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6 
listopada

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

 8 
listopada

Posiedzenie Komisji Socjalnej.

 9 
listopada

Konferencja „Rola pielęgniarki w no-
woczesnym pielęgniarstwie chirurgicz-
nym” organizowana przez Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Ośro-
dek Kształcenia OIPiP w Łaziskach  
Górnych.

12 
listopada

Konferencja „Odpowiedzialność za-
wodowa i etyka w pracy pielęgniar-
ki i położnej”. Szpital Specjalistyczny  
w Zabrzu.

12 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. Domów Pomocy 
Społecznej. Siedziba OIPiP w Katowi-
cach, godz. 11.00.

13 
listopada

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawi-
cieli ORPiP. Siedziba OIPiP w Katowi-
cach, godz. 10.00 i 12.00.

13 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. położnych. Sie-
dziba OIPiP w Katowicach, godz. 15.00.

14 
listopada

Posiedzenie Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

14 
listopada

Posiedzenie Komisji Kształcenia. 

14 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Diabetologicznego. Siedziba OIPiP  
w Katowicach, godz. 15.00.

 14 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego. Siedziba OIPiP  
w Katowicach, godz. 15.00.

 15 
listopada

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

15 
listopada

Uroczyste rozdanie dyplomów pielę-
gniarkom specjalistkom z pielęgniar-
stwa chirurgicznego, zachowawczego 
oraz neurologicznego. Ośrodek Kształ-
cenia OIPiP w Łaziskach Górnych.

22 
listopada

Konferencja „Odpowiedzialność za-
wodowa i etyka w pracy pielęgniar-
ki i położnej”. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary  
w Sosnowcu.

 22 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego. Siedziba OIPiP  
w Katowicach, godz. 15.00.

28 
listopada

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

29 
listopada

Spotkanie Zespołu ds. Pielęgnia-
rek Dializacyjnych. Siedziba OIPiP  
w Katowicach, godz. 15.00.

30 
listopada

Konferencja „Odpowiedzialność za-
wodowa i etyka w pracy pielęgniarki  
i położnej”. PZZOZ w Będzinie – Szpital  
w Czeladzi.
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W KRĘGU  ŚWIADOMOŚCI  

 UCIEKAJĄCEGO CZASU….

Listopad to dla wielu z nas miesiąc szczególny. Spoglądając przez pryzmat 
minionego czasu, analizując zdarzenia, które miały miejsce w naszym życiu  
i wspominając osoby, które odeszły, zdajemy sobie sprawę, że czas biegnie 
nieubłaganie, a życie w swej treści jest niepowtarzalne…

Tym bardziej warto dołożyć wszelkich sta-
rań, by przeżyć je godnie i w pozytywnym 
nastawieniu do świata.

Cóż jednak może mieć dla nas najwięk-
szą wartość? Dom? Rodzina? Praca? Właśnie 
praca… to ona w zdecydowanej większości 
w ostatnich latach przyciąga naszą uwagę, 
zmusza do podejmowania zadań  ponad siły, 
w czasie, który moglibyśmy poświęcić naj-
bliższym. 

Co raz częściej w ostatnich tygodniach 
otrzymujemy zapytania o symptomy mob-
bingu. Pamiętajcie, że nie ma takiej sprawy, 
której nie można wygrać, nie wolno jednak 
dać się zastraszyć. Nie można akceptować 
zjawisk i zachowań nagannych, działań, 
które utrudniają pielęgniarkom i położ-
nym wykonywanie zawodu. Bez względu na 
wszystko: remonty, zmiany organizacyjne, 
przekształcenia itp. obowiązkiem pracodaw-
cy czy przedsiębiorcy  jest zapewnić warunki 
do pracy. 

W dalszym ciągu  dużą  uwagę  przyciąga-
ją i wzbudzają  emocje umowy cywilno-praw-
ne. Choć dopuszczalne prawnie, wydają się 
być nieokiełzane. Bo  nie jest to takie proste. 
Oczywiście rozumiemy przesłanki do ich po-
dejmowania, nie mniej, jeżeli umowa taka 
miałaby być jedyną należy dokonać szcze-
gółowej analizy jej zawartości. Jednocześnie 
warto wówczas spojrzeć na życie inaczej, 
inaczej bo jak PRZEDSIĘBIORCA, czyli czło-
wiek, który zakłada działalność gospodarczą 
i od tego czasu sam działa na własną rękę.

 Ale też nie oszukujmy się, nie musimy od 
razu znać ani wiedzieć wszystkiego, nie mu-
simy, bo dotychczas nie były nam potrzebne 
–np.  tajniki wiedzy księgowej i podatkowej, 
nie znaliśmy ich bo nie byliśmy księgowy-

mi czy doradcami podatkowymi. Nie musimy 
znać podstaw ani szczegółów umów cywil-
no-prawnych, bo nie byliśmy prawnikami. 
W końcu nie musimy znać specyfiki prowa-
dzonych negocjacji, bo nigdy w czasie za-
trudnienia na umowę o pracę negocjować 
nie musieliśmy… dziś jednak musimy mieć 
świadomość uciekającego czasu i tego, że 
jeśli tej wiedzy nie zdobędziemy albo też nie 
skorzystamy z porad specjalistów, przegra-
my walkę o życie… tak, o życie. Bo praca 
daje nam środki, bez których w dzisiejszych 
czasach nie sposób przeżyć… Dlatego po raz 
kolejny proszę o dokonanie analizy wiedzy  
i skorzystanie z porad specjalistów. Proszę 
też o sygnały o czym w swoim zakresie chcie-
libyście przeczytać w naszym biuletynie. To 
najlepsze i najbardziej wiarygodne czasopi-
smo dla nas. Znajdziemy specjalistów z każ-
dej interesującej Was dziedziny, tak byście 
mogli czuć się bezpiecznie, udzielimy porad 
w biurze, ale decyzja należy do Was. 

Na koniec słowa uznania dla Przewodni-
czących Zespołów oraz członków zespołów  
i wszystkich, którzy podjęli starania zorgani-
zowania kolejnych konferencji. 

Dziękuję Koleżankom z Jaworzna za kon-
ferencję i akcję profilaktyki raka piersi. Ser-
decznie dziękuję za zaangażowanie, za trud 
włożony w pracę społeczną, to naprawdę nie 
jest takie proste. A poziom naszych konfe-
rencji jest bardzo wysoki.  Mało tego, ostat-
nie konferencje wzbogacane są warsztatami, 
które pozwalają na łączenie teorii z prakty-
ką.  Dziękuję i zapraszam do organizacji ko-
lejnych.

Z serdecznymi pozdrowieniami  
Mariola Bartusek 
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Kalendarium Październik 2012
1 października Spotkanie zespołu ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
3 października Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

3 października

Kongres Założycielski Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy orga-
nizowany przez Posła Jerzego Ziętka oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Udział 
wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

3 października
Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dą-
browie Górniczej. Udział wziął Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP Joanna Baran.

3 października Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.

5 października

Konferencja „Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie Szpital 
bez bólu w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa. Organizator Zespół ds. 
Pielęgniarek Zatrudnionych w Sterylizacji oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Oddział śląski.

5 października Manifestacja OZZPIP Warszawa. Udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.

5 października

Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach. Udział w uroczystości wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława  
Brylak-Kozdraś.

5 października
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia  
w Łaziskach Górnych. 

6 października
Konferencja „Wszyscy jesteśmy pacjentami ciąg dalszy…” zorganizowana przez OZ-
ZPIP w Warszawie. Udział wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.

9 października Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
9 października Posiedzenie Komisji Socjalnej.
9 października Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego.
10 października Posiedzenie Komisji Kształcenia.

11 października

Konferencja Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego „Chirurgia małoinwazyjna- 
nowe wyzwania w pracy dla pielęgniarek i położnych operacyjnych” w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

16 października
Spotkanie Komisji Etyki przy NRPiP. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek 
oraz Ekspert Komisji Etyki przy NRPiP Hanna Paszko.

17 października

Konferencja Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego „Specyfika i różnorodność 
psychiatrii sądowej” w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek.

17 października Spotkanie zespołu ds. Pielęgniarek Szkolnych.
18 października Spotkanie Zespołu ds. Opieki Długoterminowej.

19 października
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu studenckiego SUM Wydziału 
Opieki Zdrowotnej. 

23 października

Konferencja organizowana przez CKPPIP w Warszawie w związku z realizacją pro-
jektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medyczne-
go w Polsce - wsparcie Kształcenia podyplomowego”. Udział w konferencji wzięła 
Przewodnicząca ORPiP.

23 października Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Dializacyjnych. 
24  października Posiedzenie Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych.

25 października

Konferencja organizowana przez Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie pod pa-
tronatem OIPiP w Katowicach „Rak piersi- profilaktyka, diagnostyka, leczenie chi-
rurgiczne i rekonstrukcyjne” Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

25 października Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Epidemiologicznych.

26 października
Uroczystości 60-lecia powołania Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii SUM w 
Sosnowcu. Udział wzięła Jadwiga Zasuń- członek ORPiP

26 października
Uroczystość jubileuszu XXX-lecia samorządu Radców Prawnych w Katowicach. Udział 
w uroczystości wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

26 października

W Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach   
i Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja „Odpowiedzialność zawodowa i etyka 
w pracy pielęgniarki i położnej”. W konferencji udział wzięli: Przewodnicząca ORPiP 
Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski, Zastępca Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Teresa Kamińska, Członek OSPiP Beata Brzezinka 
oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.

29 października Spotkanie Zespołu ds. DPS
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 w Katowicach
w dniu 24 października 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 wykony-
wania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 
pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych 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,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

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

• wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych na stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorca-
mi,

• powołania pełnomocnych przedstawicieli Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnych 
przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

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

• zmiany „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarzą-
dzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

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

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

rządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących 

pielęgniarek,
• wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wy-

najęcia autokaru na manifestację pielęgniarek  
i położnych,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu  
03 października 2012 roku.

Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 w Katowicach
w dniu 03 października 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 wykony-
wania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru 
pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

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

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

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu położnej,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

• wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych na stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorca-
mi,

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych,

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

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

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

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

rządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• w sprawie refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• skierowania na drogę postępowania sądowego 

niespłaconej pożyczki z funduszu samopomoco-
wego,

• wyrażenia zgody na dofinansowanie kosztów wy-
najęcia autokarów na manifestację pielęgniarek  
i położnych

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu  
29 sierpnia 2012 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium OR-
PiP w dniu 12 września 2012 roku.



6

Udział w Konferencji wzięli min. Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beata 
Cholewka, Wicedyrektor Jolanta Skolimowska, 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Grażyna Rogala- Pawelczyk, Dyrektor Depar-
tamentu Funduszy Unijnych Michał Kępowicz, 
Kierownik Projektu – Elżbieta Rusin-Pawełek, 
dr n. hum. Maria Kózka Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa, Marek Maślanka 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, Paweł Witt - Prezes Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki, Przewodniczące Okręgo-
wych Izb, przedstawiciele decydentów, organi-
zatorów kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych zaangażowanych w kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz 
pielęgniarki i położ-
ne. Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach 
reprezentowałam 
osobiście.

Temat konferen-
cji skoncentrowany 
był na realizacji działań założonych do realizacji 
w ramach prezentowanego projektu. Kierownik 
Projektu dokonała podsumowania trzech lat re-
alizacji projektu. Wicedyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych zaprezentowała cele 
projektu aktualnie przygotowywanego i realizo-
wanego na rzecz rozwoju opieki geriatrycznej. 

Prezes Naczelnej Rady przedstawiła istotę 
roli samorządu zawodowego w kreowaniu no-
woczesnego pielęgniarstwa: „Doskonalenie za-
wodowe to celowe i systematyczne działanie 
występujące w organizacji skierowane na po-
głębianie i poszerzanie określonych elementów 

wiedzy ludzkiej, a także wyposażanie w wiedzę 
i umiejętności, niezbędne dla obecnych i przy-
szłych potrzeb organizacji”.

Dyrektor Departamentu Funduszy Euro-
pejskich omówił stan obecny oraz perspekty-
wy projektów systemowych i konkursowych 
wdrażanych na rzecz ochrony zdrowia: „Obec-
na perspektywa finansowa (2007-2013) jest 
pierwszym okresem programowania, w któ-
rym powierzono Ministerstwu Zdrowia udzie-
lanie pomocy finansowej ze środków fundu-
szy strukturalnych dla projektów z zakresu 
ochrony zdrowia. Konieczność wsparcia sekto-
ra została zidentyfikowana w dwojaki sposób.  
Z jednej strony potrzeby zdrowotne obywa-
teli potraktowano jako niezwykle istotny etap  
w procesie zaspokajania potrzeb społeczeń-

stwa. Z drugiej 
strony pracowni-
ków systemu ochro-
ny zdrowia uznano 
za niezwykle ważny 
segment rynku pra-
cy o dużym poten-
cjale rozwoju.”

Marek Szczepański zaprezentował zmiany, ja-
kie zachodzą w zasadach wydatkowania fundu-
szy UE po roku 2012: „Możliwość finansowania 
z funduszy UE projektów z zakresu ochrony 
zdrowia będzie uzależniona zarówno od za-
pisów dokumentów strategicznych i aktów 
prawnych przyjmowanych na poziomie UE, jak  
i dokumentów akceptowanych na poziomie 
krajowym lub regionalnym.”

 Interesujące dane dotyczące przyczyn nie-
powodzeń w realizacji projektów przedstawił 
audytor wewnętrzny projektu Marcin Szemraj: 
„Jednym z istotnych problemów związanych  

UDZIAŁ ŚLĄSKICH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W REALIZACJI  PROJEKTÓW 

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 
 UNII EUROPEJSKIEJ

dr Mariola Bartusek 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

23.10 br. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt pt.: „PRO-
FESJONALNE PIELĘGNIARSTWO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE- 
wsparcie kształcenia podyplomowego.” Projekt współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferen-
cji podkreślano nieocenioną rolę zespołów ratowniczych, a w nich udział i rolę pro-
fesjonalnie przygotowanych pielęgniarek systemu. W swoim wprowadzeniu dyrektor 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Barbara Kot-Doniec 
zwróciła uwagę: „To właśnie zespoły ratownicze działają w sposób natychmiastowy,  
w najwyższym stresie, w niepowtarzalnych czasami warunkach i okolicznościach, 
gdzie podejmują wielokrotnie decyzje ryzykowne dla pacjenta i dla siebie.”

„Człowiek, który umiera z braku ratunku, 
obciąża sumienia pozostałych przy życiu…”

Ludwik Hirszweld
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z realizacją projektów finansowanych ze środ-
ków funduszy strukturalnych UE są trudności  
z zarządzaniem projektami przez jednostki ad-
ministracji publicznej.”

Szczególnie istotna tematyka została zapre-
zentowana przez Konsultant Krajową dr Marię 
Kózkę, która przedstawiła uwarunkowania 
zmian w kształceniu i praktyce współczesnego 
pielęgniarstwa: „Dokonane znaczące zmiany  
w kształceniu zakończyły pewien etap rozpoczę-
tego procesu, który musi być kontynuowany.  
Bowiem zarówno kształcenie, jak i rozwój za-
wodu uwarunkowany jest sytuacją społecz-
no- gospodarczą kraju, która oddziaływuje na 
zdrowie, opiekę zdrowotną i praktykę pielę-
gniarską.” 

Uzupełnienie kwestii współczesnego pielę-
gniarstwa stanowiło wystąpienie Marka Maślanki,  
który zaprezentował aktualną i perspektywiczną 
rolę pielęgniarki ratunkowej w systemie ochro-
ny zdrowia : „Przed nami narastająca koniecz-
ność nowelizacji ustawy o ratownictwie me-
dycznym, wzrastające oczekiwania społeczne 
wobec ratownictwa medycznego, oczekiwania 
pielęgniarek i ratowników dotyczące wprowa-
dzenie standardów postępowania, ograniczeń 
na środki finansowe, pytania o kształt ratownic-
twa, czy ma ono podlegać regułom rynkowym 
czy powinno pozostać państwową służbą, nara-
stające problemy z pozyskaniem kadry lekar-
skiej do pracy w ratownictwie, ale też i okazja, 
aby edukacja i ratownictwo stało się sztandaro-
wym polskim „produktem”.

Praktyczne wskazania przy wykonywaniu 
konikopunkcji, odbarczeniu odmy prężnej oraz 
wykonywaniu dojścia doszpikowego przed-
stawił Prezes PT PAIIO Paweł Witt: „Osobiście 
uważam, że powyższy kurs specjalistyczny jest 
bardzo istotny z punktu widzenia pielęgniar-
ki/ pielęgniarza systemu. Trochę krzywdzący 
jest fakt, że pielęgniarka, aby móc wykonywać 
samodzielnie wymienione w kursie czynności 
musi nabywać te uprawnienia drogą dodatko-
wego szkolenia podyplomowego. Ratownicy 
medyczni nabywają te umiejętności w toku 
kształcenia podstawowego, a przecież pielę-
gniarka systemu to nie osoba bez odpowied-
niego doświadczenia.” 

Wyrażona w tej kwestii opinia nie jest od-
mienną, jako że od dłuższego już czasu wskazu-
jemy na konieczność odbywania co raz większej 
liczby kursów dla zdobycia kwalifikacji upraw-
niających nas do wykonywania poszczególnych 
czynności. Tym samym zdobyte wykształcenia 
na poziomie liceum medycznego czy studium 
medycznego, ale i w obecnym systemie kształ-
cenie podstawowe, odbywające się na poziomie 
kształcenia wyższego, zmusza nas do odbywa-

nia kursów dodatkowych. Te natomiast, tak na-
prawdę winny stanowić podstawę programową 
studiów licencjackich bądź też jak w przypadku 
ww. kursu – np. podstawę specjalizacji w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Wśród wielu interesujących informacji uka-
zały się też dane o liczbie biorących udział  
w różnych projektach pielęgniarek i położnych, 
a wśród nich imponująca liczba przeszkolonych 
u nas pielęgniarek i położnych. W całej Polsce 
w latach 2009-2011 z różnego rodzaju szkoleń, 
których organizatorem były OIPIP skorzystało 
12 473 pielęgniarki i położne z 12 województw. 
W latach 2010-2011 w ramach projektu współ-
finansowanego ze środków UE pt.: „Podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  
i położnych zatrudnionych w zakładach opieki 
zdrowotnej na terenie województwa śląskiego” 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach zorganizowała : 

 43 edycje kursu specjalistycznego EKG

 32 edycje kursu specjalistycznego RKO

 21 edycji kursów szczepień,

 4 edycje szczepień noworodków 

Ogółem w trakcie 100 edycji kursów prze-
szkolono 2499 pielęgniarek i położnych.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach w ramach Projektu Systemo-
wego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie 
kształcenia podyplomowego”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeszkolono 
również 19 pielęgniarek /pielęgniarzy na kursie 
specjalistycznym konikopunkcji, odbarczania 
odmy prężnej i wkłucia doszpikowego. To wy-
jątkowy kurs dający niecodzienne uprawnienia, 
uprawnienia ratowania życia ludzkiego najno-
wocześniejszymi metodami. Jesteśmy dumni, 
że nasze pielęgniarki są liderami pielęgniarstwa 
ratunkowego. Zachęcamy pielęgniarki systemu 
do udziału w kolejnych edycjach kursu, jako że 
nie wszyscy na dzień dzisiejszy uprawnienia ta-
kie posiadają.

Konferencja podsumowująca projekt po raz 
kolejny pokazała wartość pozyskanego wy-
kształcenia, nie od razu możliwego do prze-
liczenia, ale dającego wysokie uprawnienia. 
Korzystajmy z możliwości poszerzania naszej 
wiedzy, wykorzystujmy każdy moment kształ-
cenia, do którego nie musimy wnosić dodatko-
wego wkładu finansowego.

* Wykorzystano materiały konferencyjne Warszawa 
23.10.2012 r.
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Inaczej.... Pani Dyrektor
Jak wyobrażają sobie swoją przyszłość adeptki pielęgniarstwa? No-

woczesny szpital z wysoką renomą? Albo doskonale wyposażona przy-
chodnia? Jedno jest niezmienne – niezależnie od scenografii – pacjenci. 
Oni są sensem tej pracy. Ale można poświęcić im swoje życie zawodowe 
nieco inaczej. Pielęgniarka i Dyrektor w jednej osobie – mgr Czesława 
Brylak-Kozdraś swoją pracą udowadnia , że pielęgniarstwo to zawód, 
który oferuje naprawdę wiele ścieżek kariery zawodowej.

Dzień zaczyna od prasówki, codziennie na rynku usług medycznych pojawiają się nowe donie-
sienia, prognozy i analizy, które warto poznać, przejrzeć. Stanowisko Dyrektora Zakładu Lecznic-
twa Ambulatoryjnego wymaga gruntownej znajomości prawa, ekonomii, bankowości, zarządza-
nia zasobami ludzkimi. Ważna jest też empatia, umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji, 
etyki biznesowej. Na pozór wydaje się, że są to rejony odległe od pielęgniarstwa. Czesława Bry-
lak-Kozdraś, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kato-
wicach zaczynała od pielęgniarstwa i dziś pewnym głosem potwierdza, że nadal jest pielęgniarką.

Czesława Brylak-Kozdraś – Liceum Medyczne skończyłam w 70-tym roku, i od tego mo-
mentu zaczęła się moja droga zawodowa. Pierwsza praca: oddział neurologiczny w Powiatowym 
Szpitalu w Prudniku, po roku pracy na stanowisku pielęgniarki zabiegowej, zostałam pełniącą 
obowiązki Pielęgniarką Oddziałową. Ciągle jednak myślałam o uzupełnieniu wykształcenia, o stu-
diach. I pojawiła się taka możliwość, w Katowicach zostaje otwarty Wydział Pielęgniarski Śląskiej 
Akademii Medycznej. Złożyłam dokumenty, przystąpiłam do egzaminów wstępnych i zostałam 
studentką Wydziału Pielęgniarskiego, kierunku Administracyjnego.

To szczególny rocznik, gdy pierwsze absolwentki nowopowstałego Wydziału Pielęgniarstwa 
trafiły na rynek pracy – stały się łakomymi kąskami dla pracodawców. Gorzej z akceptacją śro-
dowiska – Przełożone i Oddziałowe pielęgniarki nie były zbyt otwarte dla pierwszych magistrów 
pielęgniarstwa. W czasach gdy w cenie były przepracowane lata pracy i doświadczenie - świeże 
dyplomy magisterskie budziły zrozumiałą nieufność. 

CBK - Poszukując pracy zaczęłam od górnictwa. W czasie studiów odbywałam praktyki w Gór-
niczym Zespole Opieki Zdrowotnej, konkretnie w Szpitalu w Ochojcu. Podobała mi się atmosfera 
w tym szpitalu, w porównaniu do innych szpitali było lepsze wyposażenie, lepsza obsada, lepsze 
możliwości. I stąd ta nadzieja współpracy. Poszukiwałam pracy w różnych podmiotach… zapro-
ponowano mi pracę w Górniczym ZOZie w Sosnowcu, w charakterze Inspektora ds. szkoleń, w 
dziale Metodyczno-Organizacyjnym. Było to novum, które powstawało w jednostkach służby 
zdrowia. Zaczynałam od podstaw: wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach tworzyłam progra-
my, plany, rozwiązania i po przedstawieniu opracowania na naradzie rocznej doceniono wiedzę 
zaangażowanie. Moja praca była nowatorska, stała się wzorem do opracowywania podobnych 
planów we wszystkich jednostkach. W efekcie w całym województwie w górniczej służbie zdrowia 
zostało wprowadzone stanowisko Inspektora ds. szkoleń. – W niedługim czasie zaproponowano 
mi pełnienie stanowiska Kierownika Działu Metodyczno Organizacyjnego. Był to krok w kierunku 
dalszego awansu, na Naczelną Pielęgniarkę w Wojewódzkim Górniczym ZOZ. 

Brzmi wspaniale! Awans i docenienie dobrze wykonanej pracy. Ale w praktyce, było to nie tylko 
nieustanne mierzenie się z kolejnymi wyzwaniami. Sytuacja gospodarcza i polityczna zmieniały 
się i do tych zmian trzeba było umieć się dostosować. Zmiany kadrowe wymagały elastyczności 
i szybkiego reagowania, to kwestia nie tylko trafienia we właściwy czas, ale także właściwego 
wykorzystania procesów, które lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ze sobą niosły. Kadry Kie-
rownicze w placówkach Służby Zdrowia rekrutowały się wówczas ze środowisk lekarskich, jedy-
na pielęgniarka, która w tym środowisku potrafiła się odnaleźć – umiała także zobaczyć w tych 
przemianach szanse dla siebie.

CBK – W 1992 roku podjęto decyzję o reorganizacji Służby Zdrowia w Katowicach, łącząc 
wszystkie placówki lecznictwa ambulatoryjnego w jeden zakład ZLA. W skład nowopowstałego 
ZLA wchodziły przychodnie rejonowe, wydzielone z Zespołu Opieki Zdrowotnej dla miasta Kato-
wic, Przychodnie Przemysłowego ZOZ dla miasta Katowic, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny 
i Zespół dla Szkół Wyższych. Ze względu na fakt, że początkowo planowano włączyć w projekt 
restrukturyzacji także placówki górniczej służby zdrowia, jako jej pracownik aktywnie zaanga-
żowałam się w organizację nowego zakładu. Było to wyzwanie ogromne. Wiele placówek, ogrom 
ludzi, nowa rzeczywistość. Zaczęłam od jej poznania, odwiedzając przychodnię po przychodni, 
spotykając się z pracownikami i uważnie słuchając. To mi dało punkt wyjścia do działania i dal-
szej pracy. No i popłynęły lata pracy, odbierane czasem jako mniejszy, a czasem jako większy 
sukces. Tak nadszedł dzień, w którym zostałam zaproszona na rozmowę, podczas której za-
proponowano mi stanowisko dyrektora ZLA. Nieprzespana noc, moc emocji, wiele przemyśleń. 
Podjęłam decyzję – nie podejmę się tego wyzwania…

To był 1998 rok, przygotowania do wejścia Kas Chorych, usamodzielnianie się zakładów. W 

WyWiady, komentarze, opinie
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takim właśnie momencie powołano mnie na zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniar-
stwa. W 2004 roku propozycja objęcia stanowiska Dyrektora powraca. Odbieram 
nominację na Dyrektora Zakładu. Zakład był w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Wyzwaniem była nie tylko restrukturyzacja, ale przede wszystkim stawienie czoła 
ogromnemu zadłużeniu. Czułam ogromną presję finansową i odpowiedzialność za 
losy pracowników. Dzień po dniu pracowałam nad poprawą sytuacji. Pomogły mi 
w tym wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania w ochronie zdrowia (Akademia Ekonomiczna, 2002 r.) oraz podczas 
kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Skarbu Państwa (2002 r.).

Płaszczyzna reform mająca najbardziej bezpośredni wpływ na opiekę zdrowot-
ną, to wprowadzenie niezależności dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zmiana była o 
tyle istotna, że wprowadzała dużą autonomię i samodzielność w działaniach kadry 
zarządzającej. Od tej pory to ośrodki mają same decydować o swoich finansach  
i otrzymują status osobowości prawnej. Ta zmiana wymagała od dyrektorów cze-
goś więcej niż tylko pilnowania budżetu – by przetrwać na rynku usług medycznych 
trzeba było umieć analizować sytuację ekonomiczną tak, by dobrze zaplanować 
przyszłość zakładu. 

CBK – Całe życie reorganizuję, i całe życie coś tworzę. Weszłam w ten nurt 
zmian. Przewidywałam, że będą reorganizacje. Podobała mi się górnicza służba 
zdrowia, więc zaczęłam tam pracować, jednak gdy zaczęły się zmiany, umiałam 
się do nich dopasować. Na dzień dzisiejszy z radością mówię o tym: wyprowadzi-
łam zakład z milionowych długów, wynik finansowy jest dodatni od kilku lat.

Takie słowa pasują do Dyrektora, ale gdy jest nim Pielęgniarka – wzbudzają 
większą satysfakcję. Zwłaszcza, że pewne cechy właściwe pielęgniarkom pozwa-
lają się odnaleźć w świecie biznesu.

CBK - Pracowitość. Cierpliwość. Odpowiedzialność. To takie trzy cechy pielę-
gniarskie, najważniejsze… bo gdyby choćby na moment z jednej z nich zrezygno-
wać – wtedy może się wszystko zawalić. Pielęgniarka i Dyrektor Menadżer… Łączę 
te funkcje bardzo spokojnie. Zawód pielęgniarki był dla mnie zawsze świadomym 
dobrym wyborem. Na pewnym etapie na pewno tęskniłam, przeszłam przecież 
do pracy administracyjnej. Był taki moment w moim życiu, że zastanawiałam 
się: czemu ja nie zostałam w Szpitalu, przy pacjentach. Będąc Dyrektorem pełnię 
również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, nadzorując pracę pionu 
pielęgniarskiego. W ten sposób mam zaspokojoną tę część mnie, która mówi: 
jestem pielęgniarką. 

To co jest kluczem do sukcesu, i to na każdej drodze – to konsekwencja i nie-
ustanne podnoszenie kwalifikacji. Uzupełnianie wiedzy to konieczność, ale ważne 
są także trafne wybory. Dobrze dobrane kursy, uzupełniające studia podyplomowe 
– każda forma jest ważna. Jeżeli komuś marzy się kariera w administracji i zarzą-
dzaniu powinien oswoić się z myślą, że nauka nigdy się nie zakończy. 

W dniu, w którym realizowaliśmy ten materiał Dyrektor SP ZLA w Katowicach, 
mgr Czesława Brylak-Kozdraś nie znalazła rano czasu na przegląd prasy, rozpo-
częła go od spotkania z firmą informatyczną. I o systemach i programach infor-
matycznych rozmawiała ze swobodą kogoś, kto nie tylko zna zagadnienia kompu-
terowe, ale i biegle stosuje je w praktyce. To imponuje i budzi szacunek. Ale nie 
onieśmiela, ponieważ pani Dyrektor z błyskiem w oku opowiada także o swoim 
ogrodzie, miejscu, gdzie odnajduje relaks.

 I jest w tym wszystkim wiarygodność i harmonia – bo skoro potrafi dobrze i 
efektywnie zarządzać dużym Zakładem, to nic dziwnego, że tak samo dobrze za-
rządza swoim czasem. A znajduje go także na aktywne działanie w samorządzie, 
pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach, pracę w Komisjach Bioetycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Znajduje czas na dzielenie się swoim 
doświadczeniem, prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami, dla których jest ży-
wym dowodem na to, że w zawodzie pielęgniarki jest możliwość zrobienia kariery. 
Recepta na sukces?

CBK - Nie wystarczy tylko mocno chcieć i trafić w odpowiedni czas – to za 
mało, trzeba jeszcze być konsekwentną. Ciągle się doskonalić, i na tej swojej dro-
dze – nie można się zatrzymać. Szybko reagować, bo dzieje się wiele i w zakresie 
zarządzania, i w zakresie leczenia.

Każdy z nas marzy: o szczęściu, pełni zdrowia, bogactwie. Ale także o pracy –  
o miejscu do którego chce się iść codziennie, w którym czujemy się docenione, 
spełnione, usatysfakcjonowane. I wygląda na to, że pani mgr  Czesławie Bryla-
-Kozdraś to marzenie się spełniło. 

  Barbara Lemanik

WyWiady, komentarze, opinie
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POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Postępowanie przed Okręgowym  
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej 

adwokat Kinga Rudnik

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

Zasady prowadzenia postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności zawodowej zostały 
uregulowane przede wszystkim w ustawie z 
dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038) – da-
lej zwana ustawą. Posiłkowo - czyli w sytuacji 
kiedy brak jest regulacji (przepisów prawa)  
w ustawie - organy prowadzące postępowanie 
posługują się Kodeksem postępowania kar-
nego oraz Kodeksem karnym. Postępowanie 
to składa się z czterech etapów: czynności 
sprawdzających, postępowania wyjaśniające-
go, postępowania sądowego oraz postępowa-
nia wykonawczego - o ile zapadnie orzeczenie 
o ukaraniu (art. 38 ustawy). 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej wszczynane jest przez Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej na skutek wniesionej skargi lub z urzędu 
(z inicjatywy Rzecznika). Każda wniesiona do 
biura Okręgowego Rzecznika skarga podlega 
wstępnej weryfikacji czy w jej treści znajdu-
ją się okoliczności uzasadniające podejrzenie 
popełnienia przewinienia zawodowego. Jeśli 
nie ma takich okoliczności lub podane są inne, 
które nie wskazują na przewinienie zawodowe, 
to Okręgowy Rzecznik wydaje postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania. Na po-
stanowienie o odmowie wszczęcia postępowa-
nia osoba pokrzywdzona (i tylko ona!) może 
wnieść zażalenie (art. 48 ust. 3 ustawy). Zaża-
lenia takiego nie ma prawa wnieść osoba, któ-
ra składała skargę, jeśli jednocześnie nie jest 
pokrzywdzoną. Pokrzywdzony ma prawo także 
przejrzeć akta w tej sprawie. Natomiast jeżeli 
skarga zawiera informacje, które dostatecz-
nie uzasadniają podejrzenie popełnienia prze-
winienia zawodowego, to Okręgowy Rzecznik 
wydaje postanowienie o wszczęciu postępowa-
nia wyjaśniającego. Postępowanie może zostać 
także wszczęte z urzędu. Okręgowy Rzecznik 

na podstawie informacji podanej do ogólnej 
wiadomości (np. w prasie, internecie, telewizji) 
wszczyna postępowanie, jeśli taka wiadomość 
zawiera podejrzenie popełnienia przewinienia 
zawodowego. 

Postępowanie wyjaśniające trwa 6 miesię-
cy, a w szczególnych przypadkach może zo-
stać przedłużone przez Naczelnego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej o kolejne 
6 miesięcy, a następnie przez Naczelny Sąd 
Odpowiedzialności Zawodowej na dalszy czas 
określony potrzebny do zakończenia tego po-
stępowania. W trakcie postępowania wyja-
śniającego Okręgowy Rzecznik przeprowadza 
dowody, które mają wykazać czy doszło do 
popełnienie przewinienia zawodowego. Przede 
wszystkim przesłuchuje świadków, osobę któ-
ra złożyła skargę, pokrzywdzonego, ale też 
zapoznaje się z dokumentacją medyczną oraz 
innymi dokumentami. W myśl art. 49 ustawy 
„W toku postępowania wyjaśniającego rzecz-
nik odpowiedzialności zawodowej powinien 
dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy.  
W tym celu może przesłuchiwać pokrzywdzo-
nego i inne osoby w charakterze świadków, 
powoływać i przesłuchiwać biegłych lub spe-
cjalistów, jak również przeprowadzać inne do-
wody. W przypadkach niecierpiących zwłoki,  
w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spo-
wodować zatarcie śladów lub dowodów przewi-
nienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialno-
ści zawodowej może przesłuchać pielęgniarkę 
lub położną w charakterze osoby obwinionej, 
przed wydaniem postanowienia o przedsta-
wieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do 
sporządzenia takiego postanowienia”. Zatem 
wnioskować o przeprowadzenie dowodów 
mogą strony postępowania wyjaśniającego, ale 
również Rzecznik może je powoływać i prze-
prowadzać z urzędu (czyli z własnej inicjaty-
wy). Stronami postępowania wyjaśniającego, 
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zgodnie z art. 39 ustawy jest pokrzywdzony  
i obwiniona. „Pokrzywdzonym jest osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio na-
ruszone lub zagrożone przez przewinienie za-
wodowe” (art. 40 ust. 1 ustawy). Nie w każdym 
przypadku osoba składająca skargę u Rzeczni-
ka, jest też osobą której dobro prawne zostało 
bezpośrednio naruszone albo zagrożone prze-
winieniem zawodowym. Skarżącym może być 
bowiem osoba, która była świadkiem popełnie-
nia przewinienia zawodowego i podjęła decyzję 
o wniesieniu skargi. 

Po przeprowadzeniu dowodów oraz ich ana-
lizie i ocenie Okręgowy Rzecznik wydaje posta-
nowienie albo o umorzeniu postępowania wy-
jaśniającego, albo o przedstawieniu zarzutów 
pielęgniarce lub położnej, którą podejrzewa o 
popełnienie przewinienia zawodowego. Umo-
rzenie postępowania ma miejsce w przypad-
kach wymienionych w art. 45 ust. 1 ustawy, tj. 
„czynu nie popełniono albo brak jest danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 
popełnienia; czyn nie stanowi przewinienia za-
wodowego albo przepisy ustawy stanowią, że 
sprawca nie popełnia przewinienia zawodowe-
go; osoba obwiniona zmarła; nastąpiło ustanie 
karalności; postępowanie w przedmiocie odpo-
wiedzialności zawodowej co do tego samego 
czynu tej samej osoby zostało prawomocnie 
zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się; 
szkodliwość społeczna czynu jest znikoma”. Je-
śli jednak wyniki przeprowadzonych dowodów 
wskazują z dużym prawdopodobieństwem na 
przewinienie zawodowe i osobę (pielęgniarkę 
lub położną), która się go dopuściła - Rzecznik 
wzywa ją na przesłuchanie oraz przedstawia 
zarzuty. W zarzutach wskazuje się osobę ob-
winioną; czyn, który może zostać udowodnio-
ny jako przewinienie zawodowe; czas, miejsce  
i okoliczności jego popełnienia oraz przepisy 
Kodeksu etyki i (lub) przepisy dotyczące wyko-
nywania zawodu, które zostały naruszone tym 
czynem. Niestawiennictwo osoby obwinionej 
na przesłuchanie nie wstrzymuje postępowa-
nia, które toczy się dalej. Za osobę obwinio-
ną zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy uważa się 
„pielęgniarkę lub położną, wobec której w toku 
postępowania wyjaśniającego rzecznik odpo-
wiedzialności zawodowej wydał postanowienie 
o przedstawieniu zarzutu lub przeciwko któ-
rej skierował do sądu pielęgniarek i położnych 
wniosek o ukaranie”. Przedstawienie zarzutów, 
czy nawet skierowanie do sądu Wniosku o uka-
ranie wobec pielęgniarki czy położnej w żad-
nym przypadku nie oznacza, iż jest ona win-
na. Do czasu bowiem wydania prawomocnego 

orzeczenia o ukaraniu osoba, której dotyczy to 
postępowanie korzysta z tzw. „domniemania 
niewinności”. 

Możliwe jest nadto po wydaniu postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów, przepro-
wadzenie kolejnych dowodów zawnioskowa-
nych przez obwinioną skutkujących wydaniem 
postanowienia o umorzeniu postępowania. Te 
dodatkowe dowody mogą bowiem wykazać 
istnienie jednej z przesłanek wskazujących na 
umorzenie postępowania. Na postanowienie  
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 
stronom (a więc pokrzywdzonemu i obwinio-
nej) przysługuje zażalenie. Osoby te mogą 
także przejrzeć akta postępowania przepro-
wadzonego przez Rzecznika. „Zażalenie wnosi 
się za pośrednictwem okręgowego rzecznika 
do Naczelnego Rzecznika w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania odpisu postanowienia(...)” 
(art. 48 ust. 6 ustawy).

Jeżeli obwiniona pielęgniarka czy położna 
nie zgłosiła po przedstawieniu jej zarzutów 
dowodów na potwierdzenie niepopełnienia 
przewinienia zawodowego Okręgowy Rzecznik 
wydaje postanowienie o zakończeniu postępo-
wania wyjaśniającego, a następnie w terminie 
14 dni sporządza i składa w okręgowym sądzie 
pielęgniarek i położnych Wniosek o ukaranie. 
Na postanowienie o zamknięciu postępowa-
nia wyjaśniającego oraz skierowanie Wniosku  
o ukaranie do sądu nie przysługuje zażalenie. 

Postępowania w przedmiocie odpowiedzial-
ności zawodowej nie można wszcząć, jeśli od 
chwili popełnienia przewinienia zawodowego 
upłynęły już trzy lata, gdyż wówczas nastą-
piło przedawnienie karalności (art. 46 ust. 3 
ustawy). Jednakże w przypadku, kiedy przewi-
nienie zawodowe jest także przestępstwem, to 
„ustanie karalności przewinienia zawodowego 
następuje nie wcześniej niż ustanie karalności 
przestępstwa” (art. 46 ust. 4 ustawy). Terminy 
przedawnienia karalności przestępstw są znacz-
nie dłuższe aniżeli przewinienia zawodowego,  
a ich czas zależy od rodzaju przestępstwa. 

 

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

powania 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 pielę-
gniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039)

4.  ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038
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MOBBING A PRZEMOC 

PSYCHICZNA W MIEJSCU PRACY 

Mobbing - znane od dawna pojęcie, stosowane przez naukowców dla opisania agre-
sywnego zachowania dzikich zwierząt, z początkiem lat 80-tych XX wieku znalazło 
nowe zastosowanie. W nowym znaczeniu po raz pierwszy użył go szwedzki lekarz  
i psycholog Heinz Leymann, zajmujący się problemem przemocy psychicznej w miej-
scu pracy. Mobbing to coś więcej niż tylko zła atmosfera w pracy, niesprawiedliwe 
traktowanie, złośliwa plotka. 

Zjawisko to opisywane jest także jako harassment 
– nękanie,  bullying - tyranizowanie lub ganging up 
on someone - sprzysięganie się przeciwko komuś. 

Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, stoso-
wanego przez jedną lub kilka osób przeważnie prze-
ciwko jednej osobie. Represjonowanie pokrzyw-
dzonej osoby trwa długo - miesiące a nawet lata. 
Maltretowanie psychiczne powtarza się systema-
tycznie zaś osoba maltretowania pozbawiona jest 
możliwości obrony. W stanie  bezradności i bezsil-
ności pozostaje tak długo, jak długo utrzymują się 
działania mobbingowe w jej kierunku.

Z przemocą psychiczną mamy do czynienia tam, 
gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuż-
szy czas – w szkole, wyższej uczelni, w miejscu pra-
cy a także - w rodzinie. Celem sprawcy jest zepsucie 
opinii ofiary , zaszkodzenie jej w taki sposób, by 
wyeliminować ją z pozycji, jaką zajmuje. Stopniowo 
niszczy się jej reputację, zaburza stosunki interper-
sonalne, wpływa negatywnie na jakość wykonywa-
nej przez nią pracy. Jest to proces, który przebie-
ga etapami, a w fazach bardziej zaawansowanych 
nie daje poszkodowanemu żadnych szans, by sam 
bez fachowej i życzliwej pomocy mógł wydostać się 
z błędnego koła szykan i prześladowań, trwający 
długo , powoduje wreszcie zaburzenia zdrowotne . 
Narzędzia  mobbingu  to: szykany, zwodzenie, pod-
stęp, intryga, kłamstwa, plotki, oszczerstwa, zacho-
wania sadystyczne. Ich wystąpieniu sprzyja  atmos-
fera pracy, gdzie osobę traktuje się instrumentalnie 
czyli tam, gdzie człowiek zostaje potraktowany jak 
jeden ze środków produkcji, jako narzędzie, „a nie 
- jak to odpowiada właściwej godności jego pracy - 
jako podmiot i sprawca”. Pracownik nie ma nic do 
powiedzenia, przełożony nie liczy się z jego opinią, 
zaś wartość podwładnego ocenia co najwyżej na 
podstawie jego wydajności pracy. 

U podstaw mobbingu leży zawsze konflikt. W ży-
ciu zawodowym czy prywatnym, konflikty są na po-
rządku dziennym. W przypadku mobbingu przy-
czyn konfliktu upatruje się  nie w sprzeczności 
dążeń czy interesów, ale w określonej osobie. 
Rozwiązanie takiego konfliktu na drodze negocjacji, 
uzgadniania dążeń staje się niemożliwe. 

W przypadku konfliktu, zaangażowane strony - 
partnerzy, są pewne, że niezależnie, która z nich 
wygra, druga ze stron nie straci wszystkiego. Dzieje 
się tak nawet jeśli konflikt dotyczy układu przeło-
żony -podwładny. W przypadku mobbingu jedna ze 
stron - ofiara - to osoba „słabsza”, będąca w relacji 

zależności, podległości w stosunku do prześladow-
cy. Osoba poddana mobbingowi nie ma możliwości 
obronienia się przed nim. Zjawisko przestaje ist-
nieć w momencie ustania relacji zależności, a więc 
w chwili odejścia osoby nękanej z miejsca pracy.

Konflikt trwa zazwyczaj krótko i obie strony są za-
interesowane jego rozwiązaniem. W przypadku mob-
bingu ta podległość trwa długo, narasta z czasem, 
zaś prześladowania nasilając się wywierają destruk-
cyjny wpływ na psychikę i osobowość podwładnego. 

PRZYCZYNY MOBBINGU
Wymienia się następujące grupy przyczyn sprzy-

jających wystąpieniu u mobbingu:
●	przyczyny społeczne,
●	cechy zarządzającego organizacją,
●	szczególna pozycja społeczna ofiary mobbingu.

Z przyczyn społecznych sprzyjających wystą-
pieniu tej patologii zarządzania wymienia się bezro-
bocie, stałe zagrożenie utratą pracy i skłonnościami, 
świadomego takiego faktu przełożonego, do zmusza-
nia podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń. 
Przyczyną uczucia niepewności pracownika może 
stać się zatrudnienie go na czas ściśle określony, na 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie dające po-
czucia pewności, stabilności i bezpieczeństwa.

Przyczyn mobbingu upatruje się w sztywnych 
strukturach społecznych, umożliwiających spra-
wowanie władzy z pozycji siły. Sprzyjają jego wystę-
powaniu organizacje o zhierarchizowanym sposobie 
zarządzania, organizacyjny nieporządek i nieporad-
ne, czy niekompetentne zarządzanie. Typowe ne-
gatywne cechy organizacji, w której obserwować 
można zjawisko przemocy psychicznej to - vacaty, 
mało czasu dla wykonania pilnych zadań, skostniała 
hierarchia i niedorzeczne, bezsensowne polecenia 
wydawane podwładnym. To także obarczenie pra-
cownika dużą odpowiedzialnością, przy równocze-
snym ograniczeniu mu możliwości podejmowania 
decyzji oraz niedocenianie działań podwładnych. Zła 
atmosfera w miejscu pracy, brak koleżeńskich za-
chowań, brak wsparcia od współpracowników dają 
pracownikowi poczucie zagrożenia, niepewności i 
zwiększają ryzyko zaistnienia mobbingu w grupie.

Często winna jest polityka firmy - milcząca zgoda 
na zarządzanie przez mobbing , wiążący się z naj-
większymi społecznymi, zdrowotnymi i ekonomicz-
nymi kosztami sposób zarządzania przez wywieranie 
nacisku na wszystkich tych pracowników, którzy od-
ważą się mieć inne zdanie, niż zarządzający organi-
zacją. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym wystąpie-

Dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji  
Zawodu Pielęgniarki i Położnej

mgr Renata Mroczkowska  
Członek Zespołu ds. Promocji  

Zawodu Pielęgniarki i Położnej
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niu mobbingu  jest charakterystyczny zespół cech, 
które posiada kierujący instytucją. Opisano kilka ty-
pów osobowości „przełożonego – oprawcy”.  Dla czę-
ści z nich szykanowanie pracownika jest sposobem 
na odwrócenie uwagi od własnej niekompetencji. 

„Portret psychologiczny” dręczyciela: to 
osoba o wyolbrzymionym poczuciu własnej 
wartości, przeceniająca swoje umiejętności i 
swoją wiedzę. Przekonana o własnych zdolnościach 
nie przyjmuje krytyki ze strony innych. Wszelkie 
uwagi ignoruje lub reaguje na nie z wściekłością i 
złością. Osoba, która odważyła się mieć odmienne od 
niego zdanie traktowana jest jak największy wróg. 
Zazdrość i zawiść w miejscu pracy, doprowadzenie do 
niskiej samooceny nękanego pracownika, a z czasem 
- niska jego ocena przez kolegów, którzy także za-
czynają brać udział w prześladowaniu i psychicznym 
terroryzowaniu, pozwalają zarządzającemu przywró-
cić swój blask lub utrzymać opinię najlepszego. Kon-
kurencja potencjalna lub tylko domniemana zostaje 
przez charakteropatycznego przełożonego zdomino-
wana i unieszkodliwiona. Rzadko odczuwa on z tego 
powodu wyrzuty sumienia. Osoba poszkodowana 
znika bowiem z jego pola widzenia, a sytuacja w za-
kładzie pracy „normalizuje się”.

Kolejnym czynnikiem jest szczególna pozycja 
społeczna ofiary. Dla wystąpienia zjawiska mob-
bingu wystarczy, że osoba wywodzi się z innego 
kręgu kulturowego, innej hierarchii wartości, innego  
przekonania religijnego. 

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE MOBBING

Wyróżnia się 45 cech - kryteriów, pozwala-
jących rozpoznać mobbing. I choć słowa kry-
tyki dotyczące pracy czy życia rodzinnego po-
trafią bardzo zranić, to jednorazowego faktu 
wystąpienia takiej krytyki nie można nazwać 
mobbingiem. Podobnie polecenie pielęgniarce spe-
cjalistce sortowania i porządkowania przez wiele go-
dzin starej dokumentacji medycznej,  jeśli jest tylko 
jednorazowym epizodem - ma na celu jego zranie-
nie i upokorzenie, ale nie może być uznane za mob-
bing. O mobbingu mówić można dopiero wówczas, 
gdy podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie, 
systematycznie, przez dłuższy czas.  Leymann po-
dzielił 45 cech mobbingu na 5 grup:
I. Odziaływania zaburzające możliwości komuniko-
wania się:

●	Ograniczanie przez przełożonego możliwości 
wypowiadania się. 

●	Stałe przerywanie wypowiedzi.
●	Ograniczanie przez kolegów możliwości wypo-

wiadania się. 
●	Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym 

wymyślaniem i pomstowaniem.
●	Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy.
●	Ciągłe krytykowanie życia prywatnego.
●	Napastowanie przez telefon.
●	Ustne groźby i pogróżki, groźby na piśmie.
●	Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upo-

karzając gesty i spojrzenia.

●	Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażanie 
się wprost.

II. Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne:
●	Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą.
●	Nie dawanie możliwości odezwania się.
●	W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesa-

dzenie na miejsce z dala od kolegów. 
●	Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą.
●	Traktowanie „jak powietrze”.

III. Działania mające na celu zaburzyć społeczny 
odbiór osoby:

●	Mówienie źle za plecami danej osoby.
●	Rozsiewanie plotek.
●	Podejmowanie prób ośmieszenia.
●	Sugerowanie choroby psychicznej.
●	Kierowanie na badanie psychiatryczne. 
●	Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa.
●	Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub 

gestów w celu ośmieszenia osoby.
●	Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania.
●	Żarty i prześmiewanie życia prywatnego.
●	Wyśmiewanie narodowości.
●	Zmuszanie do wykonywania prac naruszają-

cych godność osobistą.
●	Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy.
●	Kwestionowanie podejmowanych decyzji .
●	Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk 

lub innych, mających ją poniżyć wyrażeń. 
●	Zaloty lub słowne propozycje seksualne.

IV. Działania mające wpływ na jakość sytuacji życio-
wej i zawodowej:

●	Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania.
●	Odbieranie prac, zadanych wcześniej do wyko-

nania.
●	Zlecanie wykonania prac bezsensownych.
●	Dawanie zadań poniżej jego umiejętności ,kom-

petencji w celu jej zdyskredytowania
●	Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania.
●	Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary 

zadań.
V. Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie 
ofiary.

●	Zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych 
dla zdrowia.

●	Grożenie przemocą fizyczną.
●	Stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej.
●	Przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w 

celu zaszkodzenia poszkodowanemu.
●	Wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu za-

mieszkania lub miejscu pracy ofiary.
●	Działania o podłożu seksualnym.
Organizacje zajmujące się wspieraniem i pomo-

cą ofiarom mobbingu uznały, że dla rozpoznania tej 
patologii wymienione powyżej zjawiska nękania i 
prześladowania psychicznego występować muszą 
przez co najmniej pół roku i pojawiać się systema-
tycznie przynajmniej raz w tygodniu.

Literatura u autorek.

W  Biuletynie NS październik 2012 wkradł się chochlik drukarski, sprawiając, iż w relacji z Konferencji 
na str 13 nie pojawiło się nazwisko  autorki  opisanego wystąpienia „Jak dzieci odbierają swoje prawa 
jako pacjenci” - Dr n. ekon  Bogusławy Serzysko. Przepraszamy.
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Indywidualna Praktyka Pielęgniarska  
w Przedsiębiorstwie Podmiotu Leczniczego  

alternatywa czy zagrożenie?
mgr Barbara Pater

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im.dr E.Hankego 
 Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VI Kadencji 

Pragnę podzielić się w tym artykule własnymi spostrzeżeniami, i refleksjami na temat tzw. 
„ umów kontraktowych „ udzielanych w lecznictwie zamkniętym. 

Pogłębiające się problemy finansowania pod-
miotów leczniczych, problemy z kontraktami z 
NFZ, ciągły brak wystarczających środków na 
utrzymanie placówek medycznych podsuwają ra-
cjonalizatorski pomysł kadrze zarządzającej ja-
kim jest zatrudnianie personelu medycznego na 
umowach kontraktowych. Indywidualne Praktyki 
Pielęgniarskie udzielające świadczeń w Przedsię-
biorstwie Podmiotu Leczniczego stają się bardzo 
wygodną formą zatrudnienia dla potencjalnych 
zleceniodawców. Dlaczego? Oczywiście oszczęd-
ności jakie pracodawca ponosi z tytułu braku reali-
zacji funduszu osobowego, brak odpowiedzialności 
za sprawy pracowników dają tzw. "święty spokój" 
który staje się w dzisiejszych czasach łakomym 
kąskiem. Pielęgniarki w każdej placówce me-
dycznej stanowią najliczniejszą grupę zawodową, 
grupę która zawsze z bezgraniczną determinacją 
potrafiła walczyć o swoje prawa, ale grupę niewy-
godną w przypadku „dziury finansowej” każdego 
szpitala. Jakie wyjście z takiej sytuacji? Zmiana 
formy zatrudnienia ma dać przysłowiowy spokój. 
Ale komu? Na pewno nie Pielęgniarkom.

Pozwoliłam sobie na wyrażenie własnej opinii 
w sprawie realizacji świadczeń medycznych na 
umowie kontraktowej, ponieważ sama pracuję  
w takiej formie już prawie czwarty rok. Podjęły-
śmy z koleżankami taką decyzję, bardzo trudną  
i negatywnie postrzeganą przez nasze środowisko, 
tylko dlatego aby nie tracić zatrudnienia, aby pra-
cować w placówce z którą jesteśmy związane, aby 
dalej pracować w sprawdzonym, dobrym zespole. 
Ot, takie kobiece, solidarne podejście. 

Jakie mam obserwacje? Co zaczyna mnie  
martwić?

●	Brak solidarności zawodowej – dobra kole-
żanka, dobry współpracownik staje się konku-
rencją.

●	Wysokość składek członkowskich - ustalona 
Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 
wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej 
podziału wyższa dla pielęgniarek prowadzących 
działalność gospodarczą. W chwili obecnej 1% 
(dotychczas było to 0,5%) przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw 
bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku ka-
lendarzowego w odniesieniu do osób wykonu-
jących zawód pielęgniarki, położnej w ramach 
działalności gospodarczej – indywidualnej bądź 

grupowej praktyki zawodowej stanowi kwotę 
37,70 zł miesięcznie i co roku będzie wzrastać. 
Tak podjęta decyzja to głównie głosy Pielęgnia-
rek zatrudnionych na umowie o pracę. Czy słusz-
na? Każdy odpowie sobie na to pytanie, gdy pro-
blem będzie dotyczył jego osoby. 

●	Dążenie do wypracowania dużej liczby go-
dzin miesięcznie – nadmierne zmęczenie czę-
sto za niską stawkę godzinową.

●	Łączenie etatów, dyżury 24 godzinne – 
większa możliwość popełnienia błędu zawodo-
wego, forsowanie własnego organizmu. Likwi-
dacja ograniczeń godzinowych dla indywidualnej 
pielęgniarki udzielającej świadczeń medycznych 
na danym oddziale, w przypadku nieobecności 
innej praktyki, powoduje generowanie zwięk-
szonej liczby godzin. Pojawia się niebezpieczeń-
stwo, kiedy brak przysłowiowego hamulca: „ile 
mogę realnie godzin wypracować i komu świad-
czę usługi medyczne”. 

●	Godzenie się na niższą stawkę godzinową 
w przypadku osób mających dodatkowe zatrud-
nienie, najczęściej na umowie o pracę, stanowi 
poważny problem dla pielęgniarek wykonują-
cych czynności medyczne tylko na kontrakcie.

●	Mało stabilna umowa kontraktowa. Nieste-
ty, zawarta umowa na określoną stawkę godzi-
nową nie daje stabilizacji zatrudnienia. W przy-
padku ujemnego bilansu finansowego szpitala 
wprowadzane są aneksy do zawartych umów 
obniżające wynagrodzenie. 

●	Bezosobowe podejście do pracownika. 
Jakże prosto wypowiedzieć umowę danej Pielę-
gniarce, której jeszcze niedawno zaproponowa-
no tak „magiczną formę zatrudnienia”. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że przypadku źle wykonanej 
czynności, złożonej skargi zleceniodawca nie 
stosuje kary upomnienia czy nagany. Najczę-
ściej zostaje rozwiązana zawarta umowa.

●	Indywidualne podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych przez pielęgniarkę w czasie wolnym 
od realizacji świadczeń. Brak udziału zlecenio-
dawcy. Jednakowa stawka godzinowa niezależ-
nie od posiadanych kwalifikacji. 

●	Brak płatnych urlopów, czy płatnej prze-
rwy na udzielane świadczenia medycz-
ne. Konieczność szukania zastępstwa, czasem 
jego brak. Ze względu na utratę gratyfikacji 
finansowej w danym miesiącu, pielęgniarki na 
kontrakcie decydują się na minimalne przerwy 
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w realizacji świadczeń (choroba, urlop). W kon-
sekwencji pracują 13 miesięcy. Natomiast na 
umowie o pracę 11 + 1 miesiąc płatnego urlopu. 

●	Składki ZUS –płacone obowiązkowe, naj-
częściej najmniejsze generują i tak duże 
kwoty z kosztów uzyskania przychodu dla In-
dywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (obecnie to 
kwota 981,21 zł). Minimalną podstawę wymiaru 
stanowi obecnie kwota 2115,60 ( 60 % progno-
zowanego przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ogra-
niczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 
rok 2012 ). W perspektywie pojawienia się dłu-
gotrwałej choroby otrzymujemy po obowiązko-
wych odliczeniach ubezpieczenia zdrowotnego ( 
254 zł) i podatku, kwotę w granicy 1200 zł mie-
sięcznie. Planując ciążę, urlop macierzyński pie-
lęgniarka musi pamiętać o opłacaniu większych 
składek przez cały rok, aby otrzymać większe 
świadczenia, zmniejszając automatycznie wła-
sne przychody. Często, przy braku kontroli omi-
jamy przepisy prawne i nie płacimy składek ZUS 
– tragedia pojawia się w momencie braku moż-
liwości udzielania świadczeń zdrowotnych np. w 
przypadku pojawienia się długotrwałej, ciężkiej 
choroby. Zawsze znajdzie się osoba, która chęt-
nie weźmie w zastępstwie nasze godziny. Zlece-
niodawca nie ma problemu, nie musi wypłacać 
nadgodzin, nie musi zatrudniać dodatkowego 
pracownika. Składki ZUS corocznie wzrastają, 
automatycznie zmniejszając przychody pielę-
gniarek na kontrakcie. Zleceniodawca z tego ty-
tułu nie podnosi stawki za godzinę udzielanych 
świadczeń.Wzrost składki ZUS na umowie o 
pracę są po stronie pracodawcy i nie zmniej-
szają wynagrodzenia pracownika. 

●	Obowiązkowe ubezpieczenie OC- to również 
pomniejszenie kosztów uzyskania przychodu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
od stycznia 2012 roku, Indywidualne Praktyki 
udzielające świadczeń zdrowotnych corocznie 
zobowiązane są do wykupienia obowiązkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 
Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położ-
nej to odpowiedzialność za szkodę, jaką może 
wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania 
czynności zawodowych.

Powyższe refleksje nie mają pielęgniarek wy-
straszyć przed założeniem działalności gospo-
darczej. Pewne zmiany są nieuniknione i bę-
dziemy stawać przed koniecznością podjęcia 
takich decyzji. Niech będą one jednak prze-
myślane. Na co zwrócić uwagę?

●	 Umowa kontraktowa. Dokładną analizę otrzy-
manej oferty. Zwrócenie uwagi na zapis „ możli-
we będzie”, „ być może ” - taki zapis to furtka dla 
zleceniodawcy której raczej nie zrealizuje. Wy-
powiedzenie umowy cywilnoprawnej nie wyma-
ga uzasadnienia; należy jedynie doprecyzować 
możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedze-
nia - w trybie natychmiastowym. W przypadku 
wątpliwości poprosić o poradę prawną.

●	Stawka godzinowa. Należy dokładnie 

uwzględnić wszystkie obowiązkowe koszty 
utrzymania naszej działalności. Uzyskane przez 
pielęgniarkę dochody brutto w granicach 5,5 - 6 
tysięcy zł. mimo obciążeń podatkowych pozwa-
lają na większy dochód netto niż wynikający z 
umowy o pracę. Najmniejsza składka ZUS to 
obecnie 981,26 zł + podatek, średnio 450 zł+ 
opłata usług księgowych 123 zł. Jeśli chcemy 
otrzymać 3000 tys. dochodu to stawka godzino-
wa dla liczby 168 godzin powinna wynosić 27 zł. 
Taka cena za jedną godzinę pracy pielęgniar-
ki, to moim zdaniem w chwili obecnej najniż-
sza stawka jaką powinien zaproponować zlece-
niodawca. W przypadku podpisywania umowy 
kontraktowej należy zwrócić uwagę na zapis, w 
którym obniżenie stawki godzinowej nie będzie 
możliwe. Możliwy będzie tylko jej wzrost np. w 
przypadku podnoszenia kwalifikacji przez pielę-
gniarki, czy wzrost średniego wynagrodzenia.

●	Coroczny wzrost składki ZUS. Należy pa-
miętać o dokonaniu pewnego zapisu w umowie 
kontraktowej, gdzie wzrost kosztów utrzyma-
nia naszej firmy jest od pielęgniarki niezależny  
i w przypadku wzrostu składki ZUS, to zlecenio-
dawca zobowiąże się do jego pokrycia.

●	Płatna przerwa w realizacji świadczeń. 
Brak takiego zapisu powoduje niestety, że od-
dajemy zleceniodawcy dodatkowo jedną pensję 
w ciągu roku. Warto wprowadzić zapis w umo-
wie kontraktowej dający nam możliwość płatnej 
przerwy w realizacji świadczeń medycznych.

●	Właściwa obsada dyżurowa zgodna z nor-
mami zatrudnienia, która obowiązuje również w 
przypadku zatrudniania Indywidualnych Prak-
tyk Pielęgniarskich w Przedsiębiorstwie Podmio-
tu Leczniczego na podstawie umowy zawartej  
z tym podmiotem.

  Czy umowa kontraktowa może być dla 
nas korzystna? Zapewne tak, jeśli będzie-
my stanowcze w przyjmowaniu składanych 
ofert, jeśli będziemy pamiętać o solidarności 
zawodowej i dbać wspólnie o prestiż nasze-
go środowiska. Jeżeli będziemy miały szczęście  
i trafimy na profesjonalnego menadżera. Pa-
miętajmy proszę, że ujemne wyniki finansowe 
w naszych szpitalach, to nie wina pielęgniarek. 
Nie bądźmy konkurencją dla naszych koleżanek 
w placówkach oferujących umowy kontraktowe, 
gdzie za niższą stawkę, godzimy się na dodatkowe 
zatrudnienie. Pamiętajmy, że z naszego powodu 
ktoś stając przed trudnym wyborem, może stra-
cić jedyne źródło utrzymania. Korzystajmy z porad 
prawnych. Wymieniajmy się uwagami, opiniami i 
doświadczeniem. Jeśli taka forma zatrudnienia bę-
dzie nam oferowana, zróbmy uczciwy bilans zy-
sków i strat. Zastanówmy się: czy  oferta umowy 
kontraktowej którą otrzymujemy stanowi alterna-
tywę na rozwiązanie naszych  problemów finanso-
wych? Czy też takie rozwiązanie , praktykowane 
coraz częściej w zakładach opieki zdrowotnej nie 
będzie poważnym zagrożeniem w pracy zawodo-
wej pielęgniarek. 
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KONTAKT „SKÓRA DO SKÓRY” 
TREND CZY NIEODZOWNOŚĆ?

Joanna Gawinek – mgr położnictwa
Oddział Noworodków i Wcześniaków Szpital Powiatowy Będzin 

Według WHO (1996 r) pierwszy wczesny kontakt „skóra do skóry” polega na ułoże-
niu nowo narodzonego dziecka, przed odcięciem pępowiny, na nagim ciele matki.

Dziecko zostaje delikatnie osuszone wcze-
śniej podgrzanymi pieluchami i chronione 
przed utratą ciepła. Rola personelu polega na 
obserwacji zachowania i oddychania dziecka, 
a w późniejszym czasie asystowaniu w przy-
stawieniu go do piersi, jeśli dziecko jest już na 
to gotowe. Formą pomocy powinno być (w ra-
mach możliwości) słowne instruowanie techni-
ką „hands-off”, czyli bez użycia rąk

W latach 70-tych dwudziestego wieku, 
dwóch neonatologów pracujących w Bogocie, 
zmuszonych trudną sytuacją braku sprzętu  
i personelu medycznego, zasugerowało mat-
kom wcześniaków i dzieci o niskiej masie uro-
dzeniowej, aby przebywały ze swymi dziećmi 
w kontakcie ”skóra do skóry” („skin to skin”). 
Dzięki tej decyzji śmiertelność wśród dzieci 
znacznie zmniejszyła się. Obserwacja doktora 
Edgara Rey i Hektora Martineza z roku 1978 
była bardzo istotna dla kangurowania, a tak-
że zalecenia wczesne-
go STS („skin to skin”)  
dzieci tuż po porodzie.

Fundacja „Rodzić 
po ludzku” zorganizo-
wała z roku 2011 cykl 
konferencji zatytułowanej: „Pozwólcie się nam 
przywitać!- o pierwszym kontakcie po porodzie 
i możliwościach jego realizacji w oddziałach 
położniczych”. Podczas wykładów zwracano 
uwagę na rolę pierwszego kontaktu, a także 
realizację projektu w naszych szpitalach, która 
nie była zbyt optymistyczna. Z badań ankieto-
wych przedstawionych na konferencji wynika, 
że tylko 10% matek i dzieci mają szansę na 
nieprzerwany kontakt bezpośrednio po poro-
dzie. Podkreślono, że przyczyną takiego stanu 
rzeczy są zwykle nawyki personelu i procedury 
szpitalne. 

Kobiety rodzące mają prawo do pierwsze-
go kontaktu ze swoim dzieckiem na podstawie 
Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23.09. 2010 r. W rozdziale XII „Opieka 
nad noworodkiem” zapisano, że „bezpośrednio 
po urodzeniu należy umożliwić nieprzerwany 
kontakt z matką „skóra do skóry”, który będzie 
trwał co najmniej dwie godziny po porodzie”.

Obserwacja noworodków była i jest przed-
miotem wielu badań, z których wynika, że kon-
takt matki i dziecka po porodzie jest korzystny 
zarówno dla dziecka jak i jego matki. W szpi-
talu w Izraelu zakwalifikowano do badania 47 

donoszonych noworodków z porodów fizjolo-
gicznych drogą pochwową. Wszystkie nowo-
rodki bezpośrednio po porodzie układano na 
ciało matki na 5-10 minut, a następnie, po wy-
konaniu niezbędnej toalety losowo kwalifiko-
wano dzieci do dwóch grup. Dzieci z pierwszej 
grupy w 15-20 minut po porodzie przytulano 
ponownie do nagiej skóry matki i zabierano je 
po 75-80minutach kontaktu. Dzieci z drugiej 
grupy pozostawały w oddziale noworodkowym 
(grupa kontrolna). Po czterech godzinach do-
konano 60 minutowej obserwacji dzieci. Zacho-
wanie dzieci oceniano według skali Brazeltona 
czyli Skali Oceny Zachowania Noworodków 
(ang. Neonatal Behavioral Assessment Scale). 
Za pomocą testu oceniającego reakcje nowo-
rodka na różne bodźce np. światło, grzechot-
ka, jest wyznacznikiem rozwoju ruchowego 
dziecka. Charakteryzuje się prostotą wykona-
nia i wysoką skutecznością w zakresie wstęp-

nej oceny dziecka. 
U dzieci z grupy 
bliskiego kontak-
tu stwierdzono 
większy indeks 
okresów spokoj-

nego snu, prawidłowy indeks ruchów zgięcio-
wych przewyższający ruchy wyprostne. Ko-
lejne badania mające określić wpływ STS na 
rozwój dziecka przeprowadzono w 2010 roku 
w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
W tym badaniu wzięło udział 56 diad (inaczej 
para) matka-dziecko, gdzie dziecko miało 5 lat. 
Oceniano między innymi wpływ wczesnego 
kontaktu matki i dziecka po porodzie na czas 
trwania karmienia piersią, częstość dokarmia-
nia sztucznymi mieszankami, częstość wystę-
powania kolek u dzieci, oceny spokojnego snu 
i samodzielnego zasypiania, rozwoju psycho-
motorycznego. Wnioski z przeprowadzonych 
badań zdecydowanie podkreślały korzystny 
wpływ kontaktu STS po porodzie na rozwój 
dzieci, które dłużej karmione były piersią, rza-
dziej dokarmiane sztucznie i rzadziej cierpiące 
na kolki. Zdecydowanie szybciej osiągały kolej-
ne etapy rozwoju psychomotorycznego, takie 
jak samodzielne siadanie czy chodzenie. Matki 
podkreślały, że częściej i w większym stopniu 
odczuwały satysfakcję z macierzyństwa. 

Dr Nils Bergman, pediatra i neonatolog, na 
III Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla 

Nigdy nie rozdzielaj matki i dziecka.  
Zawsze trzymaj ich razem.”

                Nils Bergman
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lekarzy i położnych „Optymalny poród – wy-
zwania współczesnego położnictwa” w 2010r. 
we Wrocławiu podsumowując swój wykład 
stwierdził, że występująca u noworodków od-
separowanych od matek w pierwszych 6 godzi-
nach po porodzie labilność krążeniowo-odde-
chowa jest konsekwencją zjawiska „rozpaczy” 
(obserwowanego u ssaków) i zjawiska nadpo-
budliwości i dysocjacji. Dlatego noworodki nie 
powinny być oddzielane od matek.

A. Oslislo i A. Otffinowska w publikacji 
„Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym 
kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach 
jego realizacji w placówkach położniczych  
w Polsce” dokonały przeglądu badań nauko-
wych na temat wpływu wczesnego STS na różne 
aspekty takie jak: wskaźniki karmienia piersią, 
emocje i zachowa-
nie matek, stabili-
zacja parametrów 
fizjologicznych i 
zachowanie dziec-
ka. Warto przypo-
mnieć korzyści ja-
kie STS daje matce 
i dziecku. Noworodek tuż po porodzie położo-
ny w ramionach mamy czuje jej ciepło i sły-
szy znany mu z życia płodowego dźwięk bicia 
serca, który uspakaja go i powoduje mniejszy 
spadek masy urodzeniowej ciała. Stabilizuje 
się praca najważniejszych narządów i układów. 
Wydolne oddechowo-krążeniowo dziecko na 
klatce piersiowej swojej mamy ma najlepsze 
warunki do
-  prawidłowej termoregulacji ( niwelowanie 

stresu termicznego)
- kolonizacji flory bakteryjnej matki (a nie 

szpitalnej)
- modulacji napięcia mięśniowego, motory-

ki, rytmu snu i czuwania 
-  pierwszego karmienia, a tym samym pra-

widłowego poziomu glukozy, naturalnej 
ochrony  przeciwinfekcyjnej (siara zawiera 
skoncentrowane przeciwciała), funkcjonal-
nego dojrzewania przewodu pokarmowego 

-  korzystnego wpływu na ich procesy neu-
robehawioralne - dłuższy, spokojny sen, 
przewaga ruchów zgięciowych nad wy-
prostnymi, są mniej płaczliwe.

Dziecko pozostawione w kontakcie po po-
rodzie, odczuwa wiele przyjemnych dla nie-
go doznań zmysłu smaku, zapachu, doznań 
ruchowych. Kierując się zapachem brodawki 
matki i zapachem siary (najlepszych stymula-
torów odruchu pełzania) noworodek, po osią-
gnięciu celu, przeważnie sam zaczyna lizać  
i ssać pierś. Na tym etapie, pod wpływem za-
pachu siary, dziecko uspakaja się, otwiera oczy 
i rozpoczyna proces przywiązania do matki i jej 
rozpoznawania.

U matki dzięki kontaktowi STS występuje:
-  wyrzut oksytocyny, który powoduje obkur-

czenie się macicy i poród łożyska, wyrzut 
prolaktyny mający wpływ na syntezę mle-
ka w gruczole piersiowym

-  pierwsze karmienie (początek laktacji)

- właściwa interakcja matka-dziecko w zakre-
sie relacji psychicznych, budowanie więzi

-  pozytywna samoocena matki w zakresie 
opieki nad dzieckiem.

Istnieją również szczególne sytuację, w któ-
rych kontakt STS jest opóźniony lub niemożli-
wy. Dotyczy to trudnych sytuacji położniczych 
takich jak cięcie cesarskie, porody zabiego-
we, mnogie, a także porody dzieci z wadami, 
wcześniaki, dzieci z niską punktacją Apgar 0-4 
punktów w pierwszej minucie życia. W takich 
sytuacjach postępujemy zgodnie z procedura-
mi, a kontakt „skóra do skóry” opóźniony jest 
do momentu stabilizacji stanu zdrowia matki  
i dziecka. Jeśli chodzi o poród przez cięcie ce-
sarskie coraz bardziej popularną formą kontak-
tu STS jest kontakt ojciec-dziecko, który, jak 

wynika z badań, 
wpływa na zmniej-
szenie czasu płaczu 
noworodka, jego 
uspokojenia, stanu 
senności i przygo-
towuje dziecko do 
pierwszego kar-

mienia (gdy kontakt z matką będzie już moż-
liwy).

Medycznymi, bezwzględnymi, przeciwwska-
zaniami do STS u matki są:
-  ciężki stan i konieczność intensywnego le-

czenia (krwotok, stan przedrzucawkowy, 
rzucawka, akt padaczki, zaburzenia psy-
chiczne, niewydolność krążeniowa i/lub 
oddechowa)

- upojenie alkoholowe, wpływ środków odu-
rzających.

Matka HIV-pozytywna (po wykonaniu od-
powiednich procedur przewidzianych w stan-
dardzie opieki nad matką HIV-pozytywną i jej 
dzieckiem), może być w kontakcie STS, bez 
karmienia piersią, przeciwwskazanego w tym 
przypadku. W przypadku nosicielstwa antyge-
nu HBS u matki, przed pierwszym karmieniem 
należy podać dziecku szczepionkę i globulinę 
anty-HBS. Warto mieć świadomość, że matka 
ma prawo odmówić kontaktu z dzieckiem po 
porodzie. Medyczne przeciwwskazania do STS 
u dziecka to niestabilny stan zagrażający zdro-
wiu i życiu dziecka.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule 
artykułu, można stwierdzić, że wczesny kon-
takt „skóra do skóry” powinien być nieodzow-
nością na naszych Salach porodowych. Warto 
edukować kobiety już w Szkołach rodzenia, lub 
jeśli nie ma takich możliwości na oddziałach, 
o korzyściach wynikających z takiego postę-
powania. Pamiętajmy, że taka diada matka-
-dziecko, nie będzie miała drugiej szansy  na 
pierwszy kontakt po porodzie. Zróbmy wszyst-
ko, żeby poprawić dane statystyczne w tym 
zakresie. Takie postępowanie nie wymaga na-
kładu finansowego, skomplikowanego sprzętu, 
tylko naszej świadomości, wiedzy  i postępo-
wania w zgodzie ze standardem opieki na Sali 
porodowej.
Literatura u autorki

„Bezpośrednio po urodzeniu należy umożliwić  
nieprzerwany kontakt z matką  

„skóra do skóry”, który będzie trwał  
co najmniej dwie godziny po porodzie”
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„NARODZINY W EUROPIE I NA ŚWIECIE" – CZĘŚĆ II

     W dniu 15 września 2012 roku w Łaziskach Dolnych odbyła się II 
część Międzynarodowej Konferencji Położnych „Narodziny w Europie i 
na świecie” zorganizowanej prze Zespół     ds. Położnych przy OIPiP w 
Katowicach oraz Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych 
w Katowicach. 

Pierwsza część tej konferencji miała miejsce 
w kwietniu 2010 roku w Szczyrku. Wówczas 
gościliśmy położne ze Słowacji, Szwajcarii, 
Niemiec, Anglii, Włoch, Danii i Afryki. Niektóre 
z wykładów odbywały się na zasadzie telekon-
ferencji. Było to ogromne wyzwanie dla komi-
tetu organizacyjnego, ale łącza internetowe nie 
zawiodły. Uczestników poprzedniej konferencji 
bardzo poruszył los kobiet rodzących w Afryce 
oraz działania położnej i pielęgniarki – Siostry 
Damiany Żoczek, która ukończyła studium 
położnicze w Mikołowie, a pracującej na Misji 
w Kongo. Kontakt telefoniczny oraz film o pra-
cy na misji i budowaniu „porodówki” na długo 
pozostał w pamięci uczestniczek konferencji. 

Przyjazd do kraju Siostry Damiany stał 
się inspiracją do szybkiego zorganizowania 
w tym roku II części konferencji pod tym sa-
mym tytułem. Ważność roli położnej w po-
lityce prorodzinnej podkreśliła, w wykładzie 
inauguracyjnym, Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach   
Mariola Bartusek.  

 W tegorocznej konferencji brało udział 
wiele położnych będących uczestniczkami po-
przedniej. Była więc możliwość osobistego po-
znania położnej i pielęgniarki pracującej w tak  

trudnych warunkach przez 30 lat, a jedno-
cześnie niezwykle ciepłej osoby, ciągle pełnej 
energii i entuzjazmu.

Pierwsze dzieci, które urodziły się przy  
s. Damianie, to już stateczne mamy i ojcowie. 
To właśnie w buszu, w Kalambie, s. Damiana 
– pielęgniarka i położna – wraz z salwatoriań-
skimi misjonarzami zbudowała w 1983 r. „Be-
tlejem” – pierwszą porodówkę. Przez lata mie-
sięcznie przyjmowała tu 40–70 porodów. Była 
jedyną białą w okolicy, a wszyscy pokochali ją 
jak swoją. Dziś jest przynajmniej kilkoro ma-
łych i nastoletnich dziewczynek i chłopców, 
którym rodzice z wdzięczności dla misjonarki 
dali imię Damiana lub Damian.

Siostra Damiana śmieje się, że awansowała 
wraz z dorastaniem dzieci, które przyjmowała 
– dziś jest przełożoną regionalną sióstr salwa-
torianek w Kongu. I jak kiedyś robiła wszystko,   
by rodziły się zdrowe i silne, tak dziś obmyśla 
coraz to nowe projekty, by dorastające dzieci 
mogły się kształcić i uczyć zawodów, a siostry 
ze zgromadzenia w Kongu (73 Kongijki i Mo-
zambijki oraz Polka, Austriaczka i Brazylijka) 
studiować i fachowo pomagać potrzebującym.

Zaproszenie na konferencję przyjęła ponow-
nie także położna Jolanta Petersen. W 2010 

KONFERENCJE
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roku opowiadała o swojej pracy w Danii, gdyż 
tam w 1995 r. skończyła Szkołę Położnych. 
Teraz podzieliła się z uczestniczkami swoimi 
doświadczeniami z pracy na Grenlandii. Służ-
ba zdrowia, administracja, oświata - wszystko 
jest tam zorganizowane i finansowane przez 

Danię. Pracowała tam 
z przerwami pięć lat. 
Skandynawski model 
opieki okołoporodowej 
różni się  od polskiego 
tym, że nie ma tam pry-
watnych gabinetów gi-
nekologicznych. Gineko-
log jest tylko publiczny i 
tylko w szpitalu. I kolej-
na różnica - lekarz po-
łożnik zajmuje się tylko 
ciążami powikłanymi - 
np. cukrzycą, epilepsją, 
nadciśnieniem, ciążami 
mnogimi. Pozostałymi 
ciężarnymi opiekują się 
położne. Kobiety, które 
urodziły po troje dzieci, 

często na oczy nie widziały lekarza-położnika.
Położna Jola Petersen opowiadała z niezwy-

kłym entuzjazmem o swojej pracy oraz o tym,    
co cieszy każdą położną, gdy inuicka (rdzen-
na mieszkanka Grenlandii) rodząca pamięta  
i ciepło wspomina swoją położną z poprzednie-
go porodu i gdy może spotkać zdrowe dzieci, 
które przyjęła na świat. Narodziny na Grenlan-
dii to wydarzenie rodzinne, nawet wtedy gdy 

odbywają się w szpitalu. Wciągnięcie flagi na 
szpitalny maszt, gdy rodzi nowy obywatel mia-
steczka, świadczy o ważności narodzin dziec-
ka oraz niezwykłym szacunku społeczności dla 
nowego życia i zawodu położnej.

Położna Renata Depak opowiadała o tym 
jak jeszcze kilka lat temu trudno było potwier-
dzić swoje kwalifikacje, by rozpocząć  pracę 
położnej we Włoszech. Relacja ta może być 
przestrogą, by i dziś chcąc wyjechać do pracy 
za granicą, uważnie przeglądać oferty firm ofe-
rujących wyjazd. Należy bowiem sprawdzać, 
czy oferują rzeczywiście pracę, czy tylko jej 
możliwość.

Bardzo ciekawy wykład położnej Barbary 
 Kotlarz dotyczący zwyczajów związanych              
z porodem, przypomniał uczestniczkom, że od 
czasu otwarcia granic, Polska to już nie tylko 
kraj Polaków i katolików. Położne powinny być 
również przygotowane do pracy z kobietą wy-
chowaną w innej kulturze i wyznaniu.

Położna Barbara Gardyjas zdając rela-
cję z Międzynarodowej Konferencji Położnych             
w Pradze, powiedziała, że czuła się w Czechach 
jak ekspert, gdyż polskie położne wiele osią-
gnęły i mają się czym pochwalić w Europie. 
Widać to dopiero na tle innych krajów. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszył się tam nasz 
standard opieki okołoporodowej, który   z pew-
nością stanie się wzorem do tworzenia podob-
nych standardów w krajach postkomunistycz-
nych.

Anna Stachulska

KONFERENCJE
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RYZYKO  ZAWODOWE   
ZAKAŻENIA  GRUŹLICĄ

mgr Małgorzata Pytel, specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Przewodnicząca Zespołu ds. Zdrowia Pielęgniarek i Położnych przy OIPiP w Katowicach

Szacuje się, że około 70 proc. populacji ludzkiej miało kontakt z prątkami gruźlicy, jednak 
wniknięcie prątków do organizmu nie jest jednoznaczne z zachorowaniem na tę chorobę. Jej 
przebieg uzależniony jest bowiem od wielu czynników indywidualnych, min.: stanu układu im-
munologicznego, wieku i uwarunkowań genetycznych. Stanowi nadal duży problem społeczny 
zarówno w krajach biednych jak i bogatych. Chociaż trudno ocenić dokładnie ryzyko, pracowni-
cy medyczni są w szczególny sposób narażeni na zakażenie Mycobacterium tuberculosis.

Objawy gruźlicy:
Najczęstszą przyczyną powstawania gruźlicy 

jest kontakt z chorym na gruźlicę nie wykrytym  
i nie leczonym. Początek gruźlicy jest często skryty, 
podstępny, objawy są słabo wyrażone i niecharak-
terystyczne. Jednak jeśli pacjent zauważy u siebie 
wystąpienie i utrzymywanie się takich objawów kli-
nicznych, jak:
	- kaszel utrzymujący się co najmniej 3 tygodnie - 

ten objaw jest szczególnie ważny
	- odkrztuszanie plwociny,
	- brak apetytu i utrata wagi ciała,
	- nocne poty,
	- stany podgorączkowe,
	- osłabienie i łatwe męczenie się,
	- duszność i/lub ból w klatce piersiowej,
	- krwioplucie,
winien zgłosić się do lekarza jak najszybciej.

STREFY NAJWYŻSZEGO RYZYKA
	Sale z chorymi prątkującymi, również chorzy  

z gruźlicą wielooporną
	Pokoje do pobierania wykrztuszonej lub indukowa-

nej plwociny, mikrobiologiczne pracownie prątka.
	Sale bronchoskopowe, chirurgiczne oraz inten-

sywnej terapii.
	Pokoje badań spirometrycznych.
	Sale autopsyjne, na ostrych dyżurach chirurgicz-

nych, pracownicy pogotowia ratunkowego.
	Duże skupiska ludzi(więzienia, szpitale,

Ryzyko zawodowe
	Wg klasyfikacji WHO zakażenia Mycobacterium 

tuberculosis znajdują się w III grupie mikroorga-
nizmów dotyczącej ryzyka zawodowego

	Dawka prątków mogąca wywołać infekcje ocenia-
na jest na mniej niż 10 komórek.

	Gruźlica jako zakażenie dotyczy zarówno chorych 
jak i personelu medycznego

	Prątki są wyjątkowo oporne na wysuszanie. Przez 
wiele miesięcy lub lat mogą przeżywać w sprzy-
jających warunkach np. na kartkach papieru  
w archiwach, gdzie występuje zaciemnienie lub 
np. w wodzie wodociągowej.

	Prątek gruźlicy wrażliwy jest na promienie sło-
neczne

	Zakaźne mogą być wydzieliny ran, przetok, które 
powstają w przebiegu gruźlicy skóry jak również 
mocz od chorych na gruźlicę układu moczowo-
-płciowego i inne.

	Cząstki infekcyjne mogą być transmitowane po-
między chorymi lub od chorych na zdrowy perso-
nel medyczny głównie w czasie kaszlu, kichania, 
prowadzonej rozmowy.

	Personel medyczny PM, tj: pielęgniarki, lekarze, 
studenci pielęgniarstwa i medycyny, pracownicy 

laboratoriów mikrobiologicznych, biochemicz-
nych, anatomopatologicznych i inni, pracując w 
placówkach medycznych mogą być narażeni na 
zakażenie się bezpośrednio od pacjentów lub ma-
teriałów od nich pobranych chorobami zakaźnymi 
w tym również gruźlicą.

	Cząstki infekcyjne mogą być transmitowane po-
między chorymi lub od chorych na zdrowy perso-
nel medyczny główni w czasie kaszlu, kichania, 
prowadzonej rozmowy.

	Personel medyczny PM, tj: pielęgniarki, lekarze, 
studenci pielęgniarstwa i medycyny, pracowni-
cy laboratoriów mikrobiologicznych, biochemicz-
nych, anatomopatologicznych i inni, pracując  
w placówkach medycznych mogą być narażeni 
na zakażenie się bezpośrednio od pacjentów lub 
materiałów od nich pobranych chorobami zakaź-
nymi w tym również gruźlicą.Prątki kwasooporne 
są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, u osób  
z immunosupresją lub zakażonych HIV (ryzyko  
u tych osób wzrasta)

 Szczepienia BCG nie zmniejszają ryzyka infekcji
 Gruźlica jako zakażenie szpitalne jest często lek-

ceważone
 Mechanizmy zakażenia się gruźlicą są różne, jak 

różne są drogi Mycobacterium przenikania do 
ustroju.

 Prątki gruźlicy dostają się najczęściej przez drogi 
oddechowe w czasie kaszlu chorego, mowy (za-
każenie kropelkowe) oraz poprzez cząsteczki pyłu 
(zakażenie pyłowe). 

TRUDNOŚCI W OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO
	Trudności w zbieraniu danych o zachorowaniach 

wśród pracowników medycznych
	Trudności w interpretacji odczynu tuberkulinowego
	Wysoki wskaźnik zapadalności na gruźlicę
	Brak danych o zapadalności pracowników me-

dycznych na HIV
	Brak dostatecznej informacji o rozprzestrzenia-

niu się gruźlicy na świecie głównie rejonów na-
szych wschodnich sąsiadów

	Brak odpowiednich zabezpieczeń przed zakaże-
niami w placówkach medycznych

	Brak świadomości zagrożenia i nie przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa przez personel me-
dyczny (niepotrzebne ryzyko)

	Brak szybkich metod wykrywania chorych na 
gruźlicę i zabezpieczenia pracowników w słabo 
wyposażonych laboratoriach

	Czynniki ekonomiczne wpływające na diagnosty-
kę i leczenie

	Zła interpretacja badań radiologicznych oraz 
błędne rozumienie roli szczepień

	Lekceważenie prątków gruźlicy jako groźnych 
patogenów człowieka
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	Brak dostatecznej ilości personelu medycznego
	Zróżnicowane poziomy ekonomiczne placówek 

służby zdrowia, ich usytuowanie geograficzne, 
architektoniczne.

	Nie stosowanie prewencji oraz brak właściwych 
metod oceny ryzyka narażenia personelu.

Zasady bezpiecznej pracy
	Izolacja chorych prątkujących(1 chory zaraża 

około 10-15 osób na rok)
	Identyfikacja chorych narażonych (personel, inni 

chorzy w placówce medycznej-szpital, przychodnia)
	Edukacja personelu o stopniu ryzyka (1 raz  

w roku) oraz ocena tych szkoleń- wiedza o pato-
genezie i transmisji Myc. tuberculosis.

	Przestrzeganie procedur medycznych przez personel
	Zasada otwartych okien, zamkniętych drzwi
	Zabezpieczenie personelu w środki ochrony oso-

bistej (maski najlepiej z filtrem Hepa, fartuchy, 
rękawiczki)

	Podkreślenie osobistej odpowiedzialności pra-
cownika medycznego w ograniczeniu ryzyka po-
przez świadomość i przestrzeganie procedur

	Sprzątanie sal chorych 2 x dziennie (zakres dzia-
łania środków dezynf. (włącznie z Tbc).

	Stała kontrola zachowań pracowniczych i stylu 
wykonywania pracy przez personel nadzorujący

	Naświetlanie sal chorych 1 dziennie - 30min dla 
oddziałów ze stref ryzyka oraz wietrzenie sal

	Opracowanie i wdrożenie planu nadzoru nad za-
każeniami szpitalnymi

	Przestrzeganie badań pracowniczych w celu wy-
krycia zakażenia lub choroby

	Edukacja chorych w tym zachowań higienicznych
	Przestrzeganie zasad chemioterapii przez cho-

rych (leczenie nadzorowane)-odpowiedzialność 
personelu medycznego

	Noszenie masek przez chorych tzw. ”kaczy dziób”

Metody zapobiegania transmisji prątków  
w placówkach służby zdrowia
Wg CDC(1994) opierają się na 3-stopniowej hierarchii:
	Nadzorze administracyjnym (izolacja chorych 

prątkujących, szybka identyfikacja chorych na-
rażonych, wczesnego leczenia chorych)

	Kontroli środowiska (wymazy, naświetlania 
lampą UV, filtry HEPA- wymiana powietrza.

	Osobistej ochronie pracowników (ocena ry-
zyka, dostępności odzieży ochronnej w tym: ma-
sek, rękawic, gogli, środków dezynfekcyjnych 
oraz szkoleń)

Prawidłowość działań w procesie kontroli za-
każeń zależy od:
• Oceny ryzyka (inna na oddziale np. ortopedycznym, 

inna będzie na Izbie Przyjęć - konieczność stworze-
nia pisemnego planu nadzoru nad zakażeniami

	Szkolenia personelu medycznego (w tym 
podkreślenie osobistej odpowiedzialności każde-
go pracownika w ograniczaniu ryzyka transmisji 
M. tuberculosis)

• Szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej cho-
rych i informacji zwrotnej na oddział

	Edukacja chorych (w tym wiedzy o transmi-
sji prątków, zachowań higienicznych, zbierania 
plwociny)

	Wdrożenie zasad postępowania w opiece nad 
chorym prątkującym jak i podejrzanym o zacho-
rowanie

	Przestrzeganie zasad wykonywania proce-
dur medycznych 

	Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej 
	Dostateczna ilość personelu medycznego  

w opiece szpitalnej

	Dobra sytuacja ekonomiczna placówki
	Stosowanie środków ochrony osobistej jak 

również wyposażenia w sprzęt medyczny.

Czynniki sprzyjające zachorowalności:
	Duże skupiska ludzi, nikotynizm, alkoholizm, bez-

domność, bieda, stres, brak relaksacji.
	Najbardziej narażeni: chorzy z osłabionym syste-

mem odpornościowym, chorzy na AIDS.
	Brak stabilnego systemu wykrywania i rejestracji 

nowych zachorowań w szczególności w lecznic-
twie podstawowym (konieczna poprawa)

O bezpieczeństwie personelu decydują:
	Prawo (MZ)
	Warunki finansowe ochrony zdrowia (NFZ)
	Warunki pracy (pracodawca)
	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy- sto-

sowanie środków ochrony i procedur (pracownik)
	Współpraca wszystkich grup zawodowych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
oraz zmiany Ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o 
Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  
zakaźnych u ludzi oraz Ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz: U Nr 0 poz. 892).

Wymienione Ustawy w Polsce, jak również eu-
ropejskie akty legislacyjne stanowią podstawę 
prawną do badania osób, posiadających kontakt 
z chorymi na gruźlicę. Dlatego też grupa europej-
skich ekspertów opublikowała aktualne zalecenia                               
w „European Respiratory Journal” i wypracowa-
ła konsensus, dotyczący osób  kontaktujących się   
z chorymi na gruźlicę.

W Polsce w/w zalecenia zostały opublikowane  
w Medycynie Praktycznej Pediatria 2011/06.

Obecne są dostępne nowoczesne testy wykrywa-
nia gruźlicy, mające zastosowanie  w szczególności 
u osób,  z kontaktu z chorymi na gruźlicę. Pomimo 
wysokiego kosztu, my pracownicy służby zdrowia 
mamy prawo oczekiwać wykonania ich przez pra-
codawcę, tym bardziej, że posiadają wyższą czułość  
i swoistość niż próba tuberkulinowa.
W 2007r. stwierdzono w grupie pracowników ochro-
ny zdrowia ludzkiego 226 przypadków chorób zawo-
dowych ogółem WZW typu B-43;WZWtypu C-108; 
Gruźlica-3;Inne choroby zakaźne-4 przypadki.
W 2007 roku zachorowań w grupie zawodowej lekarzy 
przypadków było 12, pielęgniarek zachorowało 25,pozo-
stałych pracowników medycznych było 24 osoby.
W 2010r. stwierdzono w grupie pracowników 
ochrony zdrowia ludzkiego  220 przypadków chorób 
zawodowych ogółem: gruźlica – 45 przypadków.
W 2010r. zachorowań w grupie zawodowej lekarzy 
przypadków było 5,  pielęgniarek zachorowało 20, 
a wśród pozostałych pracowników medycznych było 
20 zachorowań
W 2011r. stwierdzono w grupie pracowników 
ochrony zdrowia ludzkiego ogółem 183 przypadki 
chorób zawodowych w tym  gruźlicy – 53 przypadki.
W 2011r. zachorowań w grupie zawodowej lekarzy  
było 14 przypadków, pielęgniarek zachorowało 24,  
a pozostałych pracowników medycznych  15.

Analizując dane z Centralnego Rejestru  Cho-
rób Zawodowych, IMP Łódź należy stwierdzić, 
iż porównując rok 2010 do 2011 znacząco wzrosła 
liczba  zachorowań na gruźlicę personelu medycz-
nego.
Literatura u autorki.
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ZAGROŻENIA PRACY ZAWODOWEJ,  
A ZDROWIE PERSONELU MEDYCZNEGO

IX Konferencja „Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego” 
zorganizowana w dniu 19.09.2012 przeszła już do historii. Organizatorem byli: SP SK 
im. A. Mielęckiego oraz Koło Terenowe PTP wraz z Zarządem Oddziału Śląskiego. 

Patronat Honorowy objął Śląski Państwo-
wy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz  
Hudzik. 

Nie bez przyczyny hasłem przewodnim konfe-
rencji było: Bezpieczne miejsce pracy. Wiek 
emerytalny oddala się, coraz dłużej pracujemy, 
starzeje się populacja, skróceniu ulega czas ho-
spitalizacji do tego dochodzą nowe technologie, 
duże obciążenie pracą a wszystko to może przy-
czynić się do niepożądanych zdarzeń. Zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników to sprawa pierw-
szorzędnej wagi, ściśle powiązana ze zdrowiem 
pacjentów. Warunkują one, jakość opieki.

Tematem pierwszego referatu były „Zdarze-
nia niepożądane, jako przykład praktyki pie-
lęgniarskiej" przygotowane przez dr n. biol. 
Grażynę Kruk-Kupiec. Rada Komisji Wspól-
not Europejskich w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów zwraca uwagę na fakt, iż 8-12 % 
pacjentów przyjmowanych do szpitala w pań-
stwach członkowskich doświadcza zdarzeń 
niepożądanych podczas korzystania z opieki 
zdrowotnej. Mogą one potencjalnie dotknąć 
każdego pacjenta lub jego rodzinę i stanowią 
poważne obciążenie dla systemu opieki zdro-
wotnej. Dlatego istotne staje się powołanie 
zespołów, zgłaszanie zdarzeń, dokumentowa-
nie i przeprowadzanie szkoleń w tej tematyce. 
Zostały przedstawione założenia organizacyj-
ne do zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożą-
danych, które obejmują identyfikację, analizę 
oraz ich redukcję. 

„Zdarzenia niepożądane – praktyczne wska-
zania” wygłoszone przez mgr Annę Kowalską, 
 lic. piel. Dorotę Rabsztyn oraz dr.n. biol. 
Grażynę Kruk- Kupiec, pokazały przykłado-
we zdarzenia oraz symulacje, do których „do-
szłoby a jednak nie doszło” oraz co powinna 
zawierać procedura w przypadku zaistnienia 
zdarzenia niepożądanego i tok jej postępowa-
nia. Uczy myślenia w kategorii bezpieczeństwa 
i dobra pacjenta, i na pewno pozwoli uniknąć 
roszczeń ze strony chorych. Zwrócono również 
uwagę, iż zdarzeniom można przypisać przy-
czyny wewnętrzne tzw. personalne tj.: ruty-
nę, pośpiech, nieuwagę, zmęczenie, problemy 
zdrowotne (wzrok, słuch), istotne współistnie-
jące choroby pacjenta oraz brak znajomości 
czy nieprzestrzeganie standardów.

Kierownik Oddziału Epidemiologii, WSSE 
w Katowicach mgr Renata Cieślik-Tarkota 
przedstawiła Dyrektywę Rady 2010/32/UE 
w sprawie wykonania umowy ramowej doty-
czącej zapobiegania zranieniem ostrymi na-
rzędziami w sektorze szpitali i opieki zdro-
wotnej- zawartej między HOSPEEM a EPSU.  
¾ zranień powstaje podczas czynności związa-
nych z opieką nad pacjentem najczęściej jest 
to skaleczenie igłą lub narzędziem medycz-
nym. Do takich zdarzeń najczęściej dochodzi 
w grupie zawodowej pielęgniarek.. Konieczne 
staje się, zatem określenie metod zapobiega-
nia poprzez zwiększanie: świadomości, szko-
leń, informacji oraz monitorowania ekspozycji. 

 „Szczepienia, jako czynnik prewencji 

zakażeń wśród pracowników ochrony zdro-
wia”.  Zostały przedstawione przez Ewelinę  
Głodowską z Sanofi Pasteur. Dane  ZUS 
wskazują, że w Polsce około 25% zwolnień le-
karskich wystawianych jest właśnie z powodu 
grypy i infekcji górnych dróg oddechowych. 
Grypa to nie jest zwykłe przeziębienie, to ostra 
choroba wirusowa. Jest to poważne zagroże-
nie, szczególnie dla osób z grup ryzyka. Wyka-
zała również iż proponowane szczepionki mają 
system zabezpieczający przed zakłuciem (ura-
zem) i ponownym nieuprawnionym wykorzy-
staniem ampułkostrzykawki. 

„Od jakości do bezpieczeństwa …bezpiecz-
na terapia infuzyjna” była tematem mgr Marii 
Budnik-Szymaniuk. Przedstawiła główne ob-
szary ryzyka sygnalizując niepożądane zdarze-
nia związane z terapią infuzyjną, podkreśliła 
konieczność dbania o odpowiednie procedury, 
które mają być bezwzględnie przestrzegane  
i poddawane walidacji.  

KONFERENCJE
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Mgr farm. Ewelina Korczowska zapo-
znała z pierwszymi w Polsce doniesieniami 
na temat skażenia lekami cytotoksycznymi  
w jednostkach szpitalnych. Badania zostały 
przeprowadzone w czterech szpitalach, gdzie 
pobrano wymazy z powierzchni w aptece oraz 
na oddziale onkologicznym. Analiza dokonana 
została w Instytucie Energii i Technologii Śro-
dowiska w Niemczech, wykazała, iż większe 
skażenie występuje na powierzchni w jednost-
kach gdzie leki są podawane niż przygotowy-
wane do podania. Te dane otworzyły szeroko 
oczy słuchaczom i dały wyraźny sygnał na re-
analizę procedur przygotowywania, podawania 
leków czy sprzątania pomieszczeń. 

Temat „Różnicowanie objawów przemo-
cy w środowisku pielęgniarskim” omówił mgr  
Tomasz Iwański. W swoim referacie skupił 
się nie tylko na objawach czy rodzajach prze-
mocy, ale przedstawił zjawisko w świetle obo-
wiązujących aktów prawnych. Wskazał, iż 10% 
pracowników doświadcza przemocy psychicz-
nej na obszarze Unii Europejskiej, ponad 40% 
pracowników doświadcza stresu w miejscu 
pracy a ponad 30% pracowników z tego powo-
du zwiększa absencję chorobową.

Ostatnim tematem była „Praktyka zarzą-
dzania kryzysowego w zakładzie opieki zdro-
wotnej" wygłoszona przez mgr Katarzynę 
Skibińską. Zwróciła uwagę, że kryzys poja-
wia się zwłaszcza, gdy nie jesteśmy do niego 
przygotowani. Najważniejsze staje się zatem 
wcześniej go rozpoznać i przygotować na ewen-
tualność jego zaistnienia. Ponieważ improwiza-
cja może w przypadku życia ludzkiego być zbyt 
kosztownym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej!

W tym roku po raz pierwszy konferencji to-
warzyszyły warsztaty, które pozwoliły uczest-
nikom zapoznać się z szerokim asortymentem 
produktów do bezpiecznej linii naczyniowej 
oraz uzyskać umiejętności praktyczne w jego 
użytkowaniu. Ta forma została pozytywnie 
odebrana przez uczestników. Patronat medial-
ny nad konferencją objął Magazyn Pielęgniar-
ki i Położnej i uczestnikom konferencji udzielił 
kupony rabatowe na prenumeratę wysokości 
15% oraz dodatkowo dla pierwszych 10 osób 
zestaw kosmetyków. 

Z opinii uzyskanych od Państwa wiemy,  
iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzy-
stany na poszerzenie wiedzy na temat wzmac-
niania bezpieczeństwa pracy oraz na wymianę 
doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi.

Chcielibyśmy, aby zainicjowane podczas 
przerwy w kuluarach dyskusje, były kontynu-
owane. Dlatego gorąco zachęcamy do dzielenia 
się z nami uwagami, doświadczeniami i proble-
mami z zakresu zagrożeń w pracy, propozycje 
te postaramy się uwzględnić na kolejnych kon-
ferencjach. 

Niwelowanie zagrożeń i stworzenie bezpiecz-
nego miejsca pracy, wymaga silnego zaangażo-
wania wszystkich zainteresowanych stron. 

Konferencje wspomogły merytorycznie i or-
ganizacyjnie firmy: BIBRAUN oraz Sanofi Pa-
steur, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

W imieniu komitetu organizacyjnego zapra-
szamy już za rok na kolejne spotkanie z spe-
cjalistami oraz praktykami z bezpieczeństwa  
i higieny pracy.

mgr Zofia Prażak 

Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa 
 Epidemiologicznego

KONFERENCJE

Konkursy
SP Wojewódzki Szpital chirurgii Urazowej w Piekarach Śl.
Oddziałowa oddziału VIII Septyczny - Sonia Siwy 

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu 
 Oddziałowa Centralnego Bloku Operacyjnego  - Aneta Wąsek

SP Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne
 Katowice -Ochojec 
 Naczelna Pielęgniarka - Bogusława Liptak-Raczek
 Oddziałowa Oddziału Geriatrii - Mirosława Gąsior

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybnik
 Oddziałowa Oddziału Laryngologii  -  Ewelina Górecka 

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji zamierzeń 
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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„Chirurgia Małoinwazyjna – nowe wyzwania 
w pracy pielęgniarek i położnych operacyjnych” 
To temat II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej,  zorganizowanej przez 
Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego działający w ramach OIPiP w Katowicach.

Patronat naukowy nad konferencją objęła dr Maria Trzeciak – Dziekan Zamiejscowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka  
w Katowicach.

Gości i uczestników Konferencji  powita-
ła dr Mariola Bartusek Przewodnicząca ORPiP  
w Katowicach dziękując za tak liczny udział, za-
chęcając do wymiany poglądów. 

  Ogromna wiedza, zaangażowanie, wytrwa-
łość, gotowość cechują pielęgniarki operacyjne 
czyniąc wyjątkowość tego zawodu, podkreśliła  

pani dr Maria Trzeciak –wyrażając  uznanie dla 
pracy Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas mgr Maria 
Ciuruś wykładowca Wydziału Pielęgniarstwa 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - autorka 
pierwszego polskojęzycznego podręcznika „Pielę-
gniarstwo Operacyjne”. W wystąpieniu poruszy-
ła temat bezpieczeństwa pacjenta operowanym 
technikami małoinwazyjnymi szczególną uwagę  
zwróciła na fakt szybkiego opuszczania  oddzia-
łu szpitalnego po takich operacjach, co ma duże 
znaczenie w rozpoznawaniu  zakażeń miejsca 
operowanego (są one leczone przez innych leka-
rzy). Dlatego tak bardzo istotne jest zachowania 
procedur higienicznych (kąpiel pod natryskiem 
przed operacją z użyciem mydła dezynfekcyjne-
go, strzyżenie a nie golenie pola operacyjnego, 
właściwa dezynfekcja). O tym jak ważna jest rola 
obłożeń barierowych nie trzeba nikogo przekony-
wać. W sierpniu tego roku zakończyły się bada-
nia dotyczące barierowości, zainteresowani mogą 
przeczytać na ten temat więcej na: www.stopza-
kazeniom.pl; Inne poruszane zagadnienia to ko-
nieczność drenażu ran w systemie zamkniętym, 
jakość powietrza na salach operacyjnych. Cieka-
wym rozwiązaniem jest urządzenie do dekonta-
minacji sali operacyjnej i urządzeń znajdujących 
się w niej. Rozpylanie odpowiednio dobranego 
środka w sali operacyjnej sprawia, iż dociera on 
nawet do trudno dostępnych miejsc. 

Prof. dr hab. Józef Dzielicki przedsta-
wił historię rozwoju laparoskopii na świecie  
i w Polsce z uwzględnieniem działalności Centrum 
Chirurgii Małoinwazyjnej – ośrodka, którego był 
organizatorem. Podkreślił  konieczność ciągłe-
go kształcenia pielęgniarek operacyjnych zwra-
cając uwagę na długą krzywą uczenia w zakre-

sie opanowywania nowych technik prowadzania 
operacji metodą małoinwazyjną. Docenił  pielę-
gniarki operacyjne z którymi miał przyjemność 
pracować, złożył kwiaty na ręce mgr Małgorzaty  
Maślanki, członka Zespołu ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego, dziękując za wieloletnią współpracę.

Zagadnienia etyczne, dotyczące pracy pielę-
gniarki operacyjnej omówiła dr Mariola Bartusek. 
Moralnym obowiązkiem jest przekazywanie 
młodszym stażem pielęgniarkom wiedzy i umie-
jętności,wzorców kultury,kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności, a przede wszystkim poszano-
wania człowieka. Istotne w naszej pracy są rów-
nież działania prowadzone w celu rozwoju swoje-
go zawodu, specjalności. 

Standard przygotowania sprzętu i instrumen-
tarium do zabiegów w chirurgii małoinwazyjnej 
to temat wystąpienia mgr Joanny Borzęckiej - 
Przewodniczącej komisji ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego przy ORPiP w Lublinie. Przedstawiła 
różnicę między standardem (pewnym i możliwym 
do osiągnięcia wzorem, będącym jednocześnie 
narzędziem oceny przedstawionym w kryterium 
wyniku), a procedurą. Pro-
cedury  wymagają bardziej 
szczegółowego opracowa-
nia z uwzględnieniem tzw. 
codziennych usterek i spo-
sobów zapobiegania im. 
Dostępność takich doku-
mentów jest niezbędna by 
eliminować błędy i ułatwiać 
codzienną pracę oraz ogra-
niczać stres, jaki zwykle 
towarzyszy niespodziewanym sytuacjom. Autor-
ka przedstawiła propozycję standardu i przykład 
jednej z procedur z podziałem na czynności, ja-
kie musi wykonać pielęgniarka instrumentująca  
i pielęgniarka operacyjna  pomagająca.

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego mgr Danuta Siemiątkowska 
omówiła obciążenia w pracy pielęgniarki opera-
cyjnej, zwróciła uwagę nie tylko na zagrożenia 
fizyczne, chemiczne czy biologiczne, ale położyła 
szczególny nacisk na stres, jaki towarzyszy pie-
lęgniarkom operacyjnym w ich codziennej pracy. 
Jest on obecny zwłaszcza podczas pracy nowym 
sprzętem, podkreśliła ważność opracowania pro-
cedur, wypracowania w zespole sposobu przeka-
zywania informacji o zdarzeniach i sposobach ich 
zapobiegania.

Dr n. hum. Joanna Przybek-Mita omówiła 
międzynarodowy projekt zarządzania kluczowy-
mi umiejętnościami pielęgniarki i położnej w blo-
ku operacyjnym. Celem tego projektu jest chęć 
ujednolicenia standardów i procedur w całej Unii 
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Europejskiej. Program ten zakłada analizę zdarzeń 
niepożądanych na bloku, z udziałem pielęgniarek o 
różnym poziomie kompetencji, a także określeniu 
środków zaradczych, by w przyszłości takie zda-
rzenie nie miało miejsca. Efektem tego projektu 
będzie opracowanie szkoleń, które będą dostępne 
na platformie e-lerningu EORN-y (Europejskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych). 

,,Elektrokoagulacja w zabiegach operacyj-
nych” została przedstawiona przez mgr Piotra 
Władykę, duży nacisk położył na niebezpie-
czeństwa, na jakie jest narażony pacjent i zespół 
operacyjny (oparzenia, toksyczne dymy i skutki 
elektromagnetyczne). Przedstawił różnice mię-
dzy różnego typu elektrodami biernymi, przy-
pominając jednocześnie o prawidłowym umiesz-
czeniu elektrody biernej podczas różnego typu 
zabiegów. 

Profilaktyka okołooperacyjna to tytuł prezen-
tacji wygłoszonej przez dr Grzegorza Łagana.  
Działania profilaktyczne zostały przedstawione  
w trzech fazach: przedoperacyjnej, śródopera-
cyjnej i pooperacyjnej.

Obecnie w Polsce planowanych jest wiele 
zmian  w zakresie kursów i specjalizacji ope-
racyjnych – kwestę tę wyjaśniła mgr Barbara  
Dąbrowska  - Prezes Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Instrumentariuszek

Przedstawiła działania Stowarzyszenia mające 
na celu utrzymanie specjalizacji z pielęgniarstwa 
operacyjnego jako odrębnego szkolenia, oraz po-
wołania konsultanta krajowego w dziedzinie pielę-
gniarstwa operacyjnego.
• W lutym br. zebrano podpisy dotyczące sprze-

ciwu połączenia specjalizacji operacyjnej  
i chirurgicznej. W ciągu miesiąca zebrano po-
nad 1000 podpisów. Pani Prezes szczególne 
podziękowania skierowała do naszego środo-
wiska za zaangażowanie. 

• Skierowane zostały pisma do Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych, do Ministra zdrowia, 
do Konsultanta Krajowego, w dziedzinie pie-
lęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego.

• Podczas majowej Konferencji ,,Blok operacyj-

ny – organizacja i funkcjonowanie”  - prof. 
Bielecki poparł nasz apel.

• Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że na je-
den czynny stół/na jednego pacjenta mają 
przypadać dwie pielęgniarki/położne opera-
cyjne: pielęgniarka/położna instrumentująca 
i pomagająca. Zapis proponowany przez stro-
nę ministerialną mówił ,,.. 1 pielęgniarkę lub 
położną instrumentariuszkę i 1 pielęgniarkę 
lub położną asystującą pielęgniarce lub po-
łożnej instrumentującej. Takie sformułowanie 
oznacza, że pielęgniarką operacyjną pomaga-
jącą może zostać pielęgniarka bez stosowne-
go przeszkolenia. 
Po przerwie rozpoczęła się druga część – warsz-

taty praktyczne.  Był to szereg ciekawie przygo-
towanych prezentacji z możliwością ,,dotknięcia” 
sprzętu. Warsztaty spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony uczestników konferencji, rów-
nież firmy podkreślały, że to bardzo ciekawa forma 
zaprezentowania nowości. Warsztaty te były przy-
gotowane przez członków Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Operacyjnego. 
• Urządzenia i instrumentarium laparoskopowe 

– nowości w chirurgii małoinwazyjnej, przygo-
towane przez firmę Aesculap, współpraca licen-
cjat pielęgniarstwa Joannę Zgadło-Bryłę

• Elektrochirurgia w chirurgii małoinwazyjnej 
– firma ERBE we współpracy z mgr Marleną 
Hutą

• Obłożenia operacyjne- zagadnienia praktycz-
ne – firma Paul Hartmann  we współpracy li-
cencjat pielęgniarstwa Elżbieta Tybinkowska

• Profilaktyka okołooperacyjna w ujęciu prak-
tycznym – firma Schulze i mgr Maria Urbań-
ska-Grzegorek

• Drenaże operacyjne – firma Zarys i mgr Iwo-
na Miąsko

• Innowacyjne rozwiązania dla szpitali, gotowe 
zestawy proceduralne – firma Toruńskie Za-
kłady Materiałów Opatrunkowych i mgr Moni-
ka Truchan
Serdecznie dziękuję wykładowcom i koleżan-

kom z Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu 
Konferencji. Mam nadzieję ,że nasze naukowo- 
szkoleniowe spotkania na stałe zajmą miejsce  
w szkoleniach organizowanych przez ORPiP  
w Katowicach. To co uczymy się poprzez działanie  
i naszą specjalistyczną wiedzę z powodzeniem 
wykorzystamy w praktyce zawodowej pracując 
dla dobra operowanego pacjenta.

Przewodnicząca Zespołu
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

mgr Danuta Siemiątkowska
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„ROLA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO I POŁOŻNICZEGO  
„SZPITAL BEZ BÓLU” 

Po raz piąty spotkaliśmy się na Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej w której 
uczestniczyli pracownicy medyczni z całej Polski, między innymi z Warszawy, Lublina, Opola, 
Cieszyna, Zduńskiej Woli i Rabki – Zdroju, OIPiP w Katowicach  reprezentowała  Jadwiga Zasuń 
członek ORPiP.

Celem Konferencji było poszerzenie wiedzy na-
ukowej, współpraca i wymiana doświadczeń z kilku-
nastu ośrodków medycznych w Polsce, a zarazem 
wymiana poglądów, dotyczących polityki zarządza-
nia bólem, celowości powołania Krajowego Konsul-
tanta ds. Leczenia Bólu, działania edukacyjne oraz 
dalszej współpracy stowarzyszeń naukowych i me-
dycznych. Wysoki poziom wiedzy i kompetencje 
personelu medycznego na temat leczenia i potrzeb 
właściwego monitorowania bólu gwarantuje prawi-
dłowe świadczenie usług medycznych.

Podczas konferencji wystąpienia prelegentów 
obejmowały następujące zagadnienia: 
	„Jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej w bólu 

pooperacyjnym na podstawie przeglądu piśmien-
nictwa i badań naukowych” – mgr Iwona Woź-
niak-Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  
i Transplantacyjnej SP SKM Katowice

	„Współczesna terapia w walce z bólem migreno-
wym”- Danuta Pustelnik, Anna Bredłowska-Od-
dział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej iTransplan-
tacyjnej-SP SKM Katowice

	 „Ból, przewlekłe zespoły bólowe – czy depresja 
maskowana” – lek. med. Elżbieta Smętek Specja-
listyczna Praktyka Lekarska, Bytom

	„Ocena poziomu lęku u chorych z silnym bólem 

„ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE”
W dniu 28.09.2012r. odbyła się X jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkolenio-

wa „Żywienie Enteralne i Parenteralne” w SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach, zorganizo-
wana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej wraz z PTP (Oddział Śląski) 
pod Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 

Leczenie żywieniowe w ostatnich latach jest nie-
zwykle szybką dziedziną rozwoju, od sporadycznej 
interwencji do terapii będącej istotnym elementem 
kompleksowego leczenia prowadzonego przez le-
karzy, żywieniowców, dietetyków. Od 2013 roku w 
każdym szpitalu mają funkcjonować zespoły żywie-
niowe, które ustalałyby indywidualnie diety dla pa-
cjentów. W składzie zespołu będzie lekarz, dietetyk, 
pielęgniarka i farmaceuta. 

Wystąpienia prelegentów obejmowały zagadnie-
nia żywienia pacjentów i stosowanych w tym zakre-
sie nowoczesnych rozwiązań. Uczestnicy wysłuchali 
następujących referatów:
●	„Powikłania żywienia dojelitowego jako problem 

pielęgnacyjny i leczniczy” – mgr Iwona Woźniak 
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Trans-
plantacyjnej

●	Leczenie żywieniowe w chirurgii” – prof. dr hab n. 
med. Lech Cierpka -Kierownik Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 

●	„Zasady żywienia w chorobach nerek” Ewa Kusiak 
-Oddział Nefrologii i Chorób Przemiany Materii 

●	„Zadania pielęgniarek w leczeniu żywieniowym 
wcześniaków hospitalizowanych w Oddziale In-
tensywnej Terapii Noworodka” , „Żywienie i wzrost 
noworodków ze skrajną małą masą urodzeniową 
hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Tera-
pii Dziecięcego Szpitala w Lublinie ” – mgr Anna 
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nienowotworowym” – mgr Bernadeta Ciszewska 
-Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, SPSK 
nr 6, Katowice 

	„Produkty firmy Hill – Rom- Rozwiązania ułatwia-
jące codzienną opiekę nad pacjentem” – mgr Ma-
rek Haczek  Konsultant kliniczny Warszawa

	„Metody monitorowania bólu u dzieci i młodzie-
ży” – mgr Ilona Rozalska-Walaszek, Zakład Pie-
lęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej 
Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny Lublin

	„Ocena bólu pooperacyjnego u dzieci”- mgr Lu-
cyna Tomaszek-Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Rabka Zdrój

	 „Szpital bez bólu – Program? Procedura?”- dr n. 
med. Józef Bojko -Ordynator Oddziału Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki  Opole

	„Rola pielęgniarki przy wprowadzaniu procedur 
leczenia bólu” mgr Anna Pączko-Szpital Woje-
wódzki  Opole

	„Automatyczny system infuzyjny. Terapia PCA  
w świetle najnowszych rozwiązań” mgr Ad-
rian Wolny - B | Braun Sp. z o.o. Nowy Tomyśl
Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom za 

przygotowanie swoich wystąpień oraz sponsorom 
konferencji. Dziękuję uczestnikom konferencji za 
wszystkie nadesłane po konferencji podziękowania 
i gratulacje.

Iwona Woźniak

Aftyka -  Uniwersytet Medyczny  Lublin
●	 „Potrzeby i bezpieczeństwo pacjentów żywio-

nych dojelitowo”– mgr Marta Leszczyńska (Fre-
senius Kabi, Warszawa), 

●	 „Zasady żywienia pacjentów z cukrzycą” – dr 
n. med. Anna Jeznach  Steinhagen - Zakład Ży-
wienia  Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu War-
szawski Uniwersytet Medyczny 

●	„Nutrigenomika” – dr n. med. Anna Jeznach – Ste-
inhagen - Zakład Żywienia  Człowieka, Wydział 
Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

●	„Żywienie dojelitowe firmy Nestle” – mgr Karolina 
 Walczyk-Świerczyna 	

●	„Żywienie dojelitowe w ostrym zapaleniu trzust-
ki” – dr n. med. Andrzej Lekstan, Katedra i Kli-
nika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Szpital 
Specjalistyczny im. Stanley Dudricka Katowice

W koferencji  udział wzięła Jadwiga Zasuń czło-
nek ORPiP w Katowicach. Serdecznie dziękuję 
wszystkim prelegentom za przygotowanie swoich 
wystąpień oraz firmom medycznym za liczne ma-
teriały i broszurki informacyjne dotyczące żywienia 
hospitalizowanych pacjentów. Dziękuję również za 
pomoc w dniu konferencji komitetowi organizacyj-
nemu: Agacie Grzymkowskiej, Annie Długajczyk, 
 Gabrieli Janiak oraz Małgorzacie Gieruszewskiej.

Zapraszam na kolejną, XI konferencję, która od-
będzie się 27.09.2013 roku. 

Iwona Woźniak
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"Specyfika i Różnorodność Psychiatrii Sądowej" 

To temat II Konferencji Naukowo - Szkoleniowej, zorganizowanej przez Zespół 
ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działający przy OIPiP w Katowicach w dniu  
17.10.2012r. w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.

Uroczystego otwarcia Konferencji ,powitania go-
ści i uczestników  dokonały  przewodnicząca OIPiP  
w Katowicach dr Mariola Bartusek  wraz z prze-
wodniczącą zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychia-
trycznego  mgr Danutą  Ziółkowską. Przewodni-
cząca PTP Oddziału w Katowicach dr Grażyna Franek 
dziękując za zaproszenie doceniła wartość naukową 
proponowanych tematów.

Celem Konferencji było przedstawienie i zapo-
znanie słuchaczy ze specyfiką psychiatrii sądowej 
na podstawie funkcjonowania oddziałów sądowych 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Oddziały  sądowe są miejscem ścierania się 
dwóch płaszczyzn: psychiatrii i sądownictwa,  
a prawa pacjenta są ograniczone z powodu koniecz-
ności zachowania szczególnego bezpieczeństwa. 
Większość z osób przebywających na detencji ma 
na swoim koncie poważne akty złamania prawa  
i nadal stanowi zagrożenie dla siebie lub/i otocze-
nia. Jednak z powodu rozpoznanej choroby psy-
chicznej nie mogą oni odbywać kary w więzieniu lub 
innym zakładzie karnym. Nie zwalnia to jednak osób 
pracujących na takich oddziałach, a w szczególno-
ści pielęgniarek i lekarzy od ludzkiego traktowania 
osób chorych. Szpital jest bowiem miejscem, w któ-
rym przede wszystkim się leczy, a nie zakładem,  
w którym odbywana jest kara. Prelegenci starali się 
uświadomić, jak dużej odporności psychicznej wy-
maga opieka nad tego rodzaju pacjentem. 

Analizując poszczególne wypowiedzi można było 
zauważyć dość znaczną różnicę  specyfiki oddziału 
sądowego dla dorosłych oraz oddziału sądowego dla 
nieletnich. Wynika to z innego przedziału wiekowe-
go pacjentów, a tym samym innych zaburzeń psy-
chicznych, dotyczących grup. Na oddział sądowy dla 
nieletnich trafiają przede wszystkim osoby dotknięte 
szeroko pojętym procesem demoralizacji i tylko nie-
wielki procent stanowią podopieczni, którzy popełnili 
poważne czyny karalne. Praca z młodzieżą wymaga 
dużej cierpliwości, rozwagi oraz wrażliwości. Osoby 
pracujące na tym oddziale powinna cechować duża 
empatia, spokój i pogodne usposobienie.   

Wykładowcy w swoich wystąpieniach przedsta-
wili bardzo interesujące zagadnienia, pełne osobi-
stych spostrzeżeń i refleksji:
	"Charakterystyka psychiatrii sądowej na przy-

kładzie oddziałów sądowych Szpitala Psychia-
trycznego w Toszku - wprowadzenie" - mgr psy-
cholog, specjalista terapii uzależnień Agata 
Młynarczyk - Burek, , specjalista psychiatra 
Marzena Wawrzyńczyk,

	"Podstawy prawne i specyfika pracy w oddziale 
psychiatrycznym sądowym o wzmocnionym za-
bezpieczeniu"  - specjalista psychiatra Ma-
rzena Wawrzyńczyk,

	"Problem osób uzależnionych od alkoholu i in-
nych środków psychoaktywnych odbywających 
detencję na środku o wzmocnionym zabezpie-
czeniu na przykładzie studium przypadku pa-
cjenta Oddziału Psychiatrycznego Sądowego V o 
Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala w Tosz-
ku" - lekarz medycyny, specjalista psychiatra 
Magdalena Drozdowska - Kosiak, mgr psy-
cholog, specjalista terapii uzależnień Agata 
Młynarczyk - Burek,

	"Specyfika oddziału sądowo - odwykowego o 
wzmocnionym zabezpieczeniu na podstawie 
pracy Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Od-
wykowego VII o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 
Szpitala w Toszku" - lic. pielęgniarstwa, specja-
listka w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego Małgorzata Majkut - Maron,

	"Wieloaspektowość psychiatrii sądowej dla nie-
letnich w oparciu o doświadczenie Oddziału 
Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich XVII  
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu" - dr n. med., 
specjalista psychiatra, specjalista psychia-
tra dzieci i młodzieży Agnieszka Kapinos - 
Gorczyca, mgr psycholog Lucyna Pfleger, 
lic. pielęgniarstwa Elżbieta Kasztelan,

	"Chory psychicznie i jego cierpienie" - mgr pe-
dagogiki opiekuńczo - resocjalizacyjnej, specja-
listka w dziedzinie pielęgniarstwa psychia-
trycznego Celina Najduch.
Wszystkie tematy i zagadnienia były bardzo cie-

kawie przedstawione, pełne cennych informacji oraz 
konkretnych sformułowań. Nie da się jednak ukryć, 
że najbardziej "uderzającym" w serca były wystą-
pienia pielęgniarek oddziałowych oddziałów sądo-
wych psychiatrycznych. Przekazane tam słowa były 
pełne wrażliwości i empatii, życiowego i profesjonal-
nego podejścia do pacjentów.

Życzymy wszystkim pielęgniarkom takiego 
zaangażowania w swoją pracę, by praca, którą 
wykonujemy przynosiła radość i spełnienie, by 
budziła wrażliwość, by dawała wiarę i siłę na-
szym podopiecznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak licz-
ne przybycie. W związku z dużym zainteresowaniem 
zagadnieniami psychiatrii sądowej, zapowiadamy 
kontynuację tematu w następnych numerach „Na-
szych Spraw”. 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  
przy OIPiP w Katowicach

Ewa Pawlikowska – Walczak,  
Elżbieta Kasztelan, Grażyna Zarzycka
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KRAKOWSKIE DNI DIALIZOTERAPII  

W dniach 6 - 8 września 2012r w Krakowie pod patronatem  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego  

odbyły się  X Jubileuszowe Krakowskie Dni Dializoterapii. 

Jest to największe święto nefrologii odbywające się w naszym kraju już od blisko dwudziestu 
lat. Pomysłodawcą i organizatorem zjazdu jest prof. Olgierd Smoleński wybitny polski nefrolog. 

Który co dwa lata zaprasza do Krakowa wszyst-
kich biorących udział w procesie dializoterapii - 
lekarzy pielęgniarki, dietetyków, rehabilitantów, 
psychologów, techników oraz najważniejszych 
w tym procesie terapeutycznym - pacjentów 
,,na trzy dniowe spotkanie z wiedzą, doświad-
czeniem, wymianą poglądów, nowinkami me-
dycznymi oraz dobrą zabawą po zakończonych 
wykładach. Tradycją już, stała się gala otwarcia 
w pięknym teatrze im. Juliusza Słowackiego na 
Placu św. Ducha w Krakowie, gdzie komitet or-
ganizacyjny Krakowskich dni dializoterapii po-
witał szanownych gości następnie prof. Michał 
Heler wygłosił wspaniały wykład inauguracyjny 
„Wszechświat –Środowisko Człowieka”. W pięk-
ny świat poezji Wisławy Szymborskiej wprowa-
dziła nas Anna Dymna a cztery niesamowicie 
utalentowane dziewczyny z kwartetu smycz-
kowego „Obsession”przeniosły nas w cudowny 
świat muzyki poważnej w nowych aranżacjach. 
Bardzo uroczystym momentem okazała się 
chwila kiedy prof.Olgierda Smoleńskiego i Mał-
gorzatę Liber wyróżniono za szczególny wkład 
w rozwój polskiej nefrologii i przyznano ty-
tuł: Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego. Gala zakończyła się lampką 
wina dla wszystkich gości. Kiedy dwadzieścia 
lat temu rozpoczynały się pierwsze Krakowskie 
dni dializoterapii uroczystość otwarcia odbyła 
się w auli szpitala im. Rydygiera w Krakowie a 
za hotele dwustu gościom służyły sale chorych 
nowo oddanego szpitala. Obecnie uczestników 
jest dwa a może trzy razy więcej zjazd odbywa 
się w Nowohuckim Centrum Kultury gdzie na 
pięciu salach konferencyjnych odbywają się wy-
kłady, każdy z uczestników otrzymuje biuletyn 
informacyjny aby mógł zapoznać się z temata-
mi sesji i wybrać interesujący dla siebie temat 
(przyznam szczerze że nie jest to wcale łatwe 
zadanie zdarza się tak, że chcielibyśmy wsiąść 
udział w dwóch sesjach a one rozpoczynają się 
o w tym samym czasie, i co tu teraz zrobić?)
Pierwszego dnia zjazdu na szczególną uwa-
gę zasłużyła sesja „PRAWIDŁOWE WYKORZY-
STANIE DOSTĘPU NACZYNIOWEGO W CZASIE 
HEMODIALIZY”-,moderatorzy: Z. Wańkowicz 
M. Liber, która zajęła nam całe przed południe 
i zgromadziła najwięcej uczestników z pośród 
wszystkich sesji jakie odbyły się tego dnia. 
Sesja dotyczyła miedzy innymi: sposobów ka-

niulacji dostępu naczyniowego do hemodializy 
ochrony cewników przed zakażeniem,pakietów 
do włączenia i wyłączenia dializy jako standard 
opieki nad dostępem, cewnika lędźwiowego 
jako ratunkowej opcji dostępu naczyniowego- 
nowość !, utrzymanie drożności cewnika do dia-
lizy, stosowanie cytrynianów do zabezpieczania 
cewników. Uczestnicy szkolenia po zakończo-
nym wykładzie otrzymali certyfikaty. Kolejne 
zagadnienia omawiane podczas kilkunastu sesji 
to między innymi: Realizacja ustawy o zakaże-
niach w stacjach dializ,Cukrzyca w dializotera-
pii,Wtórna nadczynność przytarczyc-rola pielę-
gniarki w jej leczeniu,Nagła śmierć sercowa u 
chorych dializowanych,Odpowiedzialność praw-
na pielęgniarki w stacji dializ w świetle zmian 
w prawie,Nefroekonomia,Niewydolność nerek 
pokontrastowa, Agresja w zespołach dializacyj-
nych. Po wyczerpującym pierwszym dniu zjazdu 
nadszedł czas odpoczynku, wszyscy uczestnicy 
mogli się zrelaksować i miło spędzić wieczor-
ny czas na swawolach i hulankach jak to po-
wiedział prof. Smoleński w gronie znajomych i 
nieznajomych. Drugi dzień obrad upłynął nam 
równie ciekawie jak pierwszy, swoją wiedzę po-
głębiliśmy między innymi o: Kuchnię chorych 
dializowanych Rehabilitację w chorobach układu 
moczowego,Metody nerkozastępcze w leczeniu 
zespołu hemolityczno-mocznicowego wywoła-
nego sepsą,Jak zachować się wobec agresyw-
nego chorego dializowanego,Leki bionastępcze 
w leczeniu niedokrwistości u chorych dializo-
wanych Pacjent z przewlekłą chorobą nerek w 
wieku przejściowym między pediatrą a interną, 
Z codziennej praktyki dializacyjnej.Po zakoń-
czonych sesjach wykładowych komitet organi-
zacyjny dokonał podsumowania trzy dniowego 
spotkania,podziękował wszystkim gościom za 
liczny udział i tradycyjnie zaprosił za dwa lata 
na spotkanie z dializoterapią. Wszystkich za-
interesowanych odsyłam na stronę interneto-
wą Krakowskich dni dializoterapii gdzie można 
znaleźć wszystkie niezbędne informacje(www.
krakowskie –dni –dializoterapii.pl) i zaplanować 
uczestnictwo za dwa lata.                              

Wawrzyniak Alicja 

Specjalista piel. nefrologicznego  MCD-Zabrze

Członek Zespołu do Spraw Piel. Dializacyjnego 

KONFERENCJE
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Symbol walki z ra-
kiem piersi – różowa 
wstążeczka , zdomino-
wał  Ośrodek Dosko-
nalenia Zawodowego 
Personelu Medyczne-
go przy Szpitalu Wie-
lospecjal istycznym 
w Jaworznie, różową 
wstążeczkę przypina-
no każdej wchodzącej 
uczestniczce konfe-
rencji. Od początku 
nie było wątpliwości, 
że kampania profilak-

tyki chorób piersi opiera się na … walce, na bardzo  ak-
tywnej postawie, która zapewnia w tej walce zwycięstwo.  
Pielęgniarek i położnych nie trzeba przekonywać jak waż-
ne jest samobadanie piersi , ale w Jaworznie te medialne 
prawdy przekazywane były bardzo bezpośrednio, bez stra-
szenia – ale za to z konkretnymi wskazówkami, poradami, 
pokazami. Jak  poprawnie zbadać swoje piersi, jak nauczyć 
tego pacjentkę, jak przekonać ją do wizyty u lekarza –  
i wreszcie jak nauczyć ją żyć pełnią życia po mastektomii 
– to główne zagadnienia poruszane podczas konferencji. 

Mgr Anna Amam  przedstawiła „ Profilaktykę chorób 
piersi ze szczególnym uwzględnieniem samobadania pier-
si”, bardzo czytelnie i przekonywująco ucząc na co mamy 
być  szczególnie wyczulone, co dotykiem mogą wyczuć  
opuszki naszych palców. Pani dr Lidia Sołtysek pokaza-
ła drogę, jaką przebywają pacjentki z nowotworem pier-
si.  Jej wystąpienie „Rodzaje interwencji chirurgicznych 
w nowotworach sutka. Od diagnostyki do leczenia rekon-
strukcyjnego” pokazało przede wszystkim jak groźna jest 
ta choroba, nie tyle przez jej przebieg, co przez  maso-
wość  i powszechność jej występowania. Przecież każda 
kobieta może zachorować, każda też może zetknąć się z 
rakiem piersi wykrytym u mamy, siostry, przyjaciółki. Mgr 
Alina Choteborska  mówiła o wsparciu psychologicznym 
przed i po zabiegach chirurgicznych w nowotworach pier-

si, które w przypadku chorób piersi 
jest nieodzowne. Czarna legenda 
raka piersi, oraz fakt, że dotyka 
ona symbolu kobiecości  sprawia, 
że psycholog ma ogromny wkład  
w zwyciężenie raka – w cie-
le i duszy kobiety. Mgr Monika 
Kowalska przedstawiła zagadnie-
nia związane z rehabilitacją osób 
po amputacji piersi, w której spe-
cjalistkami absolutnymi są amazon-
ki. One też, obecne na konferencji, 
były żywymi dowodami na to, że z 
rakiem można skutecznie walczyć.

Inicjatorką i pomysłodawczy-
nią  konferencji  pt.: „Rak piersi 

– profilaktyka, diagnostyka, lecze-
nie chirurgiczne i rekonstrukcyj-
ne”  była Przewodnicząca ORPiP 
dr Mariola Bartusek, ale idea 
aktywnej profilaktyki nie została 
poprzez konferencję wyczerpana. 
Organizatorki konferencji Barbara  
Koleżyńska Przełożona pielęgnia-
rek oraz Joanna Kurek, Pielę-
gniarka Oddziałowa Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Endokrynologicznej  
miały niewiele czasu na przygo-
towanie tego przedsięwzięcia, 
lecz efekty okazały się wspaniałe.  
Ogromne zainteresowanie tematy-
ką oraz bardzo sugestywne i czy-
telne przekazy sprawiają, że tego 
typu akcje odbierane są przez śro-
dowisku pielęgniarek i położnych 
nie tylko z zainteresowaniem, ale 
także inspirują do dalszych działań.  
I na takie działania z pewnością 
nie będziemy czekać zbyt długo.

mo
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JAWORZNO Z RÓŻOWĄ WSTĄŻECZKĄ

25 października w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie odbyła się konfe-
rencja, w której frekwencja zdumiała i zachwyciła organizatorów. Przy wypełnionej po 
brzegi sali konferencyjnej śląskie pielęgniarki i położne zapoznawały się z tematyką 
bliską każdej kobiecie – dotyczącą chorób piersi.
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Cukrzyca jest chorobą, która może dotknąć 
każdego pacjenta niezależnie na jakim prze-
bywa oddziale. Stąd tak duże zainteresowanie 
środowiska pielęgniarskiego. To niepowtarzal-
na okazja do wymiany doświadczeń i przeka-
zaniu najnowszych informacji i metod postę-
powania w leczeniu i opiece nad pacjentem  
z cukrzycą i jego rehabilitacją. 

Wykład inauguracyjny „Cukrzyca jako pro-
blem społeczny” wygłosił prof. dr hab. n. 
med. Krzysztof Strojek, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie Diabetologii.

W konferencji wziął udział także prof. dr 
hab. n. med. Leszek Czupryniak – Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Diabetologiczne-
go. Prelekcję swoją poświęcił roli pielęgniarki 
w leczeniu cukrzycy. Prof. dr hab. n. med.  
Przemysława Jarosz-Chobot – specjalista 
pediatra i diabetolog wygłosiła wykład o nowo-
czesnym leczeniu cukrzycy.
Patronat Honorowy nad konferencją objął prof. 
dr hab. Stanisław Rudnicki.

Imponująca była statystyka konferencji 
mimo powszechnie odczuwanych nastrojów 
kryzysowych na Konferencję zgłosiło się po-
nad 160 uczestników z całego kraju. W czasie 

SUKCES PO RAZ SZÓSTY

W dniach 20 i 21 września br. w sali kinowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji  
odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Pielęgniarka 
w Procesie Rehabilitacji”. Tematem tegorocznej konferencji było „Leczenie, Pielęgna-
cja, Rehabilitacja i Edukacja Pacjenta z Cukrzycą”. 

pięciu sesji tematycznych zaprezentowano  23 
wykłady. Mówcy reprezentowali ośrodki między 
innymi z Katowic, Gdańska, Warszawy, Wrocła-
wia jak również z Tarnowskich Gór (GCR „Rep-
ty”). Na zakończenie pierwszego dnia konferen-
cji odbył się uroczysty bankiet w restauracji „U 
Wrochema” w Starych Tarnowicach. Spotkanie, 
oprócz integracji uczestniczek było doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń na temat lecze-
nia, pielęgnacji i edukacji pacjenta z cukrzycą.
Środowisko pielęgniarek już dziś deklaruje zain-
teresowanie kolejną przyszłoroczną Konferencją. 

   mgr Urszula Mizerska

KONFERENCJE

PODZIĘKOWANIA

Pani mgr Dorocie  Kaziród Kierownikowi specjalizacji Pielęgniarstwo Zachowawcze   
wyrazy szczerego uznania i podziękowania  za włożony  trud. Dziękujemy za profesjona-
lizm, bardzo dobrą organizację, za zainteresowanie,  życzliwość  i pomoc okazywaną każdej  
z nas. 

Dziękujemy za uśmiechniętą twarz, słowa otuchy i wsparcia podczas egzaminu  
w Warszawie, a przede wszystkim za to, że dzięki Jej wiedzy i my zdobyłyśmy umiejętno-
ści, które postaramy się wykorzystać w naszej pracy zawodowej.

Wdzięczne za wszystko
Specjalistki Pielęgniarstwa Zachowawczego
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W dniach 24-26 września br. na zamku w Książu odbyła się V  Konferencja Na-
ukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego przy współpra-
cy z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Temat konferencji:  
„Wypadki Masowe i Katastrofy”.  

Różnorodne środowiska reprezentujące sze-
roko rozumiane ratownictwo przybyły do Książa 
zarówno z kraju, jak i z zagranicy tj. Holandii, 
Belgii, USA. 

Przybyli na konferencję przedstawiciele Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego wyrazili w imieniu 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego sło-
wa uznania dla działalności PTRP. Prezes PTPR 
Marek Maślanka otrzymał Medal Honoru, przy-
znany przez szefa BBN-u gen. Stanisława Koziej 
za codzienną pracę oraz kreatywne działania  
w związku z występowaniem nowego rodzaju 
zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać 
się z organizacją systemu ratownictwa medycz-
nego w Holandii, jego ewolucję, wraz ze zmie-
niającymi się rodzajami zdarzeń oraz rozwojem 
technologii informatycznych. Bieżąca analiza 
działań wykorzystywana jest do  opracowywa-
nia wniosków, zmierzających do udoskonalania 
działań ratowniczych we wszystkich jego fa-
zach, dzięki czemu można zminimalizować błę-
dy podczas kolejnych akcji ratowniczych. Waż-
ne miejsce w holenderskim Emergency Medical 
System ma pielęgniarka ratunkowa. Jej rola  
i zakres działań wynika z szeregu precyzyjnie 
sformułowanych procedur medycznych oraz 
ustawicznych szkoleń.

Przewodniczący Europejskiej Rady Pielęgniar-
stwa Ratunkowego (European Society of Emer-
gency Nurses; EuSEN) Door Lauwaert z Belgii 
przedstawił historię oraz plany i credo European 
Society of Emergency Nurses; EuSEN) przypo-
minając, że PTPR też jest członkiem EuSEN.

Specjaliści z zakresu ratownictwa medyczne-
go będący autorytetami, a zarazem praktykami 
w swoich dziedzinach, przedstawili niedoskona-
łości obecnych rozwiązań z zakresu opracowy-
wania zdarzeń masowych oraz swoje propozy-
cje i zalecenia zmierzające do ich doskonalenia. 
Podkreślona została rola jasnych procedur, któ-
re zapewnią skuteczny i niezawodny system 
ratownictwa, zwłaszcza w przypadku zdarzeń  
o charakterze masowym. Dużą uwagę poświęco-
no tematyce segregacji poszkodowanych w wa-
runkach pozaszpitalnych, ale również w dalszych 
etapach działań ratunkowych do SOR włącznie, 
udowadniając, że to problem, z którym nie spo-
sób sobie poradzić bez jasnych i praktycznych 
procedur. Przedstawiono wpływ stresu na jakość 
pracy ratowników oraz dostępne formy pomocy 
psychologicznej dla osób pracujących w trudnych 

warunkach psychicznych. To nadal temat tabu 
w polskich realiach, pomijany lub niedoceniany 
wśród pracodawców i pracowników ratownictwa.

Głównym tematem drugiego dnia konferen-
cji był terroryzm. Jesteśmy zmuszeni  zmierzyć 
się z tym problemem jako społeczeństwo oraz 
jako służby ratownicze, biorące udział w bez-
pośrednich działaniach antyterrorystycznych. 
Zwrócono uwagę na konieczność współdziałania 
służb biorących udział w działaniach antyterro-
rystycznych, których nieodłącznym elementem 
powinny być wspólne warsztaty  i ćwiczenia.. 
Niezwykle interesującym elementem konferencji 
była symulacja zamachu terrorystycznego w ple-
nerze. Ćwiczenia te były  z pewnością ciekawe  
i spektakularne, ale co ważniejsze – zobrazowały 
istnienie licznych zagrożeń w miejscu zamachu  
z którymi na co dzień nie zawsze się liczymy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać 
się z rolą i zadaniami pielęgniarki ratunkowej  
w USA. Doświadczenia służb ratowniczych  
w USA pokazały obrazowo jak bardzo brakuje 
w Polsce  procedur, określających zakres kompe-
tencji i odpowiedzialności poszczególnych człon-
ków zespołów medycznych. Przybliżono problem 
dekontaminacji pacjentów w SOR. Wtórne ska-
żenie personelu jest tym, czego bezwzględnie 
należy uniknąć, zwłaszcza podczas zdarzenia 
masowego. Dokonana została analiza rozwiązań 
wykorzystywanych w ratownictwie medycznym 
przez praktyków, od CPR-u do SOR-u która udo-
wodniła, że prawidłowa współpraca wielu służb 
i jednostek jest trudna, często ich wzajemne 
współdziałanie jest w praktyce najsłabszym ele-
mentem akcji ratunkowej. Kluczem konferencji 
było słowo TRIAGE – a jego historia, począwszy 
od zarania dziejów działań wojennych, przybliży-
ła sens i wartość segregacji na tle historii i kultur.

Urokliwe zakątki Zamku Książ i jego otocze-
nia były ciekawą scenerią konferencji. Nie przy-
ćmiły jednak istotnej wartości merytorycznej 
tego spotkania wynikającej z obecności wielu 
znamienitych gości i mówców, a także zaanga-
żowania uczestników. V Konferencja świadczy 
o tym, że PTPR jest poważaną i liczącą się 
platformą dyskusji dotyczącej ratownictwa 
medycznego. Warto z tej pozycji korzy-
stać poprzez tworzenie kolejnych inicjatyw  
i dążenie do ich uskuteczniania, gdyż jako 
środowisko zawodowe z pewnością mamy 
wiele do zaproponowania.

Komitet Organizacyjny PTPR.
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Dzień, który w naszej kulturze przywodzi 
wspomnienia wszystkich tych, którzy odeszli,… 
zmarli… A mimo to, żyją… w ciepłych ognikach 
płonących zniczy,… zatrzymanych kadrach 
fotografii,… w zakamarkach serc tych, któ-
rzy zostali… jeszcze… Jak przeżyć stratę? Jak 
pogodzić się z odejściem… śmiercią drugiego 
człowieka…? 

Żegnanie się ze 
zmarłą osobą jest pro-
cesem,… drogą, skła-
dającą się z etapów 
związanych z prze-
żywaniem smutku  
i bólu… To droga, któ-
rej kierunek biegnie 
od ciemności ku ja-
sności,… od śmierci ku 
życiu,… To, jak przebiega proces żałoby, zale-
ży od bardzo wielu czynników, między innymi 
od tego, kim był zmarły dla osoby w żałobie 
(rodzicem,… współmałżonkiem,… przyjacie-
lem,… dzieckiem,… pacjentem,…), wieku oso-
by osieroconej i wieku zmarłego, wcześniej-
szych doświadczeń związanych ze stratą, cech 
indywidualnych oraz tego, czy śmierć poprze-
dzała choroba czy też przyszła nagle. Każdy 
kto doświadczył straty ma do przejścia własną 
i jedyną w swoim rodzaju drogę, choć można 
również wyróżnić pewne wspólne cechy i etapy  
w radzeniu sobie ze stratą.

Pierwszą reakcją na wiadomość o śmierci 
jest zazwyczaj szok i niedowierzanie. Osoba 
nie potrafi dopuścić straty do świadomości, nie 
wierzy w nią, zaprzecza temu co się stało – „to 
nie dzieje się naprawdę, to mi się tylko śni, 
ona/on żyje...”. Wtedy to na usta cisną się sło-
wa: „To nieprawda!”, „To niemożliwe!”, które 
działają jak tarcza,… jak falochron chroniący 
przed zbliżającą się falą bólu i cierpienia. Faza 
ta trwa od kilku godzin do kilku tygodni i działa 
jak wewnętrzny „zastrzyk znieczulający”, skut-

kujący czasami odrętwieniem i niemożnością 
okazywania jakichkolwiek emocji.

A potem przychodzi ból i płacz… Fala in-
tensywnych emocji zalewa od wewnątrz  
i wypływa na zewnątrz strumieniami łez... To 
czas uświadomienia sobie nieodwracalności 
straty… To czas przeżywania bardzo gwałtow-

nych, niejednokrotnie 
sprzecznych uczuć… 
smutku,… rozpaczy,… 
lęku,… osamotnie-
nia,… żalu,… złości… 
Złości na samego 
siebie,… na Boga,… 
na innych ludzi,… na 
zmarłą osobę… To 
również czas poszu-
kiwania odpowiedzi 

na pytanie „DLACZEGO?”… „Dlaczego właśnie 
ona/on?”, „Dlaczego akurat teraz?”, „Dlaczego  
w ten sposób?”, „Dlaczego…?” … Nawet jeśli 
osoba w żałobie nie otrzyma na nie odpowie-
dzi, ważny jest sam proces zadawania pytań… 
To także czas „gdybania” i kontaktowania się 
z poczuciem winy… „Gdybym tylko… wróci-
ł(a) wcześniej,… zrobił(a)…to i tamto, to…”, 
poszukiwania własnych zaniedbań i niewyko-
rzystanych możliwości… Temu etapowi często 
towarzyszą również dolegliwości fizyczne, gdyż 
niektórzy wyrażają swój ból po stracie poprzez 
swoje ciało… Zdarza się, iż ktoś pogrążony 
w cierpieniu może odczuwać dolegliwo-
ści podobne do tych, jakich przed śmier-
cią doznawała zmarła osoba. To nic inne-
go jak forma zbliżenia się do zmarłego,… 
pobycia z nim jeszcze trochę i… najbliżej 
jak to tylko możliwe… Charakterystyczne 
dla tego etapu żałoby są również trudności w 
realizowaniu codziennych działań i obowiąz-
ków oraz zadań wynikających z pełnionych ról 
społecznych... matki/ojca,… współmałżonka,… 
pracownika… Ten etap może trwać bardzo dłu-

Żegnanie się ze zmarłą osobą  
jest procesem … drogą, składającą się  
z etapów związanych z przeżywaniem  

smutku i bólu … 
 To droga, której kierunek biegnie  

od ciemności ku jasności … 
od śmierci ku życiu … 

„OPADAJĄCE LIŚCIE…” 

  – czyli kilka słów o stracie

 Dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychterapeuta

Katowicki Instytut Psychterapii, Polski Instytut Ericksoonowski

Już jesień… Dni stają się coraz krótsze, a poranki chłodniejsze… Zmienia się światło 
słońca, zmieniają się barwy… na jaskrawożółte, złote i pomarańczowe, płomienno-
czerwone, purpurowe, różne odcienie brązu… Świat spowija wilgoć i mgła… Drzewa-
mi targa wiatr… Opadają liście… Przychodzi czas melancholii i zadumy, a wraz z nim 
pierwszy listopada… Dzień Wszystkich Świętych… 
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go, ale może ulec znacznemu skróceniu dzięki 
wsparciu i zrozumieniu otoczenia.

Kolejny etap drogi to powracanie do we-
wnętrznej równowagi… To czas odzyskiwania 
stabilności psychicznej, energii, nadziei i zdol-
ności to tego, by ponownie cieszyć się życiem 
i skupiać się przede 
wszystkim na ży-
ciu. Każdy czyni to 
we własnym tempie 
i rytmie… na swój 
własny sposób. Za-
zwyczaj przyjmuje 
się jednak, że ma 
to miejsce w okre-
sie czasu od sze-
ściu miesięcy do roku po doświadczeniu straty. 
Rany związane ze stratą zaczynają się zabliź-
niać… Słabnie żal,… gaśnie ból,… wypala się 
smutek… Osoba przeżywająca żałobę powoli 
zapomina o cierpieniu i zaczyna powoli snuć 
plany dotyczące przyszłości. Jednocześnie jest 
to czas, kiedy zaczyna poszukiwać znaczenia 
tej śmierci dla siebie,… stawia pytania o sens 
życia... Często odnajdując oparcie w cenionych 
przez siebie wartościach,… w wierze lub religii, 
udaje jej się znaleźć na nie odpowiedzi,… zo-
baczyć głębszy sens w nieszczęściu, które ją 
spotkało i zaakceptować śmierć drugiego czło-
wieka oraz… własną śmiertelność. Niejedno-
krotnie dojście do tego miejsca pozwala uzy-
skać nową perspektywę patrzenia na życie… 
Przeżycie straty odsłania kruchość ludz-
kiego istnienia i nieuchronność śmierci, 
co sprzyja refleksji i odnajdywaniu odpo-
wiedzi na pytania: „Co naprawdę jest dla 
mnie ważne w życiu?”, „Jak chcę wyko-
rzystać ten czas, który mam jeszcze przed 
sobą?”, „Co chcę pozostawić po sobie?”…

Jak pokazuje powyższy opis przeżycie stra-
ty można rozumieć nie tylko jako koniec… 
pewnego życia,… pewnej miłości,… pewnej re-
lacji,… pewnego spotkania…, lecz również jako 
początek… nowego życia,… nowej miłości,… 
nowych relacji,… nowych spotkań… Przejście 
drogi zwanej żałobą, nie daje nikomu gwaran-
cji na to, że nigdy więcej nie będzie odczuwać 
smutku na myśl o zmarłej osobie… Jednak  
z pewnością oznacza, że można dalej żyć ak-
ceptując smutek oraz tę stratę. Łącząc w so-
bie wspomnienia o utraconej osobie i bieżące 
życie, pamiętając o ważnych chwilach z prze-
szłości i patrząc przed siebie… w przyszłość, 
można doświadczać wewnętrznej przemiany, 
dojrzałości i siły…

Już jesień… czas melancholii i zadumy… 
Ciekawe jak możesz w opadających liściach…  
pożółkłych i pomarszczonych… dostrzec wcze-
snowiosenne pąki,… nabrzmiałe pragnieniem 
życia,…. czekające z utęsknieniem na ciepłe 
promienie słońca,… aby obudzić się do ży-

cia…? Ponownie… 
Jak możesz przypo-
mnieć sobie świe-
że, jeszcze delikat-
ne,… małe listki… 
radośnie tańczące  
w rytm wiosennych 
podmuchów wia-
tru…? A potem … 
dojrzałe, jędrne, 

zielone liście… dające schronienie ptakom,… 
kojąco szeleszczące na wietrze,… zapewniają-
ce przyjemny cień w upalne dni lata…? Cieka-
we jak możesz dostrzec w brunatnych kopczy-
kach… zgrabionych opadłych szczątkach liści… 
zapowiedź nowego życia,… następnej wiosny 
i… następnych zielonych liści…? Jak możesz 
dostrzec wszystkie zimy i wiosny,… lata i je-
sienie… Te, które już minęły i te, które jeszcze 
przyjdą…

Literatura (dla osób zainteresowanych te-
matem):

●	Buscaglia, L. (2007). Jesień liścia Jasia. 
Opowieść o życiu dla małych i dużych. 
Gdańsk, GWP;

●	Didion, J. (2007). Rok magicznego my-
ślenia. Warszawa, Prószyński i S-ka;

●	Herbert, M. (2005). Żałoba w rodzinie. 
Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich ro-
dzinom. Gdańsk, GWP;

●	Keirse, M. (2005). Piętno smutku. Sło-
wa otuchy dla tych, którzy cierpią. Ra-
dom, Polskie Wydawnictwo Encyklope-
dyczne POLWEN; 

●	Steuden, S., Tucholska, S. (red.) 
(2009). Psychologiczne aspekty do-
świadczania żałoby. Lublin, Wydawnic-
two KUL;

●	Viorst, J. (1996). To, co musimy utra-
cić. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka;

●	 Yalom, I., D. (2008). Patrząc w słońce. 
Jak przezwyciężyć grozę śmierci. War-
szawa, Instytut Psychologii Zdrowia, 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Przeżycie straty odsłania kruchość ludz-
kiego istnienia i nieuchronność śmierci, 

co sprzyja refleksji i odnajdywaniu odpo-
wiedzi na pytania: „Co naprawdę jest dla 
mnie ważne w życiu?”, „Jak chcę wyko-

rzystać ten czas, który mam jeszcze przed 
sobą?”, „Co chcę pozostawić po sobie?”…
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kondo l e n c j e

Spóźnione, ale szczere kondolencje
z powodu śmierci  MAMY

koleżance Danucie Patucha-LY
składają Pielęgniarki i Położne ZLO w Jaworznie

„Liczy się każda chwila,  
którą można spędzić z bliskimi" 

Koleżance Dorocie Mucha 
w tych trudnych chwilach wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci 
MĘŻA

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 
i Położne oddziałowe oraz cały personel   

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 
 śmierci Ojca i Teścia

dla Rafała i Kamili Bielawskich
składają koleżanki z zespołu  

Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

"Nie czas nam jest dany, ale chwila".
Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
W trudnych chwilach po stracie MAMY

Pielęgniarce Beacie Sochańskiej
składają: Pielęgniarki z Oddziału  
Gastrologiczno-Wewnętrznego 

 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w  Jastrzębiu Zdroju

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Neonatologii

Halinie Orłowskiej wyrazy serdecznego współczucia  
z powodu śmierci Męża 

składają Przełożona Pielęgniarek, Pełnomocnik  
OIPIP oraz wszystkie Pielęgniarki i Położne   

Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śl.

Wyrazy szczerego współczucia
        z powodu śmierci   Taty

Koleżance Beacie Warzocha
    składają Pielęgniarki z Przychodni nr 4 w  Knurowie

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu
 z powodu śmierci TATY

Koleżance IWONIE MATYJAS
Najszczersze wyrazy współczucia

 składa Pielęgniarka Naczelna
 wraz z Zespołem Oddziału Chirurgii

SP ZOZ MSW im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach

 Wyrazy głębokiego współczucia 
 Koleżance  Renacie  Dolińskiej 

Składa  zespół  Pielęgniarski 
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

   Drogiej Koleżance   Renacie Dolińskiej 
       z  powodu śmierci Ojca 

     wyrazy szczerego współczucia
    składa  Pielęgniarka Epidemiologiczna  

Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

Bliscy których kochamy zostają na zawsze
Bo zostawili ślady w naszych sercach”

Naszej koleżance Grażynie Szypulskiej 
 Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

 z powodu śmierci MĘŻA 
składają koleżanki z Bloku Operacyjnego i Anestezjo-

logii Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach.

  ,,Czasami brak słów by wypowiedzieć ból….
Czasami brak łez by wypłakać żal”

      Wyrazy głębokiego współczucia
       z powodu śmierci MAMY 

     Naszej koleżance BOŻENIE BIGOŚ
     składa Zarząd MOZOZZPiP w Gliwicach

Naszej Drogiej Koleżance Ewie Jędrak
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci  Ojca
składa personel Oddziału Neurologii WSS nr 4 w Bytomiu

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

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla koleżanki Lidii Podkówki  

z powodu śmierci Syna
składają: Dyrekcja i koleżanki ze Szpitala  

EuroMedic Medical Center w Katowicach

Naszej Koleżance Krystynie Obwiosło 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

 Męża  
składa Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi 

 Pielęgniarkami Szpitala Instytutu Medycyny Pracy 
 i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.  

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspo-
mnień nikt nam nie odbierze. Zawsze będą z nami”

Wyrazy szczerego współczucia naszej kole-
żance Annie Gzell z powodu śmierci

MAMY
Składają: Pielęgniarka Naczelna mgr Danuta Pelc,

Pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
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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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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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

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

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

Sekretarz ORPiP  - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział 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

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


