nagle i ma 
ostry przebieg. Obraz kliniczny jest zróżnico-
wany. Róża może przebiegać łagodnie (lecze-
nie ambulatoryjne) lub mieć znacznie cięższy 

przebieg i przybierać jeden z wymienionych 
poniżej typów choroby:

• Róża pęcherzowa (erysipelas bullosum) 
– w wyniku gromadzenia się płynu wy-
siękowego dochodzi do oddzielania się 
naskórka i powstawania pęcherzy

Źródło: http://www.dermaamin.com/site/ima-
ges/clinical-pic/e/erysipelas_bullo-
sum/erysipelas_bullosum13.jpg

• Róża krwotoczna (erysipelas haemorha-
gicum) – pojawiają się objawy krwotocz-
ne 

• Róża zgorzelinowa (erysipelas gangra-
enosum) – w ciężkich przypadkach do-
chodzi do martwicy tkanek i zgorzeli 

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common-
s/6/6a/Necrotizing_fasciitis_left_leg.JPEG

• Róża wędrująca (erysipelas migrans) – 
może przenosić się drogą naczyń limfa-
tycznych, pojawiając się w innym miejscu 

• Róża nowotworowa (erysipelas carcino-
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matosum) – jest to odczyn zapalny ze-
społów paraneoplastycznych (parano-
wotworowych), czyli zespołu objawów 
związanych z występowaniem nowotwo-
ru. To reakcja organizmu na komórki no-
wotworowe szerzące się drogą naczyń 
limfatycznych (najczęściej  towarzyszy 
rakowi piersi).

Zmiany skórne w przebiegu róży mogą 
umiejscawiać się w różnych okolicach, takich 
jak: 

• Twarz (punktem wyjścia są błony śluzo-
we nosa i jamy ustnej)

• Kończyny (częściej dolne, głownie pod-
udzia)

• Dłonie i stopy 
• Skóra pośladków 
• Szyja 
Choroba ma skłonność do nawrotów, gdyż 

przechorowana nie pozostawia odporności. 

Róża jest schorzeniem, które objawia się 
miejscowo, ale powoduje również zaburzenia 
ogólnoustrojowe o różnym stopniu nasilenia. 
To ostry stan zapalny naskórka, skóry właści-
wej i tkanki podskórnej. 

Objawy miejscowe
Do objawów miejscowych należą:
• Obrzęk, zaczerwienienie wyraźnie od-

graniczone od reszty skóry
• Kształt ogniska zapalnego jest nieregu-

larny
• Skóra jest napięta, lśniąca, nadmiernie 

ocieplona i tkliwa
• Mogą pojawić się pęcherze zawierające 

płyn surowiczy
• Mogą na skórze występować zmiany 

martwicze i zgorzelinowe

Objawy ogólnoustrojowe
Symptomy ogólnoustrojowe to:
• Ogólne złe samopoczucie 
• Osłabienie, brak łaknienia
• Wysoka temperatura (40 – 410C), rza-

dziej przebiega bez gorączki lub ze sta-
nem podgorączkowym

• Dreszcze
• Powiększenie i obrzęk węzłów chłonnych 
• Dolegliwości bólowe (głównie miejsca 

zmian skórnych) – ból określany przez 
chorych jako rwący, kłujący, rozpierający 
i piekący

• W przypadku chorych na cukrzycę wystę-
pują znaczne wahania poziomu glikemii

Bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie 
róży, często mylonej z chorobą zakrzepową, co 
opóźnia jej leczenie. Rozpoznanie róży stawia 
się w oparciu o:

Wywiad
• Badania fizykalne (ocena zmian skór-

nych)
• Badania krwi (testy immunologiczne – 

poziom antystreptolizyny 0)
• USG i angiografia kończyn (diagnostyka 

różnicująca – wykluczenie zakrzepicy żył 
głębokich) 

Leczenie
W diagnostyce i leczeniu róży wskazane jest 

działanie interdyscyplinarne, łączące udział le-
karzy dermatologów, chirurgów naczyniowych, 
internistów oraz specjalistów chorób zakaź-
nych. Leczenie polega na działaniu miejscowym  
i ogólnoustrojowym. Miejscowo stosować moż-
na:

• Okładu z Octaniseptu 
• W przypadku róży pęcherzowej można 

stosować Argentum Nitrici
• W przypadku zmian martwiczych należy 

rozważyć opracowanie chirurgiczne
• W przypadku trudno gojących się ran (u 

chorych z cukrzycą) można zastosować 
Granuflex, opatrunki ze srebrem itp. 

• Jeśli róża umiejscowiona jest na koń-
czynie, należy zastosować jej elewację 
(umieszczenie na szynie lub wałku nieco 
wyżej względem osi ciała)

• Rany należy zabezpieczać jałowymi opa-
trunkami 

• Stosuje się również antybiotykoterapię 
podając Penicylinę i Amoksycylinę (wy-
kazującą doskonałe własności farmako-
kinetyczne) 

• W przypadku oporności bakterii sto-
suje się połączenie Amoksycyliny  
z Augmentinem, Forcidem itp.

• Stosuje się Cefalosporyny przez 10-14 
dni oraz leki wspomagające 

• Ból likwidujemy podając leki przeciwbó-
lowe (Apap, Pyralgina, Ketonal)

• Podajemy środki przeciwgorączkowe
• Kontrolujemy poziom glikemii u chorych 

z cukrzycą 
• Stosuje się również środki przeciwkrze-

pliwe, 

Leczenie róży trwa długo od 1 – 3 miesięcy, 
a choroba często nawraca. Może również dojść 
do powikłań, takich jak: 

• Zapalenie naczyń limfatycznych 
• Upośledzenie krążenia i większa skłon-

ność do  reinfekcji 
• Ropowica
• Słoniowacizna
• Zakrzepowe zapalenie żył głębokich
• Zlepy rogówkowe
• Zapalenie zatoki jamistej 
• Sepsa 
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Działania pielęgnacyjne
Chory z różą to chory cierpiący o ogólnym 

złym samopoczuciu. Należy zadbać o wygodę 
pacjenta, spokój i wypoczynek. Istotne jest 
właściwe ułożenie chorego (elewacja kończy-
ny). Kontrolujemy ciepłotę ciała pacjenta po-
dając w razie potrzeby leki przeciwgorączko-
we. Zachęcamy chorego do picia, dopajamy 
go. Monitorujemy poziom glikemii i w razie 
potrzeby korygujemy go podając insulinę. Po-
dajemy również antybiotyki zgodnie ze zlece-
niami (nie zapominając o probiotykach). Chory  
w tym okresie ze względu na ból i ogól-
ne złe samopoczucie może mieć proble-
my ze snem. Możemy temu zaradzić prze-
ścielając łóżko chorego, wietrząc salę, 
wygodnie układając chorą kończynę oraz 
podając środki przeciwbólowe i nasenne.  
W pielęgnacji chorego z różą zwracamy szcze-
gólną uwagę na zmiany skórne występujące u 
pacjenta. Jeśli na obszarze tych zmian nie wy-
stępują rany, możemy zastosować okłady z ich-
tiolu lub Octaniseptu. Ważna jest obserwacja 
obszarów zapalnych. Jeżeli jednak doszło do 
powstania ran w przebiegu róży, należy wszel-
kie działania w obrębie rany wykonywać w opar-
ciu o jałowy sprzęt i opatrunki. Możemy dosto-
sować odpowiednio dobrany typ opatrunków z 
szerokiej gamy dostępnych na rynku. Dobór 
opatrunku uzależniamy od rodzaju, rozległo-
ści, głębokości i czystości rany. Pamiętamy by 

zdejmując opatrunki nie naruszać powstałych w 
czasie gojenia się struktur (nie zrywać opatrun-
ków) i dbać o to, by rana znajdowała się stale  
w środowisku wilgotnym. Uważnie monitoru-
jemy miejsce występowania róży (ryzyko nad-
każenia lub pogłębienia się zmian) oraz zwra-
camy uwagę na ogólny obraz chorego (ryzyko 
wystąpienia sepsy). W okresie wycofania się 
zmian skórnych dochodzi do złuszczenia się 
naskórka. Zalecamy choremu natłuszczanie 
tych miejsc oliwką dla dzieci lub maścią pedia-
tryczną. Należy również uświadomić choremu  
w jaki sposób należy postępować po wyjściu 
ze szpitala, by zminimalizować ryzyko nawrotu 
choroby. Do takich działań należą:

• Dbanie o higienę osobistą 
• Dezynfekcja i zabezpieczanie w sposób 

jałowy drobnych skaleczeń, zadrapań, 
otarć

• Szczególna ostrożność przy wykonywa-
niu manicure i pedicure 

• Odpowiedni dobór butów (ryzyko otarć)
• Stosowanie skarpet bezuciskowych 
• Monitorowanie stanu skóry po wcze-

śniejszym wystąpieniu róży 
Pacjent odpowiednio pielęgnowany, leczo-

ny i zorientowany co do stanu choroby oraz 
działań, jakie musi podjąć by nie dopuścić do 
powrotu róży ma większe szanse na uniknięcie 
wznowienia choroby.
Piśmiennictwo u autorki

„Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych 
i przewlekłych”, 
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I Międzynarodowa  Konferencja 

Pielęgniarstwa Specjalistycznego

IV sesję kardiologiczną zapoczątkował 
wykład dr hab.n.med. Joanna  Rosińczuk – 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu o toksyczno-
ści produktów spożywczych. Poruszono w niej 
takie zagadnienia jak Czeklista – jako narzę-
dzie do prawidłowego przygotowania pacjenta 
do zabiegu w kardiologii czy nowoczesne me-
tody wspomagania krańcowej niewydolności 
krążeniowej.

V sesji pediatrycznej przewodniczyła dr 
n o zdr. Wioletta Polok – Waksmańska  
z Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Technicz-
no – Humanistycznej w Bielsko- Białej. W sesji 
tej poruszono problemy dzieci chorych, a także 
problem stresu ich rodziców.

VI sesja pielęgniarstwo ratunkowe 
zakończyła konferencję. Sesji przewodniczy-
ła mgr Aneta Lepiarska z Krakowskiego  
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła 
II. Ciekawy wykład wygłosił Paweł Jabłoński 
– były żołnierz jednostki specjalnej, weteran 
misji w Afganistanie o roli i zadaniach pielę-
gniarki na współczesnym polu walki.

Podsumowując: I Międzynarodowa  
Konferencja Pielęgniarstwa Specjali-
stycznego Racławice stanowiła platformę 
dyskusji, wymiany doświadczeń i osiągnięć w 
dziedzinie pielęgniarstwa. Rozmowy kuluaro-
we były okazją do poszerzenia wiedzy, wy-
miany doświadczeń jak również nawiązaniem 
współpracy co w przyszłości zaowocować może 
nowymi wieloośrodkowymi badaniami nauko-
wymi z dziedziny nauk o zdrowiu. Z uwagi na 
skrócony charakter opracowania zaprezento-
wano jedynie główne tezy wystąpień. 

Na koniec  w imieniu własnym i koleżanek 
pragnę podziękować  organizatorom za zapro-
szenie, życzliwe przyjecie, sympatyczna at-
mosferę, a wszystkim uczestnikom za wspólnie 
spędzony czas. Mam nadzieje że znów zawita-
my w Racławicach.

W dniach 12 – 13 listopada odbyła się w Racławicach koło Krakowa I Międzynarodowa 
Konferencja Pielęgniarstwa Specjalistycznego. Patronat honorowy nad konferencją 
sprawował Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałek Województwa Małopol-
skiego. 

Organizatorem konferencji i patronatem 
medialnym był kwartalnik „Pielęgniarstwo 
Specjalistyczne”. Współorganizatorzy: Wydział 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii 
Techniczni – Humanistycznej w Bielsku – Bia-
łej, Zhytomyr Nursing Institute, Uniwerzita 
Rużomberok,  Każdy z uczestników otrzymał 
certyfikat oraz 11 punktów edukacyjnych.

Uroczystego otwarcia konferencji i po-
witania zaproszonych gości dokonał Adam  
Samborski Wójt Gminy Racławice. Wykład 
inauguracyjny wygłosiła dr hab. n. hum.  
Maria Kózka – Konsultant Krajowy w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa. przybliżając uczestni-
kom stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki 
jego rozwoju. Panele dyskusyjne składały się 
z sześciu sesji plenarnych o ciekawej tematy-
ce z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, 
anestezjologicznego, kardiologicznego, pedia-
trycznego, ratunkowego oraz organizacji i za-
rządzania. Jednoczasowo odbyła się sesja abs-
traktowa. Uczestnicy konferencji uczestniczyli 
w warsztatach RKO, EKG oraz w warsztatach 
komunikacji.  

I sesja poświecona została pielęgniar-
stwu geriatrycznemu  Sesji przewodniczyła 
dr n med. Halina Kulik która wygłosiła wy-
kład p.t Acz i starość bywa żwawa. W sesji 
tej mgr Lucyna Graf z  Wojewódzkiego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Tychach poruszy-
ła problem potrzeby edukacji o starości wśród 
młodzieży. 

II sesja poświęcona została problemom w 
organizacji i zarządzaniu. Sesji przewodni-
czył mgr Jarosław Panek. Poruszone w niej 
zostały problemy informatyzacji w pielęgniar-
stwie, dokumentacji oraz trendy w rozwoju 
zawodowym pielęgniarek i położnych. PhD 
Natalia Shygonska z Zhytomyr Nursing In-
stitute  przedstawiła  uczestnikom jak  wygląda 
pielęgniarstwo na Ukrainie.

III sesja: anestezjologia i intensywna 
opieka poruszała problemy z jakimi musi się 
zmierzyć pielęgniarka pracującą na intensyw-
nej terapii. PhDr. Milan Laurinc z Bratysławy 
wygłosił wykład na temat kompetencji pielę-
gniarki pracującej w oddziale  anestezjologii  
i intensywnej opieki.

mgr Gabriela Ptaszek
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

mgr Barbara Stołecka
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

mgr Mariola Śleziona
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach

mgr Lucyna Graf
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej w Tychach
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Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2014”

W dniach 21-22 listopada 2014 roku odbyła się w Krakowie 7 Konferencja Naukowa 
Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której te-
mat przewodni brzmiał ,,Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości, go-
rące tematy”.

Wykład inauguracyjny wygłosił Prezes Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof.
dr.hab.med.Zbigniew Kalarus o ,,Rokowaniach 
krótko i długoterminowych w zawale serca w 
Polsce”.

Przedstawił wniosek z Rejestru AMI-PL,  
w myśl którego w Polsce znajduje się  
160 ośrodków kardiologii inwazyjnej,  
145 ośrodków wszczepiających stymulatory,  
z czego w 118 ośrodkach wszczepiane są ICD, 
a w 81 placówkach wykonywane są zabiegi 
ablacji.

Zadania Kardiologii Prewencyjnej na 
najbliższe lata to: 

• redukcja śmiertelności, poprawa infra-
struktury szpitalnej i ambulatoryjnej 
oraz innowacyjne technologie.

Z raportu wynika, że w Polsce  rocznie 
około 80 tys. osób ulega zawałowi. Śmier-
telność szpitalna to 8,7%, śmiertelność po 
roku od zaistnienia incydentu zawału wyno-
si 19,4%, a po 3 latach jest to już 28,2%. 
W trakcie 2 dni konferencji zabrało głos wielu 
znamienitych specjalistów w dziedzinie Kardio-
logii m. in. Prof.dr.hab.med.Piotr Jankowski,  
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk, czy Prof. dr 
hab. med Wojciech Drygas. Interesujący wy-
kład wygłosiła Prof. dr. bab. med. Magdalena  
Olszanecka-Glinianowicz o ,,Zaleceniach doty-
czących profilaktyki i leczenia otyłości 2014. 
BMI jest wskaznikiem o dużej specyficzności, 
ale niskiej czułości toteż nie rozpoznajemy 
połowy chorych. Obwód talii jest u pacjentów 
bardzo ważny bo identyfikujemy pacjentów 
metabolicznie otyłych. Otyłość 1 stopnia; ob-
wód talii dla kobiet - 70 cm, a dla mężczyzn- 
 76 cm. Dieta ma być zrównoważona na pozio-
mie 1200-1400 kcal u kobiet oraz 1400-1600 
kcal u mężczyzn. Dietetyk ma nadzorować sa-
mokontrolę pacjenta. Wysiłek fizyczny codzien-
ny, umiarkowany, aerobowy z określonymi p/
wskazaniami. Redukcja masy - 1kg/tydzień  
w 1 miesiącu, a potem 0,5 kg w kolejnych  
miesiącach. Wytyczne są efektem połączonych 
działań specjalistów z Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Bariatrycznej i Metabolicznej

Wnioski z pozostałych wykładów to m. in.:

1. Istotna korelacja pomiędzy stężeniem CRP,  
a zaniedbaniem higieny jamy ustnej i niko-
tynizmem wskazuje na możliwość indukcji 
subklinicznego, ogólnoustrojowego zapale-
nia.

2. Wstępne wyniki wskazują, że trening wol-
nego oddychania jest bezpieczną metodą 
terapii u chorych z niewydolnością serca  
i wpływa korzystnie na poprawę wydolno-
ści wysiłkowej oraz stopnia zaawansowania 
zaburzeń oddechowych.

3. U chorych z nadciśnieniem tętniczym nara-
żenie na dym papierosowy może skutkować 
pogorszeniem funkcji śródbłonka wyrażo-
nym zmniejszeniem rozszerzalności tętnicy 
ramiennej zależnej od śródbłonka.

4. Korzystne tendencje w spożyciu tłusz-
czów zaobserwowano w latach 1984-
2001, w dalszym okresie do 2012 ule-
gły zahamowaniu, a nawet odwróceniu. 
Wiedza Polaków dotycząca nadciśnienia 
tętniczego oraz powikłań jakie może powo-
dować nie leczone jest nie wystarczająca. 
Dlatego konieczne jest prowadzenie inten-
sywnych działań edukacyjnych w tym za-
kresie.

5. Zaobserwowano znaczny wzrost częstości 
występowania cukrzycy do ponad 40%. Jed-
nocześnie u pacjentów hospitalizowanych  
z powodu choroby wieńcowej stwierdzono 
poprawę skuteczności leczenia.

6. Po zabiegu kardiochirurgicznym waż-
nym obszarem troski o powrót do zdrowia 
był udział w rehabilitacji kardiologicznej  
i przestrzeganie zaleceń dietetycznych. Dla 
podtrzymania długofalowej zmiany w sty-
lu życia badanych konieczne wydaje się  
wprowadzenie zmian systemowych, które 
zapobiegną spadkowi rekreacyjnej aktyw-
ności fizycznej i utrwalaniu czynników ry-
zyka choroby wieńcowej.    

Spec. piel. kardiol.
 Emilia Śliwa

Zespół ds. ochrony zdrowia  
pielęgniarek i położnych
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Spotkanie  Seniorek Pielęgniarstwa

mgr Krystyna Klimaszewska 
 Specjalista organizacji i zarządzania, Przewodnicząca PTP w Katowicach, 

 Przewodnicząca zespołu d.s. organizacji i zarządzania przy OIPiP w Katowicach,  
Szpital Rejonowy w Raciborzu 

„Czasami wystarczy jeden promień słońca. 
Jedno miłe słowo. Jedno pozdrowienie. Jedna pieszczota. Jeden uśmiech. 
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas”.

Bruno Ferrero, Czy jest tam ktoś? 
Krótkie opowiadania dla ducha, Warszawa 1993 r.

Spotkanie Noworoczne Pań Emerytek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się 09.01.2014 roku w 
Ośrodku Szkoleniowym OIPiP w Łaziskach Górnych. 

Uroczystość przebiegała w serdecznej i kar-
nawałowej atmosferze.  Wspaniałych gości 
przywitali: sekretarz OIPiP  mgr Bartosz Szczu-
dłowski i przewodnicząca ZO PTP w Katowicach 
mgr Krystyna Klimaszewska. 

W spotkaniu uczestniczyły zasłużone Pie-
lęgniarki województwa śląskiego, wieloletnie 
członkinie Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego m.in  mgr Krystyna Łukasz Paluch, mgr 
Maria Labus, mgr Krystyna Czardybon, mgr 
Grażyna Porwolik. Postaci, które choć nieczynne 
zawodowo w pełni identyfikują się z zawodem, 
wspierają, doradzają, aktywnie uczestniczą we 
wszelkich przedsięwzięciach pielęgniarskich.

Niespodzianką była obecność Pani Hanny 
Paszko  pielęgniarki która, zaprezentowała 
na spotkaniu  swoją książkę pt. „Nadzieja w 
ludzkim cierpieniu”. Opowiedziała o  idei po-
wstawania książki i wartościach ponadczaso-
wych naszego zawodu takich jak – skromność, 

wierność, łagodność, pokora, godność. Książ-
ka była jednocześnie prezentem dla każdego 
uczestnika spotkania. Przy akompaniamencie 
muzyki zespołu muzycznego „Takt” i pod prze-
wodnictwem wodzireja, goście bawili się wy-
śmienicie. 

Zaproszone osoby mogły wysłuchać wykła-
du na temat produkcji  miodu i pyłku kwia-
towego oraz nabyć na miejscu miody prosto  
z pasieki Sylwii i Adama Kusia z Mikołowa. 
Natomiast przedstawicielki firmy Avon, zare-
klamowały kosmetyki  oraz bezpłatnie prze-
prowadziły zabiegi pielęgnacyjne na dłonie, 
nauczyły prawidłowo rozpoznawać rodzaj cery 
i  jak dbać prawidłowo o skórę szczególnie w 
okresie zimowym.

Spotkanie zostało udokumentowane 
zdjęciami, które będą tworzyć historię na-
szych wspaniałych Seniorek – Pielęgniarek.
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Z nową nadzieją w Nowy Rok 

Hanna Paszko
Ekspert do spraw etyki przy NRPiP 

„Gdy zachorujesz, nie zaopiekuje się Tobą twoja praca, tylko Twoi przyjaciele. 
Dbaj o nich.”                                          ...                                         Regina Brett 

Każdego roku, gdy grudzień zagości na kartkach kalendarza, robimy podsumowa-
nia i zamykamy rozdziały rocznych spraw. Niezmiennie, powtarzalnie, każdorazowo 
z nową nadzieją na lepszy Nowy Rok, na spełnienie marzeń, na poprawę warunków 
pracy. Nieraz dodajemy prośbę, aby ten stary rok szybko się skończył! 

Ważną rolę odgrywają przeżycia własne 
wpisane w daty mijającego roku. A gdy blask i 
zapach świątecznych przygotowań bierze górę 
nad dyżurową codziennością, mamy chwile 
osobistej, szczególnej zadumy. Zastanawiamy 
się: co udało nam się osiągnąć, a co zastało 
odłożone na następny rok, ile planowanych za-
dań zrealizowaliśmy, a ile razy zaskoczyło nas 
życie zdarzeniami zupełnie nieplanowanymi. 

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy lat prze-
żytych przybywa, gdy pojawiają się choroby  
a dodatkowo wydłużone lata pracy, dodatkowe 
obciążenia zawodowe i pozazawodowe, nie za-
wsze stanowią źródło motywującej satysfakcji. 
Pielęgniarki, świadome kruchości życia ludz-
kiego, nie jeden raz, powtarzają sobie i innym, 
aby każdy nowy dzień przyjmować z radością, 
spokojem i wewnętrzną harmonią. Ale jak to 
zrobić, gdy wciąż wymagania wzrastają, pro-
cedury się zmieniają, projekty mocno angażu-
ją czasowo i intelektualnie??? 

Świadomość współczesności i obowiązku 
nadążania za nowościami, szczególnie tymi 
zawodowymi, nieustannie rodzi sytuacje stre-
sogenne. Nie można ich uniknąć! Dlatego,  
każda pielęgniarka, niezależnie od pełnionej 
roli zawodowej, od zajmowanego stanowiska 
w strukturach ochrony zdrowia, zastanawia 
się nad efektami swojej pracy. Podsumowu-
jąc rok, zadaje  siebie wiele pytań: czy styl 
własnego zarządzanie był motywującym dla 
pracowników, czy wiedza przekazywana stu-
dentom była wzmocniona zachwytem nad za-
wodem, czy w każdej czynności dominowała 

rzetelność, czy przypadkiem rutyna nie brała 
góry nad rozsądkiem gdy konflikty i dylema-
ty mnożyły się bez końca? Pyta siebie samą  
o rodzaj  identyfikowania się z grupą zawodo-
wą, o własną postawę etyczną, o zdolność do 
niesienia pomocy potrzebującym – nie tylko lu-
dziom chorym. Przyznać należy, że pielęgniar-
skie rozważania na przełomie każdego roku 
są wyjątkowe, mają osobisty urok, zachowu-
ją odrobinę tajemniczości i  napawają nowy-
mi, pięknymi marzeniami. A wszystko po to, 
aby z nowymi nadziejami, postanowieniami,  
z zapałem do tworzenia, pozytywnym  spojrze-
niem na swoje role zawodowe i pozazawodo-
we – wejść radośnie, pewnym krokiem   w ten 
NOWY 2015 rok!!! 

Co za nami – wiemy . Dnia jutrzejszego nie 
znamy. Trudne do przewidzenia są nadchodzą-
ce dni. Ale tuż obok nieznanego, jako pewnik, 
stają wszystkie ważne elementy wynikające 
z kobiecego wnętrza i pielęgniarskiego profe-
sjonalizmu. Wymienię tylko niektóre z nich: 
szczerość, umiejętność słuchania i reagowa-
nia, zdolność do wspierania, do współodczu-
wania  oraz wyjątkowa zdolność do trwania 
w przyjaźni. Bogactwo pielęgniarskiego wnę-
trza zachwycało i nadal zachwyca. Jest pielę-
gniarską dumą! Nie można go ująć w żadne 
ramy, regulacje prawne ani też wyliczyć jako 
konkretny „wymiar”  finansowy. Dlatego, w dy-
żurkach pielęgniarskich często można usłyszeć 
zwrot: „nie martw się, damy radę!” Zwrot bar-
dzo prosty, ale jakże jednoznacznie wskazują-
cy na zrozumienie i chęć przyjścia z pomocą. 
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Damy radę – to znaczy wytrwamy, podczas 
kolejnych reorganizacji i zmian, podczas kon-
troli oraz w czasie nadmiernego obciążenia fi-
zycznego i psychicznego w pracy. Damy radę 
– to znaczy wesprzemy, z pełnym poszano-
waniem godności osobistej, nie tylko naszego 
chorego i potrzebującego pomocy człowieka. 
Wesprzemy ze szczególną troską i delikatno-
ścią, ze świadomością odpowiedzialności, każ-
dą chorująca koleżankę i każdego kolegę. Do-
skonale wiemy, że nikt nie chce chorować, nie 
chce zostać człowiekiem przewlekle chorym 
ani dotkniętym trwałym kalectwem. Jeśli jed-
nak choroba, zupełnie niespodziewanie „ spad-
nie „ na pielęgniarkę jak przysłowiowy grom 
z jasnego nieba, to należy wierzyć, że zawo-
dowa przyjaźń przyniesie wsparcie. W każdej 
potrzebie, w każdej sytuacji. Sama, doświad-
czyłam tej wyjątkowej, najpiękniejszej wśród 
pięknych – pielęgniarskiej przyjaźni – nie je-
den raz… 

„A co z człowiekiem, który nie może 

pracować, nie” przydaje się „, wymaga 

poświęceń i opieki ? Czy jego życie na-

dal ma wartość ? Ja odwrócę te pyta-

nia – ile warte są idee, że sukces jest 

miarą wartości człowieka, że najważ-

niejsza jest korzyść i hedonizm, kiedy 

ciało sprawia ból, ogranicza, albo kie-

dy jesteś przykuty do łóżka i nie mo-

żesz się ruszyć? Odpowiedź brzmi: NIC. 

Odkrywasz wtedy, że życie, takie jakie 

jest, normalne, codzienne, jest warto-

ścią samą w sobie, że źródłem najwięk-

szego szczęścia jest głęboki, prawdziwy 

kontakt z drugim człowiekiem i że moja 

wartość nie wynika z tego ile mogę na-

produkować, ale po prostu z tego, że 

jestem, że ktoś mnie kocha i dla kogoś 

jestem ważny”. – Maciej Pasowicz [ 2 ] 

Pracując, realizując swoje marzenia, two-
rząc dobro wspólne i osobiste, kroczmy od-
ważnie, dzień po dniu, od dyżuru do dyżuru,  
z pielęgniarską i kobiecą dumą – przecież dni 
nowego 2015 roku należy starannie, indywidu-
alnie zapisywać. Nie zapominajmy też, o zawo-
dowej historii, której karty nie zostały jeszcze 
zapisane w wystarczającej objętości. Pozytyw-
nych pielęgniarskich postaw i zachowań wciąż 
należy poszukiwać wśród nas – aby prawda 
została zapisana i przez ten fakt zapamiętana. 

Uważam, że pracy, w tym temacie, jest 
bardzo dużo. Mam na myśli, na przykład, pie-
lęgniarskie dyżurowe dni i noce podczas nie-
spokojnych chwil stanu wojennego w Polsce. 
Może zawodowa historia tego właśnie okresu 
zainspiruje kogoś do poszukiwań, do spisania 
wspomnień zebranych od świadków tamtych 
wydarzeń. Może będzie to dodatkowe zada-
nie na nowy rok??? Pielęgniarska profesja – to 
sztafeta przekazywana z pokolenia na pokole-
nie… 

Literatura dla zainteresowanych tematem
1.Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga, Insignis Me-
dia Kraków 2012r. 
2.Maciej Pasowicz, Osoba z niepełnosprawnością 
– szansa czy zagrożenie dla współczesnego społe-
czeństwa ? , Biuletyn OIPiP w Bielsku – Białej, 2009r.

W Biuletynie OIPiP w Katowicach Nr 12 (250) grudzień 2014 na s. 33,  
w akapicie zaczynającym się od słów: Zofia Węcławowicz przewodnicząca Koła 
wileńskiego - umieszczono błędnie zdjęcie Aleksandry Dąmbskiej-Rudeckiej. 
Powinno być w akapicie: Założycielką i organizatorką Koła lwowskiego 
w 1932 r. była Aleksandra Dąmbska-Rudecka z kursu VII (1924-26) 
dwuletniej pomaturalnej WSP. 

Redakcja serdecznie przeprasza Czytelników i Autorów artykułu.
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kondo l e n c j e

„Umarłych wieczność dotąd trwa , 
dokąd pamięcią się im płaci”
Dnia 24 grudnia 2014r odeszła od nas Nasza Koleżanka  

Położna Alicja Dombrot  zd. Brzozowiec.
Pełni zadumy nad ulotnością życia pozostajemy  

w smutku i łączymy się w bólu z Rodziną.
Koleżanki z SP Centralnego Szpitala Klinicznego 

im. Prof.  K Gibińskiego w Katowicach Ligocie

Smutkiem napełniła nas wiadomość 
 o śmierci Naszej Koleżanki

Basi Jasińskiej 
Człowieka wyjątkowej dobroci i szlachetności, 

Wyrozumiałego i pełnego życzliwości dla wszystkich,
   Pełni zadumy nad ulotnością życia

Pozostajemy w żalu i łączymy się w bólu z Rodziną  
Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki, 

 wraz z Zespołem Pielęgniarskim
S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM

Górnośląskiego Centrum Medycznego 
 w Katowicach Ochojcu

Mimo, ze odchodzą,
W naszych sercach pozostają na zawsze

Z głębokim żalem, zadumą i łza w oku żegnamy 
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę

Danutę Czekaj
Odeszłaś tak wcześnie.  

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka, 
Pielęgniarki i Położne PZZOZ w Będzinie,

Pełnomocnik OIPiP

„Ci, których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość to nieśmiertelność”

Naszej Koleżance Alicji Piella  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy  
składają koleżanki Pielęgniarki  

ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego
Marii Janus

z powodu śmierci Mamy
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne 
WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają naszej Koleżance
Dorocie Czechowskiej, 

Pielęgniarce Epidemiologicznej  
SPCSK im. prof. K. Gibińskiego Śl. U. M 

w Katowicach Ligocie
Pielęgniarki Epidemiologiczne Ziemi Śląskiej.

Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”

Pielęgniarce Epidemiologicznej Dorocie Czechowskiej  
wyrazy szczerego żalu i współczucia 

 z powodu śmierci Mamy, 
składają: Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarki i Położne Oddziałowe,
 koleżanki i współpracownicy 

z SP Centralnego Szpitala Klinicznego  
im. prof.K.Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Gwiazdy by c i emni ej było 
smu t ek by s tale dr eptał 
oczy po pros tu by koc hać 
c hoć z zamkniętymi oczami
wiara by czasem ni e wi erzyć 
rozpacz by więcej wi edzi eć 
i jeszcze ból by ni e myśleć 
tylko z innymi prze trwać

koni ec by nigdy ni e kończyć 
czas by utrac ić bliski c h 
łzy by c hodziły parami 
śmi erć aby wszys tko się s tało 
pomiędzy świa t em a nami

ks. Jan Twardowski “Aby się s tało”
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kondo l e n c j e

„Ci których kochamy nie umierają ni-
gdy, bo miłość to nieśmiertelność”

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Koleżanki Renaty Kowalik   

z powodu śmierci  Syna   
składają przyjaciele -współpracownicy    

Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej  
Wojewódzkiego Pogotowia  Ratunkowego  w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia
pielęgniarce Ani Schuder
z powodu śmierci Mamy

składają Naczelna Pielęgniarka, 
 pielęgniarki i położne

WSP S.A. w Tarnowskich Górach

Dla położnej Lucyny Kaczkowskiej
wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka

pielęgniarki i położne
WSP S.A. w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
Koleżance Marii Mundała  

składają  Przełożona oraz pielęgniarki i położne
  Centrum Zdrowia  w Mikołowie

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki  
dla Koleżanki Aleksandry Gozdan  

składa  
personel Oddziału Wewnętrznego  

oraz pielęgniarki i położne  
Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza  

w Piekarach Śląskich

,, Życie przemija , jednak pamięć  
o kochanej osobie  pozostaje w sercu na zawsze”

Wyrazy współczucia dla Koleżanki 
Katarzyny Kawałek z powodu śmierci Taty

składają koleżanki z Bloku Operacyjnego 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach

Łącząc się w  smutku i żalu
Z powodu śmierci Męża 

wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance  
Pielęgniarce Pani Urszuli Saneckiej

składają
Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki,  

wraz z Zespołem Pielęgniarskim
S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM

Górnośląskiego Centrum Medycznego  
w Katowicach Ochojcu

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

Naszej drogiej Koleżance Krystynie Lont  
wyrazy szczerego współczucia, żalu i smutku  

z powodu śmierci  Matki  
składają Położna Oddziałow 

a oraz koleżanki  z Oddziału Ginekologii i Położnictwa

SP Centralnego Szpitala Klinicznego  
im. Prof.  K Gibińskiego w Katowicach Ligocie

„Mimo że odchodzą w naszych sercach pozostają  zawsze”
Koleżance Irence Szołtysek  

z powodu śmierci Ojca  
wyrazy głębokiego współczucia 
 składają koleżanki Pielęgniarki  

ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Łącząc się w smutku i żalu 
z powodu śmierci Mamy  

wyrazy głębokiego współczucia  
naszej Koleżance Pielęgniarce Beacie Neumann 

składa cały Zespół Pielęgniarsko-Lekarski Oddziału 
Anestezjologii i IntensywnejTerapii  

S P Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM Górnośląskiego 
Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu
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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

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:
www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


