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Kalendarium planowanych  
wydarzeń maj 2013

6 maja  Spotkanie Zespołu ds. DPS

7 maja 
Spotkanie Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia Pielęgniarek i Położ-
nych 

7 maja Nadzwyczajne posiedzenie 
NRPIP w Warszawie

8 maja 

Uroczystości z okazji Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej w Centrum Kul-
tury im. Krystyny Bochenek  
w Katowicach 

10 maja 

Wieczór autorski pani Ewy 
Willaume-Pielka organizowany 
przez grupę poetycką „Orion”  
w Tychach

13 maja  Posiedzenie Komisji Socjalnej 

14 maja Spotkanie Zespołu ds. Położ-
nych 

14 maja 
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarek zatrudnionych w ste-
rylizacji 

14 maja  Spotkanie Pełnomocnych 
Przedstawicieli ORPiP

15 maja spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego 

16 maja  Spotkanie   Komisji Etyki

16-17 
maja 

VII Konferencję pt. ”Ochrona 
Zdrowia Pielęgniarek i Położ-
nych w schorzeniach kardiolo-
gicznych”, organizowana przez 
Zespół ds. Ochrony Zdrowia 
Pielęgniarek i Położnych 

22 maja   Posiedzenie ORPiP
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WSPÓŁCZESNE ŚWIĘTOWANIE 

Przed nami  miesiąc maj, przepiękny, wiosenny, dający nadzieję i radość. Do 
życia budzi się przyroda, zwierzęta, a i w nas słońce wzbudza pozytywne emo-
cje. To dla nas, jak dla nikogo innego w tym miesiącu świeci słońce, to my 8 i 
12 maja obchodzimy swoje doroczne święta, święta każdej, każdego z nas. 

Powie ktoś: cóż to takiego, dzień jak każdy inny… 

Pozwolę się nie zgodzić, bo to dla nas dni wyjątkowe, w tym czasie zbliżamy się 
do siebie, częściej się spotykamy, a i rozmowy toczą się nie tylko wokół spraw 
zawodowych. Bawimy się, bo w życiu oprócz pracy i obowiązków musi być też 
czas na wypoczynek i zabawę. W tym roku zapraszamy Was na świetną zabawę 
z kabaretem. Bo  w taki sposób samorząd zawodowy pragnie uświetnić majowy 
wieczór. 

Na początek w Katowicach jeden taki wieczór, ale w całym regionie – kilkadzie-
siąt!!! Trwajcie w poczuciu obowiązku, ale dajcie sobie też chwilkę wytchnienia. 
To czas tylko dla was!!!!

I na koniec chwila refleksji… mam czasem okazję spotykać się z ludźmi star-
szymi, spotykam się z nimi chętnie, gdyż posiadają wielką mądrość życiową, 
rozwagę, jakiej my często potrzebujemy… 

Podczas jednego z takich spotkań opowiedziałam o tym jak działa samorząd 
zawodowy, co robimy dla naszych członków, o kursach, konferencjach, spotka-
niach integracyjnych… 

Na sali zapanowała cisza….
Dopiero po dłuższej chwili usłyszałam: szkoda, że o nas nikt się tak nie trosz-
czy…

Uświadomiłam sobie wówczas, że my naprawdę wiele możemy i wie-
le dajemy… może trzeba jeszcze więcej… spróbujmy… ale miejcie  w świa-
domości, że ktoś się o Was troszczy i nie wynika to tylko z funkcji czy  
z nałożonych zadań, bo troskę wobec drugiego albo się ma albo nie… tego się 
nie da narzucić. Można być kierownikiem i kierownikiem, można z ludźmi roz-
mawiać albo straszyć. Ja wybieram to pierwsze. Dla Was. 

I tego Wam z całego serca życzę w dniu naszego święta

Pozostając z wyrazami szacunku
 Przewodnicząca 
Mariola Bartusek
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Kalendarium Kwiecień 2013

8 kwietnia  Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 kwietnia  Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

9 kwietnia spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego 

9 kwietnia Spotkanie Zepsołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

9 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

10 kwietnia  Posiedzenie Prezydium ORPiP

10 kwietnia   Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 kwietnia   Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia prac modernizacyjnych Kli-
nicznego Oddziału Kardiologii- część B oraz Klinicznego Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii.  Udział wziął Sekretarz 
ORPiP Bartosz Szczudłowski

13-14 kwietnia  Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Położnych „Współcze-
sne wyzwania w zawodzie położnej” organizowana przez Zespół ds. Po-
łożnych przy ORPiP oraz Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa 
Położnych w Katowicach.  Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola 
Bartusek

13-16 kwietnia  XVI Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych przebiegający pod hasłem 
„W swoją niezastąpioną pracę zawodową wkładajcie serce, które jedy-
nie jest zdolne nadać jej ludzkie oblicze”. Udział wzięła Przewodnicząca 
ORPIP Mariola Bartusek

15-16 kwietnia Konferencja „Prawo-Praktyka-Etyka” organizowana przez Komisję  
Etyki przy NRPiP której Przewodniczącą jest Mariola Bartusek

17 kwietnia  Egzamin wstępny na specjalizację z  Pielęgniarstwa Geriatrycznego  
w  Łaziskach 

17 kwietnia  Posiedzenie ORPiP

18 kwietnia  Spotkanie Zespołu Oceny Przyjęć - w Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola 
Bartusek

19 kwietnia  Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacyjnego Szpitalowi Chorób 
Płuc w Pilchowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji 
Zawodu Pielęgniarki i Położnej   Bogusława Serzysko

23 kwietnia  Warsztaty chirurgii małoinwazyjnej organizowane przez Zespół ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego pt. „Chirurgia małoinwazyjna- organizacja 
pracy i instrumentarium w operacjach wideochirurgicznych” Ośrodek 
Kształcenia OIPiP  w Łaziskach

24 kwietnia Spotkanie Zespołu ds.  Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

25-26 kwietnia  Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Pozytywnie o ochronie zdrowia, czy 
to możliwe”? organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów  Opieki 
Zdrowotnej STOMOZ o/Śląski. W Konferencji z ramienia OIPP udział 
wzięły Przewodnicząca dr Mariola Bartusek oraz wiceprzewodnicząca 
mgr Czesława Brylak-Kozdraś

26 kwietnia Spotkanie Kadry Zarządzające w Pielęgniarstwie Ośrodek Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 17 kwietnia 2013 roku

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

w dniu 10 kwietnia 2013 roku

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

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

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

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

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

• 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 przedsiębiorcami,

• zmian wpisów w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• wezwania ukaranej pielęgniarki do złożenia doku-
mentu prawa wykonywania zawodu,

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego,
• składu Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w 

sterylizacji,
• skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniar-

ki/położnej po przerwie dłuższej niż 5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu prze-
prowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu pielęgniarki/położnej,

• przyznania zapomóg losowych członkom samo-
rządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia, 
• przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położnych, 

które utraciły pracę z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• wyrażenia zgody na organizację konferencji nt, 

„Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych w 
schorzeniach kardiologicznych” przez Zespół ds. 
ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa operacyjnego warsztatów 
praktycznych nt, „Chirurgia małoinwazyjna – or-
ganizacja pracy i instrumentarium w operacjach 
wideochirurgicznych”,

• wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego V Konferen-
cji pn, „Zakażenia szpitalne – działajmy Razem”,

• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 
27 lutego 2013 roku,

• zmiany Regulaminu Pracy Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

• zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości w Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• badania bilansu Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach za rok 2012,

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

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

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki,

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

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

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

• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru 
położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

• sprawie wpisów do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą ,

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

• wykreślenia wpisu w rejestrze podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą, 

• powołania przedstawicieli ORPiP w Katowicach do 
komisji konkursowych, 

• zmiany uchwały dotyczącej składu komisji kon-
kursowej, 

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

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

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

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przepro-
wadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki/położnej,

• przyznania zapomóg losowych członkom samo-
rządu.
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Opieka długoterminowa 

Propozycje procedur z zakresu  
prewencji zakażeń szpitalnych

dr n. med. Beata Ochocka 
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Choroby zakaźne, w tym infekcje piszą historię medycyny  świata. Od 5-10% wszyst-
kich chorych leczonych w szpitalach i innego typu instytucjach sprawujących stacjo-
narną opiekę nad chorymi, osobami w podeszłym wieku, osobami niepełnosprawnymi, 
a także dziećmi, dotkniętych jest problemem zakażeń szpitalnych. 

Problem występuje również  w naszym kraju, 
a skala zjawiska ciągle nie jest dobrze pozna-
na. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku i początek 
obecnego stulecia bezsprzecznie udowodniły, 
że bardzo poważne i niebezpieczne w skutkach 
zagrożenie dla chorych przebywających w jed-
nostkach opieki zdrowotnej stanowią zakażenia 
szpitalne, czyli zespoły różnych chorób wywo-
ływanych bardzo często patogenami o złożo-
nych mechanizmach oporności na antybiotyki. 
W latach 70-tych minionego stulecia, panował 
pogląd, że choroby zakaźne i ciężkie zakażenia 
są w odwrocie i znajdują się w pełni pod kon-
trolą. Nieuleczalne niegdyś choroby przestały 
budzić lęk, zamykano placówki o profilu zakaź-
nym, a antybiotyki stały się szeroko dostęp-
nym i nadużywanym środ-
kiem. Wizja pokonania 
groźnych chorób  infek-
cyjnych stała się wkrótce 
nieprawdziwa. W konse-
kwencji wielu globalnych 
błędów, braku dyscypliny  
w zakresie przestrzegania 
rygorów antybiotykotera-
pii, higieny, choroby zakaźne i niebezpieczne 
zakażenia przeżywają swój swoisty powrót. 
Podstawą  minimalizacji ryzyka nabycia  zaka-
żeń w placówkach medycznych, są nowocze-
sne systemy kontroli tego niepokojącego zja-
wiska. Wypełnienie tych działań i osiągnięcie 
celów prewencji możliwe jest  wyłącznie dzięki 
ścisłej współpracy personelu zajmującego się 
zawodowo kontrolą zakażeń, najczęściej spe-
cjalistów infekcjologii w szpitalnych zespołach 
kontroli zakażeń, z personelem medycznym  
i pozamedycznym jednostek.

Patogeny chorobotwórcze z dużą łatwością 
rozprzestrzeniają się w środowisku leczenia 
i opieki, a ich podwyższony potencjał epide-
miczny i niewystarczające metody zapobiega-
nia zakażeniom są dużym i często nie znajdu-
jącym rozwiązania, wyzwaniem współczesnej 
medycyny. Przykładem mogą być gronkowce 
złociste oporne na metycilinę (MRSA), entero-
koki oporne na wankomycynę (VRE), bakterie 

clostridium difficile, jak również wielooporne 
bakterie Gram-ujemne np. Entreobacteria-
ceae. MRSA to zjadliwa  bakteria, dla której 
głównym gospodarzem jest człowiek,  potrafi 
bez trudu  przeżyć w skontaminowanym śro-
dowisku nieożywionym i przetrwać na tzw. po-
wierzchniach dotykowych tj. klamki, kontakty, 
ramy łóżek, poręcze,  komputery, telefony sta-
cjonarne i komórkowe, stetoskopy i wielu in-
nych przedmiotach z którymi na co dzień mają 
kontakt zarówno chorzy jak i  personel. Pro-
blem oporności na coraz to nowsze i droższe 
antybiotyki nie ogranicza się tylko do szczepów 
bakteryjnych wywołujących zakażenia w pla-
cówkach szpitalnych, o czym świadczy nara-

stający problem szczepów 
pozaszpitalnych Strepto-
coccus pnemoniae. Duży 
niepokój lekarzy, epide-
miologów diagnostów mi-
krobiologii i innych spe-
cjalistów zajmujących się 
praktycznie zakażeniami 
szpitalnymi budzi poja-
wienie się w środowisku 

pozaszpitalnym zjadliwych szczepów gron-
kowca złocistego opornego na metycylinę  
(CA - MRSA). 

Opisane zagrożenia znalazły swoje odbicie 
w zapisach i wydanych na jej podstawie roz-
porządzeniach, obowiązującej od ponad dwóch 
lat i mającej ogromne znaczenie w zakresie 
bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju, 
ustawy z  5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi. Aktualnie, zgodnie z ustawą, zaka-
żeniem szpitalnym nazywamy zakażenie, 
które wystąpiło w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. 

Choroba ta nie może pozostawać w mo-
mencie udzielania świadczeń zdrowotnych  
w okresie wylęgania, albo wystąpić po udzie-
leniu świadczeń zdrowotnych w okresie dłuż-
szym niż najdłuższy okres jej wylęgania.  

Z obecnej interpretacji prawnej wynika 

Według Europejskiego Centrum Za-
pobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
w Europie rocznie dochodzi do około  
3 milionów infekcji szpitalnych, 
około 50 tysięcy powoduje śmierć 
pacjentów
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więc, iż pojęcie „zakażenie szpitalne” nie doty-
czy wyłącznie szpitali, ale także między innymi 
pacjentów i personelu przebywających w zakła-
dach opieki długoterminowej. Zakażenie jako 
niepożądany element procesu terapeutycznego 
i diagnostycznego powinno być rozpoznane na 
podstawie definicji, kryteriów i warunków dla 
poszczególnych form klinicznych zakażenia. 
Polskie szpitale oraz inne placówki medyczno- 
opiekuńcze powinny aktualnie  opierać się na 
definicjach zakażeń szpitalnych według wyda-
nej przed paroma miesiącami decyzji Komisji 
Europejskiej. Zbiór definicji przypadków cho-
rób zakaźnych i zakażeń szpitalnych opraco-
wali eksperci Europejskiego Centrum Kontroli 
Chorób w Sztokholmie na potrzeby monito-
rowania epidemiologicznego w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. W polskiej wersji 
językowej dokument opublikowano w Dzienni-
ku Urzędowym UE Tom 55 z dnia 27 września 
2012 r. Należy podkreślić, iż ukazanie się tych 
definicji polscy epidemiolodzy uznają za waż-
ny przełom w procesie monitorowania zakażeń  
w Europie, i miejmy nadzieję także w Polsce.

Instytucjonalna opieka długoterminowa to 
wielki dar dla ludzi, ale też poważna i bezkom-
promisowa odpowiedzialność personelu zaan-
gażowanego w proces opieki i leczenia osób 
nie w pełni sprawnych, obłożnie i przewlekle 
chorych.  W procesie tym biorą udział leka-
rze, pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, 
personel pomocniczy, 
a także przedstawicie-
le innych grup zawodo-
wych. Priorytetowym 
celem działania tego 
zespołu jest dobro pa-
cjenta niesamodzielne-
go. Pacjenci wymagający stałej opieki, osoby  
w podeszłym wieku należą do najtrudniejszych 
pacjentów systemu opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, wymagają szczególnego zrozumie-
nia ze strony państwa w zakresie stwarzania 
dobrych warunków tej opieki, także poprzez 
proces właściwego finansowania. Problemy 
osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 
i w podeszłym wieku skupione są głównie na 
różnego rodzaju problemach medycznych. 
Jednak w ostatnich latach na świecie, także  
w Polsce, w zakładach opieki długoterminowej 
coraz większą rolę przypisuje się profesjonal-
nej ochronie podopiecznych przed negatywny-
mi skutkami zakażeń.

Jako wzorzec do opracowania definicji po-
staci klinicznych zakażeń dla pacjentów opieki 
długoterminowej mogą być przydatne definicje 
zaproponowane z początkiem lat dziewięćdzie-
siątych minionego stulecia opracowane przez 
specjalistów amerykańskich z APIC (Associa-
tion for Professionals In Infection Control and 
Epidemiology), dobrze przyjęte w wielu pol-
skich szpitalach w czynnym nadzorze nad za-
każeniami. 

W obraz zakażeń szpitalnych u chorych 
przebywających w zakładach opieki długo-
terminowej wpisują się skutki długotrwałe-
go unieruchomienia, osłabienia sił witalnych  
i mechanizmów odporności i mogą przebiegać 
między innymi pod następującymi postaciami:

- zakażenia ran, 
-  zakażenia skóry, kości i tkanek miękkich
- zakażenia układu moczowego (ZUM), za-

każenia cewki moczowej
- zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, w tym 

odrespiratorowe zapalenia płuc u cho-
rych przewlekle wentylowanych (VAP)

-  zakażenia i zatrucia pokarmowe , bie-
gunki poantybiotykowe o etiologii Clo-
stridium difficile

- zakażenia krwi, w tym odcewnikowe  
- zakażenia związane z diagnostyką, lecze-

niem i rehabilitacją w innych placówkach 
- inne zakażenia związane z chorobami 

wieku starszego
Ryzyko nabycia zakażenia zależy od dużej 

liczby różnych czynników. Należą do nich  pre-
dyspozycje osobnicze, choroba podstawowa  
i choroby współistniejące, zjadliwość i choro-
botwórczość mikroorganizmów. Wpływ na ry-
zyko powstania i rozwoju zakażenia maja także 
standardy i procedury stosowane w czasie le-
czenia i opieki. Jak wykazują badania naukowe, 
biologiczne czynniki chorobotwórcze pocho-
dzenia endogennego jak i egzogennego nadal 

najczęściej przenoszone 
są ze źródła zakażenia 
na osoby wrażliwe po-
przez skontaminowa-
ne ręce personelu me-
dycznego, niewłaściwie 
opracowywane i używane 

narzędzia i sprzęty. Proces epidemiczny dopro-
wadzający do powstania zakażenia szpitalne-
go można w sposób efektywny kontrolować na 
etapie unieszkodliwienia źródeł zakażenia oraz 
przecinania dróg transmisji. Takim przykła-
dem prostego, a zarazem skutecznego działa-
nia przeciwepidemicznego oprócz dezynfekcji, 
sterylizacji i terapii jest izolacja, czyli ze-
spół czynności uniemożliwiający przeniesienie  
i rozprzestrzenianie się drobnoustroju lub za-
każenia. Podstawowym poziomem izolacji jest 
izolacja standardowa obejmująca rutynowe 
środki ostrożności stosowane wobec wszyst-
kich podopiecznych tj. częste i staranne  mycie  
i dezynfekcję rąk,  stosowanie odzieży ochron-
nej oraz rękawiczek jako barierowych środ-
ków ostrożności oraz ograniczenie do mini-
mum kontaktu z materiałem biologicznym 
pochodzącym od pacjenta. Słuszność tych 
zasad potwierdza niekorzystna, i to nie tylko  
z epidemiologicznego punktu widzenia liczba 
zakażeń i następstw chorób wywołanych wiru-
sami hepatotropowymi HBV i HCV na drodze 
jatrogennej.

Najlepszy jest ten nauczyciel, 
który ucząc potrafi tchnąć  

przyjemność w dusze uczniów
Platon
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Przyczyną zakażeń związanych z udzielaniem  
świadczeń zdrowotnych może być zła organiza-
cja pracy, w tym brak, bądź niewystarczające 
przestrzeganie standardów i procedur  sanitar-
no-higienicznych. Stąd też istotnym elementem 
zapobiegania zakażeniom będących wynikiem 
udzielania świadczeń zdrowotnych są właściwie 
opracowane, wdrożone i ściśle przestrzegane 
normy i procedury. Procedury to opisy określo-
nego sposobu postępowania z pacjentem oraz 
zwięzły zbiór informacji o środkach jakich nale-
ży użyć, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania 
się drobnoustroju w środowisku leczenia, opie-
ki, rehabilitacji. Jak wynika z doświadczeń kra-
jów, które od dawna wdrożyły i co ważniejsze 
rozwijają narodowe programy kontroli zakażeń, 
tworzenie prostych i efektywnych instrukcji jest 
żmudne i często niewdzięczne dla personelu, 
gdyż zmusza każdego pracownika do większej 
uwagi, przedłuża czas jej wykonania, stwarza 
opory poddania się kontroli i nadzorowi. Ale  
i my w Polsce przekonaliśmy się już na dobre 
i nie ma z pewnością odwrotu z tej drogi, że 
przestrzeganie procedur zapobiegania zakaże-
niom redukuje zagrożenia dla poszczególnego 
pacjenta, innych chorych i pracowników pla-
cówek szpitalnych, opiekuńczych i zakładów 
opieki długoterminowej. Większość zaleceń  
i wymogów zapobiegania zakażeniom szpi-
talnym z powodzeniem może być stosowana  
w opiece pielęgniarskiej i lekarskiej w środo-
wisku domowym pacjenta. Aby nie dochodziło 
do nowych zakażeń my medycy musimy być 
czujni, świadomi zagrożenia i w swojej codzien-
nej pracy stale przerywać potencjalny łańcuch 
epidemiczny zakażeń  poprzez bezwarunkowe 
przestrzeganie uniwersalnych środków ostroż-
ności. Pomimo coraz większej indywidualizacji 
opieki długoterminowej jedną z podstawowych 
zasad zapobiegania zakażeniom pozostaną 
zasady aseptyki, antyseptyki oraz standardy  
i procedury mycia i dezynfekcji rąk.

Propozycje tematyki standardów i pro-
cedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym  
w zakładach opieki długoterminowej:

• Mycie i dezynfekcja rąk
•  Zasady segregacji, utylizacji odpadów 

medycznych
• Postępowanie z pacjentem z obecnością 

zakażenia lub kolonizacją MRSA 
• Zapobieganie zakażeniom odcewniko-

wym krwi
• Zapobieganie zakażeniom układu moczo-

wego
• Cewnikowanie pęcherza moczowego
• Postępowanie z bielizną pacjentów i per-

sonelu
• Higiena działu żywienia (mycie i dezyn-

fekcja naczyń kuchennych, pomieszczeń, 
higiena personelu)

• Dekontaminacja zakładu z uwzględnie-
niem stref sanitarno-higienicznych

• Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń  
i monitorowanie alert patogenów

• Wywiad epidemiologiczny z oceną ryzyka 
rozwoju zakażenia

• Postępowanie w przypadku podejrzenia 
wystąpienia ogniska epidemicznego 

• Postępowanie ze sprzętym medycznym 
i rehabilitacyjnym ( drobny sprzęt me-
dyczny, ssaki, sprzęt do tlenoterapii)

• Postępowanie po ekspozycjach zawodo-
wych personelu

• Rodzaje, stosowanie i wykaz środków 
myjących i dezynfekcyjnych

• Pobieranie materiału do badań bakterio-
logicznych tj. krew, mocz, plwocina

• Postępowanie z powierzchniami skonta-
minowanymi materiałem biologicznym

Wnioski:
1. Prowadzenie systematycznego procesu 

kontroli zakażeń w placówce opieki dłu-
goterminowej jest bardzo ważnym ele-
mentem postępowania medyczno - opie-
kuńczego oraz wyznacznikiem poziomu 
jakości świadczonych usług.  

2. W sektorze opieki długoterminowej nale-
ży wdrażać procedury i standardy zapo-
biegania zakażeniom szpitalnym, a opi-
sane w nich zasady muszą być zgodne 
z aktualną wiedzą, bezwzględnie, stale i 
prawidłowo stosowane przez wszystkie 
osoby mające kontakt bezpośredni i po-
średni z pacjentem. 

3. Sprzęt i środki przeznaczone do prewen-
cji zakażeń muszą być dobrej jakości  
i muszą być prawidłowo stosowane. 

4. Proces profesjonalnej opieki, leczenia  
pielęgnacji w placówkach opieki długo-
terminowej wymaga posługiwania się 
dostępnymi i nowoczesnymi środkami 
ochrony personelu. 

5. Personel zakładów instytucjonalnej opie-
ki długoterminowej musi podlegać usta-
wicznym szkoleniom z tematyki zapobie-
gania zakażeniom szpitalnym.

6. W zakresie prewencji zakażeń i cho-
rób zakaźnych profesjonalnym do-
radcą kierownika zakładu, persone-
lu, podopiecznych i rodziny powinien 
być specjalista w dziedzinie higieny  
i epidemiologii. Rolę tę powinny pełnić 
specjalista pielęgniarka lub specjalista 
położna w tym zakresie. 

Osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore 
i nie w pełni sprawne potrzebują opieki indywi-
dualnej, holistycznej i wysoce humanistycznej. 
Taka też jest współczesna infekcjologia, 
młoda gałąź medycyny - wolna od przy-
musu, mądra i zapobiegawcza. Myślę, że  
przedstawiony schemat systemu prewencji 
zakażeń w opiece nad chorymi wymagającymi 
długoterminowego wsparcia i opieki na dobre i 
z pożytkiem wpisze się w polskie realia.

Piśmiennictwo o autora
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 Przeszczepy narządów, o których marzyli już starożytni lekarze, a które stały 
się rzeczywistą metodą terapii dopiero w drugiej połowie XX w, to z jednej strony nie-
wątpliwa rewolucja w medycynie, a z drugiej rutynowy sposób leczenia będący wy-
razem naszej bezsilności w walce ze śmiertelnymi chorobami. Gwałtowny rozwój tej 
dziedziny pociągnął za sobą szereg problemów natury etyczno – prawnej, dotyczących 
głównie godności ciała ludzkiego, dawstwa od żywych jak i martwych, czy stwierdze-
nia kryteriów śmierci. Trudności te wynikają przede wszystkim z odrębności kulturo-
wych, kształtowanych w znacznym stopniu przez wyznawaną religię.

Dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji  

Zawodu Pielęgniarki i Położnej

mgr Renata Mroczkowska  
Członek Zespołu ds. Promocji  
Zawodu Pielęgniarki i Położnej

Kulturowe uwarunkowania 

transplantologii

TRANSPLANTOLOGIA
To dział medycyny zajmujący 
się przeszczepianiem komórek 
tkanek lub narządów.
PRZESZCZEP
(z łac. „transplantare” – szcze-
pić i plantare - sadzić)
to operacja ratowania życia i 
zdrowia człowieka, polegają-
ca na chirurgicznym pobraniu 
zdrowego narządu od dawcy i 
zastąpieniu nim chorego narzą-
du biorcy.

RELIGIA A TRANSPLANTACJA 
Analizując częstość transplantacji w różnych kra-

jach świata, można stwierdzić, że o ile częstotliwość 
udziału w praktykach religijnych nie różnicuje decyzji 
w tej sprawie, o tyle religijność ma na nią niewątpli-
wy wpływ. Wiele obaw dotyczących przeszczepów ma 
źródło w myśleniu religijnym, wiąże się z wizją ciała 
jako czegoś świętego i potrzebą zachowania jego in-
tegralności w perspektywie zbawienia. Żadna z głów-
nych religii świata nie zabrania dawstwa narządów, 
ale problemy etyczne dotyczące definicji śmierci i in-
tegralności ciała ludzkiego są różnie akcentowane i 
interpretowane.

Pytanie o oddanie narządu do transplantacji pada 
w momencie ogromnego dramatu rodziny zmarłego 
i jest ono bardzo bolesne – a odpowiedź niezmiernie 
trudna. Próbując na nie odpowiedzieć ludzie szukają 
wskazówek w panujących w ich otoczeniu tradycjach, 
przesądach czy w końcu doktrynach religijnych.

Chrześcijaństwo
 Dla chrześcijanina życie jest darem 

Boga, a podarowanie swoich narządów jest ak-
tem miłości. Stanowisko to przedstawił jasno 
Papież Jan Paweł II podczas XVIII Międzyna-
rodowego Kongresu Transplantologicznego w 
2000 r. „Każdy przeszczep narządu ma swoje 
źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: 
decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część 
własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru dru-
giego człowieka. Na tym właśnie polega szla-
chetność tego czynu, który jest autentycznym 
aktem miłości”. Ta wypowiedź jest wystarcza-
jąca dla stwierdzenia, że Kościół Katolicki ak-
ceptuje transplantację jako moralnie godziwą 
metodę leczenia, a dawstwo narządów i tkanek 
uważa za akt heroicznej miłości wobec bliźnie-
go.

W myśli katolickiej spotykamy się też z za-
gadnieniem narządów, lub tkanek wyłączonych 
z możliwości przeszczepu. Są nimi narządy 
rozrodcze, których przeszczep nie spełniałby 
warunku ratowania życia biorcy, a w dalszej 
perspektywie budziłyby wątpliwości co do toż-

samości genetycznej ewentualnego potom-
stwa. Wyłączone są też materiały do trans-
plantacji pochodzące z płodów aborcyjnych. 

W listopadzie 2006 przedstawiciele pol-
skiego Kościoła Katolickiego oficjalnie poparli 
oświadczenia woli oraz transplantacje organów 
po śmierci.

Islam
„Kto ocala życie człowieka ten jakby ocalił 

życie całej ludzkości"
Od tysięcy lat w krajach muzułmańskich 

praktykowano przeszczepianie kości i zębów, 
w tym nie tylko od ludzi ale i od zwierząt. Sam 
Prorok Mahomet dokonywał zabiegów reim-
plantacji oczu rannym żołnierzom. Ponieważ 
Koran jednoznacznie akceptuje postępy me-
dycyny w zakresie ratowania życia ludzkiego, 
to też i współczesne muzułmańskie stanowisko 
wobec transplantacji narządów jest ogólnie po-
zytywne, z zastrzeżeniami:

• przeszczep nie może „sprzeciwiać się 
ludzkiej godności muzułmanina”,

• dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy jest 
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RODZAJE PRZESZCZEPÓW

AUTOGENICZNY
polega na przeniesieniu wła-
snej tkanki lub narządu z jedne-
go miejsca na drugie, np. prze-
szczep skóry 
IZOGENICZNY
polega na przeniesieniu tkanki 
lub narządu między osobnikami 
np. bliźniętami jednojajowymi 
ALLOGENICZNY
polega na przeniesieniu tkanki 
lub narządu między osobnikami 
tego samego gatunku, o podob-
nym, ale nie jednakowym geno-
typie, np. człowiek  człowiek
KSENOGENICZNY
 polega na przeniesieniu tkanki 
lub narządu między osobnika-
mi różnego gatunku np. świnia 
człowiek

jedyną możliwą formą pomocy,
• oddanie organu musi być dobrowolne 

(również po śmierci, pobranie organów 
warunkuje wcześniejsza zgoda),

• handel organami ludzkimi jest sprzecz-
ny z godnością człowieka,

• można przyjmować organy od nie-mu-
zułmanów, ale nie od ludzi skazanych na 
śmierć.

 Wyjątkowe ustawodawstwo obowiązuje 
w Iranie. Od 1999 r. dozwolone jest tu płatne 
dawstwo organów. Nerka kosztuje 1200 USC 
(od rządu) + dobrowolne datki od rodziny bior-
cy. W efekcie obowiązujących przepisów, nie 
ma już w tym kraju kolejki oczekujących na 
przeszczep nerki.

Hinduizm
Hindusi wierzą w reinkarnację i życie po 

śmierci co wzmacnia ideę transplantacji. W pi-
smach świętych tej religii znajdujemy wiele 
odniesień do przeszczepów kończyn i rąk. Bóg 
Siwa obciąwszy głowę Geneszowi na jej miej-
sce przyszył głowę słonia. Dawstwo narządów 
jest aktem poświecenia, a podarowany narząd 
musi przynieść obdarowanemu korzyść. Na 
marginesie chciałabym wspomnieć, że Indie są 
krajem, w którym obowiązuje ustawowy zakaz 
handlu narządami, a mimo to wykonuje się tu 
najwięcej przeszczepów od płatnych dawców.

Buddyzm
Niewątpliwą trudnością jest brak definicji 

śmierci w naszym rozumieniu (według buddy-
stów śmierć następuje w trzy dni po zgonie, w 
momencie, gdy dusza opuści ciało). Mimo to 
życzenie umierającego jest święte i nie może 
być złamane nawet w imię zdrowia i życia innej 
osoby. Z religijnego punktu widzenia buddyzm 
nie wysuwa żadnych zasadniczych zarzutów 
co do transplantacji organów czy transfuzji 
krwi, a nawet określa to jako akt miłosierdzia. 
Pamiętać należy jednak , że decydująca jest 
zgoda dawcy, w przypadku jej braku narządu 
pobrać nie można.

Judaizm
Mimo pewnych rozbieżności dotyczących 

głównie definicji śmierci przeważa pogląd, że 
życie jest największą wartością, dlatego też za-
sady nienaruszalności ciała po śmieci oraz ko-
nieczności jego pochowania w całości ustępują 
w obliczu ratowania życia osoby żywej. Wiara 
ta dopuszcza zapłatę za narząd. Sąd okręgo-
wy w Jerozolimie w 2006 r. nakazał zapłatę dla 
dawcy nerki w wysokości 13 tys. USD.

RELIGIE I KULTURY POTĘPIAJĄCE TRANS-
PLANTACJĘ 

Romowie - wierzą, że po śmierci dusza 
pozostaje w ciele przez 1 rok. Przybiera jego 
kształt, dlatego ciała po śmierci nie wolno na-
ruszać.

Japoński szintoizm - sprzeciwia 
się pobieraniu i przeszczepianiu narządów 

 nawet dla ratowania życia drugiego człowieka. 
Ciało po śmierci jest nieczyste i niebezpieczne, 
a zranienie go (poprzez pobranie narządów czy 
badanie autopsyjne) naruszy więź pomiędzy 
zmarłym, a opłakującymi do bliskimi. Dlatego 
w Japonii mimo postępu medycyny i zamożno-
ści społeczeństwa ilość przeszczepień narzą-
dów pobranych od zmarłych jest znikoma (do 
1997 r. ok. 27 przeszczepów).

Przyczyniło się to do rozwoju turystyki prze-
szczepowej do Chin czy na Filipiny.

Świadkowie Jehowy - wybór doty-
czący przeszczepu pozostawiono każdemu 
wierzącemu do własnego osądu. Podczas za-
biegów transplantacji narządów świadkowie 
Jehowy odmawiają stosowania transfuzji krwi,  
a narząd do przeszczepu musi być całkowicie 
oczyszczony z krwi.

KRYTYKA IDEI TRANSPLANTACJI
Profesor Bogusław Wolniewicz określa 

transplantacje jako formę współczesnego ka-
nibalizmu. W jego książce czytamy: „Wbrew 
tendencji naszej epoki trzeba rzeczy nazwać 
po imieniu. Transplantacja, to żerowanie na 
trupach, nowoczesne ludożerstwo, neokaniba-
lizm". Klasyczny ludożerca zjada ciało, neokani-
bal przyswaja je za pomocą zabiegu operacyj-
nego. Tak jak ludożerstwo ma na celu przeżycie 
kosztem konsumpcji zwłok, tak transplantolo-
gia ma na celu dłuższe przeżycie kosztem cu-
dzych narządów. Idea obu działań jest podobna 
- dłuższe życie kosztem cudzych zwłok. 
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PRAWNE ASPEKTY TRANSPLANTACJI
Od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje w Polsce 

nowa ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów. Opisuje ona za-
sady pobierania tychże zarówno ex mortuo, 
jak i ex vivo.

Przeszczep ex mortuo to pobranie narzą-
dów ze zwłok w celach diagnostycznych, lecz-
niczych, naukowych i dydaktycznych. Prawo 
zakłada tzw. zgodę domniemaną dawcy, która 
polega na braku wyrażonego za życia sprzeci-
wu jego samego albo prawnego opiekuna. Aby 
pobrać narządy od osoby zmarłej, nie jest po-
trzebna zgoda jej rodziny. Zwyczajowo jednak 
w każdym przypadku lekarze o taką zgodę py-
tają. Często spotykają się z odmową, mimo, że 
rodzina nie ma prawa do rozporządzania zwło-
kami. Ma jedynie prawo do pochówku ciała. 
Prawo określa ten przywilej znacznie ostrzej 
- „ciało zmarłego nie należy do masy spad-
kowej”. Oznacza to, że rodzina nie ma prawa 
decydować, co się stanie z ciałem po śmier-
ci, bo jest ono własnością szpitala. Codzienna 
praktyka jest jednak daleka od zapisów usta-
wy. Jeżeli rodzina, nawet mimo woli zmarłego, 
nie zgadza się na pobranie narządów -lekarze 
odstępują od tego zamiaru. Pobranie narządów 
na siłę mogłoby poczynić ogromne szkody w 
psychice rodziny, a także podważyć jej zaufa-
nie do lekarzy i szpitali.

Przeszczep ex vivo to pobieranie komó-
rek, tkanek i narządów od żywych dawców 
(nerki, części wątroby, części płuca i szpiku 
kostnego). Pobrania nerki od żywego dawcy 
dokonuje się wtedy, gdy biorcą ma być krewny 
dawcy lub osoba emocjonalnie z nim związana. 
W przypadku szpiku lub innej regenerującej się 
tkanki (krwi) można je pobrać także na rzecz 
obcego biorcy. Za pobranie od żywego dawcy 

lub ze zwłok ludzkich komórek, tkanek czy na-
rządów nie wolno żądać zapłaty lub innych ko-
rzyści materialnych. Rozwiązania prawne do-
tyczące transplantacji są w Polsce takie, jak w 
Austrii, Belgii, Francji, Luksemburgu, Hiszpanii 
i Portugalii. W Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii 
i Niemczech obowiązuje prawo nazywane mo-
delem rozszerzonej zgody wyraźnej. Oznacza 
to, że gdy zmarły nie wyraził za życia ani zgo-
dy, ani sprzeciwu na pobranie po śmierci na-
rządów, wymagana jest zgoda - w kolejności: 
męża, żony, dzieci, rodzeństwa. 

PODSUMOWANIE
Mieszanie się kultur i religii jest faktem, a 

wiedza o innych różnych od naszej kulturach 
bardzo istotna,  szczególnie dla nas pracowni-
ków służby zdrowia. Właściwie żadna z głów-
nych religii świata nie neguje dawstwa narzą-
dów ani transplantacji ale problemy, z tym 
związane są różnie postrzegane i interpreto-
wane. Dotyczy to głównie : definicji śmierci i 
dawstwa ex mortus, płodu w roli dawcy, no-
worodka bezmózgowca (anencephalus), w roli 
dawcy, chorego psychicznie w roli dawcy, nie-
pełnoletniego, nadużyć ze strony lekarzy.

Kryteria śmierci oparte na testach mających 
potwierdzić ustanie pracy pnia mózgu (za-
znaczmy nieodwracalne) są akceptowane we 
wszystkich krajach Europy i Ameryki Północ-
nej. Niestety społeczny konserwatyzm, prze-
sądy i tradycje oraz błędne przekonanie, że 
transplantacja jest wykonywana wbrew religii, 
zbierają żniwa - brak organów do przeszczepu. 
Czynniki te kształtowały się przez wiele lat i 
są w znacznej mierze zależne od poziomu wy-
kształcenia społeczeństwa i stosowanych me-
tod propagowania idei transplantacji.
Literatura u autorek.

Obraz przed-
stawiający św. 
Kosmę i  
Damiana doko-
nujących trans-
plantacji nogi

Używanie poronionego płodu ludzkiego 
jako materiału transplantacyjnego stało 
się na świecie bardzo popularne pod ko-
niec lat 80-tych. 
Komórki nerwowe pobrane z mózgu nie-
żywego embrionu i przeszczepione do mó-
zgu osoby chorej na chorobę Parkinsona 
powodują odnowienie istoty czarnej wy-
twarzającej dopaminę. Zbyt mała jej ilość 
zaburza koordynacje kończyn i charakte-
rystyczne objawy tej choroby .
Jeżeli embrion nie przekroczył 11-12 ty-
godnia życia, wówczas jego komórki nie 
uruchamiają mechanizmów immunolo-
gicznych biorcy. Zatem warunkiem ko-
niecznym  transplantacji substancji mó-
zgowej jest przerwanie ciąży w okolicach 
12 tygodnia co narusza  status moralny 
embrionu i zniszczenie istoty ludzkiej.
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Czy ”obwiniona” 

oznacza „winna” ?

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.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej, po przeprowadzeniu postępowania do-
wodowego w postępowaniu wyjaśniającym i po-
wzięciu uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przewinienia zawodowego podejmuje decyzję o 
wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzu-
tów, w którym wskazuje konkretną pielęgniarkę 
lub położną oraz zarzucany jej czyn wraz z po-
daniem przepisów prawa, które prawdopodobnie 
zostały przez nią  naruszone. 

Możliwe jest nadto po wydaniu postanowie-
nia o przedstawieniu zarzutów, przeprowadze-
nie kolejnych dowodów zawnioskowanych przez 
obwinioną skutkujących wydaniem postanowie-
nia o umorzeniu postępowania. Te dodatkowe 
dowody mogą bowiem wykazać istnienie jed-
nej z przesłanek wskazujących na umorzenie 
postępowania. Na postanowienie o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego stronom (a więc 
pokrzywdzonemu i obwinionej) przysługuje za-
żalenie. Osoby te mogą także przejrzeć akta 
postępowania przeprowadzonego przez Rzecz-
nika.  „Zażalenie wnosi się za pośrednictwem 
okręgowego rzecznika do Naczelnego Rzecznika 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu po-
stanowienia(...)”.

Jeżeli obwiniona pielęgniarka czy położna nie 
zgłosiła po przedstawieniu jej zarzutów dowodów 
na potwierdzenie niepopełnienia przewinienia 
zawodowego (niewinności) 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 postępowania wy-
jaśniającego oraz skierowanie Wniosku o ukara-
nie do sądu nie przysługuje zażalenie. 

Przedstawienie zarzutów, czy nawet skiero-
wanie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych Wniosku o ukaranie wobec pielęgniarki lub 
położnej w żadnym przypadku nie oznacza, iż 
jest ona winna. Do czasu bowiem wydania pra-
womocnego orzeczenia o ukaraniu osoba, której 
dotyczy postępowanie korzysta z tzw. „domnie-
mania niewinności”. Uznanie pielęgniarki lub 
położnej za winną popełnienia przewinienia za-

wodowego możliwe jest wyłącznie od momentu 
uprawomocnienia się orzeczenia, mocą którego 
pielęgniarka lub położna zostaje uznana za win-
ną i ukarana karą. 

Obwiniona to, zgodnie z art. 41  ust. 1 ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych, osoba 
„wobec której w toku postępowania wyjaśniają-
cego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wy-
dał postanowienie o przedstawieniu zarzutu lub 
przeciwko której skierował do sądu pielęgniarek 
i położnych Wniosek o ukaranie”. Z kolei art. 
41 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek  
i położnych wskazuje, iż „Osoba obwiniona może 
ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spo-
śród pielęgniarek i położnych, adwokatów lub 
radców prawnych. W przypadku, kiedy osoba 
obwiniona nie posiada wystarczających środków 
finansowych na opłacenie obrońcy i wykaże to 
przed sądem, za pomocą oświadczenia mająt-
kowego, sąd ustanowi dla niej obrońcę z urzę-
du spośród pielęgniarek i położnych, adwoka-
tów lub radców prawnych (art. 41 ust. 3 ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych). Obroń-
ca z urzędu może zostać także przyznany obwi-
nionej w następujących przypadkach:

- art. 41 ust. 4 ustawy o samorządzie pielę-
gniarek i położnych „W przypadku gdy zacho-
dzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności 
osoby Obwinionej i nie ma ona obrońcy z wybo-
ru, właściwy sąd pielęgniarek i położnych usta-
nawia jej obrońcę z urzędu spośród pielęgnia-
rek i położnych. W postępowaniu wyjaśniającym 
okręgowy sąd ustanawia obrońcę na wniosek 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej”;

-  art. 41 ust. 5 ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych „Jeżeli organ prowadzący 
postępowanie uzna za niezbędne ustanowienie 
obrońcy ze względu na okoliczności utrudniające 
obronę, właściwy sąd pielęgniarek i położnych 
ustanawia dla osoby Obwinionej obrońcę z urzę-
du spośród pielęgniarek i położnych, adwokatów 
lub radców prawnych”.

Obrońca nie jest stroną postępowania sądo-
wego, jego zadaniem jest świadczenie profesjo-
nalnej pomocy prawnej dla Obwinionej.

Przesłuchanie osoby obwinionej dopuszczal-
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ne jest wyłącznie w sytuacji, kiedy zostanie ona 
pouczona o prawie odmowy złożenia wyjaśnień 
lub odpowiedzi na zadane pytanie i wyrazi zgodę 
na przesłuchanie. Obwiniona składa wyjaśnienia 
(nie zeznania). Podstawowe zasady, jakie obo-
wiązują podczas przesłuchania osoby obwinio-
nej zostały wskazane w ustawie o samorządzie 
pielęgniarek i położnych oraz Kodeksie postępo-
wania karnego-  Dział V (Dz.U. 1997, Nr 88 poz. 
553 z poźn. zm.). Należą do nich, takie jak:

- osobie obwinionej nie wolno zadawać pytań 
sugerujących treść odpowiedzi;

- niedopuszczalne jest: a) wpływanie na wy-
powiedzi osoby przesłuchiwanej za pomo-
cą przymusu lub groźby bezprawnej; b) 
stosowanie hipnozy albo środków chemicz-
nych lub technicznych wpływających na 
procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej 
albo mających na celu kontrolę nieświa-
domych reakcji jej organizmu w związku z 
przesłuchaniem;

- dowodu z wyjaśnień osoby, której dotyczy 
postępowanie nie wolno zastępować treścią 
pism, zapisków lub notatek urzędowych.

Ponadto osoba najbliższa dla obwinionej  
może odmówić zeznań w jej sprawie. Osobą 
najbliższą – w ujęciu prawnym  jest: małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w 
tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w 
stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a 
także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 
Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania mał-
żeństwa lub przysposobienia.

 Zatem pamiętać należy, iż nie każda 

skarga wniesiona do Okręgowego Rzecznika 
znajduje swój finał w postaci postanowienia o 
przedstawieniu zarzutów, a następnie wniosku 
o ukaranie. Nie każdy wniosek o ukaranie także 
skutkuje prawomocnym orzeczeniem Okręgowe-
go Sądu Pielęgniarek i Położnych o uznaniu winy 
i ukaraniu. Obwiniona, w porównaniu z innymi 
uczestnikami postępowania, korzysta z szero-
kich praw, a uniemożliwienie jej wykonywania 
tych praw może skutkować tzw. obrazą przepi-
sów proceduralnych i ponownym przeprowadze-
niem postępowania. Jednym z najważniejszych 
praw, które przysługuje obwinionej pielęgniarce 
lub położnej jest możliwość powołania obrońcy, 
wśród szerokiego grona: pielęgniarek, położ-
nych, adwokatów czy radców prawnych. 

Ponadto sam Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej zobligowany jest w toku 
całego postępowania działać także na korzyść 
obwinionej, o ile ujawnią się okoliczności wska-
zujące na jej niewinność. A fakty, których nie da 
się wyjaśnić za pomocą jakichkolwiek dowodów 
w toku postępowania, zawsze należy tłumaczyć 
na korzyść osoby obwinionej. 
Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks po-
stępowania 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 pielę-
gniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038)

Konkursy marzec-kwiecień 2013

SP ZOZ WSS Nr 3 Rybnik 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym  Ewelina Chlebek 
 
 PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu  
1. Położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno Położniczego w Rydułtowach Jolanta Kotas 
2. Pielęgniarka Oddziałowa  Bloku Operacyjnego w Rydułtowach   Dorota Kadula - Lakomy 
3. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krystyna Piontek
4. Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Patologii Noworodka  

w Rydułtowach  Agnieszka Cylc
5. Oddziałowa Stacji Pogotowia ratunkowego w Rydułtowach  Teresa Elsner
6. Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji w Rydułtowach  Anna Śpiewak

SP  SK Nr 7  w Katowicach  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
z nadzorem Kardiologicznym Barbara Korzeń 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii  Beata Miczka

 
SP ZOZ MSW w Katowicach 
Oddziałowa Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ  Joanna Kasztalska

SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu 
Oddziałowa Intensywnej Terapii Noworodka   Ewelina Kruszniewska
 
Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji zamierzeń 
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.



14

„JAK PIELĘGNOWAĆ PIELĘGNIARKĘ?”
czyli kilka słów o dbaniu o siebie

 
Dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta
Katowicki Instytut Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski

Jak pielęgnować pielęgniarkę? To pytanie, które z jednej strony może wydawać się 
banalnie proste (bo przecież dotyczy ekspertek od pielęgnowania – któż zna się lepiej 
na pielęgnowaniu niż same pielęgniarki???). Jednak z drugiej strony może być dość 
skomplikowane, gdyż obserwacje pokazują, iż pielęgniarkom o wiele łatwiej przycho-
dzi troszczenie się o innych niż o same siebie…

Zacznijmy więc od samych podstaw, czyli od 
tego czym jest pielęgnowanie i jak pielęgniarki 
mogą zastosować tę wiedzę (i oczywiście swo-
je ogromnie bogate doświadczenia w tym 
obszarze!!!) w stosunku do samych siebie. Oto 
kilka dobrze znanych definicji: pielęgnowanie 
to „pomaganie człowiekowi, aby mógł żyć le-
piej i zachować zdrowie” (Florence Nightinga-
le); to „aktywność, którą ludzie inicjują i reali-
zują osobiście w stosunku do siebie samych, 
aby utrzymać zdrowie i życie oraz zapewnić 
sobie dobre samopoczucie” (Dorothea Orem); 
„pielęgnować: poznawać, chronić, wydobywać 
siły” (Helena Rdlińska). 

Jak pielęgniarka w procesie pielęgnowa-
nia siebie może… po-
magać sobie w tym, 
aby mogła lepiej żyć 
i zachować zdrowie…, 
inicjować i realizować 
osobiście w stosunku 
do siebie takie aktyw-
ności, aby mogła utrzymać zdrowie i życie oraz 
zapewnić sobie dobre samopoczucie…, jak 
może poznawać, chronić i wydobywać swoje 
siły? 

Z pewnością na samym początku niezbęd-
na jest autodiagnoza pielęgniarska, czyli zgro-
madzenie istotnych danych potrzebnych do 
pielęgnowania siebie. I ciekawe w jaki sposób 
możesz w tym celu odnaleźć najlepszy kon-
takt z samą sobą… tak, abyś mogła doko-
nać diagnozy Twoich osobistych potrzeb… Jak 
możesz w tym celu zatrzymać się na chwilę w 
codziennym biegu… i przekierować uwagę z 
zewnątrz (z monitorowania otoczenia, pacjen-
tów, potrzeb innych ludzi) do wewnątrz (na 
siebie, na swoje ciało, na swoje potrzeby). Być 
może… może pomóc Ci w tym obserwacja swo-
jego oddechu… Jak możesz przez chwilę być 
uważna na swój oddech…, na to w jaki spo-
sób wdychasz… i wyyyydychasz powietrze… 
Jak podczas oddychania unosi się i opada 
Twoja klatka piersiowa…, jak porusza się Twój 
brzuch… lub płatki nosa… Jak możesz pozwo-

lić sobie, aby Twój oddech dbał o Ciebie…, ko-
łysał Cię…, uspokajał…, napełniał życiodajną 
energią… A jak z każdym wydechem możesz 
wypuszczać to, co zbędne i niepotrzebne…, 
napięcie…, zmęczenie…, rozdrażnienie…, trudy 
dnia codziennego… mogą ulatywać…, odfruwać 
wraz z Twoim wydechem… I ciekawe jak bę-
dąc uważna na swój oddech, możesz obserwo-
wać jak… Twój oddech zmienia się…, uspokaja 
się…, wyrównuje się…, pogłębia… I być może 
to dobry moment, kiedy już jesteś gotowa na 
to, aby z troską i uważnością zadać sobie py-
tanie: „Czego ja potrzebuję?”. Ja potrzebu-
ję…………………………………………………………. 

Dalszym etapem procesu pielęgnowania 
pielęgniarki jest plano-
wanie opieki, podczas 
którego to pielęgniar-
ka decyduje, co i w jaki 
sposób chce zrobić dla 
siebie i z sobą… W taki 
sposób może powstać 

Twój indywidualny plan dbania o siebie i 
pielęgnowania siebie. W dokonywaniu wybo-
ru najbardziej odpowiednich dla Ciebie metod 
dbania o siebie, zachęcam Cię do stosowania 
metody małych kroków. Być może… możesz 
zacząć od poszukiwania tego, czego potrze-
bujesz TERAZ i co jest możliwe TERAZ. Na 
przykład, być może… możesz usiąść na chwilę 
i… poczuć jak przez tę chwilę Twoje ciało od-
pręża się i regeneruje… lub… możesz wstać i 
przeciągnąć się w przyjemny dla Ciebie spo-
sób… lub… możesz wyrównać swój oddech… 
lub… możesz pomyśleć o czymś miłym i przy-
jemnym dla Ciebie… lub… możesz zrobić sobie 
krótką przerwę i popatrzeć przez okno na nie-
bo, chmury, zieleń… 

Jedno z badań wykazało, że pacjenci prze-
bywający w szpitalu, których okna wychodziły 
na zieleń, zdrowieli szybciej niż ci, którzy mieli 
widok na parking. Ciekawe, czy zieleń może w 
podobny sposób oddziaływać na osoby, które 
sprawują opiekę nad pacjentami…? Jeśli i Ty 

Z pewnością na samym począt-
ku niezbędna jest autodiagnoza  
pielęgniarska, czyli zgromadzenie 
istotnych danych potrzebnych do 
pielęgnowania Siebie. 
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masz widok na parking, przynieś swój ulubio-
ny kwiat doniczkowy i postaw go na parapecie 
tak, abyś mogła w wolnych chwilach cieszyć się 
jego widokiem i każdym nowo rozwijającym 
się liściem… Jeśli to możliwe… ciekawe jak 
możesz wplatać w swoje codzienne obowiąz-
ki chwile uważności na siebie…, jak możesz 
monitorować również swoje samopoczucie…, 
swój poziom energii życiowej…, swoje potrze-
by......................… 

Kolejnym krokiem realizowania Twojego 
planu dbania o siebie może być… planowa-
nie dla siebie różnych, drobnych przyjemno-
ści… Co takiego sprawia, bądź sprawiało Ci w 
niedalekiej przeszłości radość i przyjemność…, 
co poprawia Ci samopoczucie… i możesz 
to powtórzyć, powtarzać w najbliższej i dal-
szej przyszłości…? Być może jest to spacer…, 
wypad za miasto…, wizyta u fryzjera lub ko-
smetyczki…, kino…, czytanie książki…, prze-
kopywanie grządek w ogrodzie…, spotkanie 
ze znajomymi…, pieczenie ciasta…, ciepła ką-
piel…, zakupy…, wygrzewanie się w słońcu…, 
jazda na rowerze…, zjedzenie ulubionej potra-
wy…, krótka drzemka…, rozmowa z życzliwą 
osobą….............................................,. 

Na co masz ochotę w najbliższe wolne po-
południe lub wieczór…? A na co masz ochotę 
w najbliższy weekend…? Jak chcesz dobrze 
rozpocząć dzień, który masz przed sobą…? 
Z pewnością bardzo dobrze wiesz, że odnale-
zienie pytań na te pytania pozwoli Ci przejść 
do kolejnego etapu procesu pielęgnowania – 
realizowania planu, czyli zastosowania wcze-
śniej zaplanowanych działań w praktyce. To, co 
może być pomocne dla Ciebie na tym etapie, 
to wyraźne oddzielenie spraw zawodowych od 
życia prywatnego. Służą do tego różnego ro-
dzaju rytuały. I być może nawet sama nie zda-
jesz sobie sprawy z tego, że intuicyjnie sama 
je stosujesz… Z pewnością wychodząc z pra-
cy zmieniasz ubranie ze służbowego na Twoje, 
osobiste…, służbowe buty zostawiasz w pracy 
a zakładasz swoje osobiste…, może zamykasz 
na klucz swoją szafkę lub szufladę, zamykając 
za sobą etap pracy… Być może po drodze do 
domu zmieniasz swój sposób myślenia… mniej 
myślisz o tym, co wydarzyło się tego dnia/nocy 
w pracy, a więcej myślisz o tym co może się 
wydarzyć w domu, w Twoim prywatnym życiu… 
Być może po powrocie do domu masz zwyczaj 
brania prysznica…, kiedy to ciepła woda zmywa 
Twoje zmęczenie…, może zmieniasz ubrania na 
domowe…? A może masz jeszcze inne, swo-
je własne sposoby dbania o swoją przestrzeń 
życia prywatnego…, które są wyrazem troski o 
siebie i pielęgnowania siebie…

A kiedy już uda Ci się zrobić coś przyjem-
nego dla siebie, to ciekawe jak możesz się 
za to docenić…? Jak możesz podziękować 

sobie za ten cenny czas, który wygospoda-
rowałaś dla siebie…? Jak możesz poczuć się 
dla siebie ważna…, co najmniej tak ważna, 
jak ważni są dla Ciebie pacjenci, o których się 
troszczysz każdego dnia w pracy… Jak możesz 
również dostrzegać…, odnajdywać w codzien-
ności swoje drobne sukcesy… Być może… 
pacjent odwzajemnił Twój uśmiech…, Twoja 
troska i praca przyniosły dobre efekty…, udało 
Ci się ugotować dobry obiad…, i wiele, wiele 
różnych innych sukcesów…, drobiazgów…, nie-
-drobiazgów… I ciekawe jak również za te suk-
cesy możesz siebie docenić…? Jak możesz w 
życzliwy i troskliwy dla siebie sposób docenić 
efekty swoich działań…, starań…, wysiłków…, 
prób i błędów…, co najmniej tak jak doceniasz 
postępy i sukcesy pacjentów, o których się 
troszczysz…?

Pamiętaj o tym, że „zanim pomożesz ko-
muś, kto tego potrzebuje, najpierw sama załóż 
maskę tlenową” (w razie katastrofy lotniczej, 
ale również w codziennym życiu…). Pielęgnu-
jąc innych, pamiętaj o pielęgnowaniu samej 
siebie…

artykuł ten dedykuję wszystkim pielęgniar-
kOm, pielęgniarzOm i pOłOżnym z Okazji między-
narOdOwegO dnia pielęgniarki i pOłOżnej.

Literatura (dla osób zainteresowanych te-
matem):
Borysenko, J. (2008). Przewodnik dla zapra-

cowanych. 52 proste strategie dokonywania 
zmian życiowych. Gdańsk, Wydawnictwo 
AnWero.

Brantley, J., Millstine, W. (2010). Pięć cennych 
minut w rano. 100 porannych ćwiczeń, któ-
re pomogę ci zachować wewnętrzny spokój 
przez cały dzień. Gdańsk, Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.

Brantley, J., Millstine, W. (2010). Pięć cennych 
minut wieczorem. 100 ćwiczeń, które po-
mogę ci wypocząć po ciężkim dniu. Gdańsk, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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WITAMY GOŚCI Z UKRAINY!!

Tym razem zawitali do nas goście z Ukrainy. Na zaproszenie Wyższej Szkoły Medycznej w 
Sosnowcu do Polski przyjechała delegacja z Ukrainy. Odwiedzili także i nas.

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowu i GI „In-
stitute of general and urgent surgery of NAMS of 
Ukraine” podpisały porozumienie w celu zwiększe-
nia wkładu dla rozwoju międzynarodowej współ-
pracy naukowej. Wspólnie działania w przyszłości 
mogą przynieść medyczną rewolucję.  W ramach 
porozumienia obie uczelnie kontynuować  będą  
prowadzone dotychczas  badania, studia, programy 
edukacyjne i publikacje. Dodatkowo współpraca za-
kłada  wymianę  pracowników dydaktycznych celem 
powadzenia wykładów, rozmów i nabywania nowych 
doświadczeń. 

- Nasza uczelnia bardzo szybko się rozwija. 
Ostatnio uruchomiliśmy studia magisterskie dla 
pielęgniarek, a teraz podpisaliśmy porozumienie z 
ukraińskimi naukowcami. Wspólnie będziemy przy-
gotowywać projekty badawcze, rozwijać bazę dy-
daktyczną i poszerzać wiedzę zarówno studentów 
jak i pracowników naukowych w obu krajach. Zacie-
nienie współpracy to szansa nie tylko dla WSM ale i 
całego miasta – przyznaje dr n. med. Adam Sipiński, 
Rektor Wyższej Szkoły medycznej w Sosnowcu.

 Porozumienie podpisane w środę 11 marca 2013 
roku w budynku Wyższej Szkoły Medycznej przy 
Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu przez władze obu 
placówek zacieśnia współpracę przy wspólnej dzia-
łalności badawczej, wymianie pracowników dydak-
tycznych, publikacji oraz współpracy w zakresie roz-
woju zawodowego. Dla ukraińskich naukowców to 
szansa na poznanie metod nauczania stosowanych 
w sosnowickiej placówce i standardów medycznych 
obowiązujących w Polsce.

  Goście z Ukrainy zawitali również do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Podczas 
spotkania Przewodnicząca omówiła zasady funkcjo-
nowania samorządu zawodowego, jego rolę oraz 
zadania.  

- Ustawa o samorządzie zawodowym jasno okre-
śla zasady funkcjonowania samorządu, jego rolę i 
zadania wobec członków. Współczesny wymiar po-
trzeb naszego środowiska jest jak najdalej idący w 
kierunku samorozwoju i realizacji zawodowej. Tym 
samym zmienia się nieustannie rola samorządu za-
wodowego - wyjaśnia dr Mariola Bartusek Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach – Aktualny, intensywny  rozwój medy-
cyny oraz technologii medycznych pociąga za sobą 
konieczność przygotowania się do realizacji wyso-
kospecjalistycznych procedur poprzez nieustanne 
kształcenie, tak szeroko  popularyzowane z Unii 

Europejskiej. W ramach kształcenia podyplomowe-
go Polskie pielęgniarki i położne podnoszą swoje 
kwalifikacje zawodowe stając się tym samym min.  
koordynatorem badań naukowych czy menedżerem 
organizacji pracy pielęgniarek i położnych.

Niezwykle ważna dla pielęgniarek na Ukrainie 
jest rola naszego samorządu zawodowego  oraz 
wysokie kwalifikacje śląskich pielęgniarek i położ-
nych. Członkowie delegacji wymienili poglądy na te-
mat warunków pracy pielęgniarek i położnych oraz 
podjęto wstępne rozmowy dotycząca współpracy w 
zakresie badania warunków pracy pielęgniarek i po-
łożnych w obu państwach.

Goście mieli również okazję do spotkania z pol-
ską medycyną i pielęgniarstwem w praktyce, a mia-
nowicie z pracą zespołu pod kierunkiem prof. dr 
hab. n. med. Sławomiry Kyrcz-Krzemień. Polskie 
pielęgniarki i położne reprezentowała oprócz Prze-
wodniczącej, Naczelna Pielęgniarka Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja 
Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach mgr Danuta Rudzka-Cesarz oraz 
pielęgniarka oddziałowa oddziału hematologii mgr  
Paulina Reinhard.

Podczas wizyty Panie mówiły o specyfice pracy 
pielęgniarek w tej dziedzinie. Delegacja zwiedziła 
oddział hematologii, bank komórek. Wysoki poziom 
medycyny oraz technologii medycznych w szpitalu 
został doceniony. Nawiązano kontakt, którego kon-
tynuacja na polu naukowym w zakresie medycyny i 
pielęgniarstwa stanowić będzie kolejny etap współ-
pracy międzynarodowej.

Dziękujemy  za  umożliwienie nam spotkania 
Pani Kanclerz mgr Danucie Obcowskiej, z inicjatywy 
której delegacja gościła w Polsce. Żywimy nadzie-
ję na dalszą współpracę z pielęgniarkami i położ-
nymi z Ukrainy. Dziękuję również Pani Ordynator 
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku prof. 
dr hab. n. med. Sławomirze Kyrcz-Krzemień oraz  
Naczelnej Pielęgniarce Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mgr 
Danucie Rudzkiej-Cesarz oraz Pielęgniarce Oddziało-
wej Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku mgr  
Paulinie Reinhard za przyjęcie i merytoryczną dys-
kusję. Niech ten czas zaowocuje i pozwoli na podję-
cie nowych, międzynarodowych wyzwań.
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Wojewódzka Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa Położnych

W dniach 13-14 kwietnia 2013 roku w Katowicach odbyła się Wojewódzka Konferen-
cja Naukowo-Szkoleniowa Położnych „Współczesne wyzwania w zawodzie położnej”. 

Jak co roku konferencja organizowana przez Zespół ds. Położnych przy ORPiP  
w Katowicach oraz Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Położnych  
w Katowicach, cieszyła się ogromnym powodzeniem. 

Patronat Naukowy nad konferencją ob-
jęła Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec 
-Plinta, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
 w Katowicach. Wykład inauguracyjny wy-
głosiła Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach dr Mariola 
Bartusek. 

Tematyka tegorocznej 
konferencji poruszała za-
równo sprawy radosne w 
pracy zawodowej położ-
nej, jak i te trudne.

Na konferencję zostały 
zaproszone przedstawi-
cielki dwóch organizacji, 
których działalność jest 
niezwykle ważna dla ko-
biet rodzących, ich dzieci 
i dla położnych: Fundacji 
„By dalej iść” i Stowarzy-
szenia „Dobrze Urodzeni”.

W pierwszym dniu 
konferencji o działalności Fundacji „By 
dalej iść” mówiły położna mgr Aleksan-
dra Wrona oraz terapeutka Katarzy-
na Konczelska. Fundacja, która w roku 
2012 uzyskała status Organizacji Po-
żytku Publicznego, została powołana  

w 2010 roku, 
by pomóc rodzi-
com po stracie 
przejść okres 
żałoby. Tworzy 
grupy wsparcia 
i otacza osoby 
po stracie dziec-
ka profesjonalną 
opieką psycho-
logów. Opieka ta 
dla rodziców jest 
bezpłatna.

Z działalnością Fundacji związany był 
wykład położnej mgr Anny Stachulskiej na 
temat „Tworzenia pamiątek po zmarłym 
dziecku”, który wywołał ogromne wzrusze-
nie wśród uczestników konferencji. Pozo-
stając w tej tematyce, niezwykle ważny i 

pouczający wykład wygłosiła adwokat Kin-
ga Rudnik, zwracając uwagę na przepisy 
regulujące kwestię określenia płci dziecka 
w sytuacjach, gdy nie jest to możliwe z 
uwagi na skrajne wcześniactwo.

Kolejny wykład specjalisty neonatolog 
Joanny Stępień to „Plan badania fizykalne-
go noworodka” oparty o Standard opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą 
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicz-
nego porodu, połogu oraz opieki nad no-
worodkiem, czyli o obowiązujące prawo. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Prof. 
dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 
i mgr Izabela Mężyk niezwykle ciekawym 
wykładem „Wiem i nie boję się” na temat 
edukacji seksualnej osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dla wielu osób był to 
pierwszy kontakt z tą problematyką, tym 
bardziej cenny.
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Następnie głos zabrała przedstawicielka 
drugiej zaproszonej na konferencję orga-
nizacji - Prezes Stowarzyszenia „Dobrze 
Urodzeni” położna specjalistka  Katarzyna 
Oleś. Organizacja ta, także w 2012 roku, 
po 7 latach swojej działalności, uzyskała 
status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Była to więc okazja, aby przedstawić sze-
rokiemu gronu odbiorców cele, historię, 
a także wszystkie dotychczasowe działa-
nia Stowarzyszenia w przestrzeni porodów 
domowych. Być może przytoczone wyniki 
badań i statystyki z planowych porodów 
domowych zmienią poglądy części samych 
położnych w tej kwestii. 

Kontynuacją tematyki porodowej był 
wykład położnej pracującej od lat w Au-
strii - mgr Agnieszki Herzig „Pozycje wer-
tykalne i techniki 
wspomagające 
parcie”. Oparty 
na praktycznych 
przykładach wy-
kład cieszył się 
ogromnym za-
interesowaniem 
oraz skłaniał do 
zadawania pytań i 
żywej dyskusji.

 W czasie kon-
ferencji zapre-
zentowano rów-
nież bardzo ciekawą publikację, której 
autorkami jest grupa czynnych zawodowo 
położnych z wieloletnim stażem zawodo-
wym. Poradnik interwencji kryzysowej: 
„Ważne spotkania. Trudne rozmowy”. Po-
łożne dla Położnych – powstał w odpo-
wiedzi na potrzeby środowiska położnych  
w zakresie udzielania wsparcia w sytu-

acjach trudnych w pracy zawodowej. Pu-
blikacja została wzbogacona rzetelnym  
i fachowym komentarzem konsultantów-
-specjalistów w tak ważnych kwestiach.

Poradnik będzie dostępny – bezpłatnie, 
dla położnych, nie tylko uczestniczących                   
w konferencji, już w kwietniu 2013r.  

     Konferencja została wysoko oceniona 
przez jej uczestniczki o czym świadczy, nie 
standartowo wypełniana na konferencjach 
ankieta satysfakcji, której tu nie było, ale 
spora liczba maili z bardzo ciepłymi słowa-
mi zadowolenia i uznania dla organizato-
rów  i wykładowców. 

 
Opracowała mgr Anna Stachulska



20

Hiperkalcemia
Hiperkalcemia, czyli zwiększone stężenie wapnia we krwi powyżej  2,75 mmol/l  może 

być spowodowana:
- nadmiernym wchłanianiem wapnia z przewodu pokarmowego (przedawkowanie wit. D, 

niedobór glikokortykosteroidów, sarkoidoza, nowotwory układu chłonnego oraz choroby 
ziarniniakowe wytwarzające aktywne metabolity witaminy D3),

- wzmożone uwalnianie wapnia, nadczynność kości (nadczynność przytarczyc, długotrwa-
łe unieruchomienie, nadczynność tarczycy, nowotwory wytwarzające białko PTH-podobne, 
rozrost nowotworów kości, szpiczak mnogi, hiperwitaminoza A),

- upośledzone wydalanie wapnia z moczem (po podaniu leków tiazydowych-np.hydrochloro-
tiazyd),

- upośledzenie odkładania wapnia w kościach u chorych z zatruciem glinem lub chorych z 
przewlekłą niewydolnością nerek, dializowanych z użyciem płynu dializacyjnego  o wysokim 
stężeniu wapnia i wykazujących adynamiczną chorobę kości,

- podawanie nadmiernej ilości soli wapnia i aktywnych metabolitów witaminy D.
W zależności od przyczyny hiperkalcemii u chorych przeważnie dominują objawy choroby 

podstawowej. U większości chorych hiperkalcemia może przebiegać przez długi czas bezobjawo-
wo. W późniejszym okresie mogą pojawić się zaburzenia ze strony:

- nerek (zaburzenia zagęszczania i zakwaszania moczu, wielomocz, wapnica i kamica ne-
rek),

- przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, zaparcia, choroba wrzodowa żołądka i dwu-
nastnicy),

- obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (osłabienie odruchów ścięgnistych, depre-
sja, senność),

- serca (tachykardia, skurcze dodatkowe, nadwrażliwość na glikozydy nasercowe-np.digoxin)

Leczenie hiperkalcemii przeważnie jest przyczynowe. Przy zagrażającym przełomie hiper-
kalcemicznym należy podać steryd  (prednizon), diuretyk pętlowy(furosemid), wlew dożylny 
z 0,9% roztworu chlorku sodu, 3,9% roztwór siarczanu sodu oraz kalcytonine. W skrajnych 
przypadkach może zaistnieć potrzeba dializoterapii z dializatem bezwapniowym. Równocześnie 
należy korygować współistniejące zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-za-
sadowej. Bardzo ważne jest również nawodnienie chorych. Przeciwwskazane jest podawanie 
diuretyków tiazydowych.

Zmiany w zapisie EKG spowodowane hiperkalcemią:
Opis: 

EKG  Rytm zatokowy, miarowy o cz. 50/min. Lewogram patologiczny. Blok przedniej wiązki 
lewej odnogi pęczka Hisa. PQ 240ms. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Niski woltaż 
załamka r w odprowadzeniu III,aVF,V1-V3.  Uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach V1-V4. 
Płasko-ujemne załamki T w odprowadzeniach I,aVL,V6. Widoczne cechy przerostu lewej komory. 
QTc ok.370ms.

Nieprawidłowe stężenie elektrolitów w osoczu 
mające wpływ na zapis  

elektrokardiograficzny  cz. III
licencjat piel. Beata Wilkoszyńska

dr Marcin Wilkoszyński 
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
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Interpretacja: 
W przebiegu hiperkalcemii mogą występować następujące zmiany w zapisie EKG:
- wydłużenie odstępu PQ
- skrócenie odstępu QT
- ujemne załamki T
- uniesienie odcinka ST(szczególnie w odprowadzeniach V1-V3),które należy różnicować z 

zawałem mięśnia sercowego!

Hipokalcemia
Hipokalcemia to stężenie wapnia całkowitego we krwi mniejsze niż 2,25 mmol/l. 
Przyczynami hipokalcemii mogą być:
- niedostateczna  podaż wapnia w pokarmach,
- niedostateczne wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego (zespół wadliwego trawienia 

lub wchłaniania, niedobór aktywnych metabolitów witaminy D, u chorych z uszkodzeniem 
miąższu wątrobowego lub zażywających leki przeciwpadaczkowe, niedoczynność przytarczyc

- niedostateczne uwalnianie wapnia z kości (niedoczynność przytarczyc, niedobór magnezu),
- nadmierna utrata wapnia z moczem (długotrwałe stosowanie diuretyków pętlowych np.fu-

rosemidu),
- nadmierne odkładanie się wapnia w kościach (w zespole „głodnych kości” występującym po 

usunięciu gruczolaka przytarczyc, u chorych z nowotworem gruczołu krokowego lub piersi 
pobudzającym osteogenezę, po podawaniu kalcytoniny,) lub tkankach miękkich (ostre za-
palenie trzustki),

- inne czynniki (np. posocznica).
Hipokalcemia objawia się głównie napadami tężyczki lub równoważnikami tężyczki (skurcz 

krtani, powiek, napad dusznicy bolesnej lub częstoskurczu, napadowe niedokrwienie palców rąk 
lub nóg, napad kolki brzusznej lub migreny, zawroty głowy, nagła utrata przytomności). Ponadto 
stwierdza się zaburzenia neurologiczne (objawy pląsawicy, parkinsonizmu), psychiczne (niepo-
kój, depresja, psychoza), zmiany troficzne skóry (twardzina) i jej przydatków (łamliwość włosów 
i paznokci), zmiany troficzne zębów oraz zaćmę.

Leczenie hipokalcemii jest przyczynowe. W ostrej hipokalcemii przebiegającej z tężyczką 
należy podać glukonian wapnia lub chlorek wapnia dożylnie. W hipokalcemii przewlekłej leczenie 
sprowadza się do podawania doustnego dużych dawek CaCO3 i aktywnych metabolitów witaminy 
D. Należy również pamiętać o wyrównywaniu innych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej 
i kwasowo zasadowej.

Zmiany w zapisie EKG spowodowane hipokalcemią:
Opis: 

EKG I  przedstawia początek 
wielokształtałtnego częstoskurczu 
komorowego u tej samej chorej.

EKG II Rytm zatokowy, miarowy 
o cz. 88/min. Normogram. Pojedyn-
cze pobudzenie dodatkowe. Odstęp 
PQ  wynosi ok. 120ms. Odstęp QT 
wynosi ok.550ms, co po skorygo-
waniu daje ok. 666ms! Widoczne 
cechy przerostu lewej komory.

Interpretacja: 
Hipokalcemia nie powoduje licznych zmian w zapisie EKG.  Do najczęściej opisywanych nie-

prawidłowości w przebiegu krzywej elektrokardiogramu, a zarazem bardzo niebezpiecznych dla 
życia chorego, należy wydłużenie odstępu QT(a szczególnie odcinka ST). Może to skutkować 
wystąpieniem wielokształtnego częstoskurczu komorowego (torsade de pointes)opisanego w po-
przednim numerze.
Artykuł publikowany jest za zgodą Prezesa Zarządu wydawnictwa ”AKTIS” 

oraz Redaktora Naczelnego czasopisma „Lekarz Rodzinny”.
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 Żywienie pozajelitowe

mgr Iwona Woźniak
pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

Naczyniowej i Transplantacyjnej SP Szpitala Klinicznego 
im. A. Mielęckiego w Katowicach, 

członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,  
Dojelitowego i Metabolizmu

Odkrycie krążenia krwi przez Wiliama Harveya w roku 1628 stworzyło podstawy 
fizjologiczne dla rozwoju leczenia płynami i stało się bodźcem do badań doświadczal-
nych.Idea podawania różnych substancji bezpośrednio do układu krążenia z ominię-
ciem przewodu pokarmowego liczy już ponad 350 lat.

W roku 1656 Christopher Wren, architekt 
i budowniczy katedry św. Pawła w Londynie, 
przeprowadził pierwsze doświadczenia nad do-
żylnym przetaczaniem psom mieszaniny wina i 
piwa w celach odżywczych.

Eksperymenty te uznawane są za początki 
żywienia pozajelitowego.

Christopher Wren dokonywał przetoczeń 
substancji odżywczych wprowadzając do żyły 
psa zaostrzone gęsie pióro połączone ze zbior-
nikiem wykonanym z pęcherza świni. 

W innych doświadczeniach podawał psom 
dożylnie opium usypiając je, ale nie zabijając. 
Był więc prawdopodobnie pierwszym ekspery-
mentatorem, który zastosował dożylne poda-
wanie leków. 

W roku 1662 Johann Major i Richard Lower 
dokonali niezależnie udanych dożylnych prze-
toczeń krwi. Zabiegi te przeprowadzone zosta-
ły na chorych psach, którym przetoczono krew 
pobraną od innych psów. 

W roku 1710 Wiliam Courten dokonał jako 
pierwszy dożylnego przetoczenia psom oliwy 
jadalnej, rozpoczynając badania nad dożylnym 
przetaczaniem tłuszczów. 

Następny ważny krok w rozwoju leczenia 
płynami zrobił Thomas Latta ze Szkocji, który 
w roku 1831 podczas epidemii cholery azja-
tyckiej dożylnie przetaczał chorym ludziom 
roztwory soli.

W latach 1843 - 1858 fizjolog francuski 
Claude Bernard przetaczał dożylnie szczurom 
roztwory cukru, białka jaj, mleko i inne skład-
niki odżywcze dokonując wielu ważnych obser-
wacji fizjologicznych. 

W roku 1869 Menzel i Perco podawali pod-
skórnie oliwę jadalną skrajnie wyniszczonemu 
choremu człowiekowi. Ze względu na bardzo 
silny i długotrwały ból w miejscu iniekcji za-
niechali oni tego sposobu leczenia. Dalsze do-
świadczenia prowadzono na psach.

W roku 1873 Hodder dokonał uwieńczone-
go powodzeniem dożylnego przetoczenia świe-
żego mleka krowiego dwóm skrajnie wynisz-
czonym chorym ludziom na cholerę azjatycką. 
Po wolnym przetoczeniu ok. 200 ml ciepłego 

mleka ustąpiły wymioty i biegunka, stan cho-
rych uległ poprawie aż do całkowitego wyzdro-
wienia. Sukces ten nie spotkał się z aprobatą 
środowiska lekarskiego i Hodder został zwol-
niony ze szpitala oraz pozbawiony prawa wy-
konywania praktyki lekarskiej.

W roku 1875 Krueg zastosował podskórnie 
wstrzyknięcia oliwy jadalnej i bliżej nieokreślo-
nego wyciągu białkowego u chorego wynisz-
czonego psychicznie. Oliwę w dawce 3 x 30 ml/
dobę wstrzykiwał pod skórę kończyn, brzucha i 
klatki piersiowej do czasu, kiedy pacjent zaczął 
przyjmować płyny i pokarmy doustnie. 

Była to prawdopodobnie pierwsza udana 
próba żywienia drogą pozajelitową chorego  
z jadłowstrętem psychicznym.

Jest oczywiste, że w tym czasie nie wiedzia-
no nic o: bakteriach, zakażeniach, osmolarno-
ści płynów, zgodności immunologicznej roz-
tworów, ciałach pirogennych. 

Stąd też sukces był najczęściej przypad-
kowy, a większość doświadczeń, w tym także 
prowadzonych na ludziach, kończyła się ciężki-
mi powikłaniami lub śmiercią.

Wyosobnienie czystych hodowli drobno-
ustrojów przez Ludwika Pasteura w roku 1877 
dało nowy impuls badaniom opartym na zdo-
byczach naukowych. Na podstawie tych prac 
w roku 1870 Lister opracował i wprowadził do 
praktyki metodę postępowania antyseptyczne-
go przy użyciu fenolu. 

Te dwa ważne odkrycia wraz z szybkim roz-
wojem biochemii i mikrobiologii, jaki nastąpił 
pod koniec XIX wieku, stworzyły podstawy do 
rozwoju żywienia pozajelitowego.

W roku 1896 Biedl i Krauss po raz pierw-
szy przetoczyli człowiekowi dożylnie 10% roz-
twór glukozy. Prawdopodobnie jednak pierw-
szym badaczem, który zastosował w praktyce 
klinicznej całkowite żywienie pozajelitowe, był 
profesor chirurgii Uniwersytetu w Lipsku, Paul 
Friedrich, który w 1904 roku przedstawił 
wyniki odżywiania drogą podskórną chorych 
z: zapaleniem otrzewnej, przedziurawieniem 
przewodu pokarmowego, i innymi ostrymi cho-
robami chirurgicznymi.
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Pomimo zachęcających wyników dożylne 
podawanie glukozy i soli nie znalazło szersze-
go zastosowania w ciągu następnych 10 lat, 
głównie z powodu odczynów gorączkowych 
występujących w czasie przetaczania lub bez-
pośrednio po nim. 

Przyczynę tych odczynów poznano dopiero 
w roku 1923, kiedy to Florence Seibert odkry-
ła swoiste drobnoustroje, tzw. pyrogeny, które 
podane do krwioobiegu wywoływały dreszcze i 
gorączkę.

W latach 1941 - 1944 ukazało się wiele 
prac dotyczących dożylnego stosowania u lu-
dzi hydrolizatów białkowych i aminokwasów 
krystalicznych, a od roku 1944 na rynku ame-
rykańskim były dostępne co najmniej cztery 
rodzaje aminokwasów przeznaczone do użytku 
klinicznego.

Rozwój tej dziedziny medycyny zawdzię-
czamy grupie naukowców szwedzkich, którą 
kierował Arvid Wretlind, wynalazca bezpiecz-
nej, skutecznej emulsji tłuszczowej o nazwie 
Inrtalipid, zarejestrowanej w Szwecji w roku 
1961, a w Polsce w 1963.

Lata siedemdziesiąte amerykański chirurg 
Stevens nazwał żywienie pozajelitowe „czwar-
tym kamieniem milowym” w chirurgii ostat-
nich 150 lat. Po wprowadzeniu: zasad aseptyki  
i antyseptyki, znieczulenia ogólnego, antybio-
tyków, nastąpił niebywały rozwój preparatów 
do żywienia pozajelitowego i technicznego 
oprzyrządowania żywienia pozajelitowego.

W roku 1975 zostało powołane w USA To-
warzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelito-
wego.

Cztery lata później w roku 1979 w Sztok-
holmie odbył się pierwszy założycielski Kon-
gres Europejskiego Towarzystwa Żywienia Po-
zajelitowego i Dojelitowego. W Polsce początek 
żywienia pozajelitowego datuje się w warun-
kach: szpitalnych od roku 1948, domowych od 
roku 1985.

Żywienie pozajelitowe to odżywianie cho-
rego polegające na podawaniu drogą dożylną 
niezbędnych substancji odżywczych – białek, 
węglowodanów, tłuszczów, elektrolitów, wita-
min, pierwiastków śladowych, wody:

• mieszaninę odżywczą podaje się prze-
ważnie cewnikiem wprowadzonym do 
żyły głównej górnej ,

• wskazania – stany, w których chory nie 
może lub nie powinien odżywiać się dro-
gą przewodu pokarmowego. Odżywia-
nie dojelitowe jest niewystarczające do 
utrzymania prawidłowego stanu odży-
wiania,

•  wlew mieszaniny odżywczej musi być 
powolny i równomierny.

Częste powikłania żywienia pozajelitowego:
• nadmierna podaż substancji odżyw-

czych, co prowadzi do zaburzeń meta-
bolicznych,

• powstawanie zakrzepów wokół cewników  

wprowadzonych do żył,
• zakażenia cewników, aparatów do prze-

toczeń, substancji odżywczych, które 
mogą doprowadzić do sepsy,

• współcześnie stosowaną metodą żywie-
nia pozajelitowego jest system jednego 
pojemnika – zmieszanie i umieszczenie 
w jednym worku wszystkich składników 
mieszaniny odżywczej i podanie ich cho-
remu we wlewie dożylnym.

Konieczne jest monitorowanie przez wykwa-
lifikowany personel medyczny metabolicznego 
leczenia żywieniowego:

► żywienie, zwłaszcza pozajelitowe, jest 
postępowaniem agresywnym i powinno 
być stale kontrolowane,

► przed rozpoczęciem i w czasie leczenia 
żywieniowego należy określić: morfolo-
gię, liczbę płytek krwi, wzór krwinek bia-
łych, gazometrię, lipidogram, jonogram, 
osmolarność oraz stężenie we krwi:biał-
ka całkowitego, albumin, elektrolitów, 
glukozy, mocznika, kreatyniny, badanie 
ogólne i określenie objętości moczu, 

► częstość wykonywania badań zależy od 
choroby podstawowej i stanu chorego, 
stopnia i rodzaju niedożywienia oraz 
czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia lecze-
nia żywieniowego.

W żywieniu pozajelitowym( parenteralnym) 
stosuje się sześć podstawowych preparatów:

• Aminokwasy, roztwory aminokwa-
sów (AA) - dostarczają organizmowi 
aminokwasów potrzebnych do syntezy 
białek, a ich skład powinien odpowiadać 
składowi białek ustroju. 

• Węglowodany - podstawowym węglo-
wodanem wchodzącym w skład miesza-
niny odżywczej jest glukoza. Metaboli-
zują ją wszystkie komórki ustroju, a dla 
mózgu, nerwów i krwinek czerwonych 
jest jedynym źródłem energii. Przewle-
kle stosowanie glukozy jako jedynego 
źródła energii może doprowadzić do za-
burzeń gospodarki elektrolitowej, hiper-
triglicerydemii i stłuszczenia wątroby. 

• Emulsje tłuszczowe  - służą do po-
krycia 30 – 50% zapotrzebowania ener-
getycznego, są źródłem niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych , 
fosfolipidów i witaminy E. W skład więk-
szości emulsji tłuszczowych wchodzą 
także cholesterol i glicerol – w celu wy-
równania ciśnienia osmotycznego. 

• Elektrolity -  w czasie żywienia poza-
jelitowego należy podawać je wszyst-
kie. Większość firm produkuje roztwory 
aminokwasów z dodatkiem elektrolitów 
w ilości pokrywającej przeciętne podsta-
wowe zapotrzebowanie dobowe na sód, 
potas, wapń, magnez, fosforany,

• Pierwiastki śladowe - podaż pier-
wiastków śladowych jest konieczna w 
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• celu wyrównania niedoborów lub pokry-
cia zwiększonego zapotrzebowania, np. 
preparaty zawierające selen, cynk. 

• Witaminy -  w żywieniu parenteralnym 
podaje się wszystkie witaminy, które 
w normalnych warunkach dostarczone 
były z pożywieniem. 

Żywienie pozajelitowe, tak jak każda me-
toda leczenia, nie jest pozbawiona powikłań, 
które rozpoznane zbyt późno lub nieodpowied-
nio leczone mogą prowadzić do śmierci chore-
go. Powikłania żywienia pozajelitowego mogą 
być spowodowane ominięciem naturalnej drogi 
odżywiania, czyli przewodu pokarmowego, lub 
też błędami samej metody. Powikłanie żywie-
nia parenteralnego jako metody odżywiania, 
zwane powikłaniami rzeczywistymi są następ-
stwami braku bodźca pokarmowego:

• zanik błony śluzowej jelit ułatwiający 
translokację bakterii i ich toksyn,

• zanik czynności zewnątrzwydzielniczych 
trzustki,

• zaburzenia syntezy związków powstają-
cych w przewodzie pokarmowym,

• brak jelitowego hamowania pęcherzyka 
żółciowego,

• zaburzenia opróżniania pęcherzyka żół-
ciowego.

Powikłania metaboliczne są spowodowa-
ne błędem w prowadzeniu żywienia pozajelito-
wego, do powikłań metabolicznych należą: 

• hipoglikemia spowodowana najczęściej 
nagłym przerwaniem wlewu mieszaniny 
odżywczej,

• hiperglikemia spowodowana przekro-
czeniem progu nerkowego dla glukozy, 
nadmierną podażą lub nietolerancją glu-
kozy,

• niewydolność oddechowa spowodowana  

najczęściej przewodnieniem, niedobo-
rem fosforanów i nadmierną podażą 
energii w postaci glukozy,

• niedobór niezbędnych kwasów tłusz-
czowych spowodowany żywieniem bez 
udziału emulsji tłuszczowych,

• zaburzenia czynności wątroby,
• powikłania niedoborowe w następstwie 

niedostatecznej podaży elektrolitów, 
pierwiastków śladowych i witamin.

Powikłania septyczne w postaci zakaże-
nia cewnika stanowią często zagrażające życiu 
powikłania żywienia pozajelitowego, najczę-
ściej są następstwem:

• zakażenia cewnika podczas wprowadza-
nia do żyły;

• zakażenia skóry i tkanki podskórnej w 
miejscu wprowadzenia cewnika,

• zakażenia tak zwanej zewnętrznej li-
nii żywieniowej (kraniki, przedłużacze, 
aparaty) podczas wymiany i obsługi po-
jemników z płynami odżywczymi,

• zakażenia przetaczanych dożylnie pły-
nów,

• zakażenia krwiopochodne prowadzą-
ce do kolonizacji wewnątrznaczyniowej 
cewnika.

Do powikłań technicznych należą  po-
wikłania mechaniczne związane z założeniem 
cewnika:

• przypadkowe nakłucie tętnicy podoboj-
czykowej,

• odma opłucnowa
• zator powietrzny 
• przedziurawienie serca i naczyń
• zakrzepice żylne
• zaburzenie tempa wlewu – niedrożność 

cewnika. 
Literatura u autorki

Komunikat 
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP Szpitala Klinicznego  

im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach oraz Zespół Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplan-
tacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach pod 

patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego  
i Metabolizmu, zaprasza do udziału w XI Konferencji naukowo – szkoleniowej nt. 

„Żywienie enteralne i parenteralne”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27.09.2013 r. o godzinie 900 w sali wykładowej Szpitala Kli-
nicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach przy ul. Reymonta 8. Uczestnictwo w Konferencji jest 
bezpłatne. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji należy nadesłać do dnia 28.06.2013 r. na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

 „Konferencja Żywienie”
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej tj:www.spskm.katowice.
pl w zakładce Zaproszenia.
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji 
oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacji udziela: 
Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 15 21 lub kom. 603 111 952 
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Co słychać w pielęgniarstwie 

operacyjnym cz II

mgr Marta Dębska 
z-ca przewodniczącej zespołu ds. pielęgniarstwa  

operacyjnego przy ORPiP w Katowicach

Sprawozdanie ze spotkania pielęgniarek i położnych operacyjnych  w Warszawie 
W dniu 8 kwietnia 2013 roku w Centrum Onkologii w Warszawie odbyło się robocze spotka-

nie pielęgniarek i położnych operacyjnych, które zostało zorganizowane przez Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Instrumentariuszek (OSI). W spotkaniu wzięło udział wiele kreatywnych osób, 
które widzą potrzebę zmian i uregulowania zasad wykonywania zawodów pielęgniarki  i po-
łożnej operacyjnej. Spotkanie poprowadziły mgr Barbara Lewandowska z Centrum Onkologii  
w Warszawie, członek OSI oraz mgr Barbara Dąbrowska Prezes OSI.

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
przy ORPiP w Katowicach reprezentowały:             
mgr Danuta Siemiątkowska, pielęgniarka – Prze-
wodnicząca zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjne-
go, członek zarządu OSI, członek Ogólnopolskiego 
Zespołu Koordynującego działalność Stowarzysze-
nia,  mgr Maria Grzegorzek-Urbańczyk, pielę-
gniarka – z-ca przewodniczącej zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach, 
członek Ogólnopolskiego Zespołu Koordynującego 
działalność Stowarzyszenia, mgr Marta Dębska, 
położna – z-ca przewodniczącej zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach, 
członek Ogólnopolskiego Zespołu Koordynującego 
działalność Stowarzyszenia.

Głównym  celem  spotkania było: 
Powołanie Ogólnopolskiego Zespołu Koordynują-

cego działalność Stowarzyszenia, którego zadaniem 
jest ścisła współpraca z OSI,  reprezentowanie OSI 
oraz usprawnienie przepływu informacji pomiędzy 
poszczególnymi regionami a OSI.

Powołanie Zespołu Koordynatorów ds. badań 
naukowych w pielęgniarstwie operacyjnym, który 
będzie pełnić nadzór merytoryczny nad kierunkami  
i przebiegiem badań w tej dziedzinie oraz pozyski-
waniem funduszy na działalność naukową.

Kierownikiem Zespołu została dr n. o zdr. Bożena 
Majchrowicz, która w swoim wystąpieniu przedstawi-
ła obszary pielęgniarstwa operacyjnego nie będące 
przedmiotem zainteresowań naukowych żadnej dys-
cypliny. Poruszyła między innymi zagadnienia związa-
ne z kształceniem instrumentariuszek do asystowania 
do wysokospecjalistycznych procedur medycznych, 
przewidywania zdarzeń niepożądanych w pracy na 
blokach operacyjnych, relacji instrumentariuszka 
– dziecko-pacjent, pozycji zawodowej pielęgniarek  
i położnych operacyjnych, edukacją nowego pokolenia 
instrumentariuszek, satysfakcji zawodowej tej grupy.

Pojawiła się także kwestia finansowania badań. 
Dzięki obecności dr n. hum. Joanny Przybek-Mity zaj-
mującej się pozyskiwaniem dotacji, podjęto ustale-
nia związane z finansowaniem przedsięwzięć.  

Omówienie i zgłoszenie poprawek do 10 standar-
dów opieki okołooperacyjnej, które będą podstawą 
do zatrudniania odpowiedniej liczby wykwalifikowa-
nego personelu (2 pielęgniarki/położne operacyjne 
na 1 czynny stół operacyjny), przestrzegania kom-
petencji osób pracujących na poszczególnych stano-

wiskach (wg Ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej, art. 4 i 5) i blokach/salach operacyjnych (wg 
specjalizacji), a także ułatwią wdrożenie nowych 
pracowników oraz pozwolą na wyjście pielęgniar-
stwa operacyjnego z „szarej strefy”.

Dyskusję na temat standardów poprowadziła mgr 
Joanna Borzęcka, która wraz z członkami Komisji ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPIP w Lublinie 
włożyła ogrom pracy w ich stworzenie. Podczas spo-
tkania, uczestnicy zgłaszali propozycje zmian, które 
zostaną wprowadzone przez autorki i poddane kolej-
nej ocenie. Udało się wprowadzić zapis, że standardy 
okołooperacyjne dotyczą także położnych. Umocni 
to ich pozycję w pielęgniarstwie operacyjnym oraz 
dookreśli kompetencje położnych operacyjnych, czyli 
uprawnienia do pielęgniarskiej asysty do cięć cesar-
skich i operacji ginekologicznych.
Na spotkaniu krótko odniesiono się także do proble-
mów z jakimi spotykają się w codziennej pracy pie-
lęgniarki i położne operacyjne, np. oddelegowywanie  
instrumentariuszek do pracy w innych komórkach 
szpitalnych po zakończeniu zabiegów planowych, 
braki personalne, a w związku  z tym przerzucanie na 
personel sprzątający obowiązków instrumentariuszki 
pomagającej, ograniczanie działalności zawodowej 
położnych operacyjnych, brak jasno określonych za-
kresów kompetencji pielęgniarek i położnych po od-
byciu kursu kwalifikacyjnego, a w przypadku pielę-
gniarek także specjalizacji z tej dziedziny.

Powrócił problem połączenia specjalizacji z pielę-
gniarstwa operacyjnego i pielęgniarstwa chirurgicz-
nego. Na szczęście, dzięki staraniom mgr Barbary 
Dąbrowskiej Prezes OSI, udało się przywrócić po-
przedni stan rzeczy i zachować odrębność obu spe-
cjalizacji. Nieuregulowana pozostaje jeszcze jedna 
kwestia – stworzenia dwóch ścieżek kształcenia na 
poziomie kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i 
dla położnych.  Z inicjatywy położnych zostały pod-
jęte pewne kroki, ale nie zapadły jeszcze żadne wią-
żące decyzje.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek 
oraz zespoły ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy 
ORPiP w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Komisja 
ds. pielęgniarstwa operacyjnego w Lublinie, perma-
nentnie monitorują zmiany, opiniują i kreują nowe 
rozwiązania, aby zapewnić optymalny poziom ja-
kości usług pielęgniarskich w blokach operacyjnych 
oraz bezpieczeństwo pracy personelu.



26

Wojewódzkie eliminacje konkursu  
na Pielęgniarkę - Pielęgniarza roku 2012 

 Najlepsi z Najlepszych
„Konkurs Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku” po raz pierwszy został zorganizowany  
w 2006 roku. Pomysłodawcą tej idei było Koło Liderów Pielęgniarstwa przy ZG PTP 
(następnie przy Mazowieckim Oddziale PTP w Warszawie). Opiekę merytoryczną nad 
konkursem przejęło Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), które jest Towarzy-
stwem naukowym posiadającym osobowość prawną. 
Jako organizacja kontynuuje działalność Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodo-
wych (PSPZ), które powstało przed II wojną 
światową, a okoliczności powojenne uniemoż-
liwiły odtworzenie tej organizacji. Założyciel-
ki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek 
pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce. 

Pierwszy patronat nad konkursem objęli: 
Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa i Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Elż-
bieta Buczkowska. Patronat Medialny konkursu 
objął „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Celem 
konkursu po dziś dzień jest wyłonienie i nagro-
dzenie pielęgniarek liderów, osób o najlepszym 
przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaan-
gażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskie-
go. Konkurs jest podzielony na III etapy. Etap 
pierwszy polega na wyłonieniu najlepszych 
pielęgniarek/pielęgniarzy w placówkach opie-
ki zdrowotnej. Następnie w oddziałach woje-
wódzkich PTP odbywa się eliminacja poprzez 
przeprowadzenie sprawdzianu testowego  
z wiedzy pielęgniarskiej. Natomiast III etap to 
prezentacja własna finalistów.

Zarząd Oddziału PTP w Katowicach przystą-
pił do konkursu już w pierwszej jego edycji, 
wyłaniając w pierwszym etapie 21 uczestników 
II etapu, którego zwycięzcami zostali: Ewa 
Mazur i Bartosz Szczudłowski. Reprezentowali 
oni Klinikę Hematologii SPSKiM nr 5 Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
oraz SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medycz-
ne SUM w Katowicach. Bartosz Szczudłowski  
został laureatem III miejsca I Finału Ogólno-

polskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku 2005. 

Obecnie pełni funkcję Sekretarza Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

W kolejnym konkursie zorganizowanym  
w 2007 roku region śląski reprezentowała 
Grażyna Ścigała (Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny nr 1 w Tychach). 

W 2009 roku laureatką wojewódzkiego eta-
pu konkursu została Pani Ewa Wróbel - pielę-
gniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Częstochowie. W roku 2010 ponownie 
w III etapie konkursu oddział śląski PTP był 
reprezentowany przez pielęgniarkę pracująca  
w WSS w Częstochowie – Annę Rymkiewicz. 

W roku 2011 w eliminacjach sukces odnio-
sła pani Renata Krzyżak. Pielęgniarka pracu-
jąca w Domu Pomocy Społecznej „Dar serca”  
w Jastrzębiu. 

III etap konkursu „Pielęgniarka Roku 2011” 
odbył się podczas XI 
Kongresu Pielęgnia-
rek Polskich w Elblą-
gu. Wśród 20 laure-
atów III edycji była 
również Pani Mał-
gorzata Żak – pie-
lęgniarka SP ZOZ 
Szpital Wielospecjali-
styczny w Jaworznie.

W dniu 1 marca 
2013 roku w siedzibie 
OIPiP w Katowicach odbyła się kolejna, już VIII 
edycja konkursu. Uczestniczyło w niej 31 osób 
(foto 3). Laureatkami, które będą reprezen-
tować województwo śląskie na forum ogól-
nopolskim będą: Aneta Trzcińska, Katarzyna 
Niedziela oraz Elżbieta Haręża. Pielęgniarki re-
prezentowały SP Szpital Kliniczny im. A. Mie-
lęckiego w Katowicach oraz Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w So-
snowcu.

Uczestnicy zgodnie przyznają, że konkurs 
daje im możliwość sprawdzenia siebie w sy-
tuacjach nietypowych. Samo wytypowanie do 
konkursu przez przełożonego, to już wielkie Bartosz Sczudłowski laureat konkursu w 2006 roku

Małgorzata Żak 
finalistka III etapu konkursu 
„Pielęgniarka Roku 2011”
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wyróżnienie, uznanie w środowisku zawodo-
wym i możliwość reprezentowania placówki na 
forum regionu. Nie do przecenienia jest fakt, 
że przy okazji konkursu pielęgniarki mają moż-
liwość poznać się wzajemnie i wymienić wiele 
cennych dla zawodu informacji. Na konkursie 
zawsze panuje przyjazna atmosfera budowana 
przez komitet organizacyjny pod przewodnic-
twem pani dr Grażyny Franek, przewodniczą-
cej Zarządu Oddziału PTP w Katowicach. 

Dla wielu uczestników i laureatek konkurs 
„Pielęgniarka/ Pielęgniarz Roku” okazał się 
trampoliną do sukcesu, zarówno zawodowego 
jak i osobistego. Taką opinię wyrażają wszyscy 
uczestnicy konkursu m.in. Pani Aneta Trzciń-
ska, która tak opisuje przebieg konkursu:

„Zostałam wytypowana do konkursu przez 
członków koła PTP, do którego należę. Wybór 
ten został zaakceptowany przez Pielęgniarkę 
Naczelną mgr Danutę Rudzką–Cesarz i Pielę-
gniarkę Oddziałową mgr Wiolettę Płócienni-
czak. Z jednej strony czułam, że jest to pew-
nego rodzaju wyróżnienie, natomiast z drugiej 
strony napawał mnie lęk – czy podołam. Fakt, 
że kibicuje mi całe moje koło PTP powodowało 
we mnie silne poczucie obowiązku, by skupić 
się i dobrze napisać ten test, który był też oka-
zją sprawdzenia poziomu mojej wiedzy. Mimo 
wszystko, drugiemu etapowi konkursu nie 
towarzyszyło poczucie rywalizacji – wszyscy 
przecież walczyliśmy o to, by to nasze woje-
wództwo miało swoją „Pielęgniarkę Roku” bez 
względu na to, kto będzie nas w Warszawie 
reprezentował. Myślę, że największe emocje, 
radość i zaskoczenie wywołane były ogłosze-
niem wyników. Nie spodziewałam się tego, że 
przejdę do kolejnego etapu konkursu. Fakt, że 
najwyższą liczbę punktów osiągnęły trzy oso-
by, daje nam zwiększoną szansę, by w War-
szawie spośród finalistów, to ze Śląska po-
chodziła „Pielęgniarka Roku”. Trzeci etap jest 
wyjątkowy. Nie można tu już bazować na wła-
snej wiedzy i zdobytym doświadczeniu. Dzięki 
temu etapowi poznaję bliżej sylwetki i działal-

ność nestorek polskiego pielęgniarstwa, które 
niejednokrotnie zadziwiają mnie swoimi osią-
gnięciami. Jest to doskonała okazja na to, by 
obejrzeć się za siebie i odkrywać historię, na 
którą w codziennym życiu najczęściej brakuje 
nam już czasu.” 

Panie Katarzyna Niedziela, dwukrotna 
uczestniczka konkursu o „Złoty Czepek Pielę-
gniarski” i Elżbieta Haręża zgodnie przyznają, 
że przygotowanie się do III etapu konkursu 
wymaga „powrotu” do bibliotek, a do etapu II 
jest właściwie niemożliwe ze względu na rozle-
głość tematyki, a równocześnie brak konkret-
nych zagadnień. Zgodnie doszły do wniosku, 
że tu musi wystarczyć wiedza zdobyta w trak-
cie pracy zawodowej na różnych oddziałach, 
kursach doskonalących i specjalistycznych. 
Ponadto ugruntowana i wzbogacona w trakcie 
pomostowych studiów licencjackich. Udziele-
nie 60 odpowiedzi w 60 minut wydawało się 
niezmiernie trudne, niemniej w momencie gdy 
miały już test w rękach okazało się, że niektóre 
odpowiedzi nasuwają się same i zajmują se-
kundy, inne wymagają głębszego zastanowie-
nia ale były i takie, gdzie rozwiązania szukały 
dopiero w literaturze. Dla nich niejakim bonu-
sem były pytania z zakresu neurologii, gdyż od 
lat Pani Katarzyna pracuje na oddziale neuro-
chirurgii, a Pani Elżbieta na oddziale neurolo-
gii. Była to ta kropla, która zdecydowała o ich 
sukcesie. Różnorodność tematyczna m.in. pie-
lęgnowanie, medycyna, farmakologia, historia 
pielęgniarstwa polskiego, zagadnienia związa-
ne z badaniami naukowymi, etyka zawodowa 
dały im możliwość wszechstronnego spraw-
dzenia się co równocześnie spotęgowało satys-
fakcje. Obecna formuła konkursu, bez bardzo 
stresującej i obfitującej w niespodzianki części 
praktycznej jest bardziej przyjazna uczestni-
kom, a zarazem mniej absorbująca czasowo. 
Jedno pozostaje niezmienne: miła i życzliwa 
atmosfera tworzona przez członków komisji 
i brak rywalizacji w negatywnym tego słowa 
znaczeniu pomiędzy uczestnikami konkursu.

Laureatki II etapu konkursu: „Pielęgniarka Roku 2012” 
wraz z komisją konkursową

Uczestnicy wojewódzkich eliminacji w roku 2013

Dr n. med. Wiesława Kołodziej 
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STUDIA MAGISTERSKIE 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWWO

W WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W SOSNOWCU

W nowym roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu 
zostaną uruchomione studia drugiego  stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO. 

Uczelnia realizuje proces kształcenia na stu-
diach stacjonarnych I stopnia na kierunku Pie-
lęgniarstwo na wysokim poziomie, czego dowo-
dem jest otrzymanie zgody przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II 
stopnia z dniem 20 lutego 2013 roku. Na tere-
nie Śląska jesteśmy drugą Uczelnią niepublicz-
ną posiadającą takie uprawnienia. 

W Uczelni prowadzone są studia na czterech 
kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ra-
townictwo Medyczne oraz  Turystyka i Rekre-
acja. 

Wyższa Szkoła Medyczna zapewnia wysoką 
jakość kształcenia zatrudniając kadrę  wykła-
dowców z dużym doświadczeniem zawodo-
wym, dydaktycznym oraz posiadającą bogaty 
dorobek naukowy. Dbając o rozwój zawodowy 
oraz naukowy studentów  w ostatnich dwóch 
latach, wykładowcy Wyższej Szkoły Medycz-
nej opublikowali cztery pozycje książkowe w 
dziedzinie opieki w położnictwie i ginekologii, 
zastosowania marketingu na runku usług me-
dycznych, ekonomii ochrony zdrowia oraz  filo-
zofii i etyki pielęgniarki. 

Studenci mają możliwość  rozwoju naukowego 
prowadząc prace naukowe w Studenckim To-
warzystwie Naukowym, które prezentowane są 
na konferencjach szczebla uczelnianego, kra-
jowego oraz międzynarodowego. 

Budynek Wyższej szkoły Medycznej  
Sosnowiec ul. Wojska Polskiego 6.

Aula Sosnowieckiego Parku Technologicznego

W ramach wymiany myśli naukowej oraz do-
świadczeń dydaktycznych Uczelnia współpra-
cuje z  Uniwersytetem Medycznym w Charko-
wie i Kijowie, a efektem współpracy są wspólne 
publikacje naukowe. 

Uczelnia zapewnia możliwość realizacji zainte-
resowań  zawodem poprzez pracę w wolonta-
riacie w Hospicjum „Cordis”. 

Uczelnia  posiada bardzo dobrą bazę dydak-
tyczną w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6. 
 Zajęcia dydaktyczne są  także prowadzo-
ne w nowoczesnych i bardzo komfortowych 
pomieszczeniach Sosnowieckiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego znajdującego się  
w bliskim sąsiedztwie Uczelni.  Kształcenie 
praktyczne odbywa się w placówkach  ochrony 
zdrowia posiadających akredytację  oraz  cer-
tyfikat ISO. 

Łatwy dostęp do środków transportu miejskie-
go i bliskość dużych węzłów komunikacyjnych 
umożliwiają szybki dojazd do Uczelni.

Uzyskanie tytułu magistra  umożliwi  absol-
wentom  kierunku pielęgniarstwa z tytułem 
licencjata, uzyskanie awansu zawodowego  
i społecznego, jak też  prowadzenie badań na-
ukowych z zakresie swojej specjalności oraz 
upowszechnienie ich wyników w celu rozwoju 
zawodu. 
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Uroczystość czapkowania pierwszych studen-
tów kierunku pielęgniarstwo.

Zajęcia szkoleniowe dla młodzieży sosnowiec-
kich szkół prowadzone przez studentów Ra-
townictwa Medycznego

Zajęcia szkoleniowe dla młodzieży sosnowiec-
kich szkół prowadzone przez studentów Ra-
townictwa Medycznego
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NASZE ŚWIĘTO 
Nauczyli... kim jest Człowiek
I kto życia jest Ci celem. 
A On pragnie, choć nie powie,
Że chce być Ci przyjacielem,
Tylko sił mu teraz brak.
Tylko ból odbiera zmysły...
- jak to dobrze, że jesteście 
I nie tylko w mojej myśli.
Bukiet kwiatów wczoraj miałam
Ogrodowych i pachnących.
Pęk konwalii tam zerwałam
Aby z sercem mym płonącym
Wręczyć Panu oraz Damie
W białych kitlach dziś, nad ranem.
W tym bukiecie są życzenia
Dla cierpliwych wszystkich dłoni. 
Tych, co widzą pierwszą chwilę,
Pierwszy oddech - życia płomień.
Także tym, co pomagają 
Rozstać się na zawsze z życiem...
Jestem z Wami - jedna z Was
I dlatego znakomicie 
Wczuwam się w to nasze Święto 
I o wszystkich wciąż PAMIĘTAM

Na 12 maja
Na pewno jutro z rana,
w pracy, jak zawsze 
będziesz zabiegana,
ale niech radość
obudzi Cię wcześnie
i niech 12 maja
święci się bajecznie
przy radosnych dźwiękach
konwalii dzwonienia,
bo ona – Symbol Zdrowia,
właśnie składa Ci życzenia
Na dzień Pielęgniarki
Jak zwykle w maju
Niech się Wam wszyscy kłaniają
Chyląc z szacunkiem głowę
I zawsze z dobrym słowem.
Kwiatów pachnące wieńce
Niech Wam składają w podzięce
Za wiedzę, trud, cierpliwość.
I bezgraniczną troskliwość.
To uniesienie świąteczne
Niech będzie z Wami wieczne,
Aby w codziennej pracy
Uśmiech chorego zobaczyć
Oraz usłyszeć słowa
Pielęgniarko! – bądź zawsze
Szczęśliwa i zdrowa

Ewa Willaume-Pielka
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         W dniach 26 - 27 września 2013 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach  
przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkoleniowa przeznaczona 
dla pielęgniarek i lekarzy. Temat wiodący: 

 
„Problemy etyki,  ppiieellęęggnnaaccjjii  ii  rreehhaabbiilliittaaccjjii  ww  pprrzzeewwlleekkłłyycchh  cchhoorroobbaacchh    

uukkłłaadduu  nneerrwwoowweeggoo””  
   

Patronat Honorowy:  prof. Stanisław Rudnicki  

Komitet  Naukowy:  
 

Przewodniczący - prof. Józef Opara                                                                                                                           
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek,  

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, prof. dr hab. n. med. Andrzej Prajsner                                                                                 
dr n. med. Krystian Oleszczyk, prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 

dr Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
 

Komitet Organizacyjny:  
 

Przewodnicząca - mgr Urszula Mizerska (601 091 687, dp@repty.pl) 
mgr Maria Żyłka, mgr Iwona Cogiel, mgr Jolanta Dyla, mgr Danuta Kaczmarczyk, Zenona Foks 

 
Tematy konferencji: 

1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu,      2. Problemy pielęgnacji w  stwardnieniu rozsianym,    
3.  Problemy pielęgnacji w zespole Guillaina-Barrego,   4. Problemy pielęgnacji w chorobie 
Alzheimera,   5.  Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Parkinsona  

   
Biuro Organizacyjne Konferencji 

 
„CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt, ul. Wyszyńskiego 115, 42-600  Tarnowskie Góry,  

uerfurt3@wp.pl, 32 39 01 202 do godz. 15.00, fax: 32 285 41 23, tel. kom. 601 091 684 
Koszt uczestnictwa – 200,00 PLN 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia: www.repty.pl 
Opłata na konto: 

„CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt 
Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405 

 
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch 

oraz bankiet. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Bieżące informacje dotyczące konferencji i bazy hotelowej zamieszczone 
są na stronie www. repty. pl  -  Konferencja „Pielęgniarka w przewlekłych chorobach układu nerwowego”  

 
 

KOMUNIKAT  I  

VII Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa 

 

„Pielęgniarka w procesie rehabilitacji’ 

Zaproszenie

do  udziału w VII edycji sympozjum naukowo-szkoleniowego
 Bezpieczna Sterylizatornia

które odbędzie się 25-26 czerwca 2013 roku w Katowicach  w sali wykładowej Oddziału Chorób 
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M ŚUM ul. Francuska 20/24

wejście od ul. H.Dąbrowskiego
Proszę o potwierdzenie udziału  do 31 maja 2013r  email dkarwowska@interia.pl z dopiskiem Zgłoszenie  
lub telefonicznie 602133295

Spotkania naukowe, są organizowane cyklicznie co roku.  Propagowanie tematyki dekontaminacji 
i związanych z nią treści jest konieczne ze względu na ogromne znaczenie w procesie leczenia  
i zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Zainteresowane osoby niezależnie od miejsca wykonywanego 
zawodu zapraszamy do bezpłatnego udziału w sympozjum.
Plan szczegółowy  będzie dostępny  od dnia 01.06.2013 na stronie SPSK-M ŚUM w zakładce: aktualności

    Dorota Kudzia-Karwowska
             Z-ca Przewodniczącego PSRSiDM

                                              Kierownik Centralnej   
                      Sterylizatorni SPSK-M ŚUM



ł 

32

ł 

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci  

Wisława Szymborska

 

Leokadia Kozak  (1947 – 2009) 
położna specjalista, 

członek Zespołu ds Położnych przy OIPiP w Katowicach 

Wspomnienie o Loni Kozak, wspaniałej położnej,  
mojej przyjaciólce i koleżance

Lonię poznałam na specjalizacji położnych w Warszawie w latach 1984 – 1985. 
     
Była to pierwsza specjalizacja dla położnych i miała cztery kierunki:

1. opieka okołoporodowa 3. opieka ginekologiczna
2. opieka położnicza  4. opieka środowiskowa

Z terenu Śląska było nas pięć:
1. Firlejczyk Tomisława – Mikołów
2. Kozak Leokadia – Jastrzębie
3. Olszak Marianna – Zabrze
4. Postulka Krystyna – Zabrze
5. Wyrwas Elżbieta – Zawiercie

Sesje teoretyczne odbywały się w Warszawie wspól-
nie dla wszystkich specjalizacji, zajęcia stażowe zgod-
nie z kierunkami specjalizacji. Spośród naszej piątki 
Lonia była najmłodsza wiekiem i stażem, jednak bar-
dzo dojrzała mądrością życiową. Swoje obowiązki i zadania położnej realizowała z zaangażowaniem i 
empatią. Była przykładem dla młodszych i starszych koleżanek. Z godnością sprawowała opiekę nad 
ciężarną, rodzącą, położnicą, noworodkiem i kobietą w każdej fazie życia. Swoim autorytetem wpły-
wała na postawy koleżanek którymi kierowała jak również przełożonych i lekarzy.

Pochodziła ze Śląska, konkretnie z Jastrzębia, gdzie mieszkała z rodziną i pracowała w szpita-
lu. Łączyła nas pasja zawodowa, chęć zdobywania wiedzy, szlifowanie umiejętności i kształtowanie 
pozytywnych postaw zawodowych. Wielokrotnie prowadziłyśmy nocne rozmowy, dzieląc się swoimi 
przeżyciami i doświadczeniami. Rozmowy dawały nam wiele pozytywnej energii do dalszej pracy. 

Lonia to uosobienie taktu i spokoju. Jej sposób bycia powodował dobrą aurę do pracy, nauki i 
wypoczynku. Było nam ze sobą dobrze. Lubiłyśmy z sobą przebywać, wzajemnie wspierać się w tej 
zwariowanej codzienności. Naszym marzeniem było doskonalić siebie, a tym samym wpływać na roz-
wój zawodowy każdej położnej. Wiedziałyśmy, że położne mają ogromny potencjał możliwości, które 
należy uruchomić w każdym środowisku. Wyrażać siebie i kreować mądre pomysły w szerokich gre-
miach społecznych. Specjalizacja pozwoliła nam poznać koleżanki z całej Polski, tym samym kontakty 
zwiększały się między nami. W nasze środowiska wnosiłyśmy wszystko co najlepsze. 

Wspólnie z Lonią organizowałyśmy szkolenia, konferencje, kursy, narady w zespole położnych w 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Uczestniczyłyśmy w spotkaniach opłatko-
wych, spotkaniach z okazji Dnia Położnych i wiele, wiele innych. I tak przez blisko 30 lat…

Wielka szkoda, że Lonia nas opuściła – odeszła, godnie, 
cichutko po trudnej walce z chorobą. W naszych sercach żyje 
nadal i jest taka sama jak zawsze: pełna ciepła i słońca.

Krystyna Postulka
 Kochana Lonia
Umierała w otoczeniu najbliższych sobie osób, skrajnie 

wyniszczona chorobą. Zmieniła się fizycznie, tak bardzo, że 
odczuwałam niewyjaśniony ból podczas naszych spotkań.

 Zawsze dużo rozmawiałyśmy o wszystkim, potrafiła słu-
chać, doradzić jak nikt inny. Pamiętam dzień, w którym za-
dzwoniła do mnie, wtedy to ona potrzebowała pomocy. Roz-
poczęła najtrudniejszą drogę, świadoma choroby, podjęła 
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decyzję, że się nie podda. Każde kolejne badanie rozwiewało jakąkolwiek nadzieję, a jednak.... znów 
wymyślała nowy sposób na przetrwanie, na przeżycie... Modliliśmy się za nią... 

Kochała swój wymarzony dom w górach, uwielbiała rano, jeszcze w szlafroku, siadać na pniu, pić 
kawę, zanurzyć się w rześkim powietrzu i wspaniałym górskim pejzażu. Jej dom był zawsze otwarty 
dla gości. Pamiętam jak zapraszała nas przy każdej okazji, była wyjątkowo ciepłą, serdeczną osobą. 

Zawód położnej, z pewnością był jej powołaniem, była jedną z pierwszych specjalistek w kraju, 
przez wiele lat pełniła funkcję położnej oddziałowej, jednocześnie uczyła przyszłe adeptki sztuki po-
łożniczej. Zawsze szła z duchem czasu, akceptowała i wdrażała nowoczesne techniki położnicze w 
oddziale, zarażała swoimi poglądami. Uczestniczyłyśmy we wspólnych szkoleniach, konferencjach a 
z biegiem czasu same organizowałyśmy kursy dla położnych. Lonia na zawsze pozostanie w mojej 
pamięci, wprowadziła mnie w pracę zawodową i działalność społeczną, nie zdążyłam jej podziękować, 
a byłam z nią do końca... 

Joanna Kuźnik 
             
Wspomnienie o Loni
Z Lonią poznałyśmy się w 1965 roku w Państwowej Szkole 

Medycznej – Wydział Położnych w Bytomiu. Przyjaźn przetrwa-
ła do czasu Jej odejścia, czyli 13.11.2009 roku, najsmutniej-
szego  dnia dla mnie i wszystkich którzy Ją znali. 

Przez 44 lata znajomości w czasie których po zamążpójściu 
wychowałysmy dzieci – doczekałyśmy się wnuków. I cały czas 
pracowałyśmy w zawodzie, który nas połączył. Ukończyłyśmy 
specjalizację. Razem byłyśmy w Zespole Położnych, w komite-
tach organizacyjnych wielu konferencji dla położnych. Miesz-
kałyśmy niby daleko od siebie: ja w Bytomiu Lonia w Jastrzę-
biu –Zdroju, potem w Górkach Wielkich, ale cały czas wspólnie 
spędzałyśmy z naszymi rodzinami wiele czasu. Wszystkie uroczystości i ważne dla nas chwile. Razem 
z Lonią byłam podczas Jej choroby. Jeździłyśmy na chemioterapię do Gliwic, wspólnie uczestniczyły-
śmy w  terapii Simontona. 

Bardzo ciepło wspominam Rodziców Loni. Gdy pierwszy raz pojechałam do Jej domu rodzinnego, a 
było to jeszcze w Szkole Położnych, przyjęli mnie bardzo ciepło. Poniewż rodzice mówili gwarą śląską, 
wynikały z tego dość zabawne historie, ponieważ ja niewiele rozumiałam przynajmniej na początku. 
Pochodziłam z Częstochowy. Rodzice Loni odwiedzali moją mamę z okazji ich pobytów na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie.

Byli to wspaniali ludzie i taką mieli również Córkę. Potrafiła wokół siebie gromadzić ludzi – wynikalo 
to z jej szacunku do drugiego człowieka. Wyniosła to z domu radzinnego. I chociaż jej życie nie zawsze 
było usłane różami, była niezwykle pogodna, serdeczna, koleżeńska i pełna empatii.

           Zofia Kamińska             
Pani Lonia
Panią Lonię poznałam na spotkaniach Zespołu ds. Położnych 

działającego przy OIPiP w Katowicach. Była już na emeryturze, 
jednak energii jej nie brakowało. 

W czasie dyskusji problemowych czasem wtrącała swoje dwa 
słowa, oparte o mądrość życiową i wieloletnie doświadczenie po-
łożnej. Nigdy nie narzucała swojego zdania, wskazywała jednak 

różne możliwości rozwiązań, 
a jej charyzma sprawiała, że 
jeszcze raz zastanawiałyśmy 
się nad problemem. 

Działała aktywnie w Ze-
spole, oganizowała z nami 
konferencje. Nie oczekiwała 
specjalnego traktowania, była po prostu jedną z nas. 

Zawsze dbała o pacjentki, służyła im radą i pomocą. Mam na-
dzieję, że gdy sama stała się pacjentką, otrzymała tyle wsparcia, 
na ile zasłużyła, i ile go potrzebowała. 

      
    Barbara Kotlarz
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kondo l e n c j e

 Z wielkim żalem żegnamy 

naszą Koleżankę śp. Marie Gajdkę. 

Pozostanie w naszej pamięci  jako życzliwa, 

skromna osoba. 

Pielęgniarki i Położne Przychodni nr 3 SP 

ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia”

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, 

nie przez to kim jest,

 lecz przez to czym dzielimy się z innymi”   

                                                                    Jan Paweł II

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę  

Pielęgniarkę Mariolę Rosa,

 która odeszła na wieczny dyżur.

Mówią, że człowiek żyje tak długo 

jak długo żyje o nim pamięć. 

My o Tobie pamiętać będziemy zawsze. 

Pogrążeni w bólu i głębokim smutku Zarząd, Pielę-

gniarka Naczelna oraz koleżanki i koledzy z Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. 

Z głębokim żalem i zadumą żegnamy 

Pielęgniarkę Teresę Romantowską-Kawalec 

 wieloletnią Oddziałową Oddziału 

Rehabilitacji Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 

Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP, 

Personel oddziału Rehabilitacyjnego 

oraz Pielęgniarki i Położne Powiatowego Publiczne-

go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka 

świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”

    Józef Tischner

        Wyrazy szczerego współczucia naszej 

Koleżance Marii Kuryj 

z powodu śmierci Męża

składają Naczelna Pielęgniarka , Pełnomocnik OIOiP 

oraz wszystkie Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego MEGREZ Sp.z o.o. w Tychach

„Ci, których kochamy nie umierają ni-

gdy, bo miłość, to nieśmiertelność”

Łącząc się w żalu i smutku z powodu śmierci Męża 

Koleżance HALINIE ZYCH-WLECIAŁ 

najszczersze wyrazy współczucia składa 

Pełnomocnik ORPiP oraz Pielęgniarki 

Oddziału Dermatologii Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

 "Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,

 czasami brak łez, by wypłakać żal"

 

                  Drogiej koleżance Wandzie Klytta - Łaszczyk

z głębi serca płynące współczucie i zrozumienie bólu-

niech przyniesie choć małą ulgę i pocie-

chę w żalu po stracie ukochanego Taty.

Jesteśmy z Tobą.

Zespół pielęgniarski Oddziału 

Anestezjologicznego GCM - Gliwice

Wiemy, że nic nie ukoi Twojego smutku. 

 My sercem jesteśmy z Tobą.

 Naszej koleżance Bożenie Solny 

wyrazy głębokiego  współczucia 

z powodu śmierci Mamy składają 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka 

 Epidemiologiczna, Pielęgniarka Koordynująca  

z Pielęgniarkami Oddziału Pediatrii dla Dzieci Starszych  

Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym -  

Ojcem"....... 

Naszej drogiej Koleżance Joli Czech 

wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci Tatusia składają koleżanki 

z Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu 

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
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Wyrazy głębokiego współczucia 

Pielęgniarce Marii Kuryj 

z powodu śmierci Męża składają 

koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego Zakładu 

Opieki Z|drowotnej Nr 1 w Tychach. 

 Naszej Koleżance Tereni Buchwald  

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Mamy 

składają koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Tychach

 „Umiera się nie po to, by przestać żyć,

lecz po to, by żyć inaczej” 

Koleżance Urszuli Pytlik

 wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Taty 

składają współpracownicy 

oraz Dyrekcja NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

kondo l e n c j e

 Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Koleżanki  Beaty Brzezinka 

z powodu śmierci Taty 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik 

OIPiP, Personel Sterylizatorni oraz Pielęgniarki

 i Położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Naszej Koleżance Beacie Kopeć 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP, 

Personel Zespołu Poradni Specjalistycznych 

oraz Pielęgniarki i Położne 

Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Elżbiecie Ociepka  

składają Pielęgniarki i Położne Szpitala

 im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

„Czasami brak słów, by wyrazić ból,  

czasami brak łez by wypłakać żal”

Naszej Koleżance Krystynie Maciejowskiej 

z powodu śmierci ukochanego Męża 

składają Pielęgniarki z Oddziału Ortopedii  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr  2  

w Jastrzębie Zdroju.

Najtrudniej rozstać się z Kimś bliskim 

 i najdroższym.....

      Wyrazy szczerego współczucia 

         Koleżance Edycie Kulbackiej

         z powodu śmierci TATY

składają koleżanki Oddziału Chirurgii  

Urazowej w Dąbrowie Górniczej.

Wiemy,że nic nie  ukoi Twojego bólu i smutku.

My sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Annie Plaskacz 

     z powodu śmierci MAMY

składają koleżanki Oddziału  

Chirurgii Urazowej w Dąbrowie Górniczej.

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach…

Podziękowania dla Pani Ordynator Alicji Cegłowskiej i lekarzy, 
Pani Pielęgniarce Oddziałowej Halinie Rabsztyn i pielęgniarkom, dietetyczce 

WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej,
 którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia mojej siostry 

śp. Bożeny Molęda służyli wsparciem i pomocą rodzinie składam z głębi serca podziękowania. 
Pielęgniarka Edyta Kasprzyk z rodziną
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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

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

Dział Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.30 do 15.30 

Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

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

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


