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września
Spotkanie Zespołu ds. Domów 
Pomocy Społecznej

4 
września

Spotkanie z Pełnomocnymi 
Przedstawicielami ORPiP

4 
września

Spotkanie Zespołu  
ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego

11
września

Spotkanie Zespołu ds.  
Pielęgniarstwa Diabetologicznego

12 
września Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 
września

Posiedzenie Prezydium ORPiP

13 
września Posiedzenie Komisji Etyki

13 
września Posiedzenie Komisji Socjalnej

15 
września

Konferencja   
Naukowo-Szkoleniowa  
Położnych „Narodziny w Europie  
i na Świecie – część II” Łaziska - 
Zespół d.s. Położnych

18-19 
września

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
OIPiP w Katowicach.

19 
września

Spotkanie Zespołu ds.  
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

19-22 
września

XXXI Kongres Polskiego  
Towarzystwa Ginekologicznego  
w Katowicach

25-26
 września

Konferencja Naukowa pt.  
"Respektowanie praw dziecka - 
szansa czy obowiązek?"  
organizowana przez Komisję 
Etyki przy ORPIP w Katowicach. 
Miejsce Śląski Urząd Wojewódzki 
oraz Ośrodek Kształcenia Pielę-
gniarek i Położnych w Łaziskach

26
 września Posiedzenie ORPiP

28 
września

X Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Żywie-
nie enteralne i parenteralne” 
organizowana przez Oddział 
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  
i Transplantacyjnej SPSK  
im. Mielęckiego w Katowicach.
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Wrzesień	 dzięki	 konferencji	 Komisji	 Etyki	 oraz	 Zespołu	 
ds.	Pielęgniarstwa	Pediatrycznego	przy	ORPiP	w	Katowicach		
stał	 się	 	 dla	 nas	 miesiącem	 respektowania	 praw	 dziecka.	 
Patronat	 honorowy	 nad	 Konferencją	 objął	 Rzecznik	 Praw	
Dziecka		oraz	Wojewoda	Śląski.		

Życie człowieka jest bezcenne, od poczęcia, 
przez narodziny, aż po kres, ludzkie cierpienie 
przeplata się w nim z radością. Dla wielu na-
rodziny przez nierozważne poczynania wiążą 
się z zakończeniem życiowej drogi. Często w 
ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy naszą 
uwagę na czynach, które dawały obraz naszej 
ludzkiej słabości. Bo jak inaczej nazwać sytu-
ację, w której dorosły człowiek nadużywa swej 
siły , wykorzystuje ją wobec dziecka i dziecko 
umiera….. Kodeks	 Etyki	 Pielęgniarki	 i	 Po-
łożnej	wskazuje	 na	 konieczność	 naszego	
działania	w	życiu	 społecznym	zgodnie	 ze	
swą	wiedzą	i	kompetencjami	w	zwalczaniu	
przejawów	takiej	patologii	społecznej.	

Naszym obowiązkiem jest ochrona życia  
i podejmowanie takich działań, które przyczy-
niłyby się do jak największego zmniejszenia 
ryzyka jego utraty . Istotna jest tu rola pielę-
gniarki i położnej rodzinnej, które najczęściej 
jako pierwsze obserwują , dokonują oceny 
sytuacji, w których istnieje ryzyko wystąpie-
nia zachowań niezgodnych z prawem czy na-
rażających zdrowie i 
życie ludzkie na niebez-
pieczeństwo. Pilna, ale i 
rozsądna interpretacja 
zdarzeń, a czasem wynik 
przeprowadzonych roz-
mów, mogą dać rozwią-
zanie problemu rodzinie, 
której sytuacja wydaje się być bez wyjścia. 
Wielokrotnie wiąże się to z podjęciem współ-
pracy z opieką społeczną, co ma wpływ na 
poprawę sytuacji rodziny. Biorąc pod uwagę 
rosnące potrzeby w zakresie edukacji rodzin, 
w zakresie nie tylko zdrowia fizycznego, ale 
także budowania i wzmacniania świadomo-
ści roli rodziny, należałoby rozszerzyć zakres 
uprawnień pielęgniarki i położnej rodzinnej  
o współpracę z MOPS, szkołami oraz wszystki-
mi instytucjami powołanymi do dbania o wła-
ściwe funkcjonowanie rodziny. Dotychczasowy 
udział daje wyraźne efekty , czego przykładem 
jest np. świadomość zdrowia przyszłej matki 
i jej wpływu na stan zdrowia dziecka. Nadal 
jednak kobiety z różnych powodów nie są ob-
jęte opieką poradni K, co pozbawia je kon-
taktu z położną. Nie zawsze kobiety oczekują  
z radością na narodzenie dziecka, nierzadko 
też dokonują czynów sprzyjających poronieniu 
lub pozbawieniu je życia . Tym bardziej ważny 
jest tu jak najlepszy kontakt z położną. 

Na szczególną uwagę zasługuje utworze-
nie kolejnego „Okna	Życia”. Winno to zostać 
uhonorowane oraz ujęte w kategoriach działań 
bezgranicznej miłości. Inicjatywa „Okna Życia” 

jest wyrazem naszego człowieczeństwa, trwa-
nia w miłości do życia ludzkiego i jego ochro-
ny za wszelką cenę. Taką ochronę gwarantuje 
nam nasza Konstytucja . 

Prawo daje nam również gwarancję pra-
cy w godnych warunkach i z godnym wyna-
grodzeniem. Ostatnie tygodnie wypełnione 
były spotkaniami z kategorii ekonomicznej, 
bo mimo wakacji, wiele działo się w sferze fi-
nansów. Jeszcze w lipcu odbyło się spotkanie 
Ministra Zdrowia, podczas którego została do 
nas skierowana prośba o współpracę w zakre-
sie budowania nowej rzeczywistości w sektorze 
ochrony zdrowia. Kolejne tygodnie to zmiany 
personalne w NFZ oraz Ministerstwie Zdro-
wia. Jednocześnie wzmożone zostały prace w 
zakresie opieki długoterminowej. To dla nas 
bardzo istotne , dotyka zarówno pielęgniarek 
będących właścicielami zakładów (czytaj pod-
miotów), jak i tysiące pielęgniarek realizują-
cych opiekę w domu pacjenta. Każda zmiana 
będzie miała istotny wpływ na realizowanie 
świadczeń pielęgniarskich, dlatego tak ważny 

jest udział naszych ko-
leżanek w podzespołach 
wykonawczych. Zmia-
ny dotyczyć mogą także 
realizowania świadczeń 
przez pielęgniarki i położ-
ne środowiskowe, dlate-
go trzeba wskazywać na 

istotną rolę jaką pełnią w środowisku pacjenta. 
Serdecznie dziękuję za przeprowadzenie 

pierwszej edycji kursu Konikopunkcji oraz Ko-
munikacji z pacjentem słabo słyszącym i za-
praszam na kolejne. Te dwa kursy odegrały 
ważną rolę w naszym kształceniu: wzbogaciły 
nas w ogromną wiedzę, ale też mocno zinte-
growały uczestników. Dziękuję za to kierowni-
kom oraz uczestnikom. Po raz kolejny doświad-
czamy znaczenia integracji, łączenia nauki  
z przyjemnością bycia ze sobą. Zapraszamy do 
udziału w konferencjach organizowanych przez 
nasze komisje i zespoły oraz spotkań integra-
cyjnych. Jako pierwsze szykuje się spotkanie 
andrzejkowe 

Wrzesień to miesiąc profilaktyki chorób serca 
– dlatego szczególnie namawiam do zadbania  
o … własne serce. Od września także rozszerza-
my nasze działanie o konsultacje psychologicz-
ne, i polecamy kursy komunikacji i asertyw-
ności z warsztatami. Szczegółowe informacje 
zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek

Inicjatywa	„Okna	Życia”	jest	
wyrazem	naszego	człowieczeństwa,	
trwania	w	miłości	do	życia	ludzkiego	 
i	jego	ochrony	za	wszelką	cenę.
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Kalendarium lipiec -sierpień   2012
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lipca 
Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

12 
lipca

Posiedzenie Komisji Socjalnej

17 
lipca

Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

17 
lipca

Spotkanie Zespołu ds Pielęgniarstwa Diabetologicznego 

19 
lipca

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka odbyło się spotkanie  
Zespołu Oceny Przyjęć.  
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

24 
lipca

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego 

25 
lipca

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

26 
lipca

Spotkanie Komisji Etyki

2 
sierpnia 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Okna Życia w Mikołowie-Borowej Wsi. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

8 
sierpnia

Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

9 
sierpnia

Posiedzenie Komisji Socjalnej

13 
sierpnia

Spotkanie Zespołu Redakcyjnego

19 
sierpnia

Pielgrzymka Kobiet do Piekar Śląskich
Poczet sztandarowy OIPiP w Katowicach  podczas pielgrzymki reprezen-
towali: Elżbieta Telęga – pielęgniarka, Jagoda Süsser – położna, 
Jacek Wieczorek – pielęgniarz

29 
sierpnia

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Doskonalenie	Kadr	Kierowniczych	w	Ochronie	Zdrowia
 

Kolejna szansa dla Pielęgniarek Naczelnych, Przełożonych, Oddziałowych, 
na podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział 

w bezpłatnych	Studiach	Podyplomowych	
organizowanych w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu, 

w ramach projektu "Profesjonalna kadra" współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego ”Człowiek - najlepsza inwestycja”. 
Studia rozpoczynają się od października	2012	roku.			                    



5

Dr		Mariola	Bartusek	
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Przewodnicząca Komisji Etyki przy NRPiP 

„RESPEKTOWANIE	PRAW		DZIECKA	-	SZANSA	CZY	OBOWIĄZEK?
Zamierzeniem	misji	życia	zgodnego	z	zasadami	społeczeństwa,	jest	przynależność	

do	grup,	które	realizują		swoje	zadania	w	kręgu	praw	i	obowiązków.	Tym	samym	wy-
chowanie	dziecka	opierać		się	winno	na	przeżywaniu	życia	i	doświadczaniu	zarówno	
jego	praw,	jak	i	obowiązków.
PRAWO	DO	ŻYCIA		
Niekwestionowane jest prawo do życia, życia w godnych warunkach, bez względu na to, w 

jakim świecie dorosłych dziecku żyć przyszło. W kręgu naukowym dyskurs na temat prawa do 
życia trwa i trwać będzie, nie mniej  prawo do życia pozostaje. Tym bardziej ważne jest by pro-
wadząc dziecko w drodze ku dorosłości, jasno określać mu ścieżki, by z czasem samo mogło 
podejmować decyzje o sobie.

(…) Nie  wiem i wiedzieć nie mogę, jak nieznani mi rodzice mogą w nieznanych  
warunkach wychowywać nieznane i  dziecko – podkreślam mogą, a nie – powinni.  

NIE WIEM – w nauce jest mgławicą stawania się ,  
wyłaniania nowych myśli, coraz bliższych prawdy.  

Nie wiem dla umysłu niewdrożonego w naukowe myślenie, jest dręczącą pustką.
Chce nauczyć  rozumieć i kochać, cudowne, pełne życia i olśniewających  

niespodzianek – twórcze „nie wiem” współczesnej wiedzy  
w stosunku do dziecka.

Chcę, by  zrozumiano, że żadna książka , żaden lekarz nie zastąpią wła-
snej  czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania.(…)

Janusz  Korczak „Wybór pism pedagogicznych” PZWS Warszawa 1958, s.10

Ogromnym wyzwaniem XXI wieku są słowa Janusza Korczaka. ..Chcę nauczyć rozumieć  
i kochać cudowne, pełne życia i olśniewających niespodzianek twórcze NIE WIEM… bo często my 
sami, nie wiemy,  gdzie znajduje się granica praw i obowiązków. Z szacunkiem odnosimy się do 
życia, chcemy go godnie reprezentować, ale też mamy nadzieję, iż zdołamy wychować w zdrowiu 
i rozumnej miłości nasze dzieci i młodzież. To my dajemy im dziś wzorce postaw i zachowań, to 
oni będą je kiedyś realizowali lub nie. 

W szeroko pojętym interesie społecznym leży więc  budowanie podstaw zdrowego rodziciel-
stwa, rodzicielstwa stabilnego, chronionego prawnie (Art.18 Konstytucji RP) i gwarantującego 
respektowanie konstytucyjnego prawa do wychowywania dziecka w zgodzie z własnymi przeko-
naniami, wolnością sumienia i wyznania, dzieciom zaś dającym prawo do korzystania z wycho-
wania i nauczania moralnego i religijnego.( Konstytucja RP art.48 ust.1; art. 53 ust.3)

Prawa dziecka respektujmy dla ich dobra i godnego życia, ale kształtujmy w oparciu o obo-
wiązki, bo tylko dzięki temu nasze dzieci osiągną najwyższy wymiar człowieczeństwa. W domu, 
szkole, pracy – każdy kto ma prawa, musi mieć też obowiązki. Mówmy językiem, który zrozu-
mieją nasze dzieci, językiem miłości rozumnej. 

(…) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał,

Stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania

I znał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę,

I wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
 A miłości bym nie miał, 

Byłbym niczym.(…)
HYMN O MIŁOŚCI, 1 list do Koryntian, rozdz.13

O tym wszystkim w szerokim gronie zainteresowanych chcemy rozmawiać dla budowania spo-
kojnej, mądrej przyszłości. Zorganizowana przez Komisję Etyki oraz Zespół ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego konferencja „ PRAWA DZIECKA – SZANSA CZY OBOWIĄZEK” jest wyrazem troski 
pielęgniarek i położnych o warunki do życia i wzrastania  Polskich dzieci. Z racji zadań i zawo-
dowych obowiązków, ale również jako kobiety i matki odczuwamy głęboki niepokój zdarzeniami 
narażającymi najmłodszych na uszczerbek na zdrowiu, a często także i życiu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji w Katowicach (Urząd Wojewódzki) w dniu 
25.09.2012 oraz w Łaziskach w Ośrodku Kształcenia 26.09.2012.
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To	 specjalnie	 przygotowane	
miejsce	 umożliwiające	 matkom	
nie	 mogącym	 lub	 nie	 chcącym	
opiekować	się	noworodkiem	ano-
nimowe,	 bezpieczne	pozostawie-
nie	go	w	dobrych	rękach.	W	ciągu	
kilku	 minut,	 dyskretnie,	 rozwią-
zuje	 się	 problem	 jednej	 matki	 –	
dając	realną	szansę	na	upragnio-
ne	szczęście	innej.

„Okna Życia” nie są nowością, ich 
tradycja sięga wczesnego średniowie-
cza. W Polsce pierwsze współczesne 

"Okno Życia" otwarto 2006 w Krakowie. To najnowsze 
– funkcjonuje od 2 sierpnia 2012 roku w Mikołowie, 
przy Ośrodku Caritas w Borowej Wsi. Inicjatorami jego 
powstania byli Radni Mikołowa W uroczystości otwar-
cia okna wziął udział Metropolita Katowicki abp Wiktor 
Skworc, a także mieszkańcy Ośrodka, pracownicy i go-
ście, m.in. Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Z-ca 
Starosty Henryk Zawiszowski, Z-ca Burmistrza miasta 
Mikołów – Adam Zawiszowski, oraz Radni Powiatu Mi-
kołowskiego. 

„Okno” ma za za-
danie ratować dziec-
ko, ale ratuje też 
matkę, dając możli-
wość uniknięcia kon-
sekwencji karnych 
- matki pozostające 
tam swoje noworod-
ki nie są uznawane 
za przestępczynie i 
nie są poszukiwane 
przez policję. Jedną 
z reguł działania „Okien” jest zachowanie szczególnej 
dyskrecji – dlatego starannie wybiera się miejsca ich 
lokalizacji, muszą być dostępne, ale jednocześnie – za-
pewniać anonimowość. Mikołowskie Okno znalazło swe 
miejsce w zakrystii kaplicy ośrodkowej, ponieważ nie 
sięga tam monitoring, co uniemożliwia identyfikację 
osoby zostawiającej dziecko.

W praktyce „Okna” to otwierane, ogrzewane i od-
powiednio wyposażone miejsce do złożenia noworod-
ka. Po jego uruchomieniu włącza się dyskretny alarm, 
który przywołuje opiekunkę, następnie wzywa się ka-
retkę pogotowia, która przewozi dziecko do najbliższe-
go szpitala. Po badaniach dziecko kierowane jest do 
pogotowia rodzinnego, ale równocześnie rozpoczynają 

„OKNA	ŻYCIA"

Jest	 ich	w	Polsce	49,	a	wciąż	powstają	nowe.	Okna	Życia.	Znak	czasów?	Miejsca	
gdzie	noworodki	zyskują	szansę	na	normalne	życie,	Kochającą	Rodzinę.	
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się procedury nadania tożsamości i adopcji. 
Ponieważ wiele rodzin ubiega się o możliwość 
adopcji – dzieci z „Okien” nie czekają długo 
na nową rodzinę, a dzięki zgodzie sądu na tzw 
preadopcję szybko trafiają do nowych rodzi-
ców. 

 „Okna Życia” gwarantują bezpieczeń-
stwo noworodkom, których z różnych powo-
dów nie mogą pozostać z biologiczną mat-
ką. „Okno Życia” jest ostatecznością w tych 

przypadkach gdzie nie odbyło się zrzecze-
nie praw rodzicielskich i przekazania dziec-
ka do adopcji normalną prawną drogą.  
Z jednej strony zapobiega to porzuceniom nie-
mowląt  z narażeniem  ich życia, a z drugiej 
strony jest wyrazem troski o życie, chronione 
co prawda konstytucyjne, ale – w szczególnych 
przypadkach wymagające  wyjątkowych pro-
cedur i działań.

OKNO	ŻYCIA	A	PRAWO	

Pozostawienie	dziecka pod opieką i w sy-
tuacji nie zagrażającej jego życiu i zdrowiu nie 
stanowi przestępstwa. W szpitalu i w Oknie 
Życia dziecko ma zapewnioną taką opiekę,  
a także nie ma zagrożenia życia czy zdrowia. 

Odmienna sytuacja pojawia się w przypad-
ku porzucenia	dziecka. Jest to przestępstwo, 
a w przypadku odnalezieni przez organy ści-
gania matki, będzie jej przedstawiony zarzut 
popełnienia przestępstwa. Warto tu zwrócić 
uwagę na dwa sformułowania ”pozostawić”  
i „porzucić”. Kodeks karny operuje tylko tym 
drugim. 

Kodeks karny nie wskazuje i nigdy nie 
wskazywał jako przestępstwo zachowa-
nia polegającego na pozostawieniu dziecka  
w szpitalu czy Oknie Życia, albowiem obie te 
sytuacje oznaczają zapewnienie prawidłowej 
opieki dziecku i brak narażenia go na utratę 
życia czy zdrowia.

W przypadku pozostawienia dziecka w 
szpitalu, kobieta powinna zgłosić ten fakt le-
karzowi i podpisać oświadczenie, tzw. zgodę 
blankietową, tj. zrzeczenie się praw rodziciel-
skich i zgodę na 
przysposobie-
nie dziecka 
przez inne oso-
by. Jest to bar-
dzo ważne, aby 
uruchomić pro-
cedurę przy-
g o t o w a n i a 
dziecka do ad-
opcji. Szpital 
n i e z w ł o c z -
nie zawiada-

mia ośrodek adopcyjny, który podejmuje już 
pierwsze kroki, a następnie po upływie 6 ty-
godni - sąd rodzinny, gdzie składa wniosek 
 o wszczęcie postępowania z urzędu. Kobie-
ta ma prawo w ciągu tych 6 tygodni zmienić 
zdanie. Po wszczęciu postępowania o pozba-
wienie władzy rodzicielskiej -jeśli kobieta nie 
stawia się do sądu lub nie jest znane jej miej-
sce pobytu sąd wszczyna z urzędu postępo-
wanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. 
Za nieobecną matkę stawia się ustanowiony 
przez sąd kurator procesowy – który dzia-
ła tylko w tym postępowaniu i do czasu jego 
zakończenia. Jeśli kobieta znika po prostu ze 
szpitala, nie dopełniwszy tych formalności, 
albo porzuci dziecko np. na klatce schodowej,  
procedura adopcyjna jest bardzo wydłużona. 
Popełnia ona tym samym także przestępstwo 
w przypadku porzucenia dziecka. Musi być 
przeprowadzone dochodzenie przez Prokura-
turę, a potem sprawa sądowa – pozbawienie 
jej z urzędu władzy rodzicielskiej. Dochodze-
nie jest także przeprowadzone w przypadku 
pozostawienia dziecka w okienku życia, ale 
tutaj nie pod kątem czy zostało popełnione 
przestępstwo przez matkę je tam pozostawia-
jące, ale aby  spróbować ustalić jej dane oso-
bowe i uzyskać oświadczenie o dobrowolnym 
zrzeczeniu się praw rodzicielskich. Jeśli matka 
nie zostanie odnaleziona w toku dochodzenia 
, Sąd wydaje orzeczenie na podstawie którego 
sporządza się fikcyjny akt urodzenia i wpisuje 
się fikcyjnych rodziców.

Kinga Rudnik, adwokat
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dr n.med. Ewa	Molka
SPSK nr 7 Katowice- Ochojec

Współczesne	państwa	podkreślają	znaczenie	idei	wywodzącej	się	z	humanistycznej	
koncepcji	człowieka	u	podstaw	której	leży	przekonanie,	że	człowiek	jest	z	natury	isto-
tą	społeczną.

sercowo-naczyniowego jest badanie Framin-
gham. Kiedy w 1947 roku Public Health Se-
rvice rozpoczęła badania, wiedza o uwarun-
kowaniach choroby niedokrwiennej serca była 
niewielka a badania epidemiologiczne były 
skupione przede wszystkim na chorobach za-
kaźnych. Pionierzy badania Framingham stara-
li się opracować odpowiednie epidemiologiczne 
podejście do tej przewlekłej choroby i ustalić 
nowy rodzaj badań w danej społeczności. Na-
stępnie musieli przekonać sceptycznych leka-
rzy, że wyniki dochodzenia epidemiologicznego 
dotyczące chorób serca muszą mieć zastoso-
wanie w praktyce klinicznej. Bogactwo no-
wych danych naukowych uzyskanych w ciągu 
pierwszych 5 lat badania Framingham wnio-
sło znaczący wkład w rozwój wiedzy na temat 
chorób sercowo-naczyniowych (CVD) oraz ich 

zapobiegania. Badanie 
Framingham dostarcza 
wiedzy na temat rozpo-
wszechnienia, częstości 
występowania, rokowa-
nia, czynników predys-
ponujących oraz czyn-
ników wpływających na 
CVD. Nowatorskie od-

krycia, takie jak wpływ palenia tytoniu, nie-
zdrowej diety, braku aktywności fizycznej, oty-
łości, podwyższonego poziomu cholesterolu we 
krwi, podwyższonego ciśnienie krwi i cukrzycy 
na CVD stały się głównym tematem dla świa-
towych i krajowych działań zapobiegawczych 
w celu zmniejszenia obciążeń z CVD i innych 
poważnych chorób niezakaźnych. Pierwsze ba-
dania losowych prób mieszkańców ówczesnych 
województw wrocławskiego i krakowskiego 
prowadzili: Leon Tochowicz i Antoni Falkiewicz. 
W roku 1968 do oceny występowania CVD po 
raz pierwszy w Polsce zastosowano standary-
zowane kryteria diagnostyczne, a były to mię-
dzy innymi: kwestionariusz anginy wysiłkowej 
Rose’go oraz ocenę zapisu EKG z zastosowa-
niem kodu Minnesota.

W latach osiemdziesiątych XX wieku ośrodki 
akademickie (Akademia Medyczna w Krako-
wiei i Instytut Kardiologii w Warszawie) podję-

OCENA RYZYKA 

SERCOWO-NACZYNIOWEGO

 Oznacza to, że żyje i rozwija się we wspól-
nocie z innymi ludźmi i że pomoc wzajemna 
to podstawowe prawo rozwoju społeczeństw, 
kształtujące poczucie zbiorowej solidarności, 
zrozumienie potrzeby jednoczenia wysiłków 
na wypadek zdarzeń losowych oraz budowania 
instytucji, które racjonalnie zarządzając pu-
blicznymi środkami finansowymi zaspokajają 
potrzeby społeczne, w tym również zdrowotne. 
Ten sposób myślenia o powinnościach państwa 
wobec obywatela stał się podstawową zasa-
dą kształtującą rozwój idei socjalnych w Unii 
Europejskiej, budowaną w oparciu nie tylko 
o dorobek prawny Wspólnoty, ale także Rady 
Europy i ONZ. Szacuje się, że choroby układu 
sercowo- naczyniowego stanowią 49% wszyst-
kich zgonów w Europie, a prawie co trzeci zgon 
przed 65 rokiem życia jest powikłaniem tychże 
chorób. Prowadzą one 
do inwalidztwa i spadku 
wydajności, a w dużej 
mierze przyczyniają się 
do zwiększenia kosz-
tów opieki zdrowotnej. 
W 2000 roku w Europie 
wskaźnik DALY( ang.
disability- adjusted life 
years, lata życia skorygowane niesprawnością) 
dla chorób układu sercowo- naczyniowego wy-
niósł 22 %.

Jedną ze szczególnych dziedzin, w której 
człowiek oczekuje wysokiego poziomu wspar-
cia ze strony państwa jest ochrona zdrowia,  
w tym również, możliwość korzystania między 
innymi z programów profilaktycznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wczesnego wykry-
wania chorób uznanych za społeczne. Należy  
w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że dzia-
łania związane z promocją zdrowia i profilak-
tyką, powinno się traktować szeroko, nie tyl-
ko jako działania systemu opieki zdrowotnej, 
ale również jako działania podejmowane przez 
inne podmioty np. samorządy lokalne czy pod-
mioty gospodarcze.

Przegląd	badań	epidemiologicznych 
Pierwszym, najbardziej znanym i wiodącym 

badaniem epidemiologicznym chorób układu 

W	Polsce	badania	epidemiologiczne,	
dotyczące	problemu	chorób	sercowo-
-naczyniowych	(CVD),	rozpoczęto	
na	przełomie	lat	50	i	60	XX	wieku. 
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ły wyzwanie realizacji polskiej części programu 
WHO MONICA (MONItoring of CArdiovascular 
Disease and Their Determinants). Zespoły S. 
Rywika oraz J. Sznajda i A. Pająka przeprowa-
dziły trzy badania przekrojowe prób losowych 
populacji w wieku 35-64 lat. Dzięki wieloletniej 
obserwacji możliwe było nie tylko określenie 
trendów rozpowszechnienia czynników ryzyka 
warunkujących zachorowalność i umieralność 
na CVD ale również na zawał i udar mózgu.

Kolejnym istotnym badaniem było bada-
nie NATPOL, NATPOL II, NATPOL PLUS, oraz 
obecnie w realizacji badanie NATPOL III. Ba-
dania były i są prowadzone przez zespół Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, pod kierunkiem  
B. Wyrzykowskiego i T. Zdrojewskiego a doty-
czą rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego 
w dorosłej populacji polskiej. Badania te do-
starczyły informacji dotyczących częstości wy-
stępowania nadciśnienia, efektywności kontroli 
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10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu krazenia w Polsce w zaleznosci od płci, wieku,
skurczowego cisnienia tetniczego, cholesterolu całkowitego i palenia tytoniu.

SCORE - Polska

Prewencja chorób układu krazenia. Wytyczne ESC. Kardiol. Pol. 2004;12(4):(supl. I). 
Adapted from The European Guidelines on CVD Prevention: 

Third Joint European Societies' Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. 
De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K. et al. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

2003;10 (Suppl 1):S1-S78.  Reproduced with permission of the ESC. © 2003 ESC 
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KRYTERIA KWALIFIKACJI
Uwaga! Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe moze byc wyzsze, 
niz wynik wskazany w tablicy SCORE w nastepujacych 
przypadkach: 
  

 -  jezeli wiek danej osoby zbliza sie do wieku z nastepnej 
  kategorii 
 

 - u osób bez objawów, ale z przedklinicznymi dowodami na    
 wystepowanie zmian miazdzycowych (np. w tomografii   
 komputerowej lub ultrasonografii) 

 

 - u osób z rodzinnym wystepowaniem przedwczesnych chorób 
  sercowo-naczyniowych 
 

 -  u osób z niskimi wartosciami cholesterolu HDL, z 
  podwyzszonym poziomem trójglicerydów, z uposledzona 
  tolerancja glukozy, a takze z podwyzszonymi stezeniami: białka 
  C-reaktywnego, fibrynogenu, homocysteiny, apolipoproteiny 
  B lub lipoproteiny (a) 
 

 - u osób otyłych i prowadzacych siedzacy tryb zycia

• W celu oceny całkowitego ryzyka zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych u danej osoby w ciagu 10 lat, nalezy 
odnalezc odpowiednia czesc tabeli w odniesieniu do płci, 
faktu palenia lub niepalenia tytoniu oraz wieku danej osoby. 
Nastepnie nalezy odszukac w tabeli miejsce, w którym podane 
wartosci cisnienia skurczowego (w mmHg) i wartosc stezenia 
cholesterolu całkowitego (w mmol/L lub mg/dL) sa najblizsze 
wartosciom rzeczywiscie wystepujacym u danej osoby.

• Wpływ długoletniego działania czynników ryzyka 
wystepujacych u danej osoby mozna ocenic, podazajac 
pionowo w góre tabeli. Moze to byc szczególnie przydatne w 
ocenie ryzyka osób młodych.

• Osobom z niskim ryzykiem nalezy zaoferowac porade słuzaca 
utrzymaniu niskiego poziomu tego ryzyka. Osobom o ryzyku 
5% lub wyzszym lub tym, którzy osiagna ten poziom w wieku 
srednim powinno sie poswiecic szczególna uwage. 

• Aby okreslic wzgledne ryzyko u danej osoby, nalezy porównac 
otrzymana wartosc z ryzykiem odnoszacym sie do osoby 
niepalacej, tej samej płci i wieku, której wartosci cisnienia sa 
nizsze od 140/90 mmHg, a stezenie cholesterolu całkowitego 
jest nizsze od 5 mmol/L (190 mg/dL). 

• Tabele mozna takze wykorzystac do wskazania, jakie zmiany 
kategorii ryzyka wynikna z ograniczenia poszczególnych 
czynników ryzyka u danej osoby- na przykład, w jakim stopniu 
ryzyko sie zmniejszy w zwiazku z zaprzestaniem palenia.

JAK KORZYSTA  Z TABELI HEARTSCOREC
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Tabele ryzyka wzglednego
Ponizsze tabele moga byc przydatne w obrazowaniu młodszym osobom (o 
mniejszym ryzyku), iz ich ryzyko wzgledne moze byc wielokrotnie wyzsze niz 
pozadane. Moze to pomóc w motywacji do podjecia decyzji o zaprzestaniu 
palenia, rozpoczeciu zdrowego odzywiania, a takze w wyodrebnieniu osób, u 
których uzasadnione moze byc rozpoczecie leczenia.
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nadciśnienia, zaburzeń lipidowych oraz nowych 
czynników ryzyka.

Ważnym etapem w ocenie populacji polskiej 
było rozpoczęcie w 2002 roku badania POL-
SCREEN. Inicjatorem badania było Polskie To-
warzystwo Kardiologiczne a protokół badania 
został przygotowany przez Komisję Profilakty-
kę PTK. Do października 2005 roku do badania 
włączono 730 tysięcy pacjentów w 14 regio-
nach geograficznych Polski, co pozwoliło na 
utworzenie unikalnej na skalę światową bazy 
danych czynników ryzyka miażdżycy pacjen-
tów podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Ocena	 ryzyka	 serco-
wo-naczyniowego

Już na przełomie lat 
40 i 50-tych XX wieku 
pojawiły się pierwsze 
prace badawcze stwier-
dzające niekorzystny wpływ unieruchomienia, 
a brak aktywności fizycznej jako istotny czyn-
nik zwiększający poziom lęku i obniżenie na-
stroju (depresja) u chorych po zawale serca. 
Stały wzrost zachorowań na choroby układu 
krążenia spowodował, że WHO w 1958 roku 
uznało chorobę wieńcową za epidemię. Mimo 
wysiłków lekarzy nadal notowano niekorzystne 
wskaźniki epidemiologiczne, wzrost zachoro-
wań, znaczną śmiertelność. 

Istnieje wiele metod oceny ryzyka u pacjen-
tów ze znaną lub niedawno wykrytą chorobą 
niedokrwienną serca. Stosuje się je w celu 
podjęcia decyzji o wyborze sposobu leczenia 
(zachowawczego lub interwencyjnego). Sza-
cowanie ryzyka jest również, a może przede 
wszystkim, istotne u osób zdrowych jako głów-
ny cel prewencji. Ryzyko określone z uwzględ-
nieniem łącznego interaktywnego wpływu 
wielu czynników ryzyka, nazywamy ryzykiem 
ogólnym (total risk). Przypisując danej osobie 
określony procent ryzyka ogólnego, opieramy 
się na badaniach grupowych, ale wynik można 
odnieść do konkretnej jednostki. Dzięki temu 
uzyskujemy odpowiedź do której grupy ryzyka 
można zakwalifikować osobę badaną, a inaczej 
mówiąc, jaki procent grupy, do której został 
on zakwalifikowany, umrze z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat. 

Do najważniejszych systemów oceny ry-
zyka sercowo-naczyniowego, dostępnych do 
użytku klinicznego, należy Framingham	Risk	
Equations stworzone na podstawie badania 
Framingham Heart Study. Jednym z narzędzi, 
które powstało w Skandynawii na podstawie 
badań kohortowych prowadzonych w Danii 
i Finlandii, jest przygotowany w postaci na-
rzędzia komputerowego program PRECARD. 
Bardzo ciekawym systemem jest QRISK, któ-
ry powstał w Wielkiej Brytanii na podstawie 
analizy kartotek pacjentów podstawowej opie-

ki zdrowotnej. Jego interesującą cechą jest 
uwzględnienie w obliczaniu ryzyka czynników 
psychosocjologicznych. 

Mimo wielu dostępnych narzędzi najważniej-
szym dla Europy jest system oceny ryzyka ogól-
nego SCORE. System ten został opracowany na 
podstawie analizy związku pomiędzy występo-
waniem głównych czynników ryzyka a umieral-
nością z przyczyn sercowo-naczyniowych w 12 
populacjach europejskich. Na podstawie badań 
opracowano kolorowe tablice SCORE oraz sys-
tem komputerowy, dostępny również w wersji 

polskiej. Tablice SCORE 
służą do szacowania ogól-
nego ryzyka zgonu z przy-
czyn sercowo-naczynio-
wych w ciągu kolejnych 
10 lat. Oceny	dokonuje	
się	 na	 podstawie	 pię-
ciu	dostępnych	i	 łatwo	
mierzalnych	 czynni-

ków	ryzyka	takich	jak:	płeć,	wiek,	palenie	
tytoniu,	skurczowe	ciśnienie	tętnicze,	stę-
żenie	 cholesterolu	 całkowitego	 lub	 iloraz	
stężeń	 cholesterolu	 całkowitego	 i	 chole-
sterolu	HDL. Ryzyko w skali SCORE wyrażo-
ne jest w procentach i czterech podstawowych 
kategoriach ryzyka ogólnego: małe (< 1%), 
umiarkowane (1-4 %), zwiększone ( 5-9%), 
znacznie zwiększone (≥ 10 %). Podkreślić na-
leży, że tablice SCORE odnoszą się jedynie do 
ryzyka zgonu jako punktu końcowego i nie za-
wierają informacji na temat ryzyka incydentów 
niezakończonych zgonem. Jak wskazują anali-
zy kohort fińskiej przy ryzyku ogólnym > 5%, 
ryzyko incydentów niezakończonych zgonem 
może wynosić nawet 15 %. Najbardziej istot-
ne jest wyróżnienie, wśród ocenianej populacji, 
pacjentów należących do grup zwiększonego i 
znacznie zwiększonego ryzyka ogólnego, które 
jest wskazaniem do intensywnej modyfikacji 
stylu życia, a w określonych sytuacjach rozpo-
częcia terapii.

Skale SCORE nie są narzędziem doskona-
łym. Nie uwzględniono w nich cukrzycy czy 
stężenia cholesterolu HDL jako odrębnego pa-
rametru. U pacjentów chorujących na cukrzycę 
należy przyjąć, że ryzyko szacowane na pod-
stawie tablic SCORE jest zaniżone i obiektyw-
nie jest ono 3- krotnie większe u mężczyzn i 
5- krotnie większe u kobiet.
Ocenę	 zgodnie	 z	 tablicami	 SCORE	 na-

leży	 uzupełniać	 o	 dodatkowe	 czynniki	
ryzyka	 chorób	 sercowo-naczyniowych	
czyli:	 słabą	 aktywność	 fizyczną,	 siedzą-
cy	tryb	życia,	otyłość	 i	otyłość	brzuszną,	
niski	 status	 społeczny,	 dodatni	 wywiad	
rodzinny,	 zaburzenia	 tolerancji	 glukozy,	
zmniejszenie	 stężenia	 cholesterolu	 HDL	
czy	wczesne	zmiany	naczyniowe.	
Literatura u autorki

Trzeba	mieć	świadomość,	że	sto	lat	
temu	chorobę	wieńcową	 

i	zawał	serca	jako	jej	następstwo	
uważano	za	śmiertelne	zagroże-
nie	życia,	dość	rzadko	występują-
ce	i	leczone	głównie	bezruchem. 
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Wywiad	z	dr	nauk	med.	Izabelą	Uchmanowicz	

dr	nauk	med.	Izabela	Uchmanowicz
 Przewodnicząca Elekt Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej  

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  
Członek Rady Naukowej CCNAP przy Europejskim  

Towarzystwie Kardiologicznym, 
 adiunkt w  Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego,  

Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu.
EM.	 Czym	według	Pani	jest	pielęgniarstwo	kardiologiczne?
IU. Pielęgniarstwo kardiologiczne to specjalność, która skupia się na opiece nad pacjentami  

z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Istnieje wiele obszarów, w których pielęgniarka 
kardiologiczna może pracować, począwszy od bloków operacyjnych a skończywszy na od-
działach intensywnej terapii.

EM.	 Jak	Pani	ocenia	rozwój	tej	dziedziny	w	pielęgniarstwie?
IU. W mojej opinii pielęgniarstwo kardiologiczne to jedna z najbardziej prężnych i najlepiej roz-

wijających się dziedzin w Polsce. Pielęgniarki kardiologiczne działają w Sekcji Pielęgniarstwa 
Kardiologicznego i Techniki Medycznej przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.
Działalność Sekcji została ukierunkowana na propagowanie profilaktyki chorób układu krą-
żenia, tworzenie i aktualizację standardów opieki nad pacjentami leczonymi z powodu cho-
rób układu krążenia, na rozwój pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej.
Część pielęgniarek należy do Europejskiej Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego ( Council 
on Cardiovascular Nursing and Allied Proffesions- CCNAP). CCNAP ma za zadanie skoordy-
nować działania i współpracę pielęgniarek kardiologicznych i innych członków kardiologicz-
nych towarzystw naukowych, w tym także ESC, a stanowiących zespół terapeutyczny (m.in. 
techników medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, rehabilitantów itd). Pozwala na roz-
wijanie współpracy międzynarodowej, uczestnictwo w kursach, konferencjach, wymianę do-
świadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, które mają swoich członków w CCNAP
Nasze delegatki pracują w Komitetach Edukacyjnych i Programowych Sekcji Europejskiej co 
potwierdza, że jesteśmy zauważane w świecie.

EM.	 Jakie	są	możliwości	kształcenia	w	pielęgniarstwie	kardiologicznym?
IU. Pielęgniarki kardiologiczne kształcą się w ramach kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielę-

gniarstwa kardiologicznego i specjalizacjach kardiologicznych. Pielęgniarek uczestniczących 
w doskonaleniu zawodowym jest coraz więcej, ponieważ nie tylko daje im to możliwości 
rozwoju zawodowego , ale również możliwości wyboru lepszego miejsca pracy. Pielęgniarki 
kardiologiczne po ukończeniu specjalizacji nabywają uprawnienia pielęgniarki Systemu Ra-
townictwa Medycznego.
Z niepokojem śledzę propozycje nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego dzie-
dzin pielęgniarstwa, w których może być prowadzone kształcenie podyplomowe , gdzie na 
poziomie specjalizacji brakuje pielęgniarstwa kardiologicznego. Apelowaliśmy już w tej spra-
wie, wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii profesorem Grzegorzem 
Opolskim oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  profesor Janiną Stępiń-
ską o zmianę tej decyzji, która jest dla nas niezrozumiała. Pielęgniarka specjalistka posiada 
dużą samodzielność w swojej pracy i powinna otrzymywać nowe zadania zgodne z jej kwa-
lifikacjami – co sprawiłoby,że system ochrony zdrowia będzie tańszy a tym samym bardziej 
dostępny dla pacjenta.

EM.	 Jak	Pani	postrzega	wyzwania	dla	współczesnego	pielęgniarstwa?

IU. Współczesna medycyna polega na tym, że specjalizacje bardzo się zawężają, takie są wy-
magania i zapotrzebowanie. To samo obserwujemy w pielęgniarstwie. Tych wyzwań jest co-
raz więcej, gdyż oczekuje się, że pielęgniarka nie tylko będzie sprawować opiekę, prowadzić 
edukację, stosować procedury czy podejmować współpracę z zespołem terapeutycznym, ale 
również np. będzie uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych.
Wrzesień jest szczególnym miesiącem poświęconym profilaktyce chorób układu krążenia – 
we wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Serca – dlatego zachęcam wszystkie pielęgniarki 
aby pamiętały o swoim sercu i miały zawsze serce dla swoich pacjentów.

Ewa Molka

wywiady, komentarze, opinie
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Elżbieta	Sojka, 
 mgr pielęgniarstwa WSS nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Tak	jak	wszystkie	obiekty	zakładów	zdrowia,	pracownia	hemodynamiki,	musi	speł-
niać	wymagania,	 jakim	powinny	odpowiadać	pod	względem	fachowym	i	sanitarnym	
pomieszczenia	 i	 urządzenia	 zakładu	 opieki	 zdrowotnej	 (Rozporządzenie	 Ministra	 
Zdrowia	z	dnia	2	lutego	2011,	Dz.	U.	nr	31,	poz.	158).

się z pielęgniarek i techników. Okres szkole-
nia nowego pracownika powinien być równy 
okresowi adaptacji zawodowej i wynosić 3 
miesiące (pełne trzy miesiące odliczając czas 
urlopu i choroby). Szkolenie powinno odbywać 
się w pracowni wykonującej ponad 1500 zabie-
gów rocznie. Jest to czas w którym pracownik 
musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy jest 
to miejsce w którym będę się realizował i czy 
ma predyspozycje psycho-fizyczne do tego ro-
dzaju pracy. Znaczne obciążenie kręgosłupa 
fartuchem ołowianym oraz udział w resuscyta-
cjach krążeniowo-oddechowych nadal dla wie-
lu pracowników są czynnikami, które sprawią, 
że rezygnują z oferty pracy w pracowni hemo-
dynamiki. 

Pracownia	Hemodynamiki	

Każda dawka promieniowania jonizującego 
może być niekorzystna dla zdrowia ludzkiego 
dlatego należy zapewnić bezpieczeństwo za-
równo pacjentom jak i personelowi (zgodnie 
z wymogami zawartymi w Ustawie Prawo Ato-
mowe i aktach wykonawczych).

Pracownia Hemodynamiki musi być wyposa-
żona w: angiograficzny cyfrowy aparat z moż-
liwością analizy ilościowej (QCA), strzykawkę 
automatyczną, polifizjograf umożliwiający po-
miar ciśnienia i rejestrację EKG, defibrylator, 
kardiostymulator zewnętrzny, aparat do kon-
trapulsacji wewnątrzaortalnej oraz zestaw re-
suscytacyjny.

W związku z tym, że dość często trafiają do 
naszej pracowni pacjenci po nagłym zatrzy-
maniu krążenia, wymagający wspomaganego 
oddechu, na wyposażeniu znajduje się respira-
tor i dwa ssaki (elektryczny i próżniowy) [do-
świadczenia własne].

Optymalną sytuacją jest gdy oddział kardio-
logii znajduje się w sąsiedztwie Pracowni He-
modynamiki. Jednakże niezależnie od długości 
trwania transportu pacjent powinien być trans-
portowany przez personel posiadający umie-
jętność resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
W naszej placówce wprowadzono zasadę, że 
pacjent (zarówno z Ostrym Zespołem Wień-
cowym jak i ze stabilną chorobą wieńcową) 
transportowany jest na wózku leżącym, pod 
kontrolą zapisu EKG z Life Pak.

Świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej 
wykonywane są całodobowo przez 7 dni w tygo-
dniu.. Zabezpieczenie pracowni w nowoczesny 
sprzęt, umożliwienie pracownikom podnoszenia 
kwalifikacji oraz stałe uzupełnianie zużywal-
nego sprzętu są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania pracowni. Szpital zapewnia sta-
cjonarnie, całodobowe zabezpieczenie w zespół 
lekarsko- pielęgniarko- techniczny.

Personel średni niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania pracowni naczyniowej składa 
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Kierownikiem średniego personelu powinna 
być osoba z wykształceniem pielęgniarskim. 
Podział obowiązków pomiędzy pielęgniarki i 
techników wynika z ich przygotowania zawo-
dowego..

Aktualnie pielęgniarki mogą podwyższać 
swoje kwalifikacje zawodowe na kursie kwa-
lifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa kardiolo-
gicznego. Każda nowo zatrudniona pielęgniar-
ka powinna ukończyć kursy specjalistyczne z 
zakresu wykonywania i interpretacji EKG oraz 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodat-
kowo każdy pracownik musi zostać przeszko-
lony z zakresu ochrony radiologicznej. 

Liczba zatrudnionych lekarzy i personelu 
średniego powinna pozwalać na wykorzystanie 
aparatury przez co najmniej 10 godzin dzien-
nie. Przy każdym angiografie w trakcie zabiegu 
powinni być obecni co najmniej jedna pielę-
gniarka i jeden technik.

Współpraca technika i pielęgniarki jest 
istotnym elementem dobrej organizacji pracy 
pracowni. Do ich wspólnych zadań należy przy-
gotowanie aparatury i Sali, sprawdzenie tożsa-
mości pacjenta oraz dokumentacji pacjenta w 
tym druku świadomej zgody na zabieg. 

Do pracowni pacjent przekazywany jest z 
pełną dokumentacją medyczną.

Pacjent przed zabiegiem jest przerażony 
tym co go czeka, dlatego należy z nim rozma-
wiać, omówić i wyjaśnić zasadność czynności, 
które będziemy wykonywać.

Układając pacjenta na stole należy zadbać 
o bezpieczeństwo i wygodę w trakcie zabiegu 
(np. stosując podpórki pod ręce).

Pielęgniarka w pracowni hemodynamiki 
sprawuje bezpośrednią opiekę nad pacjentem 
dlatego musi: zapoznać się z dokumentacją 
pacjenta na temat: uczulenia na środek kon-
trastowy, leki, wagą pacjenta.. Bezwzględnie 
należy sprawdzić drożność wkłucia obwodo-
wego a jeżeli mamy wątpliwość należy założyć 
nowe. Zawsze staramy się zakładać jak naj-
grubszy venfoln (u pacjentów z Ostrym Zespo-
łem Wieńcowym zakładamy dwa wkłucia). W 
celu zapobiegania pokontrastowej niewydolno-
ści nerek pacjenci przed zabiegiem mają pod-
łączany dożylny wlew 0,9% NACL np. z Acety-
locysteiną.

Pielęgniarka sprawdza czy pole zabiegowe 
zostało właściwe przygotowane i zapisuje ob-
serwacje w dokumentacji szpitalnej np. karcie 
przygotowania pola operacyjnego(istotne w 
przypadku zakażeń,powikłań )

Przed zabiegiem protezy zębowe powinny 
zostać wyjęte i zabezpieczone a zaraz po za-

biegu oddane pacjentowi. U wielu pacjentów 
brak protezy powoduje dyskomfort i zakłopo-
tanie.

Pielęgniarka przygotowuje jałowe obłożenia 
i niezbędny jednorazowy sprzęt do wykonania 
badania.

W trakcie badania zarówno technik jak i pie-
lęgniarka współpracują z lekarzem. 

Monitorują i zapisują pomiary ciśnienia, tęt-
na,saturacji.

Pacjent powinien zostać poinformowany o 
konieczności zgłaszania niepokojących go ob-
jawów.

Podczas wystąpienia zatrzymania krążenia 
pielęgniarka podaje leki, asystuje do intubacji. 
Technik defibryluje oraz dokonuje zapisów w 

dokumentacji dotyczących czasu defibrylacji, 
intubacji i podawania leków.

Po zabiegu pielęgniarka zabezpiecza ko-
szulkę naczyniową i zakłada jałowy opatrunek 
i odnotowuje w dokumentacji o której koszulka 
ma zostać usunięta. 

Pielęgniarka udziela pacjentowi dokładnych 
instrukcji dotyczących dalszego postępowania 
po zabiegu dotyczących postępowania z ko-
szulką naczyniową i opatrunkiem uciskowym. 

Po zakończonym zabiegu pielęgniarka uzu-
pełnia dokumentacje medyczną. 

Pacjent zostaje przetransportowany na od-
dział z pełną dokumentacja medyczną.

Pielęgniarka porządkuje pracownię, uzupeł-
nia sprzęt. 

Zakres posiadanej wiedzy oraz umiejętności 
muszą być stale poszerzane, tak aby sprostać 
wielu zadaniom, które wykonuje pielęgniarka 
w pracowni hemodynamiki.

Na co dzień wymaga się od niej szybkiego 
reagowania, odporności na stres, kreatywności 
w działaniu oraz umiejętności współpracy nie 
tylko z własnym zespołem ale ze wszystkimi 
komórkami organizacyjnymi szpitala.
Literatura u autorki
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mgr	Krystyna	Czapla	
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

legniarka- pacjent, technicy pracowni zabiego-
wych, pracowni diagnostycznych i obrazowych. 
Należy pamiętać że  zminimalizowanie ryzyka 
wymaga aby wszyscy członkowie zespołu te-
rapeutycznego mogli wymieniać istotne infor-
macje o stanie pacjenta, objawach, chorobach 
towarzyszących, a także wykonanych już pro-
cedurach, które mogą mieć wpływ na przebieg 
procesu leczenia. Mając na uwadze bezpie-
czeństwo pacjenta, świadomość odpowiedzial-
ności własnej za wykonywaną pracę, a także 
poprawę organizacji pracy i komunikacji inter-
personalnej w zespołach leczących i zabiego-
wych stworzyliśmy  w Oddziale Chorób Serca i 
Naczyń, III Katedry i Oddziału Klinicznego Kar-
diologii kartę	bezpieczeństwa	okołozabie-

gowego.
Powołano kilkuosobowy ze-
spół (lekarze, pielęgniarki, 
technicy oddziału i pracowni). 
Przeanalizowano najczęściej 
występujące niedociągnięcia, 
do których dochodzi na po-
szczególnych etapach lecze-

nia i na tej podstawie stworzono listę kontro-
lną niezbędnych informacji do bezpiecznego 
przeprowadzenia procedury. Bardzo ważnym 
elementem tej karty jest jej autoryzacja przez 
lekarzy i pielęgniarki na każdym etapie lecze-
nia. Potwierdzeniem słuszności obranego przez 
nas kierunku jest publikacja w Catheterization 
and Cardiovascular Interventions z marca b.r. 
Przedstawiciele największego stowarzyszenia 
kardiologów interwencyjnych uznali, że wpro-
wadzenie list kontrolnych jest najprostszym, 
a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem 
redukcji niezmierzonych błędów w postępowa-
niu medycznym. W publikacji, zwraca uwagę 
znaczna zbieżność istotnych elementów z li-
stą (kartą), która od zeszłego roku obowiązuje  
w naszym oddziale.
Lista	Kontrolna	wg	Atula	Gwande		po-

winna	 gwarantować,	 że	 nie	 zostaną	 po-
minięte	 żadne	 drobiazgi	 oraz	 przypomi-
nać	personelowi	o	konieczności	wymiany	
informacji,	 wzajemnego	 koordynowania	
działań	oraz	odpowiedzialności	za	podej-
mowane	decyzje,	nie	odbierać	jednak	im	
możliwości	 elastycznego	 reagowania	 na	
wszelkie	zmiany	sytuacji.
Karta Bezpieczeństwa Okołozabiegowego  u autorki

Dzisiejsza kardiologia interwencyjna to nie tyl-
ko procedury diagnostyczne i terapeutyczne z 
zakresu tętnic wieńcowych. To również zabie-
gi kwalifikujące do transplantacji pacjentów z 
ciężką niewydolnością serca, biopsje, zabiegi na 
tętnicach obwodowych, zabiegi na zastawkach 
serca, szeroki zakres zabiegów wykonywanych 
u dzieci. Osobną dziedziną jest elektroterapia, 
która w ostatniej dekadzie zrobiła kolosalny 
postęp wprowadzając zabiegi niejednokrotnie 
decydujące   o dalszych losach chorego. Nie 
wszystkie inwazyjne procedury terapeutyczne 
poprawiają w sposób istotny rokowanie. Część 
z nich wpływa jedynie na poprawę jakości ży-
cia. Właściwa kwalifikacja i przygotowanie do 
poszczególnych zabiegów oraz postępowanie 
po ich przeprowadzeniu 
staje się prawdziwym 
wyzwaniem, zarówno 
dla personelu lekarskie-
go jak i pielęgniarskiego. 
Bezpieczne przygotowa-
nie pacjenta do zabiegu 
wymaga przestrzegania 
zalecanych zasad postępowania, przeprowa-
dzenia dokładnego wywiadu, badania fizykalne-
go oraz wykonania szeregu procedur nieinwa-
zyjnych przez personel lekarski i pielęgniarski. 
Dodatkowo wymogi prawne i organizacyjne, 
w tym ustawa o dokumentacji medycznej  po-
wodują jej mnogość, którą należy codziennie 
wypełniać. Postęp dokonujący się w kardiolo-
gii spowodował skrócenie czasu pobytu chore-
go w szpitalu, dużą przelotowość pacjentów a 
to wszystko wiąże się ze zwiększeniem ilości 
zadań, wykonywanych badań nieinwazyjnych 
i inwazyjnych.W tej ogromnej liczbie pacjen-
tów trudnym dla personelu staje się dokładne 
zapamiętanie wszystkich procedur do wykona-
nia. Pomimo rosnącej świadomości personelu 
i coraz większego doświadczenia, niezamie-
rzone niedociągnięcia pojawiają się w pracy 
oddziału. Należy się więc zastanowić, jak po-
prawić organizację pracy, jaką dokumentację 
opracować, jaki sposób komunikacji tak aby 
zapobiegać występowaniu niezamierzonych 
błędów, a efektem końcowym  był właściwie 
leczony, bezpieczny i zadowolony pacjent a 
także usatysfakcjonowany personel. Aby tak 
się stało musi współgrać wiele elementów.  Na-
leży zacząć od współpracy lekarz-pacjent, pie-

KARTA	BEZPIECZEŃSTWA	
OKOŁOZABIEGOWEGO

Należy pamiętać że  zminimalizo-
wanie ryzyka wymaga aby wszyscy 
członkowie zespołu terapeutycznego 
mogli wymieniać istotne informacje o 

stanie pacjenta,
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IV	OGÓLNOPOLSKA	KONFERENCJA	
"PIELĘGNIARKA	W	KARDIOLOGII"

Zespół ds.  Pielęgniarstwa Kardiologicznego   
przy ORPiP w Katowicach,

serdecznie zaprasza na IV Konferencję Ogólnopolską „Pielęgniarka w kardiologii”,
która	odbędzie	się	19.11.2011		Hotel	Qubus		Katowice			ul.	Uniwersytecka	13.

Rejestracja uczestników do 10.11.2011.

Udział pielęgniarek, będących członkami ORPiP w Katowicach jest bezpłatny,
pozostali uczestnicy:  50 zł płatne na konto ORPiP w Katowicach  

z dopiskiem " kardiologia"
 ING BSK O/Katowice 871050 1214 1000 0007 0006 0734
Wypełnione karty zgłoszeniowe proszę przesyłać wyłącznie  

pocztą elektroniczną, na adres: pielkardio@wp.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo  - Szkoleniowej Położnych

„Narodziny	w	Europie	i	na	świecie	–	część	II”
Konferencja	odbędzie	się	w	dniu	15	września	2012	r.	w	Łaziskach	Górnych. 

 Program konferencji oraz rejestracja na stronie www.polozne.eu od dnia 1.08.2012 r.  
Koszt uczestnictwa w konferencji 25 zł.

Rozwój położnictwa w krajach europejskich i w Afryce przedstawią zaproszeni wykładowcy.  
Szczególnym gościem będzie położna, siostra Damiana pracująca na misjach w krajach Afryki. 

Zapraszają:
Zespół ds. Położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

„Respektowanie	praw	dziecka – szansa	czy	obowiązek?”
Termin:  25	i	26	września	2012	roku 
Miejsce: 25.09 – Sala Marmurowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
   26.09 - Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

Organizatorzy:
Komisja ds. Etyki przy ORPiP w Katowicach

Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego przy ORPiP w Katowicach

Rejestracja na stronie internetowej OIPiP w Katowicach

Podczas konferencji zasygnalizowane  i wskazane zostaną  sytuacje, w których prawa  

dziecka wymagają szczególnej troski i uwagi. Na uwagę zasługiwać będą opinie i poglądy 

ekspertów w tej dziedzinie natomiast efektem konferencji będą wnioski pozwalające   

wykreować i usystematyzować normy dotyczące opieki pielęgniarskiej nad dziećmi.
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Beata	Koperska–Gryzik	
licencjat pielęgniarstwa SPSK nr7 Katowice - Ochojec

 Na	przestrzeni	ostatnich	20	lat	obserwuje	się	olbrzymi	postęp	w	rozwoju	kar-
diochirurgii,	 który	 umożliwia	 operowanie	 coraz	 starszych	 i	 bardziej	 „obciążonych”	
chorych	przy	jednoczesnej	redukcji	śmiertelności	okołooperacyjnej	i	liczby	powikłań. 

usuwa ogniska niedodmy i zmniejsza wydatek 
energetyczny przez pewien krótki, trwający od 
kilku do kilkunastu godzin. 
Ocena	wydolności	układu	krążenia

Monitorowanie stanu pacjenta na oddziale 
pooperacyjnym obejmuje:
	 obserwację zapisu EKG: częstość pracy 

serca, rytm serca (wystąpienie zaburzeń 
rytmu, przewodzenia), cech niedokrwie-
nia, zawału,

	 stały bezpośredni/krwawy pomiar ciśnie-
nia tętniczego, dążenie do optymalnych 
wartości ciśnienia dla danego chorego,

	 pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego 
(CVP) pod kątem wypełniania łożyska 
naczyniowego i ewentualnego uzupeł-
niania w celu utrzymania prawidłowych 
wartości,

	w przypadku niestabilnego hemodyna-
micznie pacjenta pomiar rzutu serca 
(CO) za pomocą cewnika Swana-Ganza,

	 ocena temperatury obwodowej,
	monitorowanie stężenia biochemicznych 

markerów martwicy miokardium(CK-MB, 
troponiny) 

Ocena	wydolności	układu	oddechowego
Obserwacja parametrów oddechowych jest 

bardzo ważna, dlatego zwraca się uwagę na:
	 obserwację wentylacji - zazwyczaj pa-

cjenci są wentylowani mechanicznie (6-
12 godz. po zabiegu), kontrolę drożno-
ści, położenia i optymalnej szczelności 
rurki intubacyjnej, 

	 badanie gazometryczne krwi tętniczej 
dla oceny równowagi kwasowo-zasado-
wej i skuteczności wentylacji mechanicz-
nej (co godzinę), po rozintubowaniu- dla 
oceny efektywności oddechu własnego 
pacjenta,

	 stały pomiar saturacji (np. z palca) - me-
todą spektrofotometrii,

	 obserwację pracy respiratora (tryb wen-
tylacji i jego zgodność z zaleceniami 

OPIEKA	 PIELĘGNIARSKA	 NAD	 PACJEN-
TEM	PO	ZABIEGACH	KARDIOCHIRURGICZ-
NYCH	W	KRĄŻENIU	POZAUSTROJOWYM

Operacje kardiochirurgiczne dają możliwości 
poprawy jakości życia. U ludzi młodych mierni-
kiem jakości życia jest powrót do pracy, u ludzi 
starszych takim miernikiem jest kwestia samej 
jakości życia. 

 Widoczny postęp, dotyczy nie tylko nowych 
metod, narzędzi, sprzętu,  coraz doskonalszej 
techniki operacyjnej. Jest również widoczny na 
oddziałach pooperacyjnych pełnych nowocze-
snej aparatury monitorującej, urządzeń wspo-
magających. 

Okres pooperacyjny jest, okresem bardzo 
intensywnej opieki nad chorym. 

Chory wymaga monitorowania podstawo-
wych parametrów życiowych, biochemicznych 
w celu oceny stanu i funkcjonowania poszcze-
gólnych narządów oraz wczesnego wykrywania 
zagrożeń i powikłań. Ocena ta ma charakter 
ciągły, a pielęgniarka opiekująca się nim ma 
praktycznie stały kontakt wzrokowy z chorym 
i aparaturą monitorującą. Specyfika opieki po-
operacyjnej to także najlepszy personel, który 
potrafi szybko, ale w sposób wyważony i sta-
ranny, reagować na najmniejsze nawet zmiany 
stanu klinicznego chorych, który potrafi prze-
widywać i zażegnywać kryzysy terapii,  często  
jeszcze przed ich powstaniem, lub na jak naj-
wcześniejszym etapie ich rozwoju.
Monitorowanie	 parametrów	 życiowych	
chorego

Znieczulenie ogólne, jak i regionalne oraz 
sama operacja stanowi zagrożenie dla życia i 
zdrowia chorego w bezpośrednim okresie po-
operacyjnym. Stanowi to podstawę do objęcia 
stałym nadzorem i monitorowaniem chorego 
przez wykwalifikowany personel oddziałów 
pooperacyjnych . Chorzy po operacjach kar-
diochirurgicznych po przewiezieniu na oddział 
pooperacyjny są zaintubowani i podłączeni do 
respiratora. Początkowo wentylacja jest pro-
wadzona metodą oddechu wspomaganego, a 
następnie zmieniana w zależności od stopnia 
wybudzania pacjenta.
Prawidłowo zastosowane wspomaganie oddy-
chania zapewnia prawidłową wymianę gazową, 
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lekarza, poziomu płynu w nawilżaczu, 
szczelność układu rur, tor oddychania 
pacjenta).

Ocena	pracy	nerek
Po operacjach kardiochirurgicznych zazwy-

czaj pobudza się diurezę i dąży się do osiągnię-
cia ujemnego bilansu płynów. Ma to związek z 
przesunięciem płynów do przestrzeni trzeciej 
oraz z tendencją do obrzęków narządowych. 
Godzinowa kontrola diurezy oraz nadzorowa-
nie podaży płynów to standardy postępowania. 
W pierwszych 24 godz. chory powinien wyda-
lać minimum 10ml/kg.m.c. moczu na godzinę. 

Pielęgniarka zwraca uwagę na:
	 diurezę godzinową (monitorowanie w 

kierunku oligurii lub anurii), 
	 zaburzenia ilościowe i jakościowe,
	 cechy makroskopowe moczu, 
	monitorowanie stężenia mocznika, kre-

atyniny 
	 obserwacja cewnika Foleya, pod kątem 

wystąpienia objawów infekcji .
Monitorowanie	 krwawienia	 pooperacyj-
nego

Monitorowanie krwawienia pooperacyjnego 
obejmuje: 
	Kontrolę drenażu śródpiersia - godzino-

wy pomiar (ilość), sprawdzanie drożności 
drenów (zawartość) i ocena opatrunków 
przy ujściu drenów,

	Stężenie hemoglobiny i hematokrytu co 
4-6 godz. po zabiegu.

Kontrola	 chorego	 w	 kierunku	 powikłań	
pooperacyjnych

Istotnymi elementami opieki poopera-
cyjnej jest walka z bólem, zapobieganie za-
każeniom i udział w leczeniu ewentualnych 
powikłań pooperacyjnych.
Do najczęściej występujących powikłań po 

zabiegach kardiochirurgicznych należą:
	 niewydolność serca – niewydolności krą-

żenia (zespół małego rzutu, wstrząs kar-
diogenny, zaburzenia rytmu),

	 niewydolność oddechowa,
	 niewydolność nerek,
	 nadmierne krwawienie pooperacyjne 

(tamponada serca),
	 powikłania brzuszne,
	 powikłania neurologiczne.

Pacjenci kardiochirurgiczni, zwłaszcza we 
wczesnym okresie pooperacyjnym, w dużym 
stopniu narażeni są na powstawanie odleżyn. 
Ryzyko to zwiększa się u pacjentów z cukrzy-
cą, u osób starszych, wyniszczonych, otyłych 
oraz po długotrwałych zabiegach operacyj-
nych. Chorych tych układa się na materacach 
przeciwodleżynowych i prowadzi się pielęgna-

cję wg przyjętego standardu postępowania. 

	Rola	pielęgniarki	w	kardiochirurgicznym	
oddziale	pooperacyjnym.

Rola i zadania pielęgniarki na oddziale kar-
diochirurgicznym zmieniają się w zależności od 
etapów pobytu chorego na oddziale.
W opiece pooperacyjnej na pierwszy plan 
wysuwa się rola terapeutyczna:
	wykonywanie i dokumentowanie pomia-

rów podstawowych czynności życiowych,
	 pobieranie materiałów do badań,
	wykonywanie zleceń lekarskich, dawko-

wanie i podawanie leków pod różnymi 
postaciami i różnymi drogami,

	wykonywanie opatrunków,
	 prowadzenie wczesnej rehabilitacji odde-

chowej prowadzonej w celu zapobiegania 
powikłaniom z powodu długotrwałego 
unieruchomienia,

	 zapobieganie powikłaniom.
 
W ramach  funkcji opiekuńczej do zadań 
pielęgniarki należy:

pomoc w zakresie zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb tzn. oddychania, odżywiania, 
wydalania, termoregulacji, w utrzymaniu 
ciała i najbliższego otoczenia w czystości 
oraz pomoc we wczesnym  uruchamianiu..
Operacje kardiochirurgiczne stanowią dla 

pacjenta duże obciążenie nie tylko fizyczne, ale 
również psychiczne. W trakcie większości takich 
operacji stosuje się krążenie pozaustrojowe i 
zatrzymanie pracy  serca, co w wyobrażeniu 
pacjenta odpowiada stanowi śmierci i wyzwala 
duży lęk. Szczególne wsparcie ze strony per-
sonelu pielęgniarskiego może wzmocnić zaufa-
nie pacjenta i zmniejszyć stres . Pielęgniarka 
pracująca w oddziale opieki pooperacyjnej po-
winna posiadać duży zakres wiedzy z zakresu 
kardiologii, kardiochirurgii, fizjologii, patologii, 
farmakologii, itp. Niezwykle ważne jest podej-
ście psychologiczne. Pielęgniarka, przebywając 
z chorym, daje mu poczucie bezpieczeństwa. 

Zadaniem pielęgniarki jest pomoc w radze-
niu sobie ze strachem, lękiem i niepokojem 
związanym z zabiegiem operacyjnym. Zapew-
nienie choremu pełnego poczucia bezpieczeń-
stwa pozwoli na spełnienie jego oczekiwań, bę-
dzie źródłem satysfakcji sprawujących opiekę i 
leczenie. Praca pielęgniarki w kardiochirurgicz-
nym oddziale pooperacyjnym jest wyjątkowo 
trudna, wymagająca nie tylko rozległej wiedzy 
z zakresu różnych dziedzin medycyny, ale i 
szczególnych predyspozycji i dużej odporności 
psychicznej. 

Należy podkreślić, że żadne urządzenie 
nie zdoła zastąpić troskliwości i współ-
czucia dla drugiego człowieka – a to wła-
śnie jest istotą pielęgniarstwa. 
Literatura u autorki
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Konikopunkcja
W	lipcu	w	Ośrodku	Kształcenia	OIPiP	w	Łaziskach	Górnych	odbyła	się	pierwsza	edycja	kursu	konikopunkcji.	To	zabieg	szybkiego	udrażniania	dróg	oddechowych.	Konikopunkcja	

dotyczy	przypadków	obrzęków	szyi,	wywołanych	ukąszeniem	owadów,	zaksztuszeń,	zadławień	oraz	takich	urazów	twarzoczaszki,	które	blokują	drogi	oddechowe.	Symulowane	
zajęcie	praktyczne	na	manekinach,przywodziły	chwilami	na	myśl	sceny	z	serialu	„Ostry	dyżur”	-	wszystko	po	to,	by	jak	najlepiej	opanować	technikę	tego	zabiegu.

Kurs specjalistyczny: ”Wykonanie koniko-
punkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wyko-
nanie dojścia doszpikowego” odbywał się, w ra-
mach Projektu Systemowego „Profesjonalne	
Pielęgniarstwo	Systemu	Ratownictwa	Me-
dycznego	w	 Polsce – Wsparcie	 Kształce-
nia	Podyplomowego” – Współfinansowanego 
Przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w Ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

Uczestniczyły w nim pielęgniarki i pielęgnia-
rze Systemu Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego. Kierownikiem kursu była magister 
pielęgniarstwa, Grażyna Pasternok - Strzałka, 
pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego - zespoły wyjazdowe Wojewódz-

kiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Ryb-
niku, natomiast przebieg kursu koordynowała 
Sylwia Gabryś, magister pielęgniarstwa, pielę-
gniarka specjalistka z pielęgniarstwa ratunko-
wego, z rybnickiego szpitala.

Jednym z najbardziej istotnych elemen-
tów udzielania pierwszej pomocy powinno być 
szybkie udrożnienie dróg oddechowych. Przy-
czyn niedrożności może być wiele - jeżeli jed-
nak w obrębie górnego odcinka dróg oddecho-

wych znajduje się 
guz, ciało obce, 
obrzęk lub uraz twa-
rzoczaszki, który 
grozi uduszeniem się 
pacjenta – wówczas 
stosuje się szybkie 
chirurgiczne meto-
dy dostępu do dróg 
oddechowych. Jedną 
z nich jest właśnie 

konikopunkcja, która poprzez nakłucie błony tar-
czowo- pierścieniowatej, jako postępowanie przej-
ściowe umożliwia dostęp powietrza. Po natlenieniu 
pacjenta dalszym etapem jest wykonanie pełnego 
dostępu do dróg oddechowych – czyli tracheotomii.  
Trwający 40 godzin kurs obejmował moduły teoretyczne 
i praktyczne – ćwiczenia symulacyjne. Po jego ukończe-
niu uczestnicy kursu powinni umieć rozpoznać i popraw-
nie ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i pod-
jąć niezbędne działania ratunkowe na miejscu zdarzenia 
oraz   wykonać konikopunkcję, odbarczyć odmę prężną 
w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonać 
dojście doszpikowe i doszpikowo podać leki zgodnie z 
obowiązującymi standardami. Powinni także wiedzieć 
jak na bieżąco monitorować stan zdrowia poszkodowa-
nego. Podczas kursu uczestnicy zapoznali się z najbar-
dziej częstymi sytuacjami, podczas których dochodzi do 
zatkania dróg oddechowych, z uwzględnieniem specyfi-
ki wieku pacjenta.

Aby zajęcia kursu miały jak największą wartość – 
trzeba było postarać się o specjalistyczny sprzęt pozwa-
lający przeprowadzić symulację konikopunkcji w sposób 
jak najbardziej zbliżony do realiów. Zakupiony na po-
trzeby kursu specjalny manekin z zestawem zużywal-
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nych części oraz niezbędny sprzęt do wykonania koniko-
punkcji umożliwiał pełne wykonanie zabiegu, pozwalał 
także na wykonanie 
odbarczenia odmy 
prężnej. W zestawie 
obowiązkowym orga-
nizatora kursu były 
także zestawy trenin-
gowe wkłuć doszpiko-
wych: dla dzieci i dla 
dorosłych. W warun-
kach symulowanych 
można było nie tylko 
poznać techniki efek-
tywnego udrażniania 
dróg oddechowych – ale – co najważniejsze – oswoić 
się ze specyfiką tego zabiegu i pozbyć się zrozumiałych 
w tym przypadku lęków i oporów. 

W konikopunkcji liczy się czas reakcji, precyzja wy-
konania i pewność ręki – tego zabiegu nie stosuje się 
często, nie ma też możliwości przećwiczenia go na 
ochotnikach, nic dziwnego, że prowadząca zajęcia kadra 
dydaktyczna Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistyczne-
go Nr 3 w Rybniku, dołożyła wszelkich starań by ćwi-
czenia wyglądały najbardziej realistycznie. Wkłucie do-
szpikowe trafiało faktycznie do szpiku najprawdziwszej 
kości, pochodzącej co prawda ze sklepu mięsnego – ale 
doskonale spełniającej rolę kości pacjenta. Uczestnicy 
kursu musieli zaliczyć odpowiednią ilość wkłuć, by zy-
skać pewność, że w razie nagłej potrzeby poradzą sobie 
z pacjentem – i z wyzwaniem. 

Kurs zakończył się 20 lipca, poza dyplomami grupa 
uczestnicząca w zajęciach w ośrodku w Łaziskach wy-
niosła cenną umiejętność, pozwalającą w sposób profe-
sjonalny ratować życie, każdy cenny oddech. 

Ratownicy medycznie stwierdzają, że do 
perfekcji dochodzi się podczas nieustannego 
ćwiczenia na fantomach, nieustannego podno-
szenia kwalifikacji, doskonalenia techniki. Teo-
retyczna wiedza nie wystarczy, jeżeli nie jest 
ciągle utrwalana na …manekinie. Wszystkim, 
którzy ukończyli kurs konikopunkcji gratulu-
jemy oraz życzymy.... konsekwencji w docho-
dzeniu do perfekcji właśnie poprzez ćwiczenia.

Barbara Lemanik
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Iwona	Cogiel mgr pielęgniarstwa  
Specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.Gen.Jerzego Ziętka

Według	Światowej	Organizacji	Zdrowia	rehabilitacja	kardiologiczna	jest	„komplek-
sowym	 i	 skoordynowanym	 stosowaniem	 środków	medycznych,	 socjalnych,	 wycho-
wawczych	i	zawodowych	w	celu	przystosowania	chorego	do	nowego	życia	i	umożli-
wienia	mu	uzyskania	największej	sprawności”.																																										

REHABILITACJA		KARDIOLOGICZNA

Rehabilitacja to działania wielokierunkowe, 
które zmniejszają zaburzenia chorobowe i pro-
wadzą do uzyskania jak najlepszej sprawności 
fizycznej, psychicznej i społecznej u pacjentów 
z chorobami układu krążenia. Równocześnie  
ukierunkowane są na zwalczanie czynników 
ryzyka chorób układu krążenia a tym samym 
poprawiają jakość życia. W związku z powyż-
szym  działania wielokierunkowe – plejotropo-
we i kompleksowe u osób z chorobami układu 
sercowo-naczyniowego nazywane są komplek-
sową rehabilitacją kardiologiczną (KRK).

Do KRK – kompleksowej	 rehabilitacji	
kardiologicznej zaliczamy osiem zasad, któ-
re są stałymi elementami:                                                   
Zasada	1	–	Kompleksowość

Na kompleksowość składają się poniższe 
elementy:
	ocena stanu klinicznego pacjenta
	optymalizacja leczenia farmakologicznego
	rehabilitacja fizyczna - stopniowe i kontro-

lowane wdrażanie wysiłku fizycznego, do-
stosowanego do indywidualnych możliwo-
ści pacjenta

	rehabilitacja psychospołeczna - nauka ra-
dzenia sobie ze stresem, stanami lękowy-
mi, akceptacji ograniczeń wynikających z 
następstw choroby oraz przygotowująca 
chorych do powrotu do pełnionych ról w 
społeczeństwie

	diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka 
choroby niedokrwiennej serca

	modyfikacja stylu życia 
	edukacja chorych i ich rodzin
Zasada	 2	 -	 	 Integracja działań specjali-
stów

Pod nadzorem kardiologa działania reali-
zuje zespół – współpracujący,	 profe-
sjonalny,	kompetentny	w skład którego 
wchodzą fizjoterapeuci, pielęgniarki, psy-
cholodzy, dietetycy, socjolodzy (asystent 
socjalny), technik terapii zajęciowej.

Zasada	3	–	Natychmiastowość wdrożenia
Kompleksowa rehabilitacja kardiologicz-
na powinna być wdrażana niezwłocznie po 
ustąpieniu bezwzględnych przeciwwskazań 
do realizacji jej poszczególnych elemen-
tów. Chodzi zwłaszcza o leczenie ruchem.  
Bezwzględnymi przeciwwskazaniami są :
stany zagrażające życiu i destabilizacja 
stanu klinicznego pacjenta. Oczywiście 
istnieją stany kliniczne wymagające spe-
cjalnego dostosowania lub okresowego za-
przestania aktywności fizycznej. 

Zasada	4	–	Wieloetapowość
Realizacja KRK jest procesem wieloetapo-
wym, wyróżniamy okres	wczesny, reali-
zowany w dwóch etapach (1.	 i	 2.) oraz 
okres	 późny	 -	 etap	 3.	 realizowany do 
końca życia. 
Zasady „dawkowania” ćwiczeń fizycznych 
u pacjentów z chorobami sercowo – na-
czyniowymi są dobierane indywidualnie 
dla każdego chorego (obowiązuje zasada 
indywidualizacji)

Zasada	5	-	Ciągłość
Wszelkie przerwy w każdym procesie tera-
peutycznym wpływają negatywnie na jego 
efektywność. 

Zasada	6	–	Indywidualizacja
Uzyskanie maksymalnych korzyści przy 
minimalizacji zagrożeń wymaga indywidu-
alnego planowania i realizacji procesu KRK  
w zależności od całości obrazu klinicznego 
czyli dostosowanie do indywidualnych moż-
liwości w zależności od stanu klinicznego 
pacjenta (grup ryzyka – tabela). Rodzaj, 
intensywność i jakość wysiłku określa się 
w zależności od jednostki chorobowej, sta-
nu klinicznego – grupy	 ryzyka, toleran-
cji wysiłku określonej na podstawie testu 
wysiłkowego elektrokardiograficznego, te-
stu ergo spirometrycznego lub testu mar-
szowego 6-minutowego oraz subiektywnej 
oceny tolerancji wysiłku wg skali Borga.
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Model	stratyfikacji	ryzyka	zdarzeń	sercowych

Skala Borga jest subiektywną skalą - odczucia stopnia zmęczenia, a stopień zmęczenia pa-
cjent ocenia indywidualnie.

SKALA	BORGA	(oryginalna	6-20)

Stopień                 Określenie        (wysiłku)

6 

7 bardzo, bardzo małe Minimalny 

8 

9 bardzo małe Bardzo lekki 

10 

11 raczej małe lekki 

12 

13 Dość duże umiarkowany 

14 

15 duże ciężki 

16 

17 Bardzo duże Bardzo ciężki 

18 

19 bardzo, bardzo duże maksymalny 

20 

Zasada	7	–	Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna musi być procesem bezpiecznym  i przyjemnym, 
prowadzona w sposób akceptowany przez pacjenta i jego otoczenie. Nie może być stresu-
jącą, niebezpieczną, wymagającą poświęceń harówką dla zdrowia, która może okazać się 
udręką dla chorego i jego otoczenia.  

Zasada	8	–	Pamiętaj, że zaniechanie jest błędem
Literatura u autorki
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Stres	i	radzenie	sobie	ze	stresem	
w	oparciu	o	wybrane	koncepcje	stresu

Anna	Paluch	magister pielęgniarstwa 
S. P. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Prekursorem	prac	na	temat	stresu	jest	Hans	Selye,	który	jako	pierw-
szy	wprowadził	 to	pojęcie	do	 literatury,	 jako	„stres	biologiczny”.	Teoria	stresu	 jest	
rozwinięciem	teorii	adaptacji,	która	wyodrębnia	główne	mechanizmy	choroby. 

W świetle jego teorii, stres biologiczny jest 
nieswoistą reakcją organizmu na działanie szko-
dliwych bodźców (stresorów), zwanym ogólnym 
zespołem adaptacyjnym (General Adaptation 
Syndrom, GAS). Jest to pierwsza linia obro-
ny przed działaniem potencjalnie szkodliwymi 
stresorami. Przebiega on w trzech stadiach: 
I. reakcja alarmowa (walki/ucieczki), w której 
dochodzi do mobilizacji zasobów organizmu 
do poradzenia sobie z zagrożeniem. Obejmu-
je fazę szoku i fazę przeciwdziałania szokowi; 
II. stadium odporno-
ści (adaptacji) pole-
ga na przystosowa-
niu się do działania 
określonego streso-
ra. Organizm stara 
się przezwyciężyć zagrożenie kosztem 
funkcji fizjologicznych i psychologicznych; 
III. stadium wyczerpania, w którym do-
chodzi do stopniowego załamania się me-
chanizmów obronnych organizmu sta-
jąc się podatnym na zaburzenia i choroby. 
Należy zwrócić uwagę, że Selye nie każdy stres 
postrzegał jako szkodliwy i niebezpieczny dla 
jednostki. Działanie stresorów może pozy-
tywnie motywować człowieka do działania po-
prawiając jego jakość życia i zdrowie. Mamy 
wówczas do czynienia tzw. eustresem. Jego 
przeciwieństwo stanowi stres destruktywny, 
niekorzystny, tzw. dystres. Autor zwraca rów-
nież uwagę na istnienie poziomów mobilizacyj-
nych związanych z energią przystosowania, tj.:

- powierzchniowa, która uruchamiana jest 
na każde żądanie;

-  głęboka, która uzupełnia wydatki energii 
powierzchniowej, a jej wyczerpanie pro-
wadzi do starzenia się i śmierci.

W latach 70-tych XX wieku została zapo-
czątkowana przez Arona Antonowskiego teoria 
salutogenezy, w której zdrowie i choroba sta-
nowią kontinuum. Salutogeneza poszukiwa-
ła psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, 
jakie czynniki sprzyjają zdrowiu oraz dzięki 
czemu ludzie zachowują dobre zdrowie mimo 
działania czynników szkodliwych. Autor sytu-
acje stresową definiuje jako brak równowagi 
między człowiekiem a otoczeniem. Homeosta-
za może zostać przywrócona dzięki wysiłkowi 
jednostki, dając możliwość ochrony zdrowia, 

rozwoju, wyboru działania. Natomiast o radze-
niu sobie ze stresem decyduje rodzaj i poziom 
stresorów, uogólnione zasoby odpornościowe 
(potencjały zdrowia) oraz poczucie koheren-
cji (spoistości). Stresory są to takie elementy, 
które wprowadzają do systemu doświadcze-
nia życiowe, które charakteryzują się brakiem 
spójności, niedociążeniem lub przeciążeniem, 
a także brakiem udziału w podejmowaniu de-
cyzji. Mogą one działać prozdrowotnie, pobu-
dzająco oraz uodparniająco. Uogólnione zaso-

by odpornościowe (GRR) 
są to potencjały zdrowia 
tkwiące w człowieku i śro-
dowisku umożliwiające 
skuteczną walkę ze stre-
sorami. Zaliczamy do nich 

właściwości fizyczne i biochemiczne (odporność 
immunologiczna), przedmiotowo-materialne 
(pieniądze, siła fizyczna), poznawcze i emocjo-
nalne (wiedza, intelekt), oceny i nastawienia 
(racjonalność, elastyczność), interpersonalno-
-relacyjne (wsparcie społeczne, zaangażowa-
nie), makrosocjokulturowe (relacje jakie do-
starcza jednostce kultura). Poczucie koherencji 
(SOC) jest czynnikiem wspólnym dla przedsta-
wionych właściwości, który ułatwia utrzymanie 
się jednostki w pobliżu bieguna zdrowia.. Taki 
obraz świata powstaje na podstawie doświad-
czeń życiowych, które zależą od dostępnych 
dla jednostki ogólnych rezerw odpornościo-
wych. Obserwuje się zależność, że im większe 
są ogólne zasoby odpornościowe, tym bardziej 
korzystne i spójne są doświadczenia życiowe 
oraz występuje silniejsze poczucie koheren-
cji. Komponentami poczucia koherencji są trzy 
składowe – poczucie zrozumiałości, zaradności 
oraz sensowności. Osoba charakteryzująca się 
wysokim poczuciem zrozumiałości oczekuje, 
że bodziec, z którym zetknie się w przyszło-
ści będzie przewidywalny lub w przypadku za-
skoczenia będzie mógł go przyporządkować i 
wyjaśnić. Poczucie zaradności to stopień w ja-
kim człowiek postrzega dostępne zasoby jako 
wystarczające, aby sprostać wymogom sta-
wianym przez pojawiające się bodźce. Osoba	
o	 wysokim	 poczuciu	 zaradności	 nie	 po-
strzega	świata	jako	niesprawiedliwego,	a	
w	przypadku	przykrych	doświadczeń	po-
trafi	je	rozwiązać. Natomiast poczucie sen-

Działanie	stresorów	może	
pozytywnie	motywować	

człowieka	do	działania	poprawiając	
jego	jakość	życia	i	zdrowie.
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sowności to stopień w jakim człowiek czuje, 
że życie ma sens, a wymagania jakie niesie 
życie warte są wysiłku, poświęcenia i zaanga-
żowania. Osoba o wysokim poczuciu sensow-
ności ma ważne dla siebie określone dziedziny 
życia, a stawiane jej zadania postrzega jako 
wyzwanie. Ludzie, którzy charakteryzują się 
silnym poczuciem koherencji łatwiej angażują 
się w zachowania prozdrowotne, unikając za-
chowań szkodliwych. Bodźce 
stresowe postrzegają jako 
wyzwanie, któremu potrafią 
sprostać nawet bez pomocy 
innych poprzez elastyczne 
dobieranie strategii postępowania.

Największą popularność przypisuje się kon-
cepcji poznawczo-transakcyjnej Richarda La-
zarusa i Susan Folkman, w której stres jest 
„określona relacją między osobą a otoczeniem, 
która oceniona jest przez osobę jako obciążają-
ca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca 
jej dobrostanowi”. W teorii tej istotne jest zna-
czenie kontekstu sytuacyjnego oraz relacje jed-
nostka-otoczenie. Wzajemne oddziaływania w 
tym układzie pozwoliły na wprowadzenie przez 
Lazarusa do terminologii pojęcia „transakcja”, 
określającej proces interakcji i jego efekty. 
Transakcja z otoczeniem podlega ocenie po-
znawczej podmiotu (ocena pierwotna). Ocena 
obejmuje te elementy relacji z otoczeniem, któ-
re są istotne dla dobrostanu jednostki. Sytuacja 
stresowa może być ujmowana jako krzywda/
strata, zagrożenie lub wyzwanie. W przypadku, 
gdy w ocenie pierwotnej dana sytuacja zostanie 
uznana za stresową, wówczas zapoczątkowana 
zostaje ocena wtórna. Jest ona punktem wyj-
ścia wszelkich działań skierowanych na zmianę 
transakcji stresowej, czyli „radzenia sobie”. We-
dług Lazarusa radzenie sobie ze stresem jest to 

„stale zmieniające się poznawcze i behawioral-
ne wysiłki, mające na celu opanowanie określo-
nych zewnętrznych i wewnętrznych wymagań, 
ocenianych przez osobę jako obciążające lub 
przekraczające jej zasoby”. 

Teoria zachowania zasobów (COR) Hobfolla 
poszukuje ogólnych zasad jakie kierują celo-
wym zachowaniem człowieka. Według autora 
głównym celem aktywności ludzkiej jest pozy-
skiwanie, utrzymywanie oraz ochrona cennych 
obiektów, czyli tzw. zasobów. Założenie to od-
nosi się zarówno do jednostki jak i większej 
grupy społecznej i obejmuje zachowania wo-
bec systemu i ogólnej aktywności człowieka. 
Wyróżnia	się	cztery	rodzaje	zasobów:

1.  przedmioty, np. mieszkanie, samochód, 
których posiadanie lub brak określa sta-
tus społeczno-ekonomiczny człowieka;

2.  warunki, np. stała praca, dobre małżeń-
stwo, których wartość polega na tym, że 
są rzadkie i cenne;

3. osobiste, np. umiejętności interpersonal-
ne, które charakteryzowane są poprzez 
temperament, osobowość;

4. zasoby energetyczne, np. pieniądze, wie-
dza.

COR definiuje stres psychologiczny jako 
określoną reakcje na otoczenie, w której może 
wystąpić groźba utraty zasobów, rzeczywista 
utrata zasobów lub brak zysków w konsekwen-
cji zainwestowania zasobów. Hobfol uważa, że 
źródłem stresu jest zagrażające lub zaistniałe 
zakłócenie równowagi pomiędzy człowiekiem 

a otoczeniem. W prze-
ciwieństwie do Lazarusa 
główną rolę odgrywają za-
soby jednostki a nie oce-

na relacji z otoczeniem. Najbardziej dotkliwym 
źródłem stresu jest utrata zasobów. Nie musi 
to jednak prowadzić do rozwoju stresu, ponie-
waż każda strata może zostać zastąpiona in-
nym zasobem. Należy podkreślić, że ludzie nie 
są w jednakowym stopniu obdarzeni zasobami. 
Wynika to np. z różnic ekonomiczno-społecz-
nych. Osoby	 posiadające	 większą	 liczbę	
zasobów	są	mniej	podatne	na	 ich	utratę	
i	znacznie	 lepiej	potrafią	uruchomić	tzw.	
spiralę	 zysków.	 Natomiast	 osoby,	 które	
mają	niewiele	zasobów	są	podatne	na	ich	
utratę	 i	 uruchamiają	 tzw.	 spiralę	 strat. 
Wynika to z tego, że dane jednostki z deficy-
tem zasobów nie mogą podjąć inwestycji w 
początkowej fazie strat, by uruchomić spiralę 
zysków. Takie odrębności różnicują jednostki 
w sposobach radzenia sobie ze stresem. Jedną 
ze strategii jest podjęcie ponownej próby in-
terpretacji zagrożenia jako wyzwanie. Istotne 
jest również zwrócenie uwagi na zyski i korzy-
ści a nie straty jakie można osiągnąć w danej 
sytuacji.
Literatura u autorki

Najbardziej	dotkliwym	źródłem	
stresu	jest	utrata	zasobów.
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	JUBILEUSZOWA	KONFERENCJA	
POLSKIEGO	TOWARZYSTWA	PIELĘGNIARSKIEGO

Z	okazji	55	-	lecia	powstania	Polskiego	Towarzystwa	Pielęgniarskiego	w	Polsce	oraz		
obchodów	Międzynarodowego	Dnia	Pielęgniarki	i	Położnej	w	sali	wykładowej	SP	Szpi-
tala	Klinicznego	im.	A.	Mielęckiego	ŚUM	w	Katowicach	odbyła	się	Konferencja	zorgani-
zowana	przez	Zarząd	Oddziału	PTP	w	Katowicach	i	koło	PTP	w	Raciborzu.	

Hasłem przewodnim tegorocznych obcho-
dów ogłoszonych przez Międzynarodową Radę 
Pielęgniarek (International Council of Nurses 
ICN) – jednej  z najstarszych organizacji profe-
sjonalnie związanych ze  zdrowiem to:

„Niwelowanie	różnic:	od	nauki	do	praktyki”	
Otwarcia konferencji dokonała Przewodni-

cząca ZO PTP w Katowicach dr Grażyna Franek  
witając serdecznie zaproszonych gości. Za-
szczycili nas obecnością:
dr		Maria	Cisek	- Prezes Zarządu Głównego 

PTP  w Warszawie 
dr	Mariola	 Bartusek – Przewodnicząca 

ORPIP w Katowicach, Przewodnicząca 
Komisji Etyki przy NIPiP w Warszawie 

mgr	 Anna	 Stachulska – Przewodnicząca 
PT Położnych w Katowicach, 

mgr	Beata	Ochocka - Konsultant Krajowy 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego 

dr	Grażyna	Kruk-Kupiec - długoletni kon-
sultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa 

mgr	Krystyna	Łukasz-Paluch – długolet-
nia Redaktor Naczelna biuletynu Nasze 
Sprawy oraz redaktor publikacji wyda-
wanych przez ZO PTP w Katowicach 

dr	Iwona	Rakoczy – Lekarz Naczelny SP 
Szpitala Klinicznego im. A. Milęckiego 
ŚUM w Katowicach

mgr	 Danuta	 Rudzka-Cesarz – Naczelna 
Pielęgniarka Szpitala Klinicznego w Ka-
towicach, Członek Naczelnego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie. 

Dr Grażyna Franek gorąco powitała przyby-
łych na Konferencję Dyrektorów, Pielęgniarki 
Naczelne, Przełożone placówek ochrony zdro-
wia oraz Pielęgniarki i Położne województwa 
śląskiego. 

Podczas konferencji wręczono podzięko-
wania oraz wyróżnienia dla osób pracujących 
społecznie na rzecz inicjatyw pielęgniarskich. 
Decyzją Centralnej Komisji Wnioskowej Zarzą-
du Głównego Honorową	Odznakę	PTP przy-
znano pielęgniarkom:

Iwona Czech - Siemianowice Śl. 

Bernadeta Domagalska  – Zabrze

Zuzanna Drożniak-Nikulcza  - Będzin 

Barbara Koleżyńska  - Jaworzno

Jolanta Lihs  – Racibórz 

Wanda Malinowska  - Jastrzębie 

Beata Musioł  – Jastrzębie

Danuta Pabis  – Zabrze 

Dorota Pakuła  – Zabrze 

Maria Perończyk  - Jaworzno

Maria Rapacz  - Jaworzno

Danuta Sternal  - Bielsko–Biała

Maria Wilk  - Jaworzno 

Jadwiga Wastow  - Będzin

Lucyna Zakrzewska  - Jastrzębie 

Grażyna Ślęzak  - Będzin
Odznaki wręczyła Prezes ZG PTP w Warszawie 
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 dr Maria Cisek wraz z wiceprzewodnicząca ZO 
PTP w Katowicach mgr Danuta Rudzka–Cesarz. 

Do	 Księgi	 Zasłużonych	 Pielęgniarek	
dla	 PTP	 i	 Rozwoju	 Pielęgniarstwa	 na	 
Śląsku	 została	 wpisana	 i	 odznaczona	 
Pani	dr	Grażyna	Kruk-Kupiec.

W trakcie uroczystości zaprezentowany zo-
stał rozwój i osiągnięcia zawodowe Zasłużo-
nej, a Przewodnicząca ZO PTP w Katowicach  
dr Grażyna Franek wręczyła odznaczenie.

Doceniono również pielęgniarki wyróżniają-

ce się w pracy naukowej na rzecz pielęgniar-
stwa: mgr	 Beata	 Ochocka,	 mgr	 Krystyna	 
Łukasz-Paluch,	mgr	Danuta	Rudzka-Cesarz.  
Odznaki ICN wręczały Prezes ZG PTP w  
Warszawie dr	Maria	 Cisek i Przewodnicząca 
ZO PTP w Katowicach dr	Grażyna	Franek. 

W dalszej części konferencji – mgr Krystyna 
Klimaszewska i mgr Beata Wysoczańska– 
Skroban przestawiły prezentację pt: „Ob-
licze działań koła PTP w Raciborzu”. Pre-
zentacja zwierała wiele obszarów działań na 
rzecz chorych, cierpiących, dla społeczności 
lokalnej oraz dzieci potrzebujących. Od 2005 
roku na terenie Szpitala Rejonowego w Racibo-
rzu działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które-

go założycielem i Prezesem jest mgr Krystyna 
Klimaszewska, a przewodniczącą koła  i media-
torem spotkań mgr Beata Wysoczańska-Skroban.                         

W drugiej części Konferencji dr Grażyna  
Franek przybliżyła hasło tegorocznych obcho-
dów Dnia Pielęgniarki i Położnej	„Niwelowa-
nie	różnic:	od	teorii	do	praktyki”.	

Finalistka  II etapu Ogólnopolskiego Konkur-
su Pielęgniarka Roku 2011, Pani Małgorzata	
Żak w swoim wystąpieniu omówiła: „Zasługi	
Międzynarodowego	Czerwonego	Krzyża	w	
tworzeniu	Pielęgniarstwa	Polskiego”.

 W ostatnim wystąpieniu  Pani mgr	 Ewa	
Błachut,	 Prezes	 Zarządu	 Medical	 Presti-
ge	Club	 	w	Katowicach	przestawiła	 inte-
resującą	prezentację	„Kontakt		z	trudnym	
pacjentem		w	kontekście	komfortu	pracy	
pielęgniarki”.			

Dziękujemy prelegentom za przygotowanie 
wystąpień. 

Gratulujemy nagrodzonym pielęgniarkom. 
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. 
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, 
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla 
wszystkich, którzy są w potrzebie. 
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. 
Za to wszystko  IM dziękujemy.

Krystyna Klimaszewska - mgr pedagogiki socjal-
nej, przewodnicząca  PTP KT w Raciborzu,  Szpital 
Rejonowy w Raciborzu
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MOJA  MAMA   PIELĘGNIARKA
  rozważania okolicznościowe

Hanna	Paszko	
Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki OIPiP w Katowicach

Trwa	„Rok	Korczaka	i	praw	dziecka”.	Przy	tej	okazji	analizujemy	nie-
zwykłość	pielęgniarskich	postaw,	szczególnie	tam,	gdzie	bezpośrednim	odbiorcą	pie-
lęgniarskiej	troski	jest	dziecko. 

Rodzą się pytania: kim jest, kim być powinna 
współczesna, wyjątkowa kobieta (żona, mat-
ka, pielęgniarka), aby sprostać oczekiwaniom 
rodzinnym, macierzyńskim i zawodowym? Jak 
powinna radzić sobie, na tych 
trzech płaszczyznach ról za-
wodowych i życiowych, by 
uzyskiwać wysoki poziom sa-
tysfakcji, akceptację innych, 
pozytywny wizerunek w ro-
dzinie, w grupie zawodowej i 
miejscu zamieszkania? 

Pielęgniarki, widoczne i 
wyróżniające się w miejscu 
pracy, bacznie obserwowa-
ne, od których wciąż wyma-
ga się stałej czujności, nie  
s p a d a j ą z nieba!!!... Nie 
są też uskrzydlonymi anio-
łami dobroci, nie posiadają 
"anielskiej" cierpliwości, która 
jakże często bywa potrzebna, 
w codziennym współczesnym 
zabieganiu. Pielęgniarki wy-
wodzą się ze społeczeństwa w 
którym żyją i mieszkają. Sta-
nowią jego integralną część. 

MOJA MAMA JEST PIELEGNIARKĄ – to zda-
nie brzmi poważnie i dumnie! Zastanawiam 
się, czy zawsze, tak właśnie jest. Czy w tym 
atrakcyjnym, nawołującym do radowania się 
posiadaniem dóbr materialnych, współcze-
snym świecie, każde dziecko, którego mamu-
sia jest pielęgniarką, potrafi ten stan wyrazić 
radośnie, gdy słyszy poza domem, różne, nie 
zawsze pozytywne, opinie na temat zawodu i 
osób wykonujących ten zawód? Czy społeczeń-
stwo polskie jest świadome roli i znaczenia 
pracy, którą wykonują pielęgniarki, każdego 
dnia i każdej nocy, przez cały rok? Czy wize-
runek polskiej pielęgniarki, aktualnie kreślony 
w mediach, jest wizerunkiem pozytywnym czy 
raczej mało pozytywnym? 

Dzieci, to delikatne i niezwykle wrażliwe 
osoby. Mają niewiele przeżytych lat, swoją 
niedojrzałą psychikę, mały bagaż życiowych 
doświadczeń i niepokój powstający w wyniku 
niejasnych sytuacji czy określeń. W związku z 
tym nie potrafią różnicować zawiłości języko-
wych ludzi dorosłych. Często, nie wiedząc  o co 
w tej trudnej mowie chodzi". Zastanówmy się, 
czy powinny być narażane na cierpienie wyni-

kające z niezrozumienia? Czy dzieci współcze-
snej polskiej pielęgniarki mogą jasno i wyraź-
nie mówić o tym, że są dumne z wyjątkowości 
swojej mamy – pielęgniarki? 

Gościłam kiedyś kuzynkę. 
Była młoda, elegancka, bez-
dzietna. Z niezwykłą dozą 
"wdzięku" paliła papierosa 
za papierosem, zwracając 
na siebie uwagę. Dla mo-
jej dziewięcioletniej wtedy 
córki, było to zjawisko zu-
pełnie nowe. Wpatrywała 
się w ciocię, w kłęby dymu 
wypuszczanego przez nią, 
z szeroko otwartą buzią.  
W końcu powiedziała: "ma-
musiu,	 ty	mówisz,	 że	nie	
należy	 palić	 papierosów,	
bo	 są	 szkodliwe,	 a	 ciocia	
pali	i	pali…”.	Zanim zdąży-
łam zareagować, moja ku-
zynka szybko powiedziała, że 
to ja nie mam racji, że papie-
rosy są na topie i nikomu nie 
szkodzą, przecież ona pali 
nie choruje!... Swoją wypo-
wiedzią zasiała wątpliwość, 

w głowie mojej córeczki! Wiem, że należy na-
tychmiast reagować i pytać: jaki ktoś ma cel? 
Wtedy dzieci nie będą odczuwały dyskomfortu 
wynikającego z wątpliwości. 

Inną, często występującą sytuacją, która 
wyzwala niepokój u dziecka, jest wiadomość, z 
której wynika, że "m	a	m	u	s	i	a	nie	wróci	na	
noc	do	domu,	bo	musi	zostać	w	pracy,	na	
drugi	dyżur!"	. Z punktu widzenia człowieka 
dorosłego - sytuacja jasna i zrozumiała. Mama 
pielęgniarka nie ma wyboru, nie może zejść z 
dyżuru, nie może opuścić oddziału, bo jest je-
dyną dyżurną pielęgniarką. Pomimo zmęczenia 
– musi dalej pracować! Jeżeli ktoś (np. tatuś, 
babcia) ze spokojem w głosie, wyjaśnią dziec-
ku, dlaczego mamusia nie wróci na noc do 
domu i nie przeczyta bajeczki na dobranoc – to 
dziecko zrozumie. Zrozumie, że ukochana ma-
musia jest bardzo, potrzebna w szpitalu. Spo-
kojnie zaśnie, bo rano już mamusia będzie… 
Jeżeli jednak, zamiast szczerego wyjaśnienia, 
dziecko usłyszy inną, nie zawsze pozytywną 
wypowiedź, to będzie miało swoje dziecięce, 
ogromne wątpliwości. Wątpliwości wyzwalają 
lęk. Dziecko zaczyna się bać! 
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A gdyby się zdarzyło, że ktoś z otoczenia 
dziecka doda zdanie, wypowiadane podnie-
sionym głosem, że, na przykład: "twoja	ma-
musia	cię	nie	kocha,	bo	 lubi	być	w	nocy	
w	pracy	a	nie	z	 tobą!"	– to mamy gotową 
katastrofę! Powstaje stan napięcia i wielkiego 
niepokoju u dziecka. Boi się o siebie i o swoją 
mamusię. W ten sposób można, nieświadomie, 
wyrządzić wielką krzywdę, nie tylko dziecku 
ale i mamie dziecka. 

Na podobny stres bywa narażone dziecko w 
chwilach, kiedy to mama – pielęgniarka pozo-
staje "na dłużej" w pracy, z powodu zawodo-
wego strajku! Dramat osobisty pielęgniarki, bo 
jest oderwaną od najbliższych i dramat całej 
rodziny! Niezwykle ważna jest pełna akcepta-
cja, nie tylko osoby ale również pracy i rodzaju 
pracy zmianowej pielęgniarki i wszelkich oko-
liczności, które mogą powstać. Tak, aby człon-
kowie rodziny jednoznacznie wypowiadali się o 
nagłych i nie przewidzianych sytuacjach, które 
mogą "z a t r z y m a ć" i nieraz zatrzymują, 
mamę – pielęgniarką w pracy. Dziecko powin-
no wiedzieć, że praca	 mamusi	 jest	 pracą	
wyjątkową	i	bardzo	potrzebną	oraz	to,	że	
nie	każda	kobieta	(pani)	może	być	pielę-
gniarką!	Wówczas będzie 
czuło się pewnie, nawet 
wtedy, gdy usłyszy poza 
domem inne, nieprzychyl-
ne opinie. 

Sama, przez wiele lat 
swojej zawodowej drogi, 
pracowałam jako pielęgniarka zmianowa. Wiem 
i bardzo dobrze pamiętam, jak ważna jest po-
stawa rodziny, zrozumienie, okazywana po-
moc. Wiem też, jak bardzo trudne są dyżury 
świąteczne, dyżury niedzielne oraz te, kiedy w 
rodzinie wypada ważna uroczystość, a dyżuru 
nie można zamienić. Pamiętam swoje dyżurowe 
wigilię, kiedy wracałam do domu zmęczona, po 
dwunastogodzinnym dyżurze, o godzinie dwu-
dziestej wieczorem, już do "gotowego stołu".
Do stołu, który wcześniej przygotowywał mąż z 
córkami. Ja, mama i żona – pielęgniarka, czu-
łam wtedy wyjątkową radość płynącą z bliskości 
i zrozumienia. Wszyscy byliśmy osobami waż-
nymi i wzajemnie dla siebie, potrzebnymi. Moi 
bliscy cieszyli się, że wróciłam do domu. 

Uważam za niezwykle ważną sprawę  
p r o m o w a n i e zawodu oraz wizerunku 
polskiej, współczesnej pielęgniarki. Wizerun-
ku pozytywnego, gdyż tylko takie działania 
otworzą oczy wszystkim, którzy aktualnie za-
patrzeni są w obrazy nieprawdziwe, kreowa-
ne nie jeden raz plotkarską nutą, pokazywane 
tu i tam… Z plotką (wiemy o tym doskonale!) 
jest tak, jak z gęsimi piórami rozsypanymi na 
wietrze, z podartej poduszki. Tego, co poleciało 
daleko, nikt nie dogoni… 

. Społeczeństwo współczesne nie promu-
je prawdziwej przyjaźni,uczciwej rywalizacji i 
szczerości, w wystarczającym zakresie. Za to 
promowane są: rywalizacja, dominacja jed-
nych nad drugimi, chęć posiadania za wszelką 

cenę i agresja rozumiana jako siła.. Ludzi, któ-
rzy takie cechy posiadają, uważa się za warto-
ściowych, sprawiedliwych, godnych szacunku, 
dobrych do naśladowania. A ludzi, którzy na 
pierwszym miejscu (niezmiennie) stawiają: 
miłość, przyjaźń, prawdę i duchowość, uważa 
się za mało ważnych, za bardzo rozczulających 
się, ckliwych, teoretyzujących i nie za bardzo 
dobrych do naśladowania. 

ZASŁYSZANE - "Eleonora, pielęgniarka 
pracująca od wielu lat w tym samym szpita-
lu, była zwyczajną (tak mówiła sama o sobie) 
żoną, mamą i pielęgniarką. Pracowała, goto-
wała, szyła, sprzątała, piekła ciasta i torty, 
robiła przetwory na zimę. Wspólnie z mężem 
wychowywała córeczkę i dwóch synów. Nigdy 
nie narzekała, chociaż kłopoty i problemy nie 
omijały jej rodziny. Zawsze uśmiechnięta i go-
towa do niesienia pomocy, przyciągała do sie-
bie tych, którzy pomocy potrzebowali. Cieszyła 
się, wspólnie z rodziną, gdy córka jako pierw-
sza z dzieci, zakochała się i po okresie szczę-
śliwego narzeczeństwa, przygotowywała się do 
ślubu. Szczęśliwcem, w którym zakochała się 
córka Eleonory był jedynak wychowywany tyl-
ko przez mamę. Jego rodzice się rozstali gdy 

był małym chłopcem. Ojciec 
podobno wyjechał za grani-
cę, z drugą żoną … 

Do dnia ślubu zostały 
dwa tygodnie. Była niedzie-
la, córka Eleonory została 

zaproszona na obiad do swojej przyszłej te-
ściowej. Wróciła po niedługim czasie, zdener-
wowana i już od samych drzwi, głośno powie-
działa: "mamusiu, tatusiu, nie będzie ślubu, 
nie wyjdę za mąż za tego człowieka i nie chce 
należeć do tej rodziny!!!" Zaczęła głośno pła-
kać… W całym domu zapadło milczenie. Coś 
złego musiało się stać! W końcu, przeprasza-
jąc za zamieszanie i poczynione już przygo-
towania do ślubu, córka powiedziała dlaczego  
u c i e k ł a z domu przyszłej teściowej i na-
rzeczonego. Okazało się, że bezpośrednią 
przyczyną była Eleonora, a raczej fakt, iż była  
p i e l ę g n i a r k ą!!!... Mama pana młodego, 
zrobiła swój rachunek sumienia. Wyznała, że od 
dnia rozwodu ze swoim mężem, pielęgnowała  
n i e n a w i ś ć do wszystkich pielęgniarek na 
całym świecie!!! Powodem było to, że pan po-
ślubił inną kobietę – pielęgniarkę i miał z nią 
czworo dzieci… Eleonora i jej mąż słuchali tego 
wyznania córki, jak najbardziej sensacyjnej i 
nieprawdopodobnej opowieści. Nie mogli tego 
zrozumieć… Tymczasem córka, tuląc się do 
matki, powiedziała: „.. mamusiu, po tym co 
usłyszałam, po tych wszystkich, bardzo 
brzydkich określeniach, kierowanych pod 
adresem pielęgniarek, nie mogę poślubić 
syna tej pani, nie mogę… Oszukano mnie, 
bo jestem córką pielęgniarki!… A ja je-
stem dumna z tego, że jestem córką pie-
lęgniarki i nie pozwolę, aby ktoś wlewał 
do mojego serca jad nienawiści …"

Literatura u autorki

Żyjemy w czasach, w których krzy-
kliwe i niepozytywne zachowania ludzi 

wkradają się do otoczenia dziecka, 
rodziny i środowisk zawodowych.
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CHOROBA	ALZHEIMERA,	JAKO	
NIEZNANA	CHOROBA

WYWOŁUJĄCA	LĘK	I	NIEPOKÓJ

Podczas	konferencji	zaprezentowane	zostały	referaty	prezentujące	różne	spoj-
rzenia	na	chorobę	Alzheimera	dając	wiedzę	teoretyczną	i	praktyczną,	która	pozwoli	w	
sposób	profesjonalny	sprawować	opiekę	nad	pacjentami,	zapewniając	poczucie	bez-
pieczeństwa.

Starość jest jednym z okresów życia czło-
wieka i to nieuniknionym. Pragnieniem każdego 
z nas jest bycie samodzielnym i niezależnym. 
Nie jest to jednak dane raz na zawsze. Progno-
zy demograficzne wykazują, że w najbliższych 
trzydziestu latach liczba osób starszych potroi 
się i zostaną poważnie zachwiane proporcje 
między ludnością w wieku produkcyjnym i nie-
produkcyjnym. Jest to skutkiem wydłużenia się 
przeciętnej długości życia człowieka oraz silnym 
spadkiem dzietności w rodzinach. To, co nie-
znane wywołuje lęk i pogarsza jakość podejścia 
do tego co nieznane. Tak też jest z chorobą Al-
zheimera, która cechuje się stopniowy zanikiem 
pamięci i innych funkcji poznawczych. 

Otwarcia konferencji dokonała Przewodni-
cząca Zespołu ds. DPS mgr	Aniela	Herdzina	
Siostra	 Elżbietanka	 (	 S.Jana)	witając ser-
decznie zaproszonych gości, wykładowców, 
uczestników konferencji. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas Pani Przewodnicząca ORPiP w 
Katowicach, równocześnie Przewodnicząca Ko-
misji Etyki przy NRPiP w Warszawie Pani dr	
Mariola	Bartusek.

Pierwszy wykład wygłosiła Pani Hanna	Pasz-
ko, pielęgniarka.	Temat wykładu brzmiał:,, Kie-
dy zapominanie jest chorobą ?- spojrzenie 
przez pryzmat pielęgniarskiej troski’’.

Zwróciła uwagę na fakt, iż choroby w prze-
biegu, których występują zespoły otępienne, 
mimo ogromnego postępu w medycynie, na-
dal pozostają mało znane dla większości ludzi. 
Dlatego tak często sama nazwa Choroba Al-
zheimera wyzwala lęk i niepokój. Cechą cha-

rakterystyczną tej choroby jest: zapominanie!, 
które w społeczeństwie nie jest mile widziane. 
Jednak najważniejsze w opiece nad tymi chory-
mi jest umiejętność słuchania, obserwowania i 
różnicowania zachowań, akceptowania zmian 
w zachowaniu. Należy także zwrócić uwagę na 
zachowania własne, panować nad emocjami, 
aby zrozumieć chorobowy gniew i utratę zain-
teresowań osoby dotkniętej tą chorobą.

Kolejnym wykładowcą był dr	hab.	n.	med.	
Jan	 Szewieczek.z wykładem,,Choroba Al-
zheimera, jako nieznana choroba wywo-
łująca lęk i niepokój’’. 

W swoim wystąpieniu przedstawił kryteria 
diagnostyczne otępienia i neurologię choroby 
Alzheimera według; Szczudlik A, Parnowski 
T. Diagnostyka i Leczenie Otępień, Rekomen-
dacje PTA. Zwrócił uwagę na fakt iż główny 
ciężar opieki spoczywa na rodzinie. Leczenie 
choroby Alzheimera może być tylko objawowe 
oraz obejmuje leczenie zachowań i objawów 
psychopatologicznych. W wnioskach swojego 
wystąpienia zaznaczył iż:,, Choroba Alzheime-
ra w Polsce nie jest uwzględniana ani w sta-
tystykach zgonów, ani przyczyn hospitalizacji’’ 
przyczyna tkwi w,,nieświadomości problemu w 
społeczeństwie oraz w braku fachowego przy-
gotowania lekarzy i pielęgniarek. 

Kolejny wykład przedstawił ks.	 dr	 hab.	
Antoni	Bartoszek.,, Godność i tożsamość 
człowieka w kontekście utraty pamięci i 
świadomości'' w którym zaznaczył iż cho-
roba Alzheimera stawia pytanie o istotę czło-
wieczeństwa. Opisał trzy źródła podważania 
statusu człowieczeństwa niektórych istnień 

Konferencja zorganizowana przez Zespół ds. Domów Pomocy Społecznej przy ORPiP  
w Katowicach  dnia 20 czerwca 2012 roku w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach 
Górnych. 
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ludzkich: filozofię utylitarystyczną, filozo-
fię kartezjańska, socjobiologiczną koncepcję 
człowieka. Następnie ks. dr opisał całościową 
wizję człowieczeństwa: cielesność, psychikę 
i duchowość oraz wskazał na transcendentny 
wymiar w człowieku. Niezwykle poruszającym 
momentem tego wykładu był moment zacyto-
wania przez ks. dr słów bł. Jana Pawła II które 
przedstawiały człowieka w świetle antropologii 
teologicznej. Na koniec wystąpienia prelegent 

zwrócił uwagę na fakt, iż choroba Alzheimera 
jest zadaniem moralnym dla społeczeństwa.

,,Rola pielęgniarki w opiece nad miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej z głębo-
kimi zaburzeniami poznawczymi’’. To temat 
prezentacji przygotowanej przez siostrę mgr	
Aniela	Herdzina CSSE, pielęgniarka, Przewod-
nicząca Zespołu ds. DPS. 

 W szczególny sposób zwróciła uwagę na 
rolę pielęgniarki w opiece nad mieszkańcami 
z głębokimi zaburzeniami poznawczymi. Opie-
ka pielęgniarska powinna 
opierać się na zasadach ho-
listycznych, tak, aby, osoby 
starsze czuły się bezpieczne 
i dowartościowane a proces 
starzenia nie był przykrym 
doznaniem, lecz kolejnym 
etapem w ich życiu, z którego również można 
się cieszyć. Osoby starsze dotknięte chorobą 
Alzheimera, które przebywają w domach po-
mocy społecznej, znajdują się w nieznanym 
sobie otoczeniu z nieznanymi sobie ludźmi. Z 
tego względu potrzeba poczucia bezpieczeń-
stwa powinna być priorytetową potrzebą za-
spakajaną przez pielęgniarki w domach pomo-
cy społecznej. Wszystkie czynności powinny 
być w sposób szczególny nacechowane wyro-
zumiałością i cierpliwością Ważnymi wskazów-
kami dla pielęgniarek pełniących nocny dyżur 
w domach pomocy społecznej są: ciche otwie-
ranie drzwi, cicha mowa, zapalanie światła 
głównego tylko w razie bezwzględnej potrzeby. 

Drugą część konferencji rozpoczęła Pani 
Izabela	 Karbownik, pielęgniarka, członek 
zespołu ds. DPS, słuchaczka I roku studiów 
magisterskich na Wydziale Opieki Zdrowotnej. 
Temat jej wystąpienia to,, Złożoność proble-
mów pielęgnacyjnych u chorego leżącego 
z chorobą Alzheimera’’. 

Wskazała iż,,,w ostatnim etapie choroby 
Alzheimera chory wymaga kompleksowej, od-
powiednio zaplanowanej opieki z powodu osła-
bienia i najczęściej całkowitego unieruchomie-
nia w łóżku. Może wystąpić szereg problemów 
pielęgnacyjnych takich jak ryzyko zatorowości, 
wystąpienia odleżyn i odparzeń, pojawiają się 
infekcje dróg oddechowych i moczowych oraz 
zaburzenia połykania. 

Pani mgr	rehabilitacji	Agnieszka	Nawrat-
-Szołtysik,	 wraz	 z	 prof.	 Józefem	 Oparą	
przygotowali	 wykład	 pt.,,Rola aktywności 
fizycznej w zapobieganiu demencji.'' 

W swojej prelekcji Pani mgr rehabilitacji 
wskazała na fakt poparty badaniami a doty-
czący wpływu aktywności rekreacyjnej na za-
chorowalność i przebieg choroby Alzheimera. 
Przedstawiła formy profilaktyki w zapobiega-
niu demencji: aktywność umysłową, kontakty 
towarzyskie i zaangażowanie w życie społecz-
ne. Zaprezentowane zostały formy aktywno-
ści ruchowej: gimnastyka, turystyka, space-
ry. W podsumowaniu wystąpienia Pani mgr 
stwierdziła iż, odpowiednie	 postępowanie	
usprawniające	przyczynia	się	do	zmniej-
szenia	stresu	u	pacjenta	i	znacząco	wpły-
wa	na	poprawę	jakości	życia’’.

Kolejne tematy wystąpień poruszały zagad-
nienia:,,System rodzinny w obliczu prze-
wlekłych trudności zdrowotnych’’	 mgr	
psychologii	Katarzyna	Sitnik	Warchulska-
,,Komunikacja z chorym z otępieniem” 
mgr	psychologii	Agata	Wons. 

Zwrócono uwagę na fakt, 
iż postępująca niepełno-
sprawność członka rodziny 
zmusza resztę członków do 
regularnego dostosowywa-
nia się do nowych zadań wo-
bec chorego. Jedną z takich 
niepełnosprawności jest za-

burzenie procesów poznawczych, co jest cha-
rakterystyczne dla osoby z chorobą Alzheimera. 
Tutaj musi zmienić się sposób komunikowania 

z chorym aż do kontaktu niewerbalnego. Nie-
zwykle ważnym aspektem dla poprawy jakości 
życia chorego i jego najbliższych jest otwartość 
członków rodziny na wsparcie społeczne. 

mgr Aniela Herdzina 
CSSE Przewodnicząca Zespołu 

 ds. Domów Pomocy Społecznej

Niezwykle ważnym aspektem 
dla poprawy jakości życia chorego 
i jego najbliższych jest otwartość 
członków rodziny na wsparcie.  
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 Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 
z późn. zm.), w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnia się pracowników 
posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. 

Powyższe kwalifikacje zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifi-
kacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896) i przedstawiają się 
następująco:

STANOWISKO WYMAGANE KWALIFIKACJE

LICZBA LAT PRACY 
W ZAWODZIE LUB 
INNE DODATKOWE 

KWALIFIKACJE

Zastępca Kierownika Do 
Spraw Pielęgniarstwa  
(Położnictwa): Podmiotu 
Leczniczego, Jednostki 
Organizacyjnej  
Przedsiębiorstwa  
Podmiotu Leczniczego, 
Naczelna Pielęgniarka,  
Naczelna Położna

 tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo i studia podyplomowe lub 
specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej, lub organizacji i zarządzania, lub w 
innej dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia

5

tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w 
którym może być uzyskiwany tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie mającej zastosowa-
nie w ochronie zdrowia, i licencjat pie-
lęgniarstwa lub położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pie-
lęgniarka lub położna i studia podyplomo-
we lub specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, 
lub w innej dziedzinie mającej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia

7

Przełożona Pielęgniarek,  

Położnych, 

Zastępca Przełożonej  

Pielęgniarek, Położnych

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo i studia podyplomowe 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielę-
gniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, 
lub w innej dziedzinie mającej zastoso-
wanie w ochronie zdrowia

3

KWALIFIKACJE	
KADRY KIEROWNICZEJ

PRAWNIK WYJAŚNIA

Bartłomiej	 Rupik mgr na kierunku prawo, specjalista ds. 
prawnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach



§

§
31

§

§

tytuł magistra w innym zawodzie, w któ-
rym może być uzyskiwany tytuł specja-
listy w dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia, i licencjat pielę-
gniarstwa lub położnictwa lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie 
pielęgniarka lub położna i studia pody-
plomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej, lub organizacji i za-
rządzania, lub w innej dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia

3

licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5

średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka lub położna i tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
lub organizacji i zarządzania 

6

Pielęgniarka Oddziało-
wa, Zastępca Pielęgniarki  
Oddziałowej

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w szpitalu
tytuł magistra w zawodzie, w którym 
może być uzyskiwany tytuł specjalisty w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub 
średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub orga-
nizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifika-
cyjny 4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka i specjalizacja w dzie-
dzinie pielęgniarstwa lub promocji zdro-
wia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji 
i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny1

7 lat w szpitalu

Położna Oddziałowa,  
Zastępca Położ-
nej Oddziałowej

tytuł magistra na kierunku położnictwo 1 rok w szpitalu
tytuł magistra w zawodzie, w którym 
może być uzyskiwany tytuł specjalisty 
w dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa 
lub średnie wykształcenie medyczne w 
zawodzie położna

1 rok w szpitalu

licencjat położnictwa i specjalizacja w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub orga-
nizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitalu
średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie położna i tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej lub organizacji i za-
rządzania

5 lat w szpitalu
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średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie położna i kurs kwalifikacyjny 1

7 lat w szpitalu

Pielęgniarka Koordynująca 
 i Nadzorująca Pracę 
innych Pielęgniarek

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w szpitalu
tytuł magistra w zawodzie, w którym 
może być uzyskiwany tytuł specjalisty w 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub 
średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub orga-
nizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifika-
cyjny

4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w za-
wodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub orga-
nizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny 1

7 lat w szpitalu

Położna Koordynująca 
i Nadzorująca Pracę 
innych Położnych

tytuł magistra na kierunku położnictwo 1 rok w szpitalu
tytuł magistra w zawodzie, w którym 
może być uzyskiwany tytuł specjalisty 
w dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa 
lub średnie wykształcenie medyczne w 
zawodzie położna

1 rok w szpitalu

licencjat położnictwa i tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub orga-
nizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitalu
średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie położna i tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej lub organizacji i za-
rządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawo-
dzie położna i kurs kwalifikacyjny 1

7 lat w szpitalu

 Wykaz zawodów, w których może być uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwa-
nia tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002r. 
Nr 173m poz. 1419 z późn. zm.).

Podkreślenia wymaga fakt, iż pracownik zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdro-
wotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, 
może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był 
zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie 
dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Zaznaczyć należy również, iż w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, zgodnie z 
art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 
przeprowadza się konkurs m. in. na stanowisko:

1) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
2) naczelnej pielęgniarki/położnej lub przełożonej pielęgniarek/położnych;
3) pielęgniarki/położnej oddziałowej.
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Wyciąg	z	protokołu	posiedzenia
Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Katowicach

w	dniu	25	lipca	2012	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 o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nie-

określony, 
• 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,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej, 
• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• odwołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-

towicach,
• powołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-

towicach,
• wytypowania przedstawicieli ORPiP w Katowicach do Rad Społecznych,
• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarek po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat,
• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na przyznanie środków budżetowych na organizację Konferencji dla Okrę-

gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz pracowników biura,
• wyrażenia zgody na udział przedstawicieli Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej w Ogólnopolskiej Konferencji dla Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

• przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. położnych,
• przyznania środków budżetowych dla Zespołu ds. pielęgniarek chirurgicznych,
• przyznania środków budżetowych dla Komisji Etyki,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 23 czerwca 2012 roku.

sekretarz ORPiP - Bartosz Szczudłowski

Wigilijny	Dyżur

Chociaż żyjemy jeszcze letnimi klimatami – to w redakcji Biuletynu „Nasze Sprawy” już myślimy o gru-
dniowych świętach. Chcielibyśmy by grudniowe wydanie naszego miesięcznika było... wyjątkowe. W chwili 
gdy będziemy odliczać dni czy godziny do wigilijnej kolacji – wiele z nas szykować się będzie do kolejnego dy-
żuru, do wigilii spędzanej w pracy. Tak dzieje się zawsze, co roku... ale w tym roku chcielibyśmy poprosić Was  
o … wspomnienia. Wspomnienia Wigilijnego Dyżuru.
Może był wzruszający, wyjątkowy? A może trudny? Jeżeli zapisał się w Waszej pamięci, napiszcie o tym.
Podzielcie się z nami wspomnieniami tego szczególnego dnia.

Będą ciekawą lekturą  dla koleżanek i kolegów którzy w tym roku wigilijny wieczór spędzą nie w gronie rodziny 
lecz z pacjentami jak i dla tych, którzy mają własne wspomnienia, refleksje.  Najciekawsze wspomnienia opubliku-
jemy. Czekamy pod adresem: biuletyn@izbapiel.katowice.pl
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Najszczersze wyrazy współczucia oraz 
wyrazy głębokiego żalu rodzinie i najbliższym 

z powodu śmierci koleżanki 
Pielęgniarki Małgorzaty Oleksiewicz 

składają Pielęgniarki i Położne 
z Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie

Z wielkim żalem i  ogromnym smutkiem żegnamy
Naszą koleżankę Starszą Pielęgniarkę

Wandę Barczyk
Pielęgniarkę pełną ciepła, dobroci  

serca oddaną pacjentom,
 życzliwą, koleżeńską, pełną uśmiechu.

Pełni zadumy nad ulotnością życia,
pozostajemy w żalu.

Łączymy się w bólu z Rodziną
Wszystkie koleżanki Pielęgniarki i Położne

Dyrekcja i Pracownicy 
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych 

w Katowicach

„Człowiek jest wielki, nie przez to co ma,
nie przez to kim jest, 
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Z głębokim żalem żegnamy
koleżankę  Krystynę Cielątkowską

osobę pełną ciepła, humoru, troskliwości,
perfekcyjną w każdym czynie.

Kochała ludzi i wzbudzała ich zaufanie.  
Wszystkim starała się  pomagać. 

Była z nami „od zawsze” i na zawsze - pozostanie  
w naszej pamięci.

Naczelna Pielęgniarka z zespołem pielęgniarek  
i położnych Dyrekcja i Pracownicy 

Zespołu Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych  w Katowicach 

Słowa miłości,słowa nadziei zakryła ciemność, jest 
tylko ból i cierpienie. 
 Gdyby  miłość i łzy umiały wskrzeszać  byłabyś wśród nas.

Z głębokim żalem i zadumą w sercu żegnamy 
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
LUCYNKĘ  GLINOWIECKĄ 

 Osobę niezwykle przyjacielską, skromną,
wrażliwą i życzliwą ludziom.

Wyrazy współczucia dla Córek i Rodziny 
składa  Pielęgniarka Naczelna z całym 

Zespołem  Pielęgniarskim  Szpitala 
Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

"Mimo że odchodzą w naszych sercach
pozostają na zawsze."

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy
  Naszą Koleżankę Joasię Krzemińską

długoletnią Pielęgniarkę
Szpitala im.St.Leszczyńskiego w Katowicach

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje 
 w sercach bliskich”

W dniu 2 sierpnia 2012 roku
 przegrała walkę z ciężką chorobą 

Pielęgniarka Bogusława Lato  
zasłużona dla rozwoju Hematologii Śląskiej, troskliwa dla 
chorych i życzliwa dla ludzi. Odprowadziliśmy Ją licznie, 

ze łzami w oczach i prostym pytaniem -   Dlaczego???
                              Naczelna Pielęgniarka 

z Zespołem Pielęgniarskim SP Szpitala Klinicznego 
im. A.Mielęckiego w Katowicach.

"Ukochani umarli są już z nami blisko, we 
śnie na palcach podchodzą, czytamy ich listy, do-
piero po rozstaniu, pamięta się wszystko” 

Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę 
Położną Jolantę Parysz lat 51. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci  
jako osoba o wielkim sercu. 

Położne Oddziału: położniczego, ginekologicznego, 
patologii ciąży i bloku porodowego  

Szpitala w Wodzisławiu Śl.

W dniu 3 sierpnia 2012r po ciężkiej chorobie  
odeszła na zawsze Nasza Koleżanka 

 Położna Jolanta Parysz.
 „Ci których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność” 

Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze: Pielęgniarka 
Naczelna, Pielęgniarki Epidemiologiczne oraz koleżanki  

Pielęgniarki i Położne w PPZOZ w Wodzisławiu Śl. 

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

W dniu 25 lipca 2012 roku po długiej i ciężkiej 
walce z chorobą odeszła Nasza Droga Kole-
żanka Położna Iwona Sowińska-Jaworska. 

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny
 składają pracownicy Szpitala 

Wielospecjalistycznego w Gliwicach.
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Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Pelagii Górnioczek  
składają Przełożona Pielęgniarek oraz Pielęgniarki 

i Położne Szpitala Powiatowego w Mikołowie. 

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym......
Wyrazy szczerego współczucia  Koleżance  

Magdalenie Galos  
 z powodu śmierci  MĘŻA                  

składają Pielęgniarki i Personel S.P Szpitala 
 Klinicznego 5  ŚUM w Katowicach

"Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból... 
Czasami brak łez by wypłakać żal " 

Wyrazy głębokiego współczucia dla  
Pani Magdaleny Galos  
z powodu śmierci Męża 

 składa Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
S.P Szpitala Klinicznego NR 5 ŚUM w Katowicach

„Bliscy sercu  zawsze pozostają w pamięci”  
 Naszej drogiej Koleżance Bożenie Bezie

 szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca 

składają Pielęgniarki i Położne 
106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach

Pielęgniarce Izabeli Haba
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci Ojca
 składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne 

WSP S.A. w Tarnowskich Górach  

"Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Wyrazy głębokiego współczucia
 Pielęgniarce Aleksandrze Wilk 

z powodu śmierci Męża
składają Przełożona Pielęgniarek oraz  

Pielęgniarki Szpitala św. Józefa w Mikołowie

"Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal."
Wyrazy szczerego współczucia koleżance Annie Poskart

 z powodu śmierci Męża
składają Naczelna Pielęgniarka, koleżanki i koledzy 

SPZOZ MSW w Katowicach

"Mimo, że odchodzą w naszych sercach pozostają na zawsze." 

Drogiej koleżance Teresie Gancarczyk
 składamy wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy. 
Koleżanki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, Pielęgniarka Przełożona wraz 
z Zastępcą, Dyrekcja i Pełnomocnik 

ORPiP SP ZOZ WSzS nr 4 w Bytomiu. 

”Bilscy których kochamy zostają na zawsze 
bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Naszej koleżance Annie Piekarczyk 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

 z powodu śmierci Mamy 
składają koleżanki i koledzy Bloku Operacyjnego i 
Oddziału Kardiochirurgii w Katowicach Ochojcu

"Ci  których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność."

 Naczelnej Pielęgniarce Marii Dolacińskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają wszystkie Pielęgniarki i Położne Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Wyrazy szczerego współczucia 
i wsparcia w trudnych chwilach 

po stracie Mamy 
Pielęgniarce Naczelnej Marii Dolacińskiej 

składa Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

kondo l e n c j e

”Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich” 
Oddziałowej Torakochirurgii Jagodzie Mikolka 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża i Ojca  

składają koleżanki z Anestezjologii i  Bloku Operacyjnego  
SP Szpitala Klinicznego Nr 1 ŚUM w Zabrzu

„Ci których kochamy nie umierają nigdy zostają na 
zawsze bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu  śmierci Męża 

koleżance Dziekańskiej Urszuli 
składają Pielęgniarki ze Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
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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

www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl

Sekretariat
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

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

Dział	Prawa	Wykonywania	Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział	Prawny
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.00 do 15.00

Biuro	Okręgowego	Rzecznika	Odpowiedzialności	Zawodowej
tel. 510 132 171
e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca 
w godzinach od 15.00 do 17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów:
04.01.2012 r. 09.05.2012 r. 19.09.2012 r.
18.01.2012 r. 23.05.2012 r. 03.10.2012 r.
01.02.2012 r. 06.06.2012 r. 17.10.2012 r.
15.02.2012 r. 20.06.2012 r. 31.10.2012 r.
29.02.2012 r. 04.07.2012 r. 07.11.2012 r.
07.03.2012 r. 18.07.2012 r. 21.11.2012 r.
21.03.2012 r. 01.08.2012 r. 05.12.2012 r.
04.04.2012 r. 22.08.2012 r. 19.12.2012 r.
18.04.2012 r. 05.09.2012 r.

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

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Biblioteka i czytelnia czynne 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
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799


