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Kalendarium planowanych  
wydarzeń październik 2012

1
Października

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Chirurgicznego. Siedziba 
OIPiP w Katowicach, godz. 15.00.

2 
Października

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Kardiologicznego. Siedziba 
OIPiP w Katowicach, godz. 15.30.

3 
Października

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

3 
Października

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Operacyjnego. Siedziba OIPiP 
w Katowicach, godz. 15.00.

5 
Października

V Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa „Rola perso-
nelu pielęgniarskiego i położnicze-
go w programie Szpital bez bólu 
w aspekcie monitorowania bólu i 
bezpieczeństwa”. Dom Lekarza w 
Katowicach.

5 
Października

Spotkanie Kadry Zarządzającej w 
Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształ-
cenia OIPiP w Łaziskach Górnych.  
Tematem spotkania będzie odpo-
wiedzialność zawodowa i etyka w 
pracy pielęgniarki i położnej.

9 
Października

Spotkanie pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP w 
Katowicach, godz. 10.00 i 12.00.

9 
Października

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Diabetologicznego. Siedziba 
OIPiP w Katowicach, godz. 15.00.

10
Października

Posiedzenie Komisji Kształcenia. 

11
Października

II Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowo - Szkoleniowa nt. „Chirurgia 
małoinwazyjna - nowe wyzwania 
w pracy pielęgniarek i położnych 
operacyjnych” organizowana przez 
Zespół ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego. Ośrodek Kształcenia 
OIPiP w Łaziskach Górnych.

11 
Października

Posiedzenie Komisji Socjalnej.

17 
Października

II Regionalna Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa na temat „Specy-
fika i różnorodność psychiatrii są-
dowej” organizowana przez Zespół 
ds. Pielęgniarstwa Psychiatryczne-
go. Ośrodek Kształcenia OIPiP w 
Łaziskach Górnych.

23 
Października

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek 
Dializacyjnych. Siedziba OIPiP w 
Katowicach, godz. 15.00.
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Z PROFILAKTYKĄ NA TY…..

Kiedy przeglądam kolejne wnioski wpływające do komisji socjalnej,z przerażeniem 
uświadamiam sobie potęgę choroby, strasznej choroby, wyroku - nowotworu… Spośród 
wymienianych we wnioskach chorób najwięcej występuje właśnie nowotworów … 

Dziś, po dziesiątkach lat pracy słyszymy, że w 
pracy nie mamy czynników szkodliwych, że nasz 
sprzęt jest nowoczesny, najnowszej generacji i 
nie wywołuje skutków ubocznych… I być może 
ten funkcjonujący w ostatnich latach nie jest dla 
nas szkodliwy, ale ten funkcjonujących wiele lat 
wcześniej… stary, zdezelowany, używany bez po-
miarów … 

A potem … rozpoznanie: nowotwór, leczenie, 
uporczywe dolegliwości jako skutki uboczne tegoż 
leczenia…. utrata włosów… odarcie z człowieczeń-
stwa, kobiecości... odejście… smutek w oddziale…

A my wciąż nie mamy czasu chorować, nie 
mamy czasu się leczyć, nie mamy czasu się nawet 
badać… aż w końcu dopada nas jedyna w swoim 
rodzaju sprawiedliwość na świecie - śmierć… czy 
tak być powinno ? NIE!! 

Dlatego póki możemy zadbajmy o siebie, na-
mawiajmy i pilnujmy koleżanki, by chodziły na ba-
dania profilaktyczne, by żadna diagnoza i choroba 
nie były wyrokiem… Bo walkę z chorobą można 
wygrać – jeżeli się ją rozpocznie, odpowiednio 
wcześnie i z pełną świadomością, że można cho-
robę pokonać. 

Amazonki – super kobiety… bardziej kobiece 
niż my wszystkie razem… delikatne, wrażliwe, ale 
jednocześnie silniejsze od nas, niczego nie ocze-
kujące, a raczej pragnące dawać.. Dawać siebie 
innym… Ceniące i celebrujące każdą wywalczoną 
chwilę życia.

One wiedzą jak dbać o siebie i innych, nie po-
zwalają sobie na chwile słabości, bo wiedzą o niej 
tak wiele, bo tę słabość już przeszły, mają ją za 
sobą… I swoją postawą potrafią nam tak wiele 
przekazać: że trzeba o siebie zadbać, że można 
przejść trudną drogę i wyjść na prostą, że życie 
jest zbyt cenne i zbyt piękne – by je stracić tak 
lekkomyślnie i niepotrzebnie.

Październik to kolejny miesiąc z hasłem prze-
wodnim, z profilaktyką dla Was, tym razem w za-
kresie zapobiegania nowotworom piersi. To dla 
nas szansa na zadbanie o siebie, na zadbanie o 
nasze pacjentki. Codziennie stykamy się z nimi,  
w pracy, w najbliższym otoczeniu – miejmy świa-
domość, że ich zdrowie jest w sferze naszej dba-
łości o siebie. Przekonane do konieczności badań 
profilaktycznych – tym skuteczniej przekonamy 
do niej inne kobiety.

Serdecznie dziękuję koleżankom z Jaworz-
na za przygotowanie akcji promocji zdrowia dla 
pielęgniarek i położnych. Dzięki ich inicjatywie 
oraz gościnności Dyrektora Szpitala Wielospecja-
listycznego - już 25 października będziemy mogli 
uczestniczyć w niezwykłej konferencji pt.: „Rak 
piersi – profilaktyka, diagnostyka, leczenie chi-
rurgiczne i rekonstrukcyjne”. Konferencja, która 

odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowe-
go Personelu Medycznego przy Szpitalu Wielospe-
cjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 
 to nie tylko okazja na dawkę wiedzy ważną dla 
naszego zdrowia, ale będziemy także mogły pod-
czas niej - uczestniczyć w badaniach profilak-
tycznych, zapoznać się z możliwościami leczenia, 
rehabilitacji i rekonstrukcji po leczeniu nowotwo-
rów piersi oraz obejrzeć film z przebiegu zabie-
gu rekonstrukcji piersi. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie koleżanki i kolegów zainteresowanych 
tematem zarówno wobec własnego zdrowia, jak  
i edukacji pacjentów. 

Pamiętajmy o swojej roli również jako eduka-
tora w profilaktyce zdrowotnej. O tym jak waż-
na jest ta nasza rola, jak bardzo potrzebna i jak 
społecznie akceptowana przekonaliśmy się pod-
czas ostatniej akcji profilaktycznej towarzyszącej 
konferencji „Respektowanie praw dziecka – szan-
sa czy obowiązek”, W trakcie trwania konferencji 
przebadaliśmy ponad 200 osób!!! Do naszego sto-
iska podchodzili uczestnicy konferencji, pracowni-
cy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wszyscy, dla 
których sprawa profilaktyki, zdrowego trybu życia 
jest ważna, choć nie zawsze potrafią znaleźć na 
nią czas. Serdecznie dziękujemy naszym koleżan-
kom z Zespołu Diabetologicznego za przeprowa-
dzenie badań!

Świadome i świadomi swojej roli, oraz wyni-
kającej z niej odpowiedzialności – zacznijmy po-
strzegać profilaktykę jako coś co skierowane jest 
także dla nas, z czego my również powinnyśmy 
korzystać. I czego powinnyśmy uczyć naszych pa-
cjentów.

Trudne sytuacje w szpitalach, źle poję-
ta reorganizacja, której efektem ubocznym 
może być nadużywanie władzy, mobbing – 
to momenty gdy bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebujemy pomocy. Nie jest prawdą, że 
w takich sytuacjach nikt nie jest w stanie 
pomóc. Mamy wsparcie prawne, socjalne, 
system zapomóg – i to jest nasza odpowiedź 
na sytuacje pozornie bez wyjścia. Na proble-
my w pracy – i problemy ze zdrowiem.

Na koniec zostawiłam najistotniejszą dla nas 
wiadomość. Pragnę wszystkie koleżanki i kolegów 
poinformować, iż w dniu 2.10.2012 położna Pani 
mgr Barbara Gardyjas powołana została na sta-
nowisko Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego.

Serdecznie gratulujemy, życzymy sił i wytrwa-
łości w podejmowanych działaniach, by konstruk-
tywne prace przyczyniły się do poprawy jakości 
pracy położnych i życia pacjentek.

Z wyrazami szacunku
Mariola Bartusek
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Kalendarium wrzesień 2012
4 września Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
4 września Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego

7 września

W Szpitalu Rejonowym w Zawierciu odbyła się konferencja „Odpowiedzialność 
zawodowa i etyka w pracy pielęgniarki i położnej”. W konferencji udział wzięli: 
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, Przewodnicząca OSPiP Barbara Gardyjas, 
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Teresa Kamińska.

7 września
Spotkanie pielęgniarek i położnych ZOZ Świętochłowice z okazji jubileuszu pracy 
zawodowej. Udział w spotkaniu wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski. 

11 września Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

12 września
Posiedzenie Rady Śląskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ. Udział wzięła 
Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś

12 września Posiedzenie Prezydium ORPiP.
13 września Posiedzenie Komisji Socjalnej.
14 września Posiedzenie Komisji Etyki.

14 września

W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach odbyła się konferencja 
„Odpowiedzialność zawodowa i etyka w pracy pielęgniarki i położnej”. W konferencji 
udział wzięli: Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Aleksandra Liszka, Członek OSPiP Bogusław Tokarz 
oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.

15 września
W Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych odbyła się Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Narodziny w Europie i na świecie” 

17 września Spotkanie Zespołu ds. Organizacji i Zarządzania

18-19 września

Posiedzenie NRPiP w Warszawie. Podczas posiedzenia poruszono między innymi 
kwestię uroczystego stroju zawodowego pielęgniarek i położnych oraz odznaczeń 
samorządowych. Przedstawiono również uwagi do obowiązujących aktów prawnych 
regulujących wykonywanie zawodów.

19 września Posiedzenie Komisji Kształcenia.

19 września

IX Konferencja szkoleniowo-naukowo „Zagrożenia pracy zawodowej  
a zdrowie personelu medycznego” organizowana przez PTP. Udział  
w konferencji wzięła Jadwiga Zasuń, członek ORPiP.

20-21 września

W GCR Repty odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa 
„Leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja i edukacja pacjenta z cukrzycą”. Udział w 
konferencji wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.

20 września Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

24 września
Uroczyste otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach. 
Udział wzięła członek ORPiP Jadwiga Zasuń.

25-26 września

25 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz 26 września w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Komisję Etyki i Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego „ Respektowanie praw 
dziecka - szansa czy obowiązek” 

25 września
W Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2012/2013, w której wziął udział Sekretarz Bartosz Szczudłowski.

26 września
W Jaworznie odbyła się konferencja „Informatyzacja w zakładach Opieki Zdrowotnej”. 
Udział w konferencji wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.

26-27 września
Uroczyste otwarcie nowej siedziby NZOZ Pulsmed w Rybniku. Udział wzięła Aurelia 
Szymanowska Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP.

26 września Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

28 września

Egzamin wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego 
dla pielęgniarek. Na specjalizację zakwalifikowano 25 pielęgniarek na miejsca 
dofinansowane z MZ i 14 pielęgniarek na miejsca finansowane ze środków OIPiP w 
Katowicach.

28 września

W SPSK-M w Katowicach odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne” organizowana przez Oddział 
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im. Mielęckiego. Udział w 
konferencji wzięła Jadwiga Zasuń, członek ORPiP.

29-30 września

W Szczyrku odbyła się konferencja szkoleniowa dla przewodniczących i członków 
okręgowych sądów pielęgniarek i położnych „Przygotowanie i przeprowadzenie 
rozprawy sądowej w I instancji”. Czynny udział w konferencji wzięła Przewodnicząca 
ORPiP Mariola Bartusek.
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Wyciąg z protokołu  
z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach

w dniu 29 sierpnia 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej 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 wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach, 

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony, 

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność,

• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą,

• wytypowania członka do Rady Społecznej Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

• odwołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• powołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego 
przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• zawieszenia postępowania o stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki,

• odmowy uznania kwalifikacji zawodowych w za-
wodzie pielęgniarki,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• skierowania na odbycie przeszkolenia położnej po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych członkom samo-

rządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół 

ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego II Regional-
nej Konferencji nt,: „Specyfika i różnorodność 
psychiatrii sądowej”,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych „Andrzejek” w 
Ośrodku Kształcenia OIPiP,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 
25 lipca 2012 roku.

Wyciąg z protokołu  
z posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach
w dniu 12 września 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• 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 wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślo-
ny, 

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położ-
nej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą,

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wpisu w reje-
strze podmiotów wykonujących działalność,

• Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia wpisu 
z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 
6 lat,

• skierowania na odbycie przeszkolenia położnej 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich  
6 lat.

Bartosz Szczudłowski
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PRAWNIK WYJAŚNIA
KTO MOŻE WYKONYWAĆ BADANIE  
ULTRASONOGRAFICZNE (USG)?

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

Zgodnie z pkt IV Wykazu świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki 
ich realizacji stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 111, poz. 653  
z późn. zm.), wymogi personelu przy realizacji świadczeń ultrasonograficznych są następujące:

Lp.  Nazwa świadczenia 
gwarantowanego Kwalifikacje personelu

1  Echoencefalografia

Personel:
1) lekarz specjalista, 
który ukończył spe-
cjalizację obejmują-
cą swoim programem 
nabycie umiejętności 
wykonywania badań 
ultrasonograficznych w 
określonym zakresie, 
lub

2) lekarz posiadają-
cy udokumentowane 
potwierdzenie umie-
jętności wykonywania 
określonych badań ul-
trasonograficznych.

2  USG tarczycy i 
przytarczyc

3  USG naczyń szyi 
- doppler

4  USG przezczasz-
kowa - doppler

5  USG ślinianek
6  USG przezciemiączkowa
7  USG krtani
8  USG śródpiersia
9  USG jamy opłucnej
10  USG klatki piersiowej
11  USG transrektalne

12  Endosonografia kana-
łu odbytnicy i odbytu

13  USG naczyń nerko-
wych - doppler

14  USG nerek, moczowodów, 
pęcherza moczowego

15  USG brzucha i prze-
strzeni zaotrzewnowej

16  USG gruczołu krokowego

17  USG naczyń kończyn 
górnych - doppler

18  USG naczyń kończyn 
dolnych - doppler

19
 USG innych obsza-
rów układu naczy-
niowego - doppler

20  USG płodu

21  Wewnątrzmacicz-
na cefalometria

22  Diagnostyka USG ma-
cicy ciężarnej - pełna

23
 USG węzłów chłon-
nych położonych 
powierzchownie

24  USG macicy niecię-
żarnej i przydatków

25  USG kończyn gór-
nych lub dolnych

26  USG stawów barkowych
27  USG stawów łokciowych

28  USG stawów rąk 
lub stawów stóp

29  USG stawów biodrowych
30  USG stawów kolanowych

31
 USG moszny w tym 
jąder i najądrzy

Lp.
Nazwa  

świadczenia  
gwarantowanego

Kwalifikacje personelu

32

 USG piersi  Personel:
1) lekarz specjalista, który 
ukończył specjalizację obejmu-
jącą swoim programem naby-
cie umiejętności wykonywania 
badań ultrasonograficznych 
w określonym zakresie, lub
2) lekarz posiadający udokumen-
towane potwierdzenie umiejęt-
ności wykonywania określonych 
badań ultrasonograficznych.

33

USG gałki 
ocznej

Personel: 
lekarz specjalista w dziedzinie 
okulistyki lub lekarz okulista, lub 
lekarz w trakcie specjalizacji z 
okulistyki, lub lekarz ze specjaliza-
cją I stopnia w zakresie okulistyki 
posiadający udokumentowane po-
twierdzenie umiejętności wykony-
wania badań ultrasonograficznych 
gałki ocznej.

pkt 34-38 pominięto
Ponadto, zgodnie z lp. 21 załącznika nr 5b cz. 1 do 
zarządzenia nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna z późn. 
zm., badanie ultrasonograficzne Doppler duplex z 
kolorowym obrazowaniem przepływu może wykonać:

● lekarz specjalista, który ukończył specjaliza-
cję obejmującą swoim programem nabycie umie-
jętności wykonywania badań ultrasonograficznych  
w określonym zakresie lub 

● lekarz posiadający zaświadczenie o ukończe-
niu określonej przepisami prawa formy kształcenia 
podyplomowego lekarzy, zakończonego certyfika-
tem potwierdzającym nabycie umiejętności w za-
kresie badań ultrasonograficznych dopplerowskich. 
Podmioty prowadzące takie formy kształcenia po-
winny posiadać potwierdzenie spełniania warunków 
prowadzenia kształcenia podyplomowego, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy 
dentystów (DZ.U.nr 239, poz. 1739), a w szczegól-
ności przestawić udokumentowaną formę spraw-
dzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycz-
nych nabytych przez lekarzy w trakcie określonej 
formy kształcenia. Przedmiotowe formy kształcenia 
podyplomowego muszą zostać zatwierdzone przez 
konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i dia-
gnostyki obrazowej.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, 
iż ani pielęgniarka, ani położna, nie posiadają 
kwalifikacji do wykonywania badania USG. 
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 POLSKIE PIELĘGNIARKI  
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

 
„To co jest korzystne dla pielęgniarek będzie korzystne dla pacjentów”.

W dniu 17 września 2012 roku 50 osobowa grupa pielęgniarek, reprezentująca placówki z 
całej Polski uczestniczyła w wizycie seminaryjnej w Brukseli. Nasze województwo reprezentowa-
ła 10 - osobowa grupa pielęgniarek PTP Oddziału Katowice w składzie: Anna Głos, Irena Siko-
ra- Mysłek, Danuta Broncel - Czekaj, Aneta Trzcińska, Marta Piórkowska, Magorzata Orzadow-

ska, Sylwia Krybus, Beata Wysoczańska - Skroban,  
Krystyna Klimaszewska, Renata Sówka, uczestni-
czyła w wizycie seminaryjnej w Brukseli. W tym sa-
mym czasie w Parlamencie Europejskim odbywało 
się posiedzenie IMCO (Komisji Rynku Wewnętrzne-
go i Ochrony Konsumentów), której tematem były 
zmiany w Dyrektywie 36/2005/WE, kluczowej dla 
określenia kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek w 
krajach Unii Europejskiej. Działania te podejmowane 
są od ponad 40 lat (od 1971 r., gdy powołano Stałą 
Komisję przy Parlamencie Europejskim, której celem 
było uregulowanie kształcenia pielęgniarek w UE).

Posiedzenie Komisji zostało zwołane z inicjatywy 
EFN (Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgnia-
rek) oraz Europosła Mr Phila Prendergasta. Czynny 

udział w obradach Komisji brali przedstawiciele EFN, Polskę reprezentowała Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia mgr Beata Cholewka oraz mgr Dorota 
Kilańska. Celem wizyty w Parlamencie Europejskim było podkreślenie rangi Dyrektywy nr 36 dla 
pielęgniarek Polskich. Miałyśmy możliwość spotkać się z europarlamentarzystami, między innymi 
Panią Małgorzatą Handzik, której przekazałyśmy oczekiwania 6 mln rzeszy pielęgniarek w UE.

Nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim dbają o to, aby nie dopuścić do obniżenia 
poziomu wykształcenia, niebezpiecznego dla jakości opieki i zapewnienia, że opieka będzie spra-
wowana przez personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, mogący zabezpie-
czyć opiekę właściwym osobom, we 
właściwym czasie. 

Zagadnienia ważne dla pielęgnia-
rek w kontekście zmian w Dyrektywie 
to utrzymanie 4600 godzin naucza-
nia, zachowanie proporcji kształcenia 
teoretycznego i praktycznego oraz 
ujednolicenie liczby lat wykształce-
nia ogólnego i wejścia do zawodu 
po 12 latach. Ważnym zagadnieniem 
jest zmiana (po 30 latach) załączni-
ka nr V do Dyrektywy, który zamiast 
przedmiotów określałby kompetencje 
zawodowe pielęgniarek kończących 
pierwszy poziom studiów. Misją EFN, 
która wspiera organizację w działaniach na rzecz pielęgniarstwa, jest: „To co jest korzystne dla 
pielęgniarek będzie korzystne dla pacjentów”.

Wizyta w Brukseli została zorganizowana dzięki zaangażowaniu mgr Doroty Kilańskiej - dłu-
goletniej Prezes Zarządu Głównego PTP w Warszawie. Grupa śląskich pielęgniarek składa gorące 
podziękowania za zaangażowanie w problemy polskich pielęgniarek oraz dzielenie się inicjatywa-
mi podkreślającymi znaczenie pielęgniarek jako kluczowych członków zespołu terapeutycznego, 
będącego na „pierwszej linii” kontaktu pacjenta/ klienta z ochroną zdrowia.

mgr Krystyna Klimaszewska
przewodnicząca PTP KT w Raciborzu
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GRYPA 2012
Grypa – poważna choroba zakaźna

mgr Mirosława Malara 
Konsultant Wojewódzki ds Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Grypa sezonowa jest ostrą infekcją wirusową, która łatwo rozprzestrzenia się drogą 
kropelkową z człowieka na człowieka. Wirus grypy krąży przez okrągły rok po całym 
świecie, sezonowo powodując epidemie zachorowań. 

Zakażenie wirusem grypy następuje drogą 
kropelkową poprzez wdychane powietrze, ka-
szel lub też drogą kontaktów pośrednich. Do 
objawów zakażenia należą: gorączka (trwają-
ca średnio 3-5 dni), ból gardła, ból głowy, bóle 
mięśni, dreszcze, złe samopoczucie, kaszel i ka-
tar. Powyższe objawy nie są specyficzne, stąd 
też grypa jest często mylona ze zwykłym prze-
ziębieniem lub innymi zakażeniami dróg odde-
chowych. Jest jednak poważną chorobą, która 
może skutkować groźnymi dla zdrowia i życia 
powikłaniami np. wywołać wirusowe czy wtór-
ne bakteryjne zapalenie płuc oraz zaostrzać 
przebieg chorób przewlekłych m.in. takich jak: 
choroba wieńcowa, przewlekła obturacyjna 
choroba płuc czy też cukrzyca. Grypa corocz-
nie dotyka ludzi w każdym wieku, jednak szcze-
gólne niebezpieczeństwo stanowi dla osób po 
65. roku życia oraz dla małych dzieci (poniżej  
2 roku życia). Kolejną grupą wysokiego ryzy-
ka są osoby cierpiące na choroby przewlekłe: 
serca, płuc, nerek, wątroby, na choroby krwi i 
cukrzycę, a także oso-
by z osłabionym ukła-
dem odpornościowym. 
Ponad 90% zgonów 
związanych z grypą 
dotyczy osób zakwa-
lifikowanych do grup 
ryzyka. U dorosłych 
ryzyko zgonu z powodu zakażenia i powikłań 
pochorobowych zauważalnie rośnie po 50. roku 
życia. 

Grypa – poważny problem społeczny na 
świecie

Według szacunków Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) epidemia grypy corocz-
nie skutkuje 3-5 milionami ciężkich zachoro-
wań i 250-500 tysiącami zgonów.Grypa jest 
wysoce zakaźną chorobą, która stosunkowo 
często rozrasta się do rozmiarów epidemii.  
W klimacie umiarkowanym epidemia grypy 
występuje w miesiącach jesienno-zimowych  
i wczesnowiosennych. Najczęściej grypa rozprze-
strzenia się w dużych skupiskach ludzi np. su-
permarketach, środkach masowego transportu, 
na ulicy, w szkole. Zarazić się grypą można także 
w placówkach medycznych, dlatego tak istotna 
jest profilaktyka grypy zarówno u pacjentów, jak 
i przedstawicieli służby zdrowia. 

Grypa – znaczne obciążenie finansowe 
dla państwa

Grypa może spowodować poważne proble-

my gospodarcze wynikające z wysokich kosz-
tów leczenia społeczeństwa (zwłaszcza w sezo-
nie zachorowań, kiedy placówki medyczne są 
przepełnione chorymi) oraz z niezdolności do 
pracy dużej liczby pracowników. Przykładowo, 
roczne koszty leczenia grypy w Stanach Zjed-
noczonych w 2004 r. (w tym: koszty hospitali-
zacji, wizyt ambulatoryjnych, wizyt lekarskich, 
leków), czyli tzw. koszty bezpośrednie, oszaco-
wano na 2,2 miliardy dolarów, zaś dalsze kosz-
ty pośrednie na 8,8 miliarda dolarów. W grupie 
niezaszczepionych osób dorosłych (w wieku 50-
64 lat) grypa była także główną przyczyną wy-
korzystywania dni wolnych od pracy. Oznaczało 
to ogromne straty wynikające z nieobecności 
tysięcy pracowników w zakładach pracy, przerw 
w działalności przedsiębiorstw i utraty przez nie 
produktywności.

Szacunkowe dane z Francji, Niemiec i USA 
wykazują, że całkowity roczny koszt sezono-
wych epidemii grypy w przeliczeniu na 100 000 
mieszkańców waha się pomiędzy 1 a 6 miliona-

mi dolarów.
Coroczne szczepie-

nia sezonowe są wciąż 
uznawane za najbar-
dziej skuteczny sposób 
zapobiegania grypie, 
jej powikłaniom i kon-
sekwencjom społecz-

no-gospodarczym. To rozwiązanie jest szcze-
gólnie rekomendowane osobom należącym do 
grup ryzyka oraz ich bliskim, aby maksymal-
nie zredukować ryzyko zachorowania. Wyższy 
poziom zaszczepienia społeczeństwa jest 
także przyczyną do tworzenia tzw. odpor-
ności zbiorowiskowej.

Z uwagi na wysoką skuteczność szczepionek 
przeciw grypie Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) stanowczo kładzie nacisk na szerzenie 
idei szczepień i wiedzy na ten temat wśród spo-
łeczeństw na całym świecie. Prowadzone dzia-
łania, których celem jest podniesienie świado-
mości na temat znaczenia profilaktyki grypy  
w założeniu mają się przekładać na lepszą 
ochronę przed tą chorobą, a w konsekwencji 
lepsze funkcjonowanie państw. 

U osób starszych i należących do grup ry-
zyka, szczepienie zmniejsza ryzyko wystąpienia 
objawów choroby i komplikacji zdrowotnych do 
60%, a ryzyko zgonu do 80%. Poziom ochrony 
(skuteczność szczepień) zależy m.in. od stopnia 
zgodności wirusów szczepionkowych z tymi krą-

Szczepienia przeciw grypie zapewnia-
ją około 70-90%-ową ochronę przed 

rozwojem objawów klinicznych u zdro-
wych dorosłych (w wieku 18-59 lat)
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żącymi w populacji w danym sezonie.
Bezpieczne i skuteczne szczepionki 

przeciw grypie są dostępne i będą dostęp-
ne każdego roku. 

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie są 
w użyciu od ponad 60 lat. Szczepionki dostępne 
na rynku polskim zawierają inaktywowany wirus 
grypy, który nie wywołuje choroby, tylko przy-
stosowuje system immunologiczny pacjenta do 
efektywnej walki z żywym wirusem. 

Wirusy grypy są niebezpieczne dla ludzkie-
go systemu odpornościowego dlatego, że cią-
gle mutują, czyli mogą zmieniać swoją formę 
w każdym sezonie. Dlatego też ludzie stale są 
podatni na chorobę, mimo że wcześniej już ją 
przechodzili, a organizm wytworzył odpowied-
nie przeciwciała. Stąd wniosek, że warto przyj-
mować szczepionkę corocznie, aby ustrzec się 
przed aktualnym szczepem wirusa. Każdego 
roku WHO bada tysiące próbek wirusów z ca-
łego świata i prognozuje, które odmiany będą 
najbardziej zagrażały ludności w nadchodzącym 

sezonie. Na podstawie tych rekomendacji wy-
twarzane są odpowiednie szczepionki. 

Jednym z najważniejszych wyzwań  
w profilaktyce obecnie jest edukowanie 
pacjentów i przekonanie ich do regular-
nych szczepień profilaktycznych. Do głów-
nych przyczyn, powodujących niski poziom 
zaszczepienia przeciw grypie można zaliczyć 
bowiem: brak wystarczającej wiedzy na temat 
choroby, na temat samych szczepień czy szcze-
pionek. Jak pokazują doświadczenia innych 
krajów zakrojone na szeroką skalę kampanie 
edukacyjne, skierowane do pacjentów i służby 
zdrowia, mogłyby zmienić obecny niekorzystny 
trend (poziom zaszczepienia Polaków przeciw 
grypie jest jednym z najniższych w Europie). 
Przesłaniem komunikacyjnym kierowanym do 
społeczeństwa nie powinno być jedynie kon-
centrowanie się na korzyściach wynikających 
ze szczepień profilaktycznych, ale także przed-
stawienie negatywnych konsekwencji zakażenia 
(poważne powikłania, śmierć).
Literatura u autorki.
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Słów małych kilka o rzeczach 
wielkich…..

Dzieci są nadzieją świata. Ich życie ma wartość nieprzeciętna. Są sensem istnienia 
wielu rodzin, matek i ojców, wielu też spędzają sen z powiek. Od początku swego ist-
nienia są kartą niezapisaną, w której historia życia w dużej mierze przez innych jest 
pisana. Przez innych, bo przez wiele lat swojego życia kierowane, uczone, wychowy-
wane nabierają kształtu. A kształt  ostateczny dorosłego człowieka wpisany w czło-
wieczeństwo pokazuje się dopiero wówczas, gdy czas z życia odchodzić. Miarą bowiem 
każdego z nas jest człowieczeństwo……

Kiedy podejmowaliśmy pierwsze rozmowy  
na temat konferencji etyki w zakresie praw  
i obowiązków dzieci, jedno słowo chodziło mi 
po głowie : MIŁOŚĆ. Bo tylko bezgraniczna mi-
łość pozwoli na podejmowanie mądrych dzia-
łań. Ale miłość rozumna, mądra, bezpieczna, 
miłość , która łączy ze sobą prawa i obowiązki. 

Bo też  tylko umiar w tym zakresie wyzwoli  
w nas miłość. 

Przechodząc pięknego, letniego popołu-

dnia przez Warszawę zobaczyłam w świetle 
słońca pomnik Korczaka z dziećmi… nie wiem 
dlaczego akurat w tym dniu, a może wiem…  
w tym bowiem dniu moja bliska znajoma opo-
wiedziała mi o dramacie swojej siostry i jej 

córki… dramacie, który  w postaci ojca ukrył 
dzieło bezkresu nienawiści, złości i egoizmu… 
Kiedy słuchałam jej opowieści, ściskał mnie 
bezkresny ból, ból bezsilności… nie mogłam 
oddychać… Nie mogłam  pojąć okrucieństwa, 
nie miałam wiedzy, jak pomóc… wiedziałam 
tylko jedno – trzeba coś zrobić, by uchronić 

kolejne istoty od bólu i cierpienia serca, bólu 
braku miłości, poniżenia, pogardy… dziś już 
wiem, że dzięki  wielu ludziom dobrego serca  
nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko zro-
bić  pierwszy krok. 

Wokół nas świat i ludzie, praca i dom, nie-
szczęście za nieszczęściem… jak w tym wszyst-
kim odnaleźć prawdziwe JA?  Szukaj …może 
jest gdzieś blisko….

Czy wystarczy jedna konferencja? Spotka-
nie, debata, wyciągnięte wnioski? Za mało… 
jestem zachłanna na życie, na życie oddane 
drugiemu człowiekowi.  W swej prostocie serca 
możecie dać więcej niż, niż bogacz wielkomiej-
ski… bo dziecko otoczone miłością poniesie tę 
miłość wśród dorosłych. I chociaż powinno być 
odwrotnie, taka waga współczesnego człowie-
czeństwa….

Rozejrzyjmy się dookoła, szukajmy wspar-
cia, patrzmy daleko w przyszłość, jak szachista 
rozgrywający partię szachów… nie zawsze liczy 
się wynik, ale zawsze liczy się gra…..
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Pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka, 
przez dwa dni 25 i 26 września pochylaliśmy się nad problemami dzieci, problemami, 
które bardzo często wywoływane są przez nas – dorosłych.

szpitalu? Dorośli mogą czasem sięgnąć do 
własnych wspomnień, tak właśnie uczyniła  
mgr Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej ŚUW. Jej refe-
rat pt. „ Mały pacjent w szpitalu – psychologia  

a zdrowie” oparty był na ciekawym połączeniu 
dziecięcych wspomnień i doświadczeń pracy 
zawodowej. mgr Marietta Hełka - Zastęp-
ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Woj. Śląskiego przedstawiła „ Pra-
wa dziecka do wychowania w rodzinie – or-

ganizacja i działalność ośrodków adopcyjnych  
w województwie śląskim”, wskazując na ich 
rosnącą rolę w tworzeniu dzieciom coraz więk-
szych szans na bezpieczne i dobre dzieciństwo. 
Doświadczenia w respektowaniu praw dziecka 
ma także śląska policja, insp Tomasz Ciepał 

W pierwszym dniu konferencji, w Sali Mar-
murowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
usłyszeliśmy referaty, które pokazały niemal 
pełne spectrum sytuacji, w jakich prawa dziec-
ka wymagają szczególnej uwagi.Sesję rozpo-

częła dr Mariola Bartusek, Przewodnicząca 
ORPiP, która przypominając niedawne tragicz-
ne wydarzenia, których ofiarami były dzieci – 
wskazała jak istotne i do dziś aktualne są prawa 
i zasady wychowania, sformułowane ponad pól 
wieku temu przez doktora Janusza Korczaka. 

Mgr Maria Gronczakiewicz, Społeczny 
Rzecznik TPD, scharakteryzowała swoją pra-
cę, wskazując na trudne dla dzieci sytuacje, 
wynikające z uwarunkowań prawnych, oraz 
nierozwiązanych relacji np. między rodzica-
mi. Jak czuje się dziecko podczas pobytu w 
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w swoim wystąpieniu przedstawił nie tylko 
te tragiczne momenty, gdy dziecko staje się 
ofiarą, ale i takie, gdy dorośli swoim świa-
domym postępowaniem stwarzają sytuacje, 
które bezpośrednio zagrażają bezpieczeń-
stwu dziecka. Druga sesja referatowa roz-
poczęła się od interesującego wystąpienia  
mgr Krystyny Klimaszewskiej, któ-
ra w swojej osobie łączy dwie funk-
cje: pielęgniarki i jednocześnie pre-
zesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Raciborzu. Następnie mgr Agnieszka 
Kuchna, dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu 
w swoim referacie pt „Prawo do wychowania 
- słów kilka o rozsądku w wychowywaniu” 
ukazała doświadczenia wychowawcy placówki, 
która w swoich założeniach ma zastąpić nieist-
niejący lub nieodpowiedni rodzinny dom. Szcze-
gólne prawa mają dzieci niepełnosprawne. 
mgr Bożena Benson, Rzecznik Praw Dziec-
ka, Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Paniówkach przedstawiła w swo-

im wystąpieniu różne oblicza integracji, której 
istotnym sukcesem jest szczery, niewymuszo-
ny uśmiech na dziecięcej twarzy.Jaką rolę bio-
rą na siebie pielęgniarki szkolne? O tym opo-
wiadała Hanna Paszko, ekspert ds. etyki przy 
NRPiP, Praca z dzieckiem na terenie szkoły daje 
pielęgniarce nie tylko możliwości działalności 
edukacyjnej, ale także pozwala na przyjęcie 
czasem postawy powiernika i mentora. Najbar-
dziej poruszające było wystąpienie dr Jolanty 
Markowskiej, Prezes Społecznego Hospicjum 
Cordis, pt „ Prawa dziecka ciężko chorego w 
realizacji opieki Hospicjum Cordis w myśl słów 
J. Korczaka: „Na tym właśnie polega męstwo, 
by walczyć do końca bez nadziei, wbrew roz-
paczy”. W działalności lekarza hospicjum, na 
którego oczach dzieci zamiast rozpoczynać – 

kończą życie, właśnie męstwo i często heroizm 
liczą się najbardziej. Pierwszy dzień konferen-
cji zakończył się podsumowaniem rzeczywi-
stych praw dziecka. Adwokat Kinga Rudnik 
wskazała na wynikające z Konstytucji, ustawy 
i uchwały, które powinny regulować postępo-
wanie instytucji i osób wobec najmłodszych 
obywateli RP.

Pierwszy dzień Konferencji uświetnił 
swoim występem zespół artystyczny z 
Raciborza „Gwiazdki Osiemnastki”.

Konferencji w Urzędzie Wojewódz-
kim towarzyszyła akcja promocyjna,  
zorganizowana przez Zespół Pielę-
gniarstwa Diabetologicznego i jego 
przewodniczącą Barbarę Mikołajec.

Drugi dzień konferencji, w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych, 
skupił uwagę uczestników na czysto 
pielęgniarskich aspektach kontaktów 
pielęgniarek i położnych z najmłod-
szymi pacjentami i podopiecznymi. To 
mocny akcent położony już nie tylko 
na prawne aspekty opieki nad dziećmi 
– ale na świadomość pełnej odpowie-
dzialności za ich zdrowy, harmonijny  

i bezpieczny rozwój fizyczny i psychiczny. 
Wykład inaugurujący przedstawił ks.dr 

Bogdan Pec pracujący w Ośrodku Leczenia  
i Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży „Dom 
Nadziei” w Bytomiu dzieląc się swoimi do-
świadczeniami w pracy z dzieckiem trudnym  
i uzależnionym. Wskazał, iż nie ma „dzieci 
trudnych” to dorośli, nie wiedzą jak postępo-
wać w sytuacjach trudnych w jakiej znalazło 
się dziecko.

Prawa Dziecka – określone w przepisach 
prawnych przedstawiła mec. Małgorzata  
Herian. Podkreśliła, iż Prawa dziecka są na-
turalną konsekwencją Praw Człowieka. Za-
daniem Państwa jest zapewnienie każdemu 
dziecku możliwości korzystania z przysługują-
cych mu praw. Zwróciła uwagę na Deklarację 
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Genewską oraz Konwencję o Prawach Dziecka, 
a także na Komitet Praw Dziecka jako orga-
nu monitorującego wypełnianie przez państwa 

członkowskie postanowień „Konstytucji Praw 
Dziecka”. Omówiła akty prawne obowiązujące 
w Polsce a regulujące prawa dzieci. Wskazała 
na: Konstytucję RP, ustawę o Rzeczniku Praw 
Dziecka, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, usta-
wę o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Ciekawy temat dotyczący Komunika-
cji z dzieckiem nienarodzonym” poruszyły  
mgr Barbara Kotlarz, dr Monika Mazurek. 

Kontakt z dzieckiem w łonie matki pobudza 
jego rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny 
(miłość, przywiązanie). Autorki, przedstawiły 
formy nawiązania kontaktu a więc komuni-
kację poprzez emocje, przez rozmowę, przez 
dotyk. Wydaje się, że natura celowo stworzyła 

skomplikowany mechanizm zależności w cza-
sie ciąży i porodu, aby umożliwić dostatecz-
ną ilość czasu na nauczenie się rozpoznawania 
wzajemnych sygnałów

dr Aleksandra Nowak – psycholog klinicz-
ny pytając czy aktywne słuchanie dzieci jest 
szansą czy obowiązkiem dorosłych, wskazała 
iż ogromnie ważnym elementem „sztuki ko-
munikacji” z dzieckiem, jest aktywne słuchanie 
polegające na tym, aby nie tylko słuchać, ale i 

słyszeć to, co dzieci do Nas (dorosłych) mówią.
Aby posiąść tę sztukę aktywnego słuchania 

musi ona opierać się na kilku zasadach, a więc 

akceptacji, tolerancji, szacunku, wymaga też 
wiedzy i pewnej aktywności ze strony dorosłe-
go. Przedstawiła kilka istotnych wskazówek, 
ułatwiających dobre słuchanie jak również 
omówiła wynikające z tego korzyści zarówno 
dla dzieci i dorosłych.

Choroba i hospitalizacja dziecka zawsze są 
przeżyciem emocjonalnym dla dziecka, i jego 
rodziców. Jak dzieci odbierają swoje prawa jako 
pacjenci było tematem kolejnego wystąpienia.

Z badań, które przeprowadziła pielęgniarka 
o wśród dzieci > 13 r. ż. i ich rodziców woje-
wództwa śląskiego wynika, iż znajomość praw 
dziecka w czasie ich hospitalizacji jest mała. 
Ponad 68% dzieci, jak i rodziców nie wiedzą 
o istnieniu takich praw. W silnych emocjach 
związanych z chorobą, zapominają, że otrzy-

mali podczas pobytu w szpitalu prawa pacjenta 
do ręki - np. w formie folderu. Pytała rodziców 
dzieci wieku 5 do lat 13 czy przed pójściem do 
szpitala opowiedzieli swoim dzieciom, cel po-
bytu i czy znają swoje prawa w szpitalu. Prawie 
80% nie przygotowała swoich pociech pod tym 
kątem. Owszem powiedzieli, dzieciom, że idą 
do szpitala na badania, ale tylko 45% z nich 
powiedziała im o zabiegu operacyjnym, powo-
dując szok psychiczny u nich przed samym za-
biegiem lub po wybudzeniu. 
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Autorka w ciekawy sposób przedstawiła za-
kres działań pielęgniarskich, poprawiających 
wiedzę na temat Praw Dziecka i realizację ich 
w szpitalu.

W drugiej części Konferencji 
pielęgniarki z Górnośląskiego 
Centrum Pediatrii w Katowi-
cach wykorzystując wiedzę, 
doświadczenie zawodowe 
przedstawiły tematy związane 
z edukacją zdrowotną realizo-
waną w odniesieniu do dzieci 
i młodzieży w wybranych pro-
blemach.

Mgr Roksana Wałdoch 
przedstawiła uwarunkowania i 
epidemiologię rozwoju cukrzy-
cy wśród dzieci i młodzieży, 
problemy dziecka z cukrzy-
cą w rodzinie w przedszkolu, 
szkole, na koloniach. Omówi-
ła metody działań edukacyjnych realizowane  
w Klinice poprzez organizowanie obozów re-
habilitacyjno – wypoczynkowych dla dzie-
ci chorych na cukrzycę typu 1. Przedstawiła 
prowadzoną tematykę edukacji dzieci poprzez 
samokontrolę, obsługę techniczną osobistej 
pompy insulinowej, liczenie kalorii przy posił-
kach i insuliny podawanej. 

Kolejnym nasilającym się problemem zdro-
wotnym przedstawionym przez mgr Małgorzatę 
 Wolską była otyłość wśród dzieci i młodzie-
ży określana jako  „ nadmiar tłuszczowej masy 
ciała” jak również „jako choroba, którą najła-
twiej rozpoznać a najtrudniej leczyć” Omówiła 
konsekwencje otyłości w postaci przyspieszenia 
wzrastania,zaburzenia emocjonalne, proble-
my „kosmetyczne,” zaburzenia ortopedyczne, 
zaburzenia gastroenterologiczne-stłuszczenie 
wątroby, kamica pęcherzyka żółciowego, zabu-
rzenia hormonalne, insulinooporność,cukrzyca 
typu 2. Przedstawiła strategię leczenia otyłości  
i edukację dzieci i ich opiekunów.

Niejednokrotnie konsekwencją nadwagi, 
małej aktywności fizycznej są urazy narządów 
ruchu u dzieci i młodzieży. O tym problemie 
wspomniała mgr Anna Szalonek. Wskazała 
na zagrożenia wypadkami u dzieci w szkole, w 
domu, w środowisku rówieśniczym. Przedsta-
wiła na przykładzie doświadczeń Górnośląskie-
go Centrum Zdrowia Dziecka formy edukacji 
zdrowotnej i promocję zdrowia prowadzoną w 
środowisku szpitalnym wśród pacjentów i ich 
rodzin dotyczącą edukacji w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy, przeciwdziałania ura-
zom narządu ruchu, bezpieczne uczestnictwo 

w ruchu drogowym, prewencja urazów szkol-
nych, przeciwdziałanie przemocy w szkole. 

Przemoc w rodzinie- Dziecko maltretowane, 
to zjawisko we współczesnym społeczeństwie 
mimo, iż jest nagłaśniane przez media narasta. 
mgr Beata Matlok Dudek pracując W Oddzia-
le Anestezjologii I Intensywnej Terapii ma do 
czynienia z dziećmi krzywdzonymi. Przemoc 
wobec dzieci to nie tylko fizyczne karanie,to 
także przemoc psychiczna, wykorzystywanie 
seksualne, niezaspakajanie podstawowych po-
trzeb dziecka, porzucenie. Krzywdzenie dziec-
ka jest przestępstwem. Pracownicy medyczni 
są prawnie zobowiązani do zgłaszania każde-
go przypadku maltretowania.

„Pielęgniarka szkolna, koordynator 
działań prozdrowotnych na rzecz dzieci  
i młodzieży” to wykład Hanny Paszko koń-
czący drugi dzień konferencji. Okres nauki – 
czyli okres przebywania ucznia, przez wiele 
godzin w szkole, jest też czasem niezwykle 
intensywnego rozwoju indywidualnej osobo-
wości, rozwoju fizycznego, psychicznego oraz 
czasem burzliwych, różnorakich doświadczeń. 
Pielęgniarka jest rzetelnym pomostem łączą-
cym uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Konferencja „Respektowanie praw dziecka 
– szansa czy obowiązek” była w swojej isto-
cie dwutorową dyskusją na temat… dzieci. Sy-
tuacji, w których potrzebują naszych działań,  
w których zapominamy, że są przecież ludźmi. 
Naszymi mniejszymi, słabszymi wersjami.

Mariola Bartusek
Małgorzata Maślanka

Barbara Lemanik
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Samokontrola piersi metodą tradycyjną tzw. kolistych ruchów
 

 Samokontrola piersi metodą tradycyjną 
tzw. kolistych ruchów.

Badanie piersi w pozycji stojącej
1. Stań przed lustrem z rękami opuszczony-

mi wzdłuż ciała i dokładnie obejrzyj piersi.

 2. Następnie obejrzyj piersi z rękami unie-
sionymi ku górze.

3. Oprzyj dłonie mocno na biodrach zwraca-
jąc uwagę na:

- zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu 
np. uniesienie ku górze,

- zmianę koloru skóry piersi lub brodawki 
(zabarwienie pomarańczowe),

- zmarszczenia skóry, zaczerwienienia, 
wciągnięcia, owrzodzenia brodawki sutkowej.

4. Prawą dłoń oprzyj o tył głowy, lewą dłonią 
badaj pierś prawą.

 5. Badając pierś staraj się palce trzymać 
płasko, lekko naciskaj, za-
taczaj koła posuwając się 
zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara wykonując ru-
chem spiralnym coraz węż-
sze kręgi i kierując się ku 
brodawce. W trakcie tego 
badania zwróć uwagę na 
ewentualne stwardnienia lub 
guzki, które spoistością róż-
nią się od otoczenia.

 
6. Ściśnij brodawkę sutko-

wą kciukiem i palcem wska-
zującym sprawdzając czy nie 
wydobywa się z niej wydzie-
lina.

7. Następnie zbadaj pierś lewą według po-
wyższego schematu.

Badanie w pozycji leżącej

8. Połóż się na wznak, podpierając podusz-
ką lewy bark. Lewą rękę podłóż pod głowę, a 
prawą dłonią badaj lewą pierś. Badając pierś 
staraj się palce trzymać płasko, lekko naciskaj, 
zataczaj koła posuwając się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara wyko-
nując ruchem spiralnym 
coraz węższe kręgi i kie-
rując się ku brodawce. 
W trakcie tego badania 
zwróć uwagę na ewen-
tualne stwardnienia lub 
guzki, które spoistością 
różnią się od otoczenia.

 

9. Następnie zbadaj prawą pierś według po-
wyższego schematu.

10. Teraz w pozycji leżącej na wznak, ułóż 
lewą rękę wzdłuż ciała, a prawą dłonią zbadaj 
lewą pachę. Następnie 
wykonaj badanie pachy 
prawej w odwrotnym uło-
żeniu. Zwróć uwagę na 
występowanie podejrza-
nych grudek (powiększo-
nych węzłów chłonnych) 
w dole pachowym.
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CHOROBA NOWOTWOROWA PIERSI 

mgr Irena Bonk
 Specjalista Badań Klinicznych

Ze względu na swoją częstość rak piersi stanowi poważny problem zdrowotny i spo-
łeczny. Nowotwór ten dotyka wiele kobiet aktywnych zawodowo i rodzinnie, upośle-
dzając nie tylko ich stan zdrowia fizyczny, psychiczny, ale również status społeczno-
-ekonomiczny, funkcjonowanie w rodzinie.        

Dzięki wprowadzeniu powszechnych pro-
gramów badań przesiewowych i postępowi 
we wszystkich metodach terapii, wyniki le-
czenia raka piersi stale się poprawiają. We 
wczesnym stadium raka piersi okaleczające 
amputacje coraz częściej są zastępowane za-
biegami oszczędzającymi, a usuwanie węzłów 
pachowych — biopsją węzła wartowniczego. 
Szybko rozwija się chirurgia rekonstrukcyjna. 
Zwiększa się indywidualizacja systemowego 
leczenia, uwzględniająca biologiczne cechy no-
wotworu. Pojawiają się nowe leki, w tym ukie-
runkowane molekularnie. 

W odniesieniu do zaawansowanego raka 
piersi dalszy rozwój tych terapii stwarza na-
dzieję na jego przemianę z choroby śmiertel-
nej na przewlekłą. 

Patomorfologia raka piersi   
Nieprawidłowości o charakterze zaburzeń 

proliferacyjnych w obrąbie piersi dotyczą na-
błonka przewodów lub zrazików i obejmują w 
przypadku obu umiejscowień zmiany o typie 
łagodnej hiperplazji, atypowej hiperplazji, raka 
przedinwazyjnego lub raka inwazyjnego (typ 
przewodowy lub typ zrazikowy). Około 85-
90% wszystkich raków inwazyjnych pochodzi 
z nabłonka przewodowego. 

Raki piersi dzielą się na 2 podstawowe gru-
py: raki przedinwazyjne i raki naciekające.

Nowotwory przedinwazyjne stanowią zale-
dwie 15 % wszystkich nowotworów piersi. są 
to bardzo wczesne stadia nowotworu, gdyż 
zmiany nowotworowe ograniczają się do na-
błonka i nie naciekają podścieliska. Nowotwory 
te nie naciekają na naczynia chłonne i krwio-
nośne eliminując tym samym ryzyko wystąpie-
nia zmian metastatycznych. Wyróżniamy tutaj 
dwa rodzaje zmian nieinwazyjnych in situ 

-  rak wewnątrz przewodowy (carcinoma in-
traductale in situ - DCIS),

-  rak wewnątrzzrazikowy ( carcinoma lobu-
lare in situ – LCIS).

85% diagnozowanych raków piersi stanowią 
nowotwory naciekające. Nowotwory te nacie-

kają tkankę podścieliskową, naczynia limfa-
tyczne oraz krwionośne dając zmiany przerzu-
towe. Do tej grupy nowotworów inwazyjnych 
– naciekających zaliczamy:
- rak przewodowy naciekający (carcinoma 

ductale infiltrans)
- rak zrazikowy naciekający (carcinoma lo-

bulare infiltrans)
- rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
- rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
- rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
- rak gruczołowo-torbielowaty (carcinoma 

adenoides cysticum)
- rak z metaplazją (carcinoma c. metaplasia).

Prawidłowa ocena stopnia zaawansowania no-
wotworów złośliwych ma decydujące znaczenie  
w wyborze odpowiedniego schematu leczenia. 

Patofizjologia raka piersi 
Powstawanie zmian nowotworowych trwa 

zwykle wiele lat i jest procesem wieloetapo-
wym. Możemy podzielić go na trzy fazy: ini-
cjację, promocję i progresję. Fazy te przecho-
dzą w siebie płynnie i trudno jest jednoznacznie 
określić granice między nimi.

Pierwszą fazą rozwoju nowotworu jest ini-
cjacja. Zachodzą podczas niej nieodwracalne 
zmiany w obrębie komórki pod wpływem dzia-
łania jakiegoś czynnika inicjującego będącego 
mutagenem. Zmiany te polegają na powsta-
waniu mutacji w genach, w wyniku których 
komórka zaczyna się dzielić w sposób niekon-
trolowany oraz dochodzi do zaburzenia progra-
mu różnicowania. Powstałe mutacje są prze-
kazywane następnym pokoleniom komórek. Po 
inicjacji komórka przechodzi w stan uśpienia 
i może tak trwać przez dłuższy czas. Oczywi-
ście proces inicjacji może zajść jednocześnie  
w wielu komórkach. 

Jeśli nowotwór zatrzyma się na tym eta-
pie, to mamy do czynienia z łagodną zmianą 
nowotworową. Jego komórki mogą namnażać 
się nadmiernie tworząc niewielkie guzy, które 
mogą uciskać sąsiednie tkanki i powodować 
pewne komplikacje zdrowotne. Zazwyczaj jed-
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nak nie zagrażają one w poważny sposób życiu 
ani zdrowiu.

Aby wejść w następną fazę, promocję, ko-
mórka musi być poddana działaniu kolejnego 
czynnika nazywanego promotorem. Promotor 
pobudza zainicjowaną komórkę do podziałów, 
czyli przyspiesza wzrost guza. Pojawiają się 

także pierwsze oznaki „zezłośliwienia” komór-
ki: zwiększona ruchliwość, utrata prawidło-
wego oddziaływania z sąsiednimi komórkami, 
inwazyjność (naciekanie najbliższych tkanek) 
i utrata swoistych funkcji enzymatycznych. W 
tej fazie niektóre cechy mogą jeszcze zostać 
odwrócone.

Następną fazą jest progresja. Komórka 
traci tu całkowicie zdolność reagowania na ze-
wnętrzne czynniki kontrolujące jej wzrost i żyje 
samodzielnie. Zaczyna wydzielać czynniki wzro-
stu, które jeszcze bardziej przyspieszają jej na-
mnażanie. Niektóre nowotwory zaczynają wy-
twarzać czynniki angiogenne, które powodują 
unaczynienie guza, czyli powstanie w nim sieci 
naczyń krwionośnych. Jest to niezbędne, aby 
komórki guza miały wystarczającą ilość sub-
stancji odżywczych i tlenu, których potrzebują 
bardzo dużo ze względu na intensywny wzrost i 
namnażanie. W tej fazie dochodzi do kolejnych 
mutacji i aberracji chromosomalnych i dalszego 
rozchwiania genomu komórki.

W zaawansowanej fazie progresji dochodzi 
do tworzenia przerzutów, które są ostatnim 
stadium procesu nowotworzenia złośliwego. 
Komórki nowotworowe odrywają się od guza 
pierwotnego i dostają się do naczyń krwiono-
śnych lub limfatycznych. Następnie wędrują 
nimi do innych tkanek i tam tworzą wtórne 
ogniska nowotworowe. Zazwyczaj pierwsze 
zostają zaatakowane węzły chłonne i wątroba, 
które zatrzymują komórki stransformowane 
jako obce i próbują je zniszczyć. Przy obni-
żonej odporności organizmu nie są jednak w 

stanie zniszczyć wszystkich komórek inwazyj-
nych i same stają się wtórnym siedliskiem no-
wotworu. 

W patogenezie raka gruczołu piersiowego 
dużą rolę przypisuje się hormonom gonado-
wym: estrogenom i progesteronowi. Prefero-
wany jest pogląd, że transformacja nowotwo-
rowa występuje pod bezpośrednim wpływem 
czynników rakotwórczych, natomiast hormony 
aktywują jedynie procesy tego wzrostu. Hor-
mony steroidowe, a w szczególności estrogeny 
są kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwo-
ju tkanki gruczołu piersiowego ale również sta-
nowią krytyczne czynniki wzrostu dla pieszości 
raków piersi. Nowotwory nie wykazujące eks-
presji receptorów hormonalnych nie będą re-
agowały na terapię hormonalną i muszą być 
leczone systemową chemioterapią.

W świetle współczesnej wiedzy estrogeny 
dostają się do wnętrza komórki na drodze dy-
fuzji. W komórce estrogeny łączą się z recep-
torem estrogenowym. Po połączeniu receptora  
z ligandem (estrogenem) konformacja recep-
tora ulega zmianie, co umożliwia mu połącze-
nie się ze specyficznymi sekwencjami DNA. 

 Występowanie ekspresji ER i PR jest zwią-
zane z typem histologicznym raka piersi. 

Ekspresja receptorów ER i PR nie jest stała  
i zmienia się wraz z postępem choroby. Zazwy-
czaj liczba komórek wykazujących ekspresję 
receptorów ER i/lub PR stopniowo spada wraz 
z postępem choroby. Do grupy wymienianych 
czynników klinicznych mających wpływ na ro-
kownie należą:

–  wiek,
–  stan menopauzalny,
– typ histologiczny i stopień złośliwości raka 

(G),
–  liczba zmienionych przerzutowo węzłów 

chłonnych pachy,
–  stopień ekspresji receptorów estrogeno-

wych (ER) i progesteronowych (PgR),
–  stopień ekspresji receptora HER2.
Nadmierną ekspresję receptora HER2 

stwierdza się u 20–30% chorych na raka piersi.
Pacjentki z guzami wykazującymi nade-

kspresję HER-2 żyją krócej i wcześniej wy-
stępują u nich przerzuty odległe. W guzach 
tych chorych rzadziej stwierdza się ekspresję 
receptorów estrogenowych (ER) i w związku  
z tym rzadziej stosuje się uzupełniające lecze-
nie hormonalne. 

Amplifikacja receptora HER2 wiąże się  
z opornością na hormonoterapię. Uważa się, 
że mutacje genów supresorowych nowotwo-
rów BRCA1 i BRCA2 odpowiadają za większość 
przypadków dziedzicznych raków piersi. Szacu-
je się, że obecność mutacji w genach BRCA1  
i BRCA2 zwiększa ryzyko wystąpienia raka pier-
si w czasie całego życia kobiety nawet o 87%.
Literatura u autorki
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Gra na czas

O nim teraz będzie głośno. Przez cały październik będzie nas atakować: ulotkami, 
spotami w telewizji, różową wstążeczką. I pewnie z lękiem niejedna z nas zbada swo-
je piersi pod prysznicem. Z lękiem, bo a nuż coś sobie wyczuję. A potem październik 
minie, a my przez jedenaście miesięcy będziemy się starały o nim zapomnieć, aż do 
następnego października. 

Ale on nie robi sobie przerwy, jest, działa 
i to nie tylko w październiku. Niezmordowa-
ny, nieprzewidywalny – rak piersi.

Różowa wstążeczką jako symbol walki z 
rakiem piersi pojawił się w mediach, szcze-
gólnie w kobiecej prasie, w 1990 roku. Od 
tego momentu przez 22 lata w każdym 
październiku nagłaśnia się problematykę 

chorób piersi, nawołuje się kobiety do sa-
mobadania, do badań mammograficznych, 
do usg piersi. Przez te 22 lata z pewnością 
mamy większą świadomość choroby, która 
zagraża każdej z nas. Ale – nadal, statysty-
ki przerażają. W Polsce co dziesiąta kobieta 
ma raka, z którym zgłasza się do lekarza 
zbyt późno. Czasem – za późno. 

Mariola Bartusek, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach: Paradoksalnie, czas 
który ma tak ogromne znaczenie w przebie-
gu choroby nowotworowej – jest najczęściej 
powodem, dla którego przegrywa się walkę 
z rakiem. Potrafimy znaleźć czas dla rodzi-
ny, męża, dzieci, tak często oddajemy swój 
czas bez reszty pracy, powołaniu, działalno-
ści zawodowej czy społecznej – i w tym bi-
lansie nie znajdujemy już czasu dla siebie. 
Nie mamy czasu na profilaktyczne badania, 
a na 5 minut samobadania pod prysznicem 
po męczącym często dniu często po prostu 
nie mamy już sił oraz tego cennego cza-

su, który może zdecydować o następnych 
dniach, tygodniach, miesiącach, latach.

To może brzmieć przerażająco, ale me-
dialna kampania nie skutkuje tak jak po-
winno. Mimo czytelnego przekazu – odzew, 
odpowiedź grupy odbiorców czyli kobiet - 
jest niewystarczająca. 

Lidia Sołtysek, lekarz, chirurg z Szpi-
tala Wielospecjalistycznego w Jaworz-
nie: Statystyki mówią, że jedna na dziesięć 
kobiet zachoruje na raka, a właściwie to jed-
na na osiem, proszę sobie to tak wyobrazić: 
ja i siedem moich koleżanek, i to jedna z 
nas ma raka piersi. I dobrze, by ta świado-
mość do nas dotarła. Ale to nie wszystko, 
musi być ciąg dalszy – by kobieta zechciała 
się przebadać, przyjść do nas. Bo nie wstyd 
jest chorować na raka piersi, ale to wstyd 
nie dać sobie szansy na życie. I to jest ta 
prawda, bo kobiety mówią: coś mi zrobią, 
jak ja się pokażę, mężowi, dzieciom, sąsia-
dom... Ale te myśli niczego nie zmieniają, 
nic od tego się nie zmienia na lepsze. Sa-
mobadanie, profilaktyka – to musi być na-
wyk, bo przecież ja też mogę zachorować. 
To się po prostu może stać. Więc muszę się 

badać, sprawdzać, upewniać się. I – pójść 
do lekarza.

Być może mamy już do czynienia  
z efektem sprzężenia zwrotnego, zbyt dużo 
tej nagonki, tych statystyk, tego szumu,  
i – zbyt dużo strachu. Bo najczęściej kobiety 
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myślą: rak to wyrok. Rak to nie angi-
na, ale – nie jest to też wyrok skazu-
jący na śmierć, jak z każdą chorobą 
trzeba z nią walczyć, i zacząć walkę 
jak najwcześniej – by ją wygrać. To 
jest możliwe. To jest realne. 

Joanna Kruk, Pielęgniarka 
Oddziałowa Oddziału Chirur-
gii Ogólnej i Endokrynologicz-
nej Szpitala Wielospecja-
listycznego w Jaworznie: 
Jest to kwestia świadomości 
kobiet, dużo trzeba mówić by 
przekonać je, że tak nie jest 
to że to nie wyrok. I potrzeba 
czasu, bo każda kobieta przyj-
muje pewne prawdy po swo-
jemu, w swoim czasie, róż-
na jest ta tolerancja na takie 
przeżycie. Jedna potrzebuje 
więcej czasu, inna mniej, to 
kwestia indywidualna, osobi-
sta. Wszystkie te akcje, które 
się w mediach dzieją z pew-
nością prędzej czy później od-
niosą skutek, bo niechby na-
wet do dwóch osób dotarły, to 
już jest ważne. O raku trzeba mó-
wić i to mówić wprost. I chociaż w 
środowisku, które nie jest związane 
ze służbą zdrowia jest trudniej mó-
wić na ten temat, to my, jako osoby 
bardziej świadome i przekonane do 
pewnych rzeczy, oczywistych prze-
cież, powinnyśmy mówić tak, by po 

prostu mogło to dotrzeć do kobiety - pacjentki. 
Rak to nie jest grypa…jeżeli przedstawimy pa-
cjentce opinię, że rak to rak, czyli wyrok, to wów-
czas nie uda się do niej dotrzeć. Trzeba umieć 
mówić inaczej, nie przekazywać tylko najgorszych 
wieści, przekonać, że są inne wyjścia z sytuacji, i 
możliwości, z których można czerpać. Oczywiście, 
to nie jest łatwe, to trudny proces, przez który 
kobieta musi przejść, początki są bardzo trudne... 
Ale przecież później można tę utraconą pierś zre-
konstruować, tylko trzeba dać sobie szansę. Trze-
ba kobiecie od razu pokazać te drogi, które musi 
przejść, ale które nie muszą przecież wcale skoń-
czyć się tragicznie. 

A na początku tej drogi jest profilaktyka. I ten 
etap jest taki sam dla każdej z nas. Zanim coś 
wykryje, zanim usłyszy diagnozę.

Lidia Sołtysek: Pierwszy etap to tak napraw-
dę profilaktyka. Samobadanie. I ta świadomość, 
że ja mogę mieć raka piersi, kiedyś. Bo to że je-
stem zdrowia, ze nic mnie nie boli i nic mi nie do-
lega – to nic przecież tak naprawdę nie znaczy. I 
to, że nikt w rodzinie na to nigdy nie chorował – to 
też nic nie znaczy. Bo po prostu taki mamy narząd 
– on jest wrażliwy, cudowny i fantastyczny – ale 
wymaga szczególnej troski i świadomości. To po-
winno być naturalne: chodzimy do ginekologa, bo 
to już mamy w sobie zakorzenione, chodzimy do 

dentysty, bo wstyd chodzić z zepsutymi zębami, 
ale z tymi piersiami to już tak niekoniecznie. I tak 
najczęściej panie do tego podchodzą. W Polsce 
wykrywalność nowotworów w fazie zaawansowa-
nia jest na poziomie 80% a we wczesnej fazie – to 
20%. W innych krajach europejskich np. w Szwe-
cji, jest dokładnie odwrotnie, 80 % pań przycho-
dzi w fazie wczesnego diagnozowania. Czym to 
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wytłumaczyć? Nie wiem … może większą 
świadomością, i pewnie ważna jest też jakaś 
wiara… że to wszystko nie kończy się jakoś 
tak strasznie, okaleczeniem, śmiercią, nie-
możnością pracy, tylko, że z tym można żyć 
tak naprawdę. Kiedyś, chyba w Polsce było 
coś takiego, że kobiety, lokalne amazon-
ki, które przeszły raka piersi zrobiły sobie 
zdjęcia, dojrzałe panie: matki, babcie, cio-
cie, pokazały, że nadal są piękne. I na po-
czątku wywołało to oburzenie, jak można, 
takie zdjęcia. Ale okazało się, że zdjęcia są 
piękne, i co najważniejsze, kobiety są pięk-
ne. Dojrzałe panie poka-
zały swoją radość życie, 
swoją pewność siebie.  
I chyba tego nam po-
trzeba najbardziej. Ta-
kich gestów. Ale jest to 
pewnie kwestia naszej 
mentalności.

To nie tylko mental-
ność. Przecież mówi-
my o piersiach, które 
są naszym atrybutem, 
znakiem kobiecości, ma-
cierzyństwa. I myśl, że 
można je stracić.... jest 
poważną barierą.

Lidia Sołtysek: Na 
początku każda pacjent-
ka zawsze myśli o ampu-
tacji, ale obecnie, bardzo 
często stosuje się już operacje oszczędzają-
ce pierś, węzły chłonne czy pachę, i czasami 
pacjentka po tej wielkiej operacji raka piersi 
wychodzi z całkiem niezłym biustem, ładną 
piersią, czasem nawet lepszą niż ta druga, 
która jest zdrowa. Gdy pojawiają się panie 
z małym, centymetrowym guzkiem, to je-
steśmy gotowi je nawet po rekach całować, 
bo takich kobiet jest naprawdę mało. Panie 
najczęściej myślą: a to jeszcze poobserwu-
ję, poczekam. A tu nie ma na co czekać, 
bo właśnie im ten guzek jest mniejszy, im 
wcześniej pacjentka do nas przyjdzie, tym 
ładniej ją możemy zaopatrzyć. I naprawdę 
zdarzają się panie, które po takich właśnie 
operacjach wyglądają świetnie. Każdy gu-
zek trzeba badać, sprawdzać, bo taka jest 
nasza budowa ciała, im jesteśmy starsze 
tym jesteśmy bardziej podatne na choroby 
nowotworowe. Jeżeli mamy w rodzinie to 
obciążenie nowotworowe, to tym bardziej 

wymaga to czujności, panie które brały hor-
monalną terapię zastępczą – tym bardziej 
powinny się monitorować. Wiele tu jest 
koncepcji, ale generalnie, każda kobieta, 
choćby prowadziła najzdrowszy tryb życia, 
nawet wegetarianka prowadząca ekologicz-
ny tryb życia – i tak musi na siebie uważać, 
musi się badać. Tak jak chodzimy do den-
tysty regularnie, do ginekologa regularnie – 
tak samo pod prysznicem raz w miesiącu te 
5 minut trzeba dla siebie poświęcić. 

Przejdźmy więc do następnego etapu: 
guzek wykryty, zdiagnozowany, zoperowany 

i …. Co dalej? Bo kochamy piękną bieliznę, 
sukienki z dużymi dekoltami, szczycimy się 
pięknymi piersiami, dwiema piersiami. Więc 
- rekonstrukcja. W Szpitalu Wielospecjali-
stycznym w Jaworznie dokonuje się rekon-
strukcji piersi z wykorzystaniem expande-
ra - pozwalającego na rozciągnięcie skóry. 
Expander wszczepia się pod mięsień pier-
siowy w miejscu, aby uzyskać odpowiednią 
„kieszeń” dla wprowadzenia stałego implan-
tu. Następnie przez kilka tygodni expander 
rozpręża się, wstrzykując do środka fizjolo-
giczny roztwór soli., co powoduje stopniowe 
rozciąganie skóry. Potem expander usuwa 
się, a w wytworzoną przestrzeń wszczepia 
się na stałe właściwy implant.Czy to meto-
da dla każdego?

Lidia Sołtysek: Prawie dla każdego ale 
zależy jaka rekonstrukcja. Oczywiście waż-
ne są rokowania, pacjentka planowana do 
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rekonstrukcji musi być pozytywnie zatwier-
dzona przez onkologa. Pełne wyjście z cho-
roby daje największą szansę. Zupełnie inne 
postępowanie jest u pań, które są po am-
putacji piersi, zupełnie inne u pań po czę-
ściowym usunięciu, czasami ubytek jest tak 
niewielki, że nie ma potrzeby poprawiać. 
Zrekonstruowanie piersi zupełnie utraconej 
ma np. tę wielką zaletę, że nie trzeba no-
sić wkładki, no i wyrównuje to ciężar ścia-
ny klatki piersiowej, przecież piersi ważą... 
Kiedy nie ma jednej piersi to jest przeciw-
waga, pół biedy, gdy jest to rozmiar B, ale 
gorzej gdy jest to D lub E, trochę inaczej się 
chodzi, kręgosłup też jest inaczej obciąża-
ny, nie młodniejemy więc i gorzej nam się 
oddycha, starsze panie maja częstsze in-
fekcje dróg oddechowych. Do którego roku 
życia można rekonstruować piersi…. Szcze-
rze ? nie ma takiego wieku, bo w każdym 
wieku kobieta ma się czuć atrakcyjnie, czy 
po prostu wygodnie, bo czasami jest to też 
kwestia wygody, niekoniecznie tylko wizu-
alnego wyglądu. Więc gdy troszkę podho-
dujemy ten biust, i wkładamy te ekspande-
ry, to panie mówią z dumą: no, już mi się 
taki roweczek robi. I to jest ta chwila, kiedy 

są już pewne, że było warto. I to też jest 
najważniejsza rzecz przy podjęciu decyzji o 
rekonstrukcji piersi: determinacja pacjent-
ki, to czy ona naprawdę chce. 

Urszula W. ma błysk w oku i uśmiech na 
twarzy. Mówi z ożywieniem, właśnie „pracu-
je” pod jej skórą expander.

Urszula W.: Zobaczymy jak będzie da-
lej, ale jak na razie nie odczuwam żadnych 
dolegliwości, no, jedynie ten gorset w cza-
sie upałów...A co mnie skłoniło? Jestem 

kobietą, utracić pierś, to dla mnie jak bez 
ręki, bez nogi, ktoś może powiedzieć: to 
tylko pierś, ale to jest przecież część mnie, 
i chciałabym ją mieć. Życie bez niej byłoby 
przecież niezbyt komfortowe, ubieranie, to-
aleta, wszystko przy zamkniętych drzwiach 
łazienki, i to krępowanie się przed rodziną.    
Ale przede wszystkim jestem kobietą, i na-
dal nią będę.

Aby jak najwięcej przypadków raka piersi 
kończyło się happy endem konieczne jest 

spełnienie wielu warunków. Początek leży 
w rękach, a właściwie palcach, samej ko-
biety. A potem potrzebna jest dobra mam-
mografia, dobry radiolog, dobry i zgrany 
zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitan-
tów, którzy stworzą odpowiednią atmos-
ferę wokół pacjentki. Taką by chciało jej 
się walczyć, by dostrzegła w tej trudnej 
przecież walce nie tylko światełko w tune-
lu, ale i ogromną szansę na dalsze piękne 
życie. Takie możliwości ma szpital w Ja-
worznie, z pewnością także dzięki ogrom-
nej charyźmie dyrektora i ordynatora  
w jednej osobie, doktora Józefa Kurka.

Józef Kurek, lekarz, chirurg, Ordy-
nator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Dy-
rektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjali-
stycznego w Jaworznie: Robimy u nas 
wszystko, od A do Z. Od przyjęcia pacjen-
ta, zdiagnozowania, dobrej mammografii, 
potem decyzja: czy pacjentkę operujemy, 
czy stosujemy leczenie uzupełniające, i do-
piero potem, gdy pacjenta kwalifikujemy 
do zabiegu operacyjnego, to podejmujemy 
kolejną decyzje : do jakiego typu zabiegu 
pacjenta kwalifikujemy. Jeżeli zmiana ulo-
kowana jest korzystniej, jak również gdy 
jest korzystny jest rodzaj nowotworu, i jest 
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on nie jest większy niż 20 mm, można się 
pokusić o ewentualny zabieg oszczędzają-
cy, a jeżeli mamy już wynik histopatolo-
giczny to wtedy wiemy już tak naprawdę 

co z pacjentem mamy robić. I wchodzą tu 
już kolejne zabiegi operacyjne w zależności 
od zaawansowania nowotworu, lokalizacji i 
tego czy jest to zmiana jedno czy wieloogni-
skowa. I znowu u decydujemy czy są to za-
biegi oszczędzające, radykalne albo bardzo 
radykalne z usunięciem pachy. To również 
zależy od wieku i decyzji pacjenta. Inaczej 
leczymy pacjenta, który zdecyduje się na 
naświetlania i chemioterapię, inaczej takie-
go, który stwierdzi: mam już 74 lata, nie 
będę nigdzie jeździć, i tego typu pacjent-
ki również się zdarzają. Wtedy decyduje-
my się na zabieg maksymalnie szeroki, aby 
zabezpieczyć pacjentkę przed ewentualny-
mi następstwami. Widać tu wyraźnie wie-
lowątkowość naszych postępowań. Dlatego 
tak potrzebny jest dobry ośrodek, którym 
się tym wszystkim zajmie kompleksowo. 
Jesteśmy trzecim ośrodkiem który posiada 
gamma kamerę, posiadamy jednocześnie 
mammoton, oczywiście także mammograf 
– i myślę że możemy zaoferować pacjent-
ce pełną opiekę. I robić to od rozpoznania 
aż do ewentualnego zabiegu. Czas jaki po-

winno się liczyć od wykrycia biegnie szyb-
ko. Wykrycie – to już powinna być decyzja  
o leczeniu. W tym momencie natychmiast 
się powinno rozpocząć diagnostykę. Naj-
pierw trzeba sprawdzić co to jest, może 
to być banalna sprawa: kaszak, tłuszczak, 
włókniak, i tak jest w 9 na 10 przypadków. 
Życie w świadomości : „mam guza” jest o 
wiele bardziej męczące, niż pójście do le-
karza i zdecydowanie o diagnostyce. Lepiej 
sobie zrobić badania by stwierdzić co to jest, 
bo zamęczyć może sama świadomość. Po 
prostu – gdy pojawią się objawy, powinno 
się to zdiagnozować. W 9 na 10 przypadków 
sprawa jest banalna, ale ten jeden przypa-
dek, guzek, będzie wymagał diagnostyki,  
a w jeszcze pewnym procencie tej diagno-
styki pogłębionej, i usunięcia go w konse-
kwencji. Ten czas biegnie więc szybko, to 
nie może być tak, że jeszcze te wakacje 
przeczekam, ten remont, nie – w tym przy-
padku ten czas zaczyna się bardzo liczyć i 
on ma wpływ na to co będzie dalej. Nie zna-
my biologii nowotworów na tyle by wiedzieć 
w jakim tempie się rozwija, ile mamy jesz-
cze czasu. I dlatego ważne jest by pacjent 
poczuł, że lekarz jest dla niego partnerem w 
tej walce o życie, o zdrowie. I nie mówię tu 
tylko o chirurgu, ale ważny jest cały zespól 
terapeutyczny, bo zaczynamy tez wciągać 
do tego rehabilitantów, których angażuje-
my w drugiej dobie po amputacji, wiedząc 
jak ważne jest szybkie rozpoczęcie rehabili-
tacji. Stworzenie współpracy całego zespołu 
z pacjentem jest ważne, i dostosowane do 
indywidualnego pacjenta. 

Kompleksowość, to słowo – klucz. Le-
czenie bez konieczności podróży po całym 
województwie, opieka od początku do finału  
w jednym miejscu, w otoczeniu tych sa-
mych, poznanych już i polubionych pielę-
gniarek, lekarzy. Znane twarze, ręce, wnę-
trza...to bardzo ważne w chorobie, która 
przecież jest pasmem stresów, lęków. Dla-
tego Jaworzno zasługuje na uwagę każdej 
kobiety. 

mo.

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji, 
Lekarzy i Pielęgniarek Szpitala Wielospecja-
listycznego w Jaworznie za ogromną pomoc 
przy realizacji materiału.
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AMAZONKI W JAWORZNIE

W zamiarach Marii Żalińskiej - położnej ZLO i Grażyny Witosińskiej pracownika 
oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie od 
dawna powstawał pomysł pomocy kobietom po zabiegach onkologicznych. 

W 2002 roku uczestniczyły w Konferencji 
zorganizowanej przez Amazonki w Sosnowcu. 
Wśród gości zaproszonych była Posłanka na 
Sejm Pani Elżbieta Bolek. Spotkanie Pań było 
inspiracją do podjęcia skutecznych działań w 
zorganizowaniu Zrzeszenia Amazonek w Ja-
worznie. 

 29.10 2003 zostało zarejestrowane Zrze-
szenie Amazonek „Szansa” w Jaworznie. 
Przewodniczącą została Krystyna Giełdoń. 
 

Liderami pierwszych spotkań z amazonkami 
byli Barbara Komorowska-Czerwonka - psy-
cholog, św.p Wiesław Zasłonka - ginekolog  
i Teresa Ćwiek - położna.

Aktualnie Zrzeszenie liczy 44 kobiety. Naj-
młodsza Amazonka ma ok. 30, a najstarsza 
ok. 80 lat, wiele z nich jest po obustronnej ma-
stektomii. Amazonka zrzeszona w Klubie, 
to kobieta leczena z powodu raka pier-
si, która odczuwa chęć niesienia pomo-
cy innym, jest twarda, odważna, posiada 
twórczą postawę życiową, jest wrażliwa 
na cierpienie innych. Ruch Amazonek jest 
ruchem samopomocowym, nie medycz-
nym, który powstał po to, aby wzajemnie 
wspierać się w trudnym momencie nasze-
go życia, wywołanym diagnozą, chorobą 

i obciążającym leczeniem. Przeszkoliliśmy 
już 6 ochotniczek - pierwszą z nich była Ola 
- Aleksandra Radko, które odwiedzają kobiety 
przed lub po operacji, wspierając i wzmacnia-
jąc je psychicznie. 

 W Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ja-
worznie Amazonki dyżurują w każdy poniedzia-
łek (ZLO ul. Grunwaldzka 235), spotykają się  
w co 2-gi poniedziałek miesiąca. W spotkaniach 
czynnie uczestniczą lekarz, firmy protezujące, 
pracownik Urzędu Skarbowego, psycholog, 
dietetyk omawiający sposoby zdrowego żywie-
nia. Organizują spotykania integrujące : Dzień 
Kobiet, pielgrzymują do Częstochowy na ogól-
nopolską pielgrzymkę kobiet po mastektomii, 
jesienne spotkania przy pieczonych ziemniacz-
kach, wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne. 

Regularnie uczestniczą w zajęciach fizyczno 
rehabilitacyjnych na basenie, aerobiku, tań-
cach, masaż limfatyczny. Amazonki realizują 
też zadania publiczne dofinansowywane z bu-
dżetu Miasta Jaworzno – w tematach „Opty-
malne dojście do równowagi psychofizycznej 
kobiet z chorobą nowotworową piersi”, „Staję 
się kobietą- profilaktyka raka piersi w szkołach 
- Wraz z Amazonkami biorę udział w profilak-
tyce raka piersi i szyjki macicy wśród młodzie-
ży, uczę nauki samobadania piersi, amazonki 
mówią o swojej chorobie. Większość Amazo-
nek naszego Zrzeszenia znalazła guzka sama 
badając sobie piersi. Na stałe współpracują  

z rehabilitantką, masażystką i psychologiem. 
Są bardzo radosne i pogodne, pomagają sobie  
i innym.

Maria Żalińska
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA  
A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA  

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

adwokat Kinga Rudnik

Odpowiedzialność to szerokie pojęcie, które determinuje każdego z nas do określone-
go zachowania w danej sytuacji. Odpowiedzialność to także ponoszenie konsekwencji 
za nasze zachowanie, czyny (lub ich brak), a nawet słowa. 

Dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialno-
ści to: odpowiedzialność moralna i odpowie-
dzialność prawna. Odpowiedzialność moralna 
wskazuje na wartości (przekonania) ustalone, 
uznane i pożądane w określonej grupie lub da-
nym społeczeństwie. Odpowiedzialność praw-
na wynika z kolei z przepisów prawa, a ich 
przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich, 
których to prawo dotyczy.

Odpowiedzialność prawna jest pojęciem 
wielopłaszczyznowym, wielopostaciowym. 
Odpowiedzialność prawną można ponosić na 
gruncie kilku gałęzi prawa, m.in. na gruncie 
prawa karnego, prawa cywilnego, prawa pracy 
czy prawa regulującego zasady wykonywania 
danego zawodu (odpowiedzialność zawodowa). 
Do najważniejszych rodzajów odpowiedzialno-
ści prawnej, które mogą mieć zastosowanie do 
wykonywania obowiązków zawodowych przez 
pielęgniarkę lub położną należą:
	odpowiedzialność cywilna – która skut-

kuje zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę 
lub odszkodowaniem za wyrządzoną szkodę

 odpowiedzialność karna – którą jest po-
pełnienie czynu zabronionego (wykrocze-
nia, przestępstwa) pod groźbą kary przez 
ustawę (np. Kodeks karny) obowiązującą w 
czasie popełnienia tego czynu

	odpowiedzialność dyscyplinarna – od-
powiedzialność pracownika za naruszenie 
obowiązków pracowniczych, jest to odpo-
wiedzialność przed pracodawcą i wyłącznie 
w ramach stosunku pracy 

 odpowiedzialność zawodowa pielę-
gniarki i położnej– ponoszona jest za 
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki 
zawodowej oraz za naruszenie przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej
Ponadto jedno zachowanie, czyn (bądź 

brak działania) mogą skutkować poniesieniem 
ujemnych konsekwencji na gruncie kilku re-
gulacji prawnych. W praktyce oznacza to dla 
osoby, która naruszyła obowiązujące ją normy 
prawne, możliwość wydania wobec niej kilku 
decyzji (wyroków, orzeczeń) odnośnie tego 
samego zachowania, np. wyroku cywilnego, 
wyroku karnego, kary dyscyplinarnej wymie-
rzonej przez pracodawcę oraz orzeczenia w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Wa-
runkiem jest jednak, aby dane zachowanie, czyn 
(bądź bierność) naruszało przepisy z określonych 
dziedzin prawa. Odpowiedzialność ponosi się wy-
łącznie na gruncie tych regulacji prawnych, które 
zostały naruszone (złamane, niedopełnione). 

Odpowiedzialność prawna, w tym także od-
powiedzialność zawodowa, to poniesienie ne-
gatywnych konsekwencji nie tylko za określo-
ne zachowanie czy czyn naruszający przepisy 
prawne, ale także za brak odpowiedniego dzia-
łania (bierność) w przypadku, kiedy przepisy 
nakazują takie działanie, tj. zobowiązują do 
określonego zachowania w danych okoliczno-
ściach. Wówczas postąpienie wbrew przepisom 
prawa skutkuje poniesieniem odpowiedzialno-
ści na gruncie odpowiedniej regulacji prawnej. 
Zatem odpowiedzialności prawnej - w tym i 
odpowiedzialności zawodowej - podlegają oso-
by, które nie tylko swoim zachowaniem (dzia-
łaniem) naruszyły obowiązujące je przepisy 
prawa, ale i osoby które zachowały się biernie 
(zaniechały działania) w sytuacji, kiedy obo-
wiązujące je normy prawne nakazywały podję-
cie określonego działania. 

Możliwości poniesienia konsekwencji na 
gruncie kilku regulacji prawnych za to samo za-
chowanie (czyn lub brak działania) nie można 
łączyć z zasadą prawną tzw. „zakazu sądzenia 
dwa razy o to samo” (łac. Ne bis in idem). Są 
to dwa różne zakresy, które nie mają wspólne-
go elementu. Zasadna Ne bis in idem oznacza, 
iż organ prowadzący daną, konkretną sprawę 
(np. sąd karny, sąd cywilny czy sąd pielęgnia-
rek i położnych) nie może wydać drugi raz wy-
roku czy innego orzeczenia w tej samej spra-
wie, jeśli wcześniej zapadł już na gruncie tej 
samej regulacji prawnej prawomocny wyrok 
lub inne orzeczenie odnoszące się dokładnie 
do tego samego zachowania (czynu czy bra-
ku działania) i wobec tej samej osoby. Zatem 
zachowanie (czyn lub brak działania), które 
wyczerpuje znamiona przepisów prawnych z 
różnych regulacji (np. karnej, cywilnej i zawo-
dowej) może mieć finał w postaci wydania kilku 
wyroków lub orzeczeń, w zależności które re-
gulacje prawne zostały naruszone tym jednym 
zachowaniem (czynem lub brakiem działania). 
Jednakże już na gruncie jednej konkretnej re-
gulacji prawnej (np. prawa karnego lub prawa 
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w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej), 
to samo zachowanie (czyn lub brak działania) 
może być rozpoznawane tylko jeden raz, jako 
jedna sprawa i jeśli zapadnie prawomocny wy-
rok czy inne orzeczenie, nie można drugi raz 
rozpoznawać tej samej sprawy, przeciwko tej 
samej osobie.

Obowiązujące przepisy prawa zawierają tak-
że wskazanie zasad, które znajdują zastosowa-
nie do odpowiedzialności prawnej, w tym i do 
odpowiedzialności zawodowej. Do najważniej-
szych z nich należy zasada odpowiedzialności 
każdego wyłącznie za swoje działanie lub za-
niechanie. Nie ma możliwości, aby jedna oso-
ba odpowiadała prawnie za działanie (lub jego 
brak) innej osoby, nawet w przypadku kiedy 
razem (wspólnie) dopuściły się czynu (zacho-
wania, bierności). Każdy odpowiada wyłącznie 
w granicach swojego działania lub jego braku. 
Każdy ze współdziałających w popełnieniu czy-
nu zabronionego czy przewinienia zawodowego 
odpowiada także w granicach swojej umyślno-
ści lub nieumyślności niezależnie od odpowie-
dzialności pozostałych osób współdziałających. 
Czyn podlegający odpowiedzialności prawnej 
(w tym zawodowej) może zostać popełniony z 
winy umyślnej (sytuacja, gdy sprawca ma za-
miar popełnienia przewinienia /przestępstwa/ 
występku, to jest chce go popełnić albo prze-
widując możliwość jego popełnienia, na to się 
godzi) lub nieumyślnej (sytuacja, gdy sprawca 
nie mając zamiaru popełnienia przewinienia/
przestępstwa/występku, popełnia go jednak 
na skutek niezachowania ostrożności wymaga-
nej w danych okolicznościach, mimo że możli-
wość popełnienia tego czynu przewidywał albo 
mógł przewidzieć). 

Odpowiedzialność zawodowa jest pojęciem 
węższym od odpowiedzialności prawnej i jed-
nym z jej rodzajów. Cechą charakterystyczną 
odpowiedzialności zawodowej jest podleganie 
jej tylko przez ściśle określoną grupę osób, 
tj. osób wykonujących dany zawód, do któ-
rego odnoszą się zasady konkretnej odpowie-
dzialności zawodowej. Taką zawodową grupą 
są m.in. członkowie samorządu pielęgniarek i 
położnych. Na gruncie odpowiedzialności za-
wodowej pielęgniarek i położnych odpowiada-
ją tylko i wyłącznie pielęgniarki oraz położne 
w zakresie wykonywanego zawodu. Zgodnie z 
art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych wszyscy członko-
wie samorządu pielęgniarek i położnych oraz 
obywatele państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej wykonujący czasowo i okazjonalnie 
zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podlegają odpowie-
dzialności zawodowej co oznacza, że ich postę-
powanie oceniane jest w kontekście przepisów 
Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położ-
nej Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalonego w 
dniu 9 grudnia 2003r. przez IV krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych) oraz przepisów do-
tyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i 
położnej, a przede wszystkim ustawy z dnia 15 

lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
Naruszenie zasad etyki czy przepisów regulują-
cych wykonywanie zawodu pielęgniarki i położ-
nej stanowi tzw. „przewinienie zawodowe”. Or-
gany prowadzące postępowanie w przedmiocie 
odpowiedzialności zawodowej, tj. Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej lub Sąd Pielęgnia-
rek i Położnych, każdorazowo badają czy dane 
zachowanie (czyn, bierność) pielęgniarki lub 
położnej nosi znamiona naruszenia przepisów 
etyki lub dotyczących wykonywania zawodu. 
Jeśli tak, oznacza to, że pielęgniarka lub położ-
na może zostać pociągnięta do odpowiedzialno-
ści zawodowej za przewinienie zawodowe. 

Jednocześnie art. 37 wskazanej ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych stano-
wi, iż „postępowanie w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się 
niezależnie od postępowania karnego w spra-
wie o przestępstwo, postępowania w sprawie 
o wykroczenie lub postępowania dyscyplinar-
nego wszczętego w jednostce organizacyjnej, 
w której przepisy szczególne przewidują takie 
postępowanie. Może jednak być ono zawieszo-
ne do czasu ukończenia postępowania karnego 
w sprawie o przestępstwo lub postępowania w 
sprawie o wykroczenie”. Przepis ten podkreśla 
odrębność i niezależność odpowiedzialności 
zawodowej od innej odpowiedzialności prawnej 
(karnej). Daje także organowi prowadzącemu 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialno-
ści zawodowej możliwość „wstrzymania” tego 
postępowania, do czasu ukończenia innego to-
czącego się równolegle postępowania karnego. 
Rozwiązaniu temu przyświeca przede wszyst-
kim zasada tzw. ”ekonomiki procesowej”, po-
legająca na tym, aby nie przeciągać postępo-
wania, nie przedłużać go niepotrzebnie i nie 
powielać kilkakrotnie tych samych dowodów. 
W praktyce może oznaczać to wydanie naj-
pierw wyroku karnego skazujące np. przez Sąd 
Rejonowy, a następnie podjęcie postępowania 
zawodowego i wydanie orzeczenia przez sąd 
pielęgniarek i położnych, w których pielęgniar-
ka lub położna może zostać ukarana karą wy-
mienioną w ustawie o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych. Wówczas mamy do czynienia z 
sytuacją, że jeden i ten sam czyn (zachowanie, 
bierność) jest przedmiotem postępowań toczą-
cych się na gruncie dwóch regulacji prawnych, 
skutkujących wydaniem wyroku i orzeczenia, 
które wymierzają co najmniej dwie kary. 

Reasumując, należy pamiętać iż odpo-
wiedzialność zawodowa jest jedną z posta-
ci odpowiedzialności prawnej, która może 
funkcjonować równolegle z innymi rodza-
jami odpowiedzialności w zakresie tego sa-
mego czynu (zachowania, bierności). 

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 poz. 555 z poźn. zm)
2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz. U. 

1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm)
3. ustawa z dnia 15 lipca 20011r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039)
4. ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek 

i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038)
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ZAANGAŻOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH  
W REALIZACJĘ ZADAŃ

mgr Anna Gałecka
 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologicznego 

w SPSK Nr 1 w Zabrzu 

Zaangażowaniem pracownika medycznego w wypełnianiu powie-
rzonych zadań nazywamy określoną, kreatywną postawę charakteryzującą się aktyw-
nością, pełną koncentracją emocjonalną, determinacją przy wykorzystaniu nabytej 
wiedzy i umiejętności, z obserwowanym, adekwatnym do wielkości działania nakła-
dem energii w całym procesie pracy.

Cykl: „Zarządzanie w ochronie zdrowia”

Opieka medyczna jest szczególnym zakre-
sem działalności człowieka. W obszarze tym 
problem sprawnej organizacji i zarządzanie ma 
na celu skuteczną i efektywną syntezę pracy 
ludzkiej z pełną realizacją potrzeb pacjenta. 
Wiele czynników przyczyniających się do po-
prawy organizacji pracy, nie zostało jeszcze 
zbadanych, lecz bez wątpienia należy uznać, 
że postawy ludzkie odgrywają kluczową rolę w 
każdym zamierzonym czy realizowanym dzia-
łaniu.Nabyte kwalifikacje i doświadczenie są 
niezbędne w pełnieniu określonych funkcji w 
każdej organizacji, także w strukturach ochro-
ny zdrowia. Korzystne wzorce interpersonal-
ne w relacjach pacjent-personel dają poczucie 
bezpieczeństwa, wzmacniają zaufanie pacjen-
tów, poprawiają komfort pracy. W pełni aktyw-
na postawa personelu medycznego jest zazwy-
czaj równoznaczna z uzyskaniem pomyślnych 
rezultatów w procesie diagnostyki i leczenia, co 
przyczynia się do osiągnięcia sukcesu terapeu-
tycznego. Zaanga-
żowaniem można 
nazwać dodatko-
wy wysiłek podjęty 
przez człowieka z 
zamiarem uzyska-
nia wymiernych 
i oczekiwanych 
efektów. Zaangażo-
wany personel medyczny jest aktywny, zde-
terminowany, gotowy do podjęcia kolejnych, 
często niełatwych wyzwań. Niewątpliwie u 
podstawy tego procesu leży właściwe moty-
wowanie czyli mobilizowanie pracowników do 
bardziej wytężonej pracy, poprzez implikację 
stosownych motywatorów takich jak nagrody 
finansowe (najbardziej skuteczne), czy system 
wyróżnień i pochwał. Bardzo często, choć nie 
zawsze, aktywna postawa personelu zwyczaj-
nie wynika z tzw. przywiązania do organi-
zacji. Literatura podaje, że istnieją dwa za-
sadnicze elementy zapewniające rzeczywiste 
zaangażowanie w pracy. Aspekt racjonalny 
określa rolę ”wpasowania” pracownika w ogól-
ną strukturę organizacji. Drugi dotyczy sto-
sunku emocjonalnego pracownika np. kiedy 
pielęgniarka deklaruje zadowolenie z wyko-
nywanej pracy, ponieważ widzi jej pozytywne 
efekty również, gdy ma dobry kontakt z pa-
cjentami i właściwe relacje z przełożonym. Za-

angażowanie ma jednak różne poziomy i zależy 
od kilku istotnych czynników takich jak: środo-
wisko pracy, rodzaj przywództwa w organizacji 
czy perspektywy dalszego rozwoju.

Środowisko pracy kreuje różne możliwości, 
gdy jest dobrze zorganizowane zachęca do 
„efektywnych zachowań dobrowolnych”, jest 
bezpieczne i twórcze. Atmosferę pracy tworzą 
ludzie, ich zachowanie i sposób w jaki się do 
siebie odnoszą. Klimat ten kształtuje również 
wspólny wysiłek, tempo pracy i poziom stresu 
jaki temu towarzyszy. Przemiany, które współ-
cześnie zachodzą w organizacji ochrony zdro-
wia mają nie tylko na celu spełnianie oczekiwań 
pacjentów jako odbiorców usług medycznych, 
ale także zakładają sukcesywne podnoszenie 
rangi zawodów medycznych. Mechanizm ko-
rzystnych reform zdrowotnych ma inspirować 
personel, zwiększać jego gotowość do podej-
mowania dodatkowego wysiłku, zapewniać 

możliwość dalszego 
rozwoju, propagować 
politykę tzw. „zarzą-
dzania relacjami z 
ludźmi utalentowa-
nymi”. Do kluczowych 
czynników zwiększa-
jących zaangażowa-
nie w pracy zalicza-
my: profesjonalne 

programy szkoleniowe, wzajemne przekazy-
wanie doświadczeń, monitorowanie wysiłków 
organizacji i wyznaczanie nowych celów, sku-
teczne motywowanie, zachęcanie zespołu do 
porównywania swoich wyników z innymi gru-
pami osiągającymi sukcesy, stawianie przed 
zespołem realnych zadań, które zespół jest w 
stanie całkowicie wykonać i zakończyć. Podło-
żem zaangażowania może być kreatywność, 
która jest szczególnym rodzajem aktywności 
zawodowej. To umiejętność lansowania intere-
sujących pomysłów, dających efektywne roz-
wiązania określonych problemów. Kreatywna 
pielęgniarka potrafi w unikalny i niestandardowy 
sposób rozwiązywać problemy pielęgniarskie i 
w nowatorski sposób radzić sobie z konfliktami. 
To osoba aktywna, doskonaląca swoją wiedzę 
i umiejętności, identyfikująca się z zakładem, 
realizująca jego misję, rzetelnie wypełniająca 
swoje obowiązki, zgodnie współpracująca z ze-

Zaangażowanie w pracy jest tym większe 
 im większe są perspektywy rozwoju  

osobistego, im większa jest możliwość  
zgłaszania przez pracowników  

własnych pomysłów, spostrzeżeń i poglądów  
swoim bezpośrednim przełożonym. 
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społem, pomagająca innym w samorealizacji, 
czyniąca środowisko pracy przyjaznym i bez-
piecznym. Pielęgniarka kreatywna zazwyczaj 
chętnie realizuje więcej zadań, niż wynika to 
z jej funkcji. W lecznictwie ludzie kreatyw-
ni tworzą wysokiej jakości usługi, często przy 
minimalnym wykorzystaniu nakładów. Zaan-
gażowanie personelu zależy w dużej mierze 
od sposobu kierowania aktywnością zespoło-
wą, ponieważ sam sposób przewodzenia może 
wpływać mobilizująco lub deprymująco na pra-
cowników. Aktywny pracownik medyczny, wy-
kazujący szczególne zaangażowanie w pracy, 
ceni sobie pewną swobodę w podejmowaniu 
decyzji oraz oczekuje wsparcia i akceptacji ze 
strony kierownictwa.Pracownik zaangażowany 
oczekuje uznania i pochwały. Uznanie motywuje 
personel do jeszcze wydajniejszej pracy, nato-
miast brak uznania wyraźnie niszczy zaangażo-
wanie pracowników. Najbardziej destrukcyjnie 
na aktywność personelu wpływa taki stan, gdy 
pracujący traktowani są przedmiotowo, kiedy 
zbyt wąsko postrzegani, nie mają możliwości 
wykazania się pomysłowością i innowacyjno-
ścią. Edukacja jest szeroko pojętym procesem 
w organizacji, który zawsze przynosi określone 
rezultaty i niewątpliwie jest wartością w budo-
waniu i kształtowaniu wizerunku organizacji, w 
tym organizacji ochrony zdrowia. Rozwijanie 
wiedzy sprzyja prowadzeniu wszelkich korzyst-
nych innowacji i weryfikacji stereotypowych 
poglądów na kwestie, formułowane niejedno-
krotnie zdaniem: „Przecież zawsze tak było…”. 
Pracownicy zazwyczaj, odruchowo bronią się 
przed tym co nowe i nieznane w organizacji. 
Innowacje w naturalny sposób budzą obawy, 
lęk i nieufność, z czasem jednak okazuje się, 
że nowe koncepcje usprawniają oraz ułatwiają 
zadania, tworząc perspektywy dalszego rozwo-
ju. Nowoczesne organiza-
cje nie szczędzą środków 
na kształcenie zatrudnio-
nych pracowników, także 
w strukturach medycznych 
widoczne jest inwestowa-
nie w wiedzę i rozwój za-
sobów ludzkich. W zasobach ludzkich drzemie 
wielki potencjał, a z obserwacji i doświadczenia 
wynika, że w oparciu o popularne techniki np. 
„burzę mózgów” można uzyskać interesujące 
rozwiązania problemów, które dotychczas mo-
gły wydawać się trudne. Istnieją jednak okre-
ślone przeszkody w rozwijaniu wiedzy w orga-
nizacji do, których zaliczamy:
- brak skutecznej komunikacji w zespole
- przywództwo bez motywowania pracowników 
- „wąskie gardła” w finansowaniu szkoleń i 

studiów
- pasywna postawa wśród pracowników doty-

cząca zmian, przyjmowania nowych wzor-
ców i porzucenia dawnych przyzwyczajeń

- nieufność wobec innowacji
- złe doświadczenia wynikające z obserwacji 

tych organizacji „którym się nie udało”
- często nie zdawanie sobie sprawy, że sku-

teczne rozwijanie wiedzy nie jest kwestią 

szczęścia i przypadku tylko samozaparcia i 
systematycznego wysiłku

- brak perspektyw rozwoju w danej organiza-
cji z powodu nadmiernej nie konstruktywnej 
rotacji ”białego personelu”, bądź brak sku-
tecznego szczebla awansowania

- niewłaściwa ekonomika zakładu opieki zdro-
wotnej powodująca, że rozwijanie wiedzy 
wewnątrz organizacji wiąże się z większymi 
kosztami niż jej kupowanie

- demotywowanie pracowników we wdrażaniu 
własnych pomysłów
Znaczna część wiedzy kapitału ludzkiego 

wynika z wykonywania codziennych obowiąz-
ków zawodowych. Wieloletnia praktyka w za-
wodzie doskonali umiejętności rozwiązywa-
nia problemów, a także usprawnia i modeluje 
techniki wykonywania zabiegów medycznych. 
Doświadczony pracownik, po latach pracy, z re-
guły dysponuje takimi umiejętnościami, z któ-
rych często sam nie zdaje sobie sprawy - jest 
to tzw. wiedza ukryta. Jej wkład w proces roz-
wijania zasobów ludzkich jest bardzo znaczący. 
Na przykład pracownik z ukończoną specjaliza-
cją w zawodzie często w pełni nie uświadamia 
sobie, jak cennymi zasobami wiedzy dysponu-
je, a jeśli nawet ma pełną świadomość tego 
faktu, to nie potrafi istotnie tej kwestii opisać 
w jednoznaczny, zrozumiały sposób. Dlatego 
wiedzę powinno się prezentować w codziennej 
praktyce, powinna być wykorzystana dla do-
bra ogółu W rzeczywistości bywa tak, że część 
wiedzy zatrudnionych fachowców nigdy nie zo-
staje ujawniona i nie ma wówczas efektu prze-
kazu tej wiedzy adeptom w zawodzie. Zawsze 
należy mieć na uwadze, że odejście z organi-
zacji choćby jednego z ekspertów danej dzie-
dzinie, oznacza utratę części zasobów wiedzy 
w całej organizacji. Jeśli dobrze wykształcona 

osoba udaje się na eme-
ryturę, bądź zostaje zwol-
niona z pracy- organizacja 
traci tę wiedzę, którą dany 
pracownik posiada. We 
współczesnych organiza-
cjach tworzone są odrębne 

jednostki odpowiedzialne za ocenianie sugestii 
pracowników i nagradzanie pomysłodawców. 
Oczywiste jest, że ten system nie sprawdzi się 
w przestarzałych strukturach. Obserwuje się 
organizacje, które wymagają tylko pewnych 
modyfikacji w procesie rozwijania wiedzy pra-
cowniczej, wystarczy w racjonalny sposób wy-
korzystać już istniejący potencjał, tworząc no-
woczesny system zarządzania wiedzą. 

Ważne jest, aby organizacja, którą 
jest np. szpital umiała godzić swoje cele-  
w obszarze rozwijania wiedzy – z cela-
mi pracowników. Strategia taka zapew-
nia zatrudnionym komfort samorealiza-
cji, zwiększa ich zaangażowanie w pracy,  
a szpital czyni podmiotem działającym  
w myśl idei, że edukacja to kapitał, a in-
westycja w kadry zawsze się opłaca.
Literatura u autorki

Kreatywnością nazywamy zespół  
indywidualnych cech związanych  

ze zdolnością i chęcią  
do tworzenia innowacji. 

Cykl: „Zarządzanie w ochronie zdrowia”
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PIELĘGNIARKA W ODDZIAŁACH 
REHABILITACYJNYCH 

Hanna Paszko 
pielęgniarka, ekspert do spraw etyki przy NRPiP w Warszawie,  

wiceprzewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP w Katowicach 

Współczesny świat nieustannie się zmienia. Dlatego też pielęgniarstwo, nazywane 
„pielęgniarstwem trzeciego tysiąclecia” nieustannie rozszerza się, nadążając za roz-
wojem medycyny oraz innych dziedzin nauki. 

Do nowości, na bieżąco, dostosowując no-
woczesne modele pielęgnowania. Jednak, nie 
wszystko się zmienia. W tym nieustannie zmie-
niającym się świecie, nadal pozostaje niezmien-
nym, sam CZŁOWIEK – odbiorca pielęgniarskich 
usług, pielęgniarskiej troski. Nadal choroba jest 
kłopotem, niedogodnością i dyskomfortem, ból 
boli, cierpienie bywa udręczeniem a niepełno-
sprawność (powstała w przebiegu choroby, np. 
cukrzycy!) wzbudza ogromny lęk … 

Współczesne pielęgniarstwo stało się za-
wodem wyjątkowym, wymagający, dla osób o 
szczególnych cechach charakteru, o niezwy-
kłych predyspozycjach osobowościowych. 

Pielęgniarka zatrudniona w ośrodkach re-
habilitacyjnych, jest świadoma roli jaką pełni, 
przybliżając się do chorego „szczególnej tro-
ski” – czyli tego, który do-
znał uszczerbku na zdro-
wiu i przyjmowany jest na 
rehabilitację. Jest pewne-
go rodzaju d r o g o w s k 
a z e m, jest edukatorem 
oraz przewodnikiem po 
zakamarkach wiedzy ( nieraz trudnej do przy-
swojenia przez chorego ) i samego ośrodka, do 
którego przywożony jest człowiek potrzebują-
cy. Złożoność ludzkich, chorobowych i pourazo-
wych problemów jest tak duża, że pielęgniar-
ka, chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, 
nieustannie doskonali swoje umiejętności  
i uaktualnia swoją wiedzę. Pacjent z cukrzycą 
i problemami powstającymi w jej przebiegu, 
trafia do różnych oddziałów rehabilitacyjnych.  
I wszędzie oczekuje tego samego: zrozumie-
nia, rzetelnej informacji, profesjonalnej pielę-
gniarskiej troski… 

Pielęgniarka wie, jak ważną rolę odgry-
wa sposób porozumiewania się z chorym, jak 
duże znaczenie ma każde wypowiadane przez 
nią słowo! Dobra komunikacja jest elementem 
otwierającym „drzwi zaufania” na płaszczyźnie 
pacjent – pielęgniarka. Nie chodzi wcale o to, 
aby pielęgniarka przez cały dyżur uśmiechała 

się do wszystkich ludzi wokół siebie. Mam na 
myśli rzetelność ukrytą ( lub zawartą ) w wy-
powiadanych słowach. Słowa powinny być jed-
noznaczne, prawdziwe,pozbawione wątpliwości 
i niejasności - bo takich oczekuje pacjent, który 
potrzebuje rehabilitacji. 

Do ośrodka rehabilitacyjnego pacjent przy-
bywa nie tylko w towarzystwie osób trzecich, 
zatroskanych. Przybywa również z bagażem 
wiedzy własnej, którą nie jeden raz pozyskał, 
przy pomocy nowoczesnych komunikatorów, 
od „najpopularniejszego na świecie leka-
rza” – od Dr Google!!! Zdarza się, że od 
wiedzy, którą człowiek potrzebujący pozy-
skał „w sieci” zależy jego nastawienie do 
proponowanej rehabilitacji oraz do perso-

nelu zatrudnionego  
w ośrodku, do które-
go został skierowa-
ny. Aż trudno zliczyć ilu 
zestresowanych, nawet 
przestraszonych ludzi, 
dociera „na rehabilita-

cję”. Z portali internetowych dowiadują się, na 
przykład, jakim dramatem jest sama „ cukrzy-
ca „ - a cóż dopiero problem „stopy cukrzyco-
wej”!!! … Z przykrością stwierdzić należy, że 
często, potwierdza się stara zasada, z której 
wynika, iż: „jeden zadowolony pacjent przycią-
gnie stu kolejnych, ale jeden niezadowolony – 
potrafi odstraszyć tysiąc chorych osób”… 

Już w izbie przyjęć (na przedmurzu reha-
bilitacyjnego podwórka!), pielęgniarka potrafi 
rozpoznać, po gestach, wyrazie twarzy, ruchu 
ciała, tonie głosu, z jakim pacjentem ma do 
czynienia. Wie, że to od niej zależy, czy zdo-
ła rozwiać niepokój przyjmowanego pacjen-
ta, czy wzbudzi w nim zaufanie, czy złagodzi 
emocjonalny niepokój, czy spowoduje redukcję 
lęku. Zna wartość i znaczenie wypowiadanych 
przez siebie słów i zdań. Pamięta o rzetelno-
ści i odpowiedzialności za każde słowo… Jeżeli 
powie, na przykład, że przyjmowanie chorego 

Dobra komunikacja  
jest elementem otwierającym 

 „drzwi zaufania”  
na płaszczyźnie pacjent – pielęgniarka
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rozpocznie za 15 minut – to tak postąpi. Jeżeli 
wskaże drogę prowadzącą do oddziału (prosto, 
potem w prawo!) – to taka doga jest właści-
wą i sprawdzoną. Wszystko, cokolwiek usłyszy 
chory w izbie przyjęć, staje się dla niego „ wia-
rygodnym źródłem „ oraz prawdziwym drogo-
wskazem… 

Pobyt w oddziale rehabilitacyjnym, jest ko-
lejnym etapem, w którym pielęgniarka pełni 
rolę edukatora i koordynatora wszystkich dzia-
łań podejmowanych dla dobra chorego, przez 
cały zespół interdyscyplinarny. Widzi, słyszy, 
dostrzega, informuje, wskazuje, wspiera. To 
piękna, odpowiedzialna i zaszczytna rola. Dla-
tego, w dalszym ciągu pielęgniarka zwraca 
uwagę na wypowiadane słowa. Nie chodzi o 
zwyczajne „ pocieszanie „ chorego, o zapew-
nienie, że: „ na pewno będzie dobrze! „… Cho-
dzi o zrozumienie, o pomoc w zaakceptowaniu 
trudnej, nowej sytuacji, w której chory znalazł 
się. Przecież, np. utraconej stopy, nogi czy ręki, 
nie można odzyskać … 

Chorzy przybywają do oddziałów rehabi-
litacyjnych z ogromnymi pokładami nadziei. 
Przede wszystkim nadziei na to, że nadal będą 
mogli żyć, mimo niepełnosprawności, że po-
wrócą do pracy itd. Zdarza się jednak i tak, że 
zanim człowiek sam zaakceptuje swoją „nową 
sytuację życiową” boryka się z niepokojem, 
żalem i rozgoryczeniem. Pojawiają się trud-
ne pytania, kierowane często do pielęgniar-
ki: „dlaczego ja?, dlaczego mnie to spotyka? 
Zdarzają się narzekania, że przecież inni ludzie  
w rodzinie, pracy, szkole, są zdrowi, sprawni 
i nawet nie wiedzą, że jest taka choroba cu-
krzyca!!! Chorzy cierpią… 

„Pamiętam bardzo dobrze to uczucie, 
gdy w okresie dojrzewania pojawiło się 
wiele powikłań związanych z moją choro-
bą i gdy zaczęło się moje chodzenie o ku-
lach. Czułem się jak w więzieniu, więzieniu 
ciała. ( - ) Byłem wtedy pełen bólu, miałem 
wrażenie, że utraciłem coś, co jest warun-
kiem szczęśliwego życia „. ( M. Pasowicz ). 

Pielęgniarka wie, że cierpiący pacjent bywa 
nieufny, podejrzliwy, przewrażliwiony lub wy-
jątkowo wyczulony. Wpatruje się w twarz oso-
by mówiącej i potrafi zauważyć, najmniejszy 
nawet grymas zniecierpliwienia lub zniechę-
cenia. Chce być dostrzegany i informowany. 
Często przychodzi do dyżurki pielęgniarskiej 
(nawet wieczorem lub w nocy) aby d o p y t a 
ć, aby się upewnić, aby się użalić. Pielęgniar-
ska czujność i przemyślane odpowiedzi, są dla 
chorego pozytywną bazą – bazą szczerości  
i zaufania. Zdarza się, że pacjent wchodząc do 
dyżurki pielęgniarskiej widzi inną osobę ( lub 
kilka osób ), które są dla niego nieznane. Jakie 
jest jego wtedy zachowanie? Najczęściej mówi: 
„ przepraszam, ja przyjdę później „… - nie wie, 
czy tym nieznanym osobom może również,z 
pełnym zaufaniem powiedzieć o swoim aktu-
alnym kłopocie, o złym samopoczuciu. Ma do 
tego pełne prawo… Wystarczy jednak, że pie-
lęgniarka ze spokojem w głosie powie, przed-
stawiając „obcego” proszę się niczego nie oba-
wiać, to jest pani stażystka, to jest student” 
– pacjent zostanie i zgłosi problem… 

Znaczenie słów wypowiadanych przez pie-
lęgniarki w oddziałach rehabilitacyjnych jest, 
bardzo, bardzo duże!!! Utrwalają się one w pa-
mięci pacjenta, pomagają odzyskiwać spraw-
ność i utraconą nadzieję. Pielęgniarka staje 
się, w ten właśnie sposób, kimś wyjątkowym, 
kimś bardzo ważnym. Jest to uzasadnione wy-
różnienie. Pielęgniarka wskazuje, poprzez co-
dzienne działania, że ludzie chorzy, potrzebu-
jący pomocy, niepełnosprawni i osamotnieni 
– nadal są pełnowartościową i duchowo ubo-
gaconą częścią społeczeństwa. A w związku 
z tym zasługują na pielęgniarską empatyczną 
troskę, na szacunek i pomoc, na podanie ręki, 
na uśmiech, niezależnie od tego, czy po pro-
cesie rehabilitacji będą nadal coś produkowali, 
tworzyli, czy może już tylko będą obecni i od-
wzajemniający wielkoduszność, serdeczność – 
kochając… 

Literatura u autorki

Dnia 19 sierpnia 2012 roku, odbywała się coroczna pielgrzymka  kobiet i dziewcząt do Piekar 
Śląskich, do Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. W pielgrzymce udział wzięło 
wielu  przedstawicieli naszych zawodów: pielęgniarek i położnych. W procesji na piekarskie 
wzgórze niesiono SZTANDAR  OIPiP w Katowicach. W poczcie sztandarowym szli: Elżbieta 
Telęga - pielęgniarka, Jagoda Susser - położna i Jacek Wieczorek - pielęgniarz. Za pocztem 
sztandarowym  szły pielęgniarki, członkinie KSPP. Podczas uroczystości, w czasie składania 
„darów ofiarnych” na ołtarzu, w imieniu wszystkich pielęgniarek i położnych OIPiP w Katowi-
cach, na ręce arcybiskupa Wiktora Skworca, złożono dary:  bukiet kwiatów  oraz ręcznie prze-
pisany przez pielęgniarkę (naszą koleżankę) „RACHUNEK SUMIENIA PIELĘGNIARKI”  Hanny 
Chrzanowskiej. Dary składały pielęgniarki: Maria Labus, Elżbieta Stochmiał i Hanna Paszko.
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ROLA PIELĘGNIARKI 

W LECZENIU BÓLU POOPERACYJNEGO

mgr Iwona Woźniak
pielęgniarka oddziałowa  

SP SK im. A. Mielęckiego w Katowicach.

Ból w języku polskim wg prof. Jana Miodka, oznacza: wrażenie zmysłowe, cierpienie 
powstające wskutek podrażnienia nerwów czuciowych, a także: zmartwienie, smutek, 
strapienie, boleść. 

Starożytni myśliciele, jak np. Arystoteles 
określali ból jako „pasję duszy”. Natomiast 
francuski uczony Kartezjusz uważał, że ból wy-
wodzi się z układu nerwowego. 

Człowiek cierpiący z powodu bólu odczuwa 
dyskomfort nie tylko somatyczny, lecz również 
psychiczny. Międzynarodowe Towarzystwo Ba-
dania Bólu uważa, iż ból jest to subiektywne, nie-
przyjemne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, 
powstające pod wpływem bodźców uszkadzają-
cych tkankę lub zagrażających ich uszkodzeniu. 
Doznania bólowe są jednak indywidualne, róż-
nice wynikają z uwarunkowań kulturowych, ge-
netycznych, wieku i płci. Ważną rolę w percepcji 
odgrywają także inne czynniki jak: poprzednie 
doświadczenia bólowe, stan zdrowia pacjenta, 
poziom lęku związany z postępowaniem opera-
cyjnym, uwarunkowania osobowościowe.
Codziennie w placówkach medycznych chorzy są 
poddawani zabie-
gom chirurgicznym 
z różnych przyczyn. 
Każdemu takiemu 
zabiegowi towarzy-
szy występowanie 
bólu pooperacyj-
nego. Największe 
natężenie występuje w pierwszej dobie poope-
racyjnej, a znacznie mniejsze lub śladowe w 
trzeciej i czwartej po zabiegu.

Nieleczony ból wywołuje nieprawidłowe re-
akcje fizjologiczne i psychologiczne, co jest 
przyczyną wystąpienia powikłań. Ból poopera-
cyjny najczęściej ma charakter:

ostry,
tępy,
uogólniony,
rozlany,
miejscowy.
Pielęgniarka opiekująca się chorym po ope-

racji powinna umieć rozpoznać niżej wymienio-
ne niewerbalne objawy bólu, w celu zapobiega-
nia niekorzystnym skutkom:

przyśpieszenie tętna,przyśpieszenie i spły-
cenie oddechu, niewielki wzrost ciśnienia 
tętniczego, nadmierna potliwość, płacz, gry-
masy na twarzy, jęczenie, lamentowanie, 
wzdychanie, niekiedy przeklinanie.
Najczęściej stosowane skale służące ocenie 

nasilenia bólu pooperacyjnego:
skala wzrokowo-analogowa (Visual Ana-

logue Scale – VAS) to graficzna skala opi-
sowa. Chory określa stopień natężenia bólu 
na linijce o długości 10 cm, gdzie 0 ozna-
cza brak bólu, a 10 cm najsilniejszy ból, jaki 
może sobie wyobrazić.

skala numeryczna (Numerican Rating Scale – 
NRS) – ocean bólu w skali liczbowej od 0 do 
10. W tej skali 0 oznacza brak bólu,10 ból o 
największym nasileniu, jaki chory może so-
bie wyobrazić.

skala słowna (Verbal Rating Scale – VRS) 
to skala oceniająca ból w sposób opisowy, 
np. czterostopniowa: brak bólu, ból słaby, 
umiarkowany, silny, nie do zniesienia.
Ból pooperacyjny nasila się przy próbach 

wykonywania ruchów. Źródłem powodującym 
jego nasilenie są dreny, szwy, krwiaki. W po-
stępowaniu pielęgniarskim dotyczącym pacjen-
ta po zabiegu operacyjnym, nie można pomi-

nąć jakości opieki, 
którą należy za-
pewnić na jak naj-
wyższym pozio-
mie. Pielęgniarka 
we współpracy z 
lekarzem podaje 
leki przeciwbólo-

we, dostosowując ich dawkę do wieku pacjenta, 
jego wagi, zastosowanego znieczulenia i rodzaju 
zabiegu chirurgicznego. Skuteczne postępowa-
nie przeciwbólowe poprawia jakość życia cho-
rego. Oprócz stosowanej farmakoterapii ważne 
znaczenie ma zapewnienie wypoczynku, snu 
i stworzenie atmosfery zaufania do personelu 
leczącego. Rolą pielęgniarki jest identyfikowa-
nie chorego cierpiącego z powodu bólu, ocenę 
stopnia nasilenia bólu przy pomocy dostępnych 
skal, podejmowanie działań zmierzających do 
likwidowania bólu, prowadzenie obowiązującej 
dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zasto-
sowania postępowania zgodnie z rekomendacja-
mi uśmierzania bólu, edukacji chorego i rodzi-
ny. Efektywna terapia bólu musi się opierać na 
zrozumieniu wszystkich komponentów bólu, ta-
kich jak psychologii, anatomii i fizjologii. Zatem, 
edukacja personelu powinna obejmować zagad-
nienia z dziedziny: fizjologii i patologii bólu, far-
makologii analgetyków, leków wspomagających, 
stosowania technik znieczulenia regionalnego 
oraz metody monitorowania bólu.
Literatura u autora.

Ból wywiera ujemny wpływ na układ neurohor-
monalny, metaboliczny, oddechowy, pokarmo-
wy, czynności autonomicznego układu nerwo-
wego oraz wystąpienie powikłań zakrzepowo 
– zatorowych, lęku, bezsenności i depresji.
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KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH 

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Maria Labus - Prezes Oddziału

Oddział Wojewódzki Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich 
powołał Zarząd Główny Stowarzyszenia 23 maja 1998 roku. Podobnie jak i inne od-
działy działamy na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzy-
szeniach, na podstawie Statutu i za aprobatą Konferencji Episkopatu Polski.

Opiekunem nowopowstałego Oddziału był ks. 
B. Biela (obecnie profesor). Wtedy liczyłyśmy 36 
członkiń. Okres startu był ożywiony. Spotkania 
zawsze rozpoczynała msza św. Spotykałyśmy 
się w naszej grupie w ramach duszpasterstwa.

Starałam się by nasze spotkania były cieka-
we, by nas czegoś nauczyły, ale co najważniej-
sze, by nas zbliżały. Wymienię: adoracja Bożej 
Dzieciny w żłóbku u SS. Służebniczek w Panew-
nikach, po której siostry ugościły nas wspania-
łym ciastem i herbatą. Nawiązałyśmy kontakt 
z P. dr Haliną Zapotoczny – opiekunką Białych 
Misiów oraz członkiem Papieskiego Dzieła Misyj-
nego Dzieci. Uczestniczyłyśmy w spotkaniu mo-
dlitewnym za Ojca Św. w krypcie katedry. Zor-
ganizowałyśmy wieczór poezji maryjnej w której 
gościnnie wystąpił aktor Teatru Śl. - Andrzej 
Borowski. Omawiałyśmy standardy w pracy pie-
lęgniarskiej. Miałyśmy spotkanie instruktażowe 
na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej 
z pielęgniarką, która na naszym terenie pierw-
sza taką działalność podjęła. Wraz z Polskim To-
warzystwem Pielęgniarskim zorganizowałyśmy 
dużą konferencję na temat zachowań i relacji  
z ludźmi w wieku podeszłym. Odwiedziłyśmy ko-
leżanki w Krakowie działające w Stowarzyszeniu 
z okazji promocji książki p. Heleny Matogi.

Wielkim przeżyciem był wyjazd do Warszawy  
i udział w konferencji poświęconej Hannie Chrza-
nowskiej. Miałyśmy mszę św. w sanktuarium  
w Bujakowie u Matki Boskiej Opiekunki Środowi-
ska Naturalnego. Uczestniczymy przez wszyst-
kie lata w rekolekcjach na Jasnej Górze oraz  
u naszej Śląskiej Gospodyni w Piekarach Ślą-
skich.

Wiele jeszcze miałyśmy w planach ale nad-
szedł czas lat chudych. W międzyczasie nastąpi-
ła zmiana opiekuna i lokalizacji, choć trudno tu 
mówić o lokalizacji.

W czasie kolejnych wyborów zostałam po-
nownie wybrana na Prezesa Stowarzyszenia.

Nadal działamy w ramach duszpasterstwa 
Służby Zdrowia. Czas nagli, problemów przyby-
wa. Na świecie, ale i u nas następują zmiany. Te 
zmiany domagają się odpowiedzi - reakcji i zde-
cydowanego stanowiska, ale nie pojedynczych 

osób lecz właśnie Stowarzyszeń. Nadszedł 
więc czas by ożywić życie naszego Stowa-
rzyszenia oraz zadbać o powiększenie grona. 
Zachęcam pielęgniarki, pielęgniarzy, położne 
do aktywnego działania w ramach Stowarzy-
szenia, gdzie przynależność jest dobrowolna.
CELE  STOWARZYSZENIA:
1. Pogłębianie i krzewienie zasad moralności 

i etyki katolickiej oraz dbałość o ich prze-
strzeganie przez członków.

2. Systematyczna praca nad własną formacją 
duchową i intelektualną.

3. Godne reprezentowanie i ochrona zawodu 
pielęgniarki i położnej.

4. Pielęgnowanie szczytnych tradycji zawodu.
5. Aktywizacja członków Stowarzyszenia  

w życiu społecznym.
ZADANIA:
1. Troska o realizację fundamentalnej zasady 

etyki pielęgniarskiej dotyczącej obowiązku 
ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, 
aż do naturalnej śmierci.

2. Propagowanie w środowisku zawodowym 
nauki społecznej Kościoła, zwłaszcza do-
tyczącej etyki, bioetyki i godności osoby 
ludzkiej.

3. Kształtowanie właściwych postaw pielę-
gniarek i położnych, podnoszenie ich świa-
domości moralnej i etycznej.

4. Dokumentowanie i upowszechnianie wie-
dzy dotyczącej historii zawodu oraz wybit-
nych postaci pielęgniarek i położnych. 

5. Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła 
działalności społeczno - kulturalnej, oświa-
towo - wychowawczej, charytatywnej, 
opiekuńczej, samorządowej i społecznej, 
zwłaszcza na rzecz chorych i niepełno-
sprawnych. 

Ojciec Św., Błogosławiony Jana Paweł II 
wołał: „Wstańcie, chodźmy!” - czyż nie należy 
zaraz odpowiedzieć?!

I choć nie siła w ilości lecz siła poszczegól-
nych członków, ich aktywność tworzy siłę dzia-
łania.
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ZASTOSOWANIE IMPLANTÓW PIERSI  
POKRYTYCH PIANKĄ POLIURETANOWĄ 

 DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Implanty piersi stały się uznaną metodą rekonstruowania i korygowania piersi już 
w latach 60 naszego stulecia. 

Doświadczenia związane z ich stosowaniem 
wykazały, że są bezpieczną i czasami jedyną 
metodą na uzyskanie dobrego efektu leczenia. 
Częstymi problemami związanymi z ich sto-
sowaniem są:Tolerancja implantu przez orga-
nizm biorcy, a od czasu stosowania implantów 
anatomicznych, rotacje implantu.

Jedną z pierwszych zaob-
serwowanych reakcji orga-
nizmu ludzkiego na wprowa-
dzenia ciała obcego jakim jest 
implant piersi jest wytworzenie 
wokół niego torebki łącznot-
kankowej. Grubość tej torebki 
może być bardzo mała, może 

ona także powiększać się tworząc ściskającą 
i deformującą implant torebkę stwardniającą. 
Ilość takich powikłań zależna jest od rodzaju 
implantu, grubości pokrycia tkankami, prze-
biegu pooperacyjnego i innych nie do końca 
sprecyzowanych czynników. Częstotliwość wy-
stępowania torebki stwardniającej implantów 
zależnie od przypadku podawana jest od 1 do 
50 procent wykonanych zabiegów. Ewolucja 
implantów przebiegała od implantów o gład-
kiej powierzchni, które dawały największą ilość 
powikłań, w kierunku wytworzenia implantów 
o powierzchni teksturowanej i pokrytej pianką 
poliuretanową jako najbezpieczniejszych pod 
względem wytwarzania torebki stwardniającej.

W mojej praktyce stosuję implanty MPS w 
przypadkach reoperacji pacjentek u których 
powstały torebki stwardniające implantów, za-
równo w przypadku rekonstrukcji piersi jak i po 
zabiegach powiększenia piersi. Drugim wska-
zaniem są pacjentki u których przeprowadzam 
jednoczasową rekonstrukcję piersi oraz chore 
u których pokrycie implantu tkankami jest bar-
dzo cieńkie.

Pierwsza grupa pacjentek to trudne przy-
padki powikłań po rekonstrukcji piersi często z 
torebką stwardniającą i przetokami okol blizny 
pooperacyjnej i współistniejącą infekcją. Przed 
wprowadzeniem implantów MPS zmuszony by-
łem usuwać implant 
i zastępować go 
płatem tkankowym 
lub odstępować od 
rekonstrukcji pier-
si. W latach 2011 i 

2012 przeprowadziłem 9 Zabiegów z użyciem 
implantów pokrytych pianką poliuretanową 
uzyskując wgojenie się implantu w 7 przypad-
kach.

Zastosowałem Implanty MPS w 3 przypad-
kach powiększenia piersi po którym wystąpi-
ło stwardnienie torebki implantu w stopniu 3 i 
4 w skali Bekera. We wszystkich przypadkach 
uzyskałem wgojenie implantu bez wytworzenia 
ponownie torebki stwardniającej.

Jednym z problemów jednoczasowej rekon-
strukcji piersi jest pokrycie dolnego zewnętrz-
nego kwadrantu piersi. Stosuje się w tym miej-
scu między innymi plastykę z użyciem mięśnia 
zębatego, wszczepy siatek wzmacniających tą 
okolicę. Od czasu szkolenia które odbyłem w 
Rzymie w 2010 roku pozostawiam w tej oko-
licy implanty MPS w bezpośrednim kontakcie 
z tkanką podskórną, w jednym przypadku 
bezpośrednio ze skórą. Pozwala to w sposób 
znaczący uprościć jednoczasową rekonstrukcje 
piersi pozostawiając mniejsze zmiany w budo-
wie anatomicznej pacjenta. W latach 2010 i 11 
wykonałem tą metodą 16 zabiegów jednocza-
sowej rekonstrukcji piersi uzyskując wgojenie 
implantu we wszystkich przypadkach. Podob-
nie, stosując w tym okresie implanty MPS w 
przypadkach cienkiego ich pokrycia ( tylko 
skóra i tkanka podskórna) uzyskałem u 11 pa-
cjentów ich pełne wgojenie.

Stosunkowo częstym powikłaniem stosowa-
nia implantów o kształcie anatomicznym jest 
ich rotacja, co jest szczególnie widoczne po re-
konstrukcji piersi. Po zastosowaniu implantów 
anatomicznych MPS nie stwierdziłem w żad-
nym przypadku rotacji implantu.

Podsumowując : Z mojego doświadczenia 
wynika że implanty MPS są bardzo dobrym 
sposobem na uniknięcie powikłań jakimi są 
wytworzenie torebki stwardniającej implantów 
i rotacja implantów piersi.

Materiał promocyjny
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Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
                         w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 
 

 
ZAPRASZAMY NA KURSY KWALIFIKACYJNE: 

„PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ”  
„PIELĘGNIARSTWO RODZINNE” 

Dla osób powyżej 50 roku życia, zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie województwa śląskiego w 
ramach projektu 

„Podnoszenie kwalifikacji  śląskich pielęgniarek w wieku powyżej 50 lat” 
nr WND-POKL.08.01.01-24-348/11 

Instytucja Wdrażająca:  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
Realizator projektu : SIS-CO Artur Dębiński ul. Kluczborska 33/36, 31-271 Kraków 
Organizatorzy kształcenia:   KLINIKA FFX, REDLENS SP.J.  
Rekrutacja do projektu : od października do listopada 2012. 
Realizacja : od listopada 2012r. do maja 2013 r. Planowane miejsca realizacji zajęć stażowych: Katowice, 
Gliwice, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Chorzów 

Koszt udziału w kursie: BEZPŁATNY 
 
W kursie może uczestniczyć osoba, która ŁĄCZNIE spełnia następujące warunki:   
  
1. W  momencie rekrutacji ukończyła 50 lat; 
2. Nie prowadzi działalności gospodarczej; 
3. Jest zamieszkała na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ( Art. 25. Miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) lub  zatrudniona na 
terenie województwa śląskiego  na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

4. Posiada aktualne  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  i co najmniej 6 miesięczny staż pracy. (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 
poz. 1923)). 
 

O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. Preferowane są osoby : 

1. które nie uczestniczyły w kursach kwalifikacyjnych w ostatnich 3 latach (2 pkt), 
2. które nie uczestniczyły w kursach kwalifikacyjnych w ostatnich 2 latach (1 pkt). 
3. Osoby, których wyniki w badaniu  rekrutacyjnym (ankieta), uwarunkowań osobowościowych będą niższe od średnich 

zmierzonych w badaniu własnym Realizatora projektu dla osób powyżej 50 roku życia. 

W razie uzyskania równej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń. 

W ramach projektu odbędzie się po jednej edycji ww. kursów. Liczba miejsc w jednym kursie ograniczona do 32 osób. 

W ramach projektu dodatkowo każdy uczestnik kursu weźmie udział w warsztatach 
„PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU PIELĘGNIAREK” 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.kadrymedyczne.pl 

Kontakt pod nr tel. 500 176 854 lub drogą e-mail: rekrutacja@sis-co.pl fax: 123981995 

 
Kursy prowadzone będą na podstawie ramowych programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu 

z Naczelną Radą Pielęgniarek i położnych, zgodnie z ustawą z dn. 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.  Zgodnie z tą ustawą  kursy zakończą się 
egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy udzielaniu  świadczeń pielęgnacyjnych,  zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i  rehabilitacyjnych – zgodnie z dziedziną kursu. 
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Wyrazy szczerego współczucia 
 z powodu śmierci Ojca  

 koleżance Grażynie Mandebura  
składają pracownicy Zespołu Wojewódzkich 
Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance Aleksandrze Farad-Borgus

z powodu tragicznej śmierci SYNA
składają koleżanki i koledzy RPR Sosnowiec

 oraz Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP

„ Nie czas jest nam dany, ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.”

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Pani Beaty Szczepkowskiej-Chlebik 

 z powodu śmierci Mamy 
 składa Kierownictwo oraz Personel Zakładu  

Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jastrzębiu- Zdroju.

Położnej Alinie Mońka wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Męża

składają Przełożona, Oddziałowa,  
oraz Położne oddziału ginekologii  

i położnictwa SPZOZ ZSM w Chorzowie

JAK TRUDNO ŻEGNAĆ NA ZAWSZE KO-
GOŚ, KTO JESZCZE MÓGŁ BYĆ Z NAMI”. 

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla naszej koleżanki Grażyny Szajt  

z powodu śmierci Ojca  
składają Pielęgniarki Oddziału Okulistyki 

oraz Pielęgniarki Epidemiologiczne  
z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Naszej koleżance Soni Kubis  
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

z powodu śmierci Mamy  
składają koleżanki z Bloku Operacyjnego  

SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Naszej koleżance Iwonie Bukała 
z powodu nagłej śmierci Syna 

wyrazy szczerego współczucia składają  
Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP, koleżanki i koledzy 

 SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. 

Nie odchodzi ten, kto pozo-
staje w sercach bliskich….. 

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Taty 

Pani Krystynie Wojciechowskiej 
Przełożonej Pielęgniarek Gliwickiego Centrum  
Medycznego składają: Pielęgniarki Oddziałowe  

i Koordynujące z zespołem pielęgniarskim 
oraz współpracownikami Gliwickiego Cen-
trum Medycznego Spółka z o.o w Gliwicach

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Pielęgniarki Henryki Moskwa  

z powodu śmierci Ojca  
składają pracownicy i dyrekcja MZOZ Lędziny

Naszej koleżance Lucynie Cecot 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca 
składa cały personel ZWPS w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
w trudnych chwilach po stracie Ojca  

Pielęgniarce Krystynie Dudek  
składają Pielęgniarki z Oddziału Dermatologii  

SPSK im. Mielęckiego w Katowicach.

Naszej koleżance Joannie Saternus  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty  
składają Pielęgniarka oddziałowa wraz  
z koleżankami oddziału Neurochirurgii  

SP CSK SUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach

Bliscy naszemu sercu pozostaja w naszej pamięci.....
 Wyrazy szczerego współczucia pani 

MARIOLI MICHALSKIEJ 
   z powodu śmierci MAMY

  składają lekarze,pielęgniarki oraz personel  
Oddziału Chirurgii Onkologicznej

  SP Szpitala Klinicznego nr 5 K-ce ul. Ceglana 35

 Wyrazy głebokiego współczucia ko-
leżance Marioli Michalskiej 

  z powodu śmierci Mamy składa perso-
nel i pracownicy Bloku Operacyjnego 

 SP Szpitala Klinicznego nr 5 K - ce UL. Ceglana 35.



35

"Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym....

  Łącząc się w głębokim smutku i żąlu 
z powodu śmierci MAMY 

  Pani MARIOLI MICHCHALSKIEJ naj-
szczersze wyrazy współczucia 

 składa Z-ca Dyrektora DS. Pielęgniarstwa  
SP Szpitala Klinicznego nr 5 w K-cach ul. Ceglana 35

kondo l e n c j e

Mimo, że odchodzą, 
w naszych sercach pozostają na zawsze

Koleżance MARIOLI MICHALSKIEJ 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci MAMY 
składa personel i pracownicy 

  SP Szpitala Klinicznego nr 5 K-ce ul. Ceglana 35
Ci których Kochamy nie umierają nigdy,

  bo miłość to nieśmiertelność”

 Życie przemija, jednak pamięć o kochanej oso-
bie pozostaje w sercach na zawsze...

Wyraz głębokiego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Mamy

dla naszej koleżanki Agnieszki Miranowicz
składa Pragnący Joanna.

Pełnomocny Przedstawiciel OIPiP WSS Sosnowiec 

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym...”
Naszej drogiej koleżance Wioletcie Koss

wyraz szczerego współczucia
z powodu śmierci Taty  

składają koleżanki i koledzy Pracowni Hemodynamiki  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

W dniu 13 września 2012 roku  
przegrała walkę z ciężką chorobą 

Naczelna Pielęgniarka Szpitala Miejskiego  
w Zabrzu w latach 1983-1998

Elżbieta Zachara 
Pozostanie w naszej pamięci.

Naczelna Pielęgniarka z Zespołem  
Pielęgniarek i Położnych 

Szpitala Miejskiego w Zabrzu 

Wyraz współczucia  
z powodu śmieci Mamy

dla naszej koleżanki Doroty Nowak
składają pielęgniarki z Pracowni  
Endoskopii WSS w Sosnowcu

Koleżance Ewie Warzecha 
wyrazy głębokiego współczucia 

 powodu śmierci Ojca 
składają instrumentariuszki z Bloku Operacyjnego  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2  
w Jastrzębiu Zdroju.

Pielęgniarce Iwonie Pietrek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca 
składają pielęgniarki z oddziału  

Gastrologiczno-Wewnętrznego z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance Irenie Banik
z powodu śmierci Taty

składają pielęgniarki 
Klinicznego Oddziału Ortopedii

w WSS nr 5 Im Św Barbary w Sosnowcu 

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

Przełożonej pielęgniarce
BOGUMILE GROWOREK wyrazy głębokiego 

 współczucia z powodu śmierci OJCA
 składają pracownicy NZOZ CM  

”HIPOKRATES” w Tychach.

Drogiej Koleżance Bogusi Groworek    
 z głębi serca płynące współczucie i zrozumienie bólu, 

     niech Ci przyniesie choć małą ulgę i pociechę  
w żalu po stracie ukochanego OJCA.

 Jesteśmy z Tobą.
 Koleżanki kadry kierowniczej byłego ZOZ w Tychach.
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

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

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Sekretarz ORPiP  - mgr Bartosz Szczudłowski

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
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
 
www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


