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11 grudnia 

Rozdanie dyplomów ze specja-
lizacji zachowawczej, kardio-
chirurgicznej, chirurgicznej w 
Ośrodku Kształcenia OIPIP w Ła-
ziskach Górnych

16 grudnia Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

17 grudnia Posiedzenie ORPIP

19 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarstwa psychiatrycznego
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W blasku Wigilijnych świec…

„Z listu Zosi Kostek do pielęgniarek”[w:]
„Nadzieja w ludzkim cierpieniu”

Hanna Paszko
„Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W ten wyjątkowy czas pragnę złożyć najserdeczniej-

sze, z głębi serca płynące życzenia wszystkim pielęgniarkom oraz innym pracownikom oddziału. 
Niech te Święta upłyną Wam w wyjątkowo serdecznej , ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech  

nowonarodzona Boża dziecina obdarzy was wszelkimi łaskami w nadchodzącym nowym roku.

Kiedy spojrzymy wstecz, lata mijają, jak dni tygodnia. Nie spostrzegamy upływu lat, dopóki…
no właśnie…. dopóki  co? Dopóki nas coś nie zaboli…, dopóki ktoś z rodziny nie odejdzie… 
a w końcu dopóki  nie siądziemy w spokoju przy Wigilijnym stole i nie zrobimy podsumowania 
minionego czasu… Także Sylwestrowy wieczór sprzyja naszym przemyśleniom, weryfikacji speł-
nionych marzeń…

To był trudny rok. Wiele spraw, o które walczymy od lat nie ujrzało światła dziennego, wiele od-
suniętych zostało w czasie. W końcu - wiele jeszcze przed nami do zrobienia. Do tego wszystkiego 
potrzebna jest nam siła i wzajemne wsparcie, nie pozwólmy, by inni o nas decydowali, nie pozwól-
my, by obarczano nas obowiązkami innych, nie wolno nam się na to zgadzać. 

Przedświąteczne życzenia chciałabym rozpocząć od złożenia podziękowania dla Was Wszystkich 
za udział w pięknym, acz bardzo trudnym czasie zawodowych zmagań. Za każdy dzień Waszego 
serca, cierpliwości i oddania - DZIĘKUJĘ. To istotny wkład w historie naszych zawodów.

 Pragnę też złożyć podziękowania dla naszych Koleżanek i Kolegów, którzy przenoszą swoje prze-
myślenia na papier, czy to w postaci opowiadań, opisów, wierszy czy obrazów. To dzięki Waszym 
wspomnieniom, ujętym w artystycznym duchu, możemy w  gonitwie przeciętności, znaleźć pro-
mień nadziei na przyszłość. W minionym miesiącu swój wieczór autorski miała nasza Koleżanka  
Hanna Paszko. Kolejna książka, którą napisała, jest przepięknym opisem przeżyć współczesnego 
pacjenta. Pacjent ów miał szczęście spotkać na swej drodze prawdziwą pielęgniarkę. 

Niech przesłanie tej książki będzie podkładem muzycznym mych życzeń… niech Wigilijny wie-
czór, który moc ma nieograniczoną wypełni nasze serca pokojem, niech sprzyja refleksjom i przemy-
śleniom nam minionym rokiem. Nie ustawajmy w pracy nad sobą.

Reprezentujemy piękne zawody, jesteśmy wykształceni, chcemy, by nas szanowano. Ale pamiętaj-
my, że szacunek dla siebie musimy sobie wypracować sami. Szacunku nie zdobywa się przez ukoń-
czenie  kolejnego  kursu czy studiów, szacunku nie można kupić stanowiskiem, w końcu szacunku 
nie zdobywa się podstępem. Na szacunek trzeba sobie zapracować. My, pielęgniarki, pielęgniarze, 
położne - pracujemy na niego latami  i nie pozwólmy, by ktoś zniszczył naszą pracę. 

Z serca płynącymi życzeniami  wszystkiego najlepszego i Wesołych Świąt 

Mariola Bartusek
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Kalendarium grudzień 2014
4 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

5 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego

6 listopada 

Konferencja organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego; 
„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Kardiochirurgii” w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych wzięła Przewodnicząca ORPiP 
Mariola Bartusek oraz Małgorzata Maślanka Redaktor Naczelny Biuletynu 
Nasze Sprawy 

 6 listopada
Akcja Krwiodawstwa organizowana we współpracy z RCKIK w Katowicach. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  Mariola Bartusek

7 listopada
Uroczystość 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP  Mariola Bartusek

11 listopada
Uroczystości Państwowe z okazji Święta Niepodległości w Katowicach. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP  Mariola Bartusek

12 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 listopada 

Konferencja organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa chirurgicznego 
„Rola pielęgniarki we współczesnym pielęgniarstwie- rak piersi to nie 
wyrok” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Małgorzata Maślanka 
Redaktor Naczelny Biuletynu Nasze Sprawy 

13 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

14 listopada

Spotkanie Kadry Zarządzającej&nbsp; pt. „Procedury postępowania  
w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem Ebola”. 
Udział wzięła dr Mirosława Malara Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego 

15 listopada Zabawa Andrzejkowa w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych 

17 listopada 
Konferencja organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego 
„Pielęgniarka w Kardiologii” w Hotelu Qubus w Katowicach. Udział wziął 
Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

17 listopada Posiedzenie Komisji Socjalnej
17 listopada Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia 
18 listopada Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli
19 listopada Posiedzenie Prezydium

20 listopada Konwent Przewodniczących w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

22 listopada Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP  Mariola Bartusek

22 listopada Uroczystość 25-lecia Odrodzenia Śląskiej Izby Lekarskiej. Udział wzięła   
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek

24 listopada Spotkanie zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

25 listopada 
Konferencja organizowana przez Śląską Izbę Lekarską „Co powinniśmy 
wiedzieć o zakażeniach wirusem Ebola” Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

26 listopada 
Spotkanie dot. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

27 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 

27 listopada Posiedzenie Społecznej GCZD w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

27 listopada Posiedzenie Rady SOW NFZ w Katowicach. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca 
ORPIP Czesława Brylak-Kozdraś

28 listopada 
Uroczyste spotkanie „Akredytacja- jakość i bezpieczeństwo” w GCR Repty 
w Tarnowskich Górach. Udział wzięła Jolanta Dyla członek ORPIP oraz 
Bartosz Szczudłowski Sekretarz ORPIP

28 listopada 

Spotkanie pielęgniarek poz z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego (Dolny Śląsk) mgr Ewą Chlebek w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych. Spotkanie otworzyła 
Wiceprzewodnicząca ORPIP Czesława Brylak-Kozdraś

28 listopada Spotkanie integracyjne pielęgniarek Szpitala Specjalistycznego nr 2  
w Bytomiu. Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 19 listopada 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

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

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu położnej,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 

niebędących przedsiębiorcami,
• powołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach,
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki 

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie Zabawy Karnawałowej dla członków OIPiP w Katowi-

cach w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 8 października 2014.

Relacja z Konferencji 
„Qvo Vadis opieko długoterminowa,  

jak było, jak jest a jak będzie” 

Konferencja zorganizowana przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych w dn.5.11.2014
Po uroczystym otwarciu Konferencji wykład in-
auguracyjny wygłosiła Prezes NRPiP dr n. med. 
Grażyna Rogala. W swym wystąpieniu zwróciła 
uwagę na problemy w opiece długoterminowej:
	nieadekwatność stopnia oceny zapotrze-

bowania na świadczenia do faktycznego 
stanu pacjenta

	niespójność przepisów
	nieadekwatność treści kontraktu do fak-

tycznych potrzeb pacjenta
	ograniczenia zadań pielęgniarek
	brak faktycznej oceny na zapotrzebowa-

nie rodzaju i ilości świadczeń w opiece 
długoterminowej

 Podczas I sesji zwrócono szczególną uwagę 
na  diagnozowanie zapotrzebowania na opie-
kę długoterminową w ujęciu społecznym , w 
oparciu o dane i prognozy demograficzne oraz 
liczebność i prognozy kadry pielęgniarskiej. 
Przedstawiono również politykę Państwa wo-
bec osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów 
– stan na dziś  a prognoza na przyszłość.  
Kiedy mówimy o systemie wspierania osoby 
niesamodzielnej musimy mieć świadomość, 
że system musi być usprawniany stopniowo 
aby uwzględnić wszystkie potrzeby osób nie-
samodzielnych i ich rodzin. Wszystkie systemy 
wsparcia powinny połączyć swoje siły w pomo-
cy osobom niesamodzielnym. Opieka długo-
terminowa to opieka dwóch sektorów – Mini-
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sterstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.
 II sesja przeznaczona była na zagadnienia 
związane z  rolą opieki długoterminowej w sys-
temach: opieki zdrowotnej i opieki społecznej. 
Czy istnieje konieczność konsolidacji opieki 
długoterminowej ? Polska tym się wyróżnia 
wśród innych Krajów iż wolę opieki nad oso-
bą niesamodzielną deklaruje 80% rodzin, ale 
nie można ich pozostawić samych sobie. Usta-
wa  o osobach niesamodzielnych która jest od 
kilku lat w trakcie wdrażania zabezpiecza oso-
bom niesamodzielnym czeki. Czekami będzie 
można płacić za usługi opiekuńcze w dowol-
nym Podmiocie który będzie spełniał warunki 
zgodne z Ustawą. Ustawa przewiduje również 
iż członek rodziny który zrezygnuje z pracy 
będzie sprawował faktyczną opiekę nad niesa-
modzielnym będzie również mógł skorzystać z 
zapłaty czekiem. 
Podczas wykładu na temat : Opieka długoter-
minowa aspekty prawne, kompetencje oraz 
analiza ekonomiczna realizacji świadczeń pre-
legent zwróciła uwagę na problemy w finanso-
waniu opieki na rozwój świadczeń:
	stały proces obniżania poziomu finaso-

wania ( spadek ok. 30% w opiece domo-
wej w 2009 – 2014)

	powolny wzrost liczby zakontraktowa-
nych świadczeń przy porównywalnych 
nakładach – skutkuje redukcją wyna-
grodzeń i pogorszeniem warunków pracy 
pielęgniarek

	brak zabezpieczenia potrzeb pacjentów o 
najwyższym poziomie zależności i inten-
sywności opieki domowej

	poziom finansowania pielęgniarskiej opie-
ki domowej wymusza kontrowersyjne lub 
nieetyczne zachowania pracodawców

 Ostatnia III sesja poświęcona była między 
innymi na analizie wyników  kontroli udziela-
nych  świadczeń w zakresie świadczeń pielę-
gnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej przedstawionej przez przed-
stawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia:
Jeśli chodzi o personel realizujący umowy 
to najczęściej spotykane błędy:
	brak wymaganego zabezpieczenia oso-

bowego
	brak kwalifikacji wśród personelu realizu-

jącego świadczenia
	brak aktualizacji danych

Jeśli chodzi o sprzęt to zwrócono uwagę na :
	brak pełnego zabezpieczenia w sprzęt w 

odniesieniu do liczby łóżek, koncentrato-
rów tlenu, ssaków

Jeśli chodzi o kwalififikacje do żywienia jelito-
wego:
	brak kwalifikacji szpitalnej do żywienia 

dojelitowego

	brak potwierdzenia podania diety prze-
mysłowej w dokumentacji pacjenta

	brak zlecenia diety przemysłowej

Jeśli chodzi o kwalifikacje skalą Barthel
	rozbieżność pomiędzy informacjami za-

wartymi w skali Barthel z danymi zawar-
tymi w pozostałej dokumentacji

	brak oceny skali Barthel przed przyję-
ciem do zakładu

	brak oceny sklai Barthel na koniec mie-
siąca

Inne problemy które były przedmiotem kon-
troli:
	brak formalnych danych w dokumentacji 

medycznej ( np. brak w historii choroby 
nr statystycznego wg ICD-10 oraz zasto-
sowanych procedur  wg ICD-9

	nieprawidłowa chronologia wpisów
	brak w karcie zleceń lekarskich pełnych 

danych lekarza i pielęgniarki
	brak w karcie zleceń lekarskich wpisów o 

wykonanych zleceniach
	brak w kartach żywienia dojelitowego peł-

nych danych osoby dokonującej wpisu,
	brak kart czynności pielęgnacyjnych
	brak oznaczenia osoby udzielającej 

świadczeń zdrowotnych,
	brak wniosku o wydanie skierowania do 

zakładu oraz brak skierowania do zakładu,
	brak dokumentów wymaganych przy 

przyjęciu do zakładu opiekuńczego

Qvo Vadis opieko długoterminowa- jak było, 
jak jest, a jak będzie-Konsultant Krajowy w 
dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych  dr n. o zdrowiu Mariola 
Rybka przedstawiła propozycje rozwoju OPD

1. Opracowanie standardów opieki oraz 
kwalifikacji pacjentów do OPD

2. Kategoryzacja świadczeń czyli zróżnico-
wanie zasad udzielania świadczeń

3. Określenie kompetencji pielęgniarki OPD
4. Wzmocnienie świadczeń w obszarze opie-

ki domowej – pacjent przewlekle chory
5. Poszukiwanie nowego obszaru świadczeń 

– opieka geriatryczna domowa
6. Dziełania w zakresie interdyscyplinarności 
7. Wprowadzenie dodatkowej płatności – 

pacjent z odleżyną
8. Przedstawienie propozycji wprowadzenie 

umów wieloletnich – bezpieczeństwo pa-
cjenta

9. Procedura NOWOŚĆ
10. Długoterminowa kompleksowa terapia 

dla pacjentów z dysfunkcjami w sferze 
poznawczej i ruchowej

Uczestnicy konferencji:
Członkowie Zespołu do spraw opieki  

długoterminowej przy ORPiP w Katowicach
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Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż nasze Koleżan-
ki: dr nauk medycznych Beata Ochocka i dr nauk medycznych 
Mirosława Malara zostały powołane do pełnienia funkcji Konsul-
tantów na kolejną kadencję. 
Tym samym praca Konsultanta Krajowego w dziedzinie pie-

lęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med Beaty Ochockiej oraz 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
l ogicznego dr n. med Mirosławy Malara została doceniona i uho-
norowana a dokonania minionej kadencji okazały się tak istotne, 
że zaowocowały następną kadencją. 
Serdecznie gratulujemy powołania życząc dalszych sukcesów   

w realizacji zadań związanych z pracą zawodową oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

 Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych 
dr Mariola Bartusek

Członkowie ORPiP w Katowicach
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1 grudnia - Światowy Dzień AIDS
pracujemy, pamiętamy, przypominamy…..

dr n. med. Beata Ochocka 

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Motto:
Mam nadzieję, że lekarze i wszyscy ludzie dobrej woli na całym świecie  
połączą się ze mną w walce z tą straszną chorobą…

Freddie Mercury - dzień przed śmiercią, 23 listopada 1991r. 

Pomimo ponad 30 lat jakie upłynęły od stwierdzenia pierwszych przypadków za-
chorowań na AIDS problem zakażeń powodowanych wirusem HIV jest stale aktualny 
- pandemia HIV/AIDS to poważny problem epidemiologiczny i społeczny. 

Nadal rośnie liczba zakażonych wyma-
gających profesjonalnej opieki medycznej. 
Wprawdzie znaczny postęp wiedzy na te-
mat patogenezy zakażenia i biologii wirusa 
przyczynił się do opracowania skutecznych 
leków prowadzących do spadku zachorowań 
na AIDS, jednak nadal nie istnieje możliwość 
eradykacji wirusa. Początkowo lęk przed 
osobami zakażonymi HIV był tak duży, że nie 
tylko w Polsce zdarzały się odmowy opieki 
nad tymi pacjentami. Z czasem sytuacja ta 
uległa znacznej poprawie, choć nadal w czę-
ści personelu medycznego istnieje niechęć  
w odniesieniu do osób żyjących z HIV. 

Doniesienia naukowe i badania stowarzy-
szeń osób żyjących z HIV wskazują, że w du-
żej mierze taka negatywna postawa wynika  
z niewystarczającej wiedzy  o zakaże-
niu a tym samym obawy przed zakaże-
niem. Obecnie zakażenie HIV uznawa-
ne jest za chorobę przewlekłą. Dzięki 
leczeniu cARV rozwój infekcji można spo-
wolnić i zapobiec chorobom definiują-
cym AIDS, jaki i chorobom nie związanym  
z AIDS np. niektórym nowotworom. Pod-
stawowym celem wcześnie rozpoczętego 
leczenia jest przedłużenie życia pacjentom 
i poprawa jego jakości. HIV/AIDS to nie tyl-
ko problem lekarzy chorób zakaźnych, to 
zagadnienie interpersonalne, które wymu-
sza zaangażowanie lekarzy specjalistów in-
nych dziedzin: medycyny, pracowników so-

cjalnych, psychologów, psychoterapeutów, 
prawników. Chorzy wymagają diagnostyki 
na różnych oddziałach, wymagają leczenia, 
które nie zawsze w stanie jest prowadzić je-
dynie „zakaźnik”. Osoby żyjące z HIV można 
spotkać w rożnych poradniach i oddziałach - 
dlatego stopniowo personel medyczny przy-
zwyczaja się do tych osób, choć towarzyszą 
temu bardzo różne, często mocno okazywa-
ne w swym zabarwieniu emocje. 

Do prowadzenia 
właściwej opieki nad 
pacjentami żyjący-
mi z HIV potrzebna 
jest wiedza na temat 
transmisji wirusa, ry-
zyka zakażenia, ob-
jawów klinicznych, 
diagnostyki i lecze-
nia, a także odpo-
wiednia opieka pielę-
gniarska. Istotną rolę  
w przeciwdzia-

łaniu pandemii HIV odgrywa perso-
nel pielęgniarski wykonujący ważny  
i szanowany przez społeczeństwo zawód za-
ufania społecznego. Współczesna rola Pielę-
gniarstwa jest odzwierciedleniem potrzeby 
zmiany postrzegania choroby, nieustające-
go procesu kreowania prawidłowych postaw 
społecznych oraz skutecznych metod zapo-
biegania zakażeniom. 
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Wiedza o zakażeniu HIV jest wiedzą in-
terdyscyplinarną, w której duże znaczenie 
odgrywają aspekty prawne i psychologicz-
ne związane z ochroną praw osób żyjących 
z HIV, szczególnie podczas świadczenia 
opieki zdrowotnej. W zawodzie pielęgniar-
skim istotne jest, aby leczenie i funkcjo-
nowanie w społeczeństwie osób żyjących  
z HIV/AIDS odbywało się z poszanowaniem 
praw i wartości etyczno -  moralnych tej grupy 
pacjentów, a opieka oparta była na zrozumie-
niu pacjentów i współpracy z podopiecznymi  
i ich bliskimi. Niezbędne jest, aby dostarcza-
nie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej było 
efektem właściwej wiedzy o zakażeniu HIV 
uzyskanej poprzez prawidłowe kształcenie 
pielęgniarek na wszystkich poziomach. Kształ-
cenie w tym zakresie powinno być procesem 
ustawicznym, a przekazywana nam wiedza 
aktualna, rzetelna i nowoczesna. Poznanie 
aktualnego stanu wiedzy pielęgniarek o HIV/
AIDS (diagnoza)  stanowi podstawę ewaluacji  
i ukierunkowania kształcenia przed i pody-
plomowego w tym zakresie i pozwoli pielę-
gniarkom należycie wypełniać zadania Kra-
jowego Programu Zapobiegania HIV/AIDS. 
Prawidłowy poziom wiedzy umożliwi nam 
przyjęcie aktywnej roli wobec osób żyjących  
z HIV poprzez wspieranie i zwiększanie na-
szych kompetencji społecznych. Głównym 
mechanizmem zapobiegania transmisji za-
każeń HIV jest 
szeroko rozumia-
na prewencja. 
Pielęgniarki mu-
szą być właściwie 
przygotowane do 
wypełnienia roli 
edukatorów zapo-
biegania zakażeń HIV, a wiedza o HIV/AIDS 
powinna ewaluować zgodnie z postępem na-
uki i wymogami nowoczesnych systemów le-
czenia i opieki. 

Powyżej opisane przeze mnie w skrócie  
problemy i moje wieloletnie zainteresowania 
i pasja zawodowa dotykająca choroby, skło-
niły mnie do przeprowadzenia dwa lata temu  
badania, którego celem była analiza wiedzy 
o zakażeniu HIV pielęgniarek pracujących  
w placówkach medycznych wojewódz-
twa śląskiego oraz ocena postaw prozdro-
wotnych tej grupy zawodowej w aspek-

cie zakażenia HIV. Wyniki 
pracy publikuję po raz pierwszy  
w czasopiśmie zawodowym, cie-
szę się, że są  to „Nasze sprawy” 
-  sądzę bowiem, że krytyczna 
analiza stanu rzeczy i wyniki ba-
dań samych pielęgniarek mogą 
wpływać na poprawę kształcenia, postawy 
wobec osób żyjących z HIV, a wiec wykorzy-
stanie praktyczne - co jest dla mnie bardzo 
istotne!

 Badana grupa pielęgniarek i pielęgniarzy 
była bardzo liczna - 1136 pielęgniarek, zo-
stała przeze mnie podzielona na osiem grup 
w zależności od poziomu wykształcenia pie-
lęgniarskiego i stażu pracy w zawodzie. Na-
rzędziem badawczym była obszerna ankieta 
autorska zawierająca 58 pytań podzielonych 
na kilka podgrup natury medycznej, prawnej  
i etycznej. 

Niestety wyniki potwierdziły, iż badany 
personel wykazał braki wiedzy o HIV/AIDS  
określany jako przeciętny poziom w porów-
naniu z  innymi podobnych badaniami na 
świecie . Spośród ogółu respondentów  blisko 
połowa (47,3%) nie znało pojęcia „choroby 
wskaźnikowe AIDS”, aż 23,5%  nie wiedziało, 
że  transmisja wertykalna HIV jest możliwa 
podczas karmienia piersią. 38,6% badanych 
poleciłoby pacjentom i znajomym wykona-
nie testu wykrywającego zakażenie HIV w 

domu, a więc w 
warunkach poza-
laboratoryjnych.  

10,6% bada-
nych pielęgniarek 
była  przeciwna 
wykonywaniu te-
stu HIV u kobiet 

w ciąży. Wyniki badania ukazały bardzo 
smutny obraz naszego kształcenia - 50,3% 
badanych pielęgniarek podczas okresu 
przygotowującego do zawodu  nie poznała 
zagadnień związanych z HIV/AIDS. W obli-
czu tych wyników za optymistyczne uznaję 
wskazanie przez same badane (56,9%), iż 
system kształcenia pielęgniarek w Polsce  
o HIV/AIDS jest niewystarczający!

Moje badanie wykazało ponadto, że duży 
odsetek pielęgniarek (52%) uznało czynni-
ki biologiczne za bardzo duże zagrożenie w 

Pielęgniarki muszą być właściwie przygotowane 
do wypełnienia roli edukatorów 

w procesie zapobiegania zakażeniom HIV,  
a wiedza o HIV/AIDS powinna ewaluować 

zgodnie z postępem nauki i wymogami 
nowoczesnych systemów leczenia i opieki



10

pracy zawodowej. W najwięk-
szym stopniu odczuwają to za-
grożenie pielęgniarki z wyższym 
wykształceniem magisterskim  
i krótkim stażem pracy. Badani w 
wysokim odsetku (34,6%)  uzna-
ły placówki medyczne za poten-

cjalne źródło zakażeń szpitalnych o etiologii 
HIV, a tylko 27,5% respondentów nigdy nie 
zaobserwowała personelu medycznego pra-
cującego bez rękawic ochronnych podczas 
zabiegów naruszających ciągłość skóry i tka-
nek. Niepokojące są odpowiedzi (48,6%) re-
spondentów wyrażających pogląd, że w Pol-
sce nie są przestrzegane prawa osób żyjących  
z HIV i AIDS. Także to, że badani (56,5%) 
wskazali, iż nadal akceptują wykonywanie 
testów w kierunku obecności zakażenia HIV 
u wszystkich osób przyjmowanych do placó-
wek medycznych oraz uważają (44,9%) za 
wskazane przeprowadzenie testu HIV bez 
zgody pacjenta. 11,5% badanych uważa zaś, 
iż pacjenci żyjący z HIV podczas leczenia  
w placówkach medycznych powinni być bez-
względnie izolowani bez względu na swój 
stan kliniczny i ewentualne ryzyko. O roli 
szkoleń podyplomowych z tematyki HIV/
AIDS badani (76,5%) wypowiedzieli się  po-
zytywnie, wyrażając chęć  uzupełnienia wie-
dzy z tego tematu. Z moich badań wynika, 
że edukację prozdrowotną w zakresie za-
pobiegania zakażeniom HIV wśród pacjen-
tów prowadzi codziennie 42% ogółu bada-
nych, z czego 39,7% w formie rozmowy z 
podopiecznymi; 65,5% nie odczuwa w tych 
działaniach barier psychicznych głownie 
związanych z omawianiem seksualnej trans-
misji HIV. Ponadto, wyniki mej pracy wyka-
zały, że aż dla 79,1% badanych pielęgniarek 
pacjent żyjący z HIV jest źródłem większe-
go stresu. Z badania wynika także, że tyl-
ko 29,6% respondentów podjęłoby pracę  
w placówkach zajmujących się pacjentami 
żyjącymi z HIV i AIDS.

Opisana w niniejszym artykule w pewnym 
edytorskim skrócie praca, pozwoliła mi na wy-
sunięcie wielu myślę że, ciekawych wniosków. 
Takie też pozytywne recenzje otrzymała.  
Oto kilka z nich: 

• badana grupa pielęgniarek wykazała 
braki wiedzy o zakażeniu HIV, 

• w opinii badanych pielęgniarek pla-
cówki medyczne mogą stanowić nie-
bezpieczne źródło zakażeń szpitalnych 
o etiologii HIV,

•  w placówkach tych nie są przestrze-
gane prawa pacjentów żyjących z HIV, 

• badany personel pielęgniarski, pomi-
mo posiadanych kompetencji zawodo-
wych i przekonania o swoich umiejęt-
nościach odczuwa bariery psychiczne 
do prowadzenia rozmów z pacjentami 
w zakresie profilaktyki zakażeń HIV. 

• Do najważniejszych zaliczam wniosek 
konieczności ewaluacji programów na-
uczania i zmiany sposobu kształcenia 
przeddyplomowego i podyplomowego 
pielęgniarek z zakresu tematyki zwią-
zanej z  HIV/AIDS, gdyż obecny sys-
tem nie wypełnia swej roli właściwie 
– tak więc pilnie do realizacji promocji 
zdrowia w zakresie prewencji zakażeń 
HIV należy wdrażać nowe formy i me-
tody działania. O tych dylematach i 
sposobach rozwiązania  mam zamiar 
napisać w kolejnym artykule poświę-
conym  HIV/AIDS.

Na zakończenie….

W mojej opinii jest w naszym kraju duża 
grupa pielęgniarek która z ogromnym zaan-
gażowaniem uczestniczy w procesie terapeu-
tycznym osób żyjących z HIV, służy pomocą, 
podchodzi do wykonywania swego zawodu 
w sposób profesjonalny. Posiada odpowied-
nią wiedzę na temat HIV/AIDS i nie odczu-
wa leku oraz barier w kontaktach z tą grupą  
pacjentów. Moją misją od lat jest propago-
wanie idei, aby wszyscy pracownicy medycz-
ni jak najlepiej kontaktowali się z tą grupą 
pacjentów, polepszali swą wiedzę i postawy 
wobec chorych żyjących z HIV i AIDS.

Jestem przekonana, że poruszanie tej te-
matyki w coraz bardziej skomplikowanych 
epidemiologicznie  i jakże często niebez-
piecznych czasach przekłada się na jakość 
świadczonej opieki, za taką możliwość bar-
dzo jako Koleżanka pielęgniarka i Konsultant 
Krajowy serdecznie dziękuję!

Piśmiennictwo u autorki
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Informacja o nowym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu  

dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez 
Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania  

(Dz. U. poz. 1508)

Informujemy, iż z dniem 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej prze-
twarzania (Dz. U. poz. 1508).

Rozporządzenie to określa kwestie do-
tyczące poszczególnych rodzajów doku-
mentacji medycznej prowadzonej w pod-
miotach leczniczych utworzonych przez 
Ministra Obrony Narodowej, w tym doku-
mentacji lekarza, pielęgniarki i położnej 
udzielających świadczeń zdrowotnych w 
ramach praktyki zawodowej wykonywa-
nej w tych podmiotach leczniczych oraz 
dokumentacji prowadzonej przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielę-
gniarkę lub higienistkę szkolną udziela-
jących świadczeń zdrowotnych uczniom. 
Powyższy akt prawny reguluje także za-
sady przechowywania i udostępniania ww. 
dokumentacji oraz szczególne wymagania 
dotyczące dokumentacji prowadzonej w 
postaci elektronicznej.

Należy wskazać, iż powyższe rozporzą-
dzenie zawiera regulacje prawne, które są 
co do zasady tożsame z zapisami zawar-
tymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodza-
jów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.). Nowym roz-
wiązaniem wprowadzonym w ww. rozpo-
rządzeniu jest natomiast regulacja prze-
widująca, iż w dokumentacji medycznej będzie się musiała znajdować także pieczęć lekarza, 
pielęgniarki i położnej jako dodatkowy element oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdro-
wotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie.

Ponadto warto zauważyć, iż zapisy ww. rozporządzenia dotyczące zasad dokonywania wpisów 
w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy utworzony przez 
Ministra Obrony Narodowej będą miały zastosowanie także do lekarza jak i pielęgniarki oraz po-
łożnej wykonujących indywidualną praktykę albo indywidualną specjalistyczną praktykę w tym 
podmiocie leczniczym.

Naczelna Rada informuje

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r.

Poz. 1508

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. W podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „podmiotami”, doku-
mentacja medyczna,  zwana  dalej  „dokumentacją”,  jest  prowadzona  w  postaci  elektronicznej  lub  w  postaci  papierowej 
i dzieli się na:

1)  dokumentację  indywidualną – odnoszącą  się do poszczególnych pacjentów korzystających ze  świadczeń zdrowot-
nych;

2)  dokumentację zbiorczą – odnoszącą się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świad-
czeń zdrowotnych.

2. Dokumentacja indywidualna obejmuje:

1)  dokumentację  indywidualną wewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego  świadczeń zdrowot-
nych;

2)  dokumentację indywidualną zewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowot-
nych udzielanych przez podmiot.

3. Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności:

1)  historia zdrowia i choroby;

2)  historia choroby;

3)  karta noworodka;

4)  karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej;

5)  karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;

6)  karta wizyty patronażowej;

7)  karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego.

4. Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności:

1)  skierowanie do szpitala lub innego podmiotu;

2)  skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację;
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MOBBING 
Czy to już  mobbing – cz. II

adwokat Kinga Rudnik

Odróżnienie zachowania polegającego na mobbingu, od innego nie będącego mob-
bingiem w praktyce stwarza trudności. Sama definicja mobbingu zawarta w Kodek-
sie pracy, wskazuje na mało precyzyjne przesłanki. Judykatura oraz doktryna starają 
się wskazać na konkretne cechy charakterystyczne dla mobbingu, doprecyzowując 
w ten sposób definicję kodeksową. “(…) można podać trzy cechy charakterystyczne 
zachowań mobbingowych: przemoc psychiczna, długotrwałość występowania, znacz-
na częstotliwość. Wszystkie cechy mają charakter niedookreślony, co stanowi istotne 
niebezpieczeństwo dla ustawodawcy wprowadzającego definicję mobbingu.”¹

Zarówno Sąd Najwyższy, jak i doktryna 
wskazują na grupy / kategorie zachowań, któ-
re świadczą, iż jest to już mobbing. „ (…) 

Można wymienić następujące kryteria, które 
niejako potwierdzają, że mamy w organizacji 
do czynienia z mobbingiem, a nie z innymi zja-
wiskami: 

(1) prześladowanie o charakterze ciągłym, 
prowadzone stale i w sposób konsekwent-
ny, choć ze zmiennym nasileniem; prześla-
dowca zachowuje niezmiennie negatywny 
stosunek do swej ofiary, działając perma-
nentnie, niezależnie od zmiany sytuacji czy 
zachowań mobbingowanego; 

(2)  nękanie trwające przez dłuższy czas (przy-
najmniej pół roku) i do tego o charakterze 
psychicznym; 

(3)  działanie mobbingowe ma swój cel, nie-
zmiernie rzadko zdarza się, że jest ono 
przez mobbera nieuświadomione; głównie 
chodzi w nim o wyeliminowanie osoby z 
najbliższego otoczenia, osłabienie jej pozy-
cji, zmuszenie do odejścia z pracy, ale może 
też służyć wyrafinowanemu manipulowaniu 
innymi i eksploatowaniu ich bez granic; 

(4)  zależność, niekoniecznie tylko służbowa, 
polega na stworzeniu patologicznych więzi 
międzyludzkich, spowodowaniu powstania 
nienormalnego układu zależności pomię-
dzy prześladowcą i prześladowanym, ten 
pierwszy z reguły wykorzystuje własną 
pozycję do oddziaływania na innych, aby 
nękali ofiarę; 

(5)  perfidia i wyrachowanie (prześladowca ko-
rzysta ze wszystkich możliwych - najczę-
ściej nieetycznych - środków, aby osiągnąć 
zamierzony cel); 

(6)  osamotnienie i izolacja ofiary, konstruowa-
nie sztucznej bariery pomiędzy mobbingo-
wanym a otoczeniem prowadzi do realnego 
wyalienowania i izolacji ofiary ze środowi-
ska społecznego bądź wyeliminowania jej z 
zespołu pracowniczego.”²

Inny pogląd rozróżnia kilka kategorii, 
w zależności od efektów, jakie wywarły 
na ofierze: 

„Kategoria pierwsza: Odebranie poszkodo-
wanym możliwości komunikowania się w obrę-
bie środowiska, zaburzanie społecznego odbio-
ru ofiary i dyskredytowanie jej w środowisku 
poprzez wyszydzanie, obrażanie, poniżanie. 

Kategoria druga: Nadmierne krytykowanie, 
kontrolowanie, utrudnianie stosunków społecz-
nych prowadzące do odizolowania danej osoby, 
posługiwanie się plotką i oszczerstwem, nega-
tywne komentowanie każdego postępowania i 
każdej decyzji. 

Kategoria trzecia: Tworzenie mitów doty-
czących jej życia zawodowego, prywatnego i 
intymnego. 

Kategoria czwarta: Wpływanie na jakość 
sytuacji życiowej poprzez taką zmianę zadań 
służbowych, aby nabrały one charakteru kary, 
pomijanie przy awansach, naruszanie fizycz-
nej i psychicznej nietykalności osoby, mające 
szkodliwy wpływ na zdrowie. 
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Kategoria piąta: Naruszanie tajemnicy ko-
respondencji, kradzież dokumentów, pogróżki. 

Kategoria szósta: Nadmierne krytykowanie, 
kontrolowanie, negatywne komentowanie każ-
dego postępowania i każdej decyzji. 

Kategoria siódma: Traktowanie wszelkich 
prób obrony pracownika przed atakami jako 
bezprawnego buntu” ²

Działania świadczące o mobbingu można 
również podzielić w inny sposób: na mobbing 
czynny i bierny. 

Mobbing czynny to obarczanie zbyt 
dużą odpowiedzialnością pracownika 
przy jednoczesnym ograniczeniu mu moż-
liwości podejmowania decyzji, co stwarza 
poczucie zagrożenia.  

Mobbing bierny to powtarzające się lek-
ceważenie pracownika, niezauważanie go 
i niewydawanie jakichkolwiek poleceń.”²

„W jednym z orzeczeń za mobbingowe 
uznano na przykład następujące konkretne za-
chowania przełożonego: 

• nieuzasadnione i częste wzywanie do 
gabinetu, 

• odmowa udzielenia urlopu lub odrzuce-
nie prośby o urlop okolicznościowy ze

• względu na opiekę nad dzieckiem, połą-
czone z podarciem składanych przez  
powódkę wniosków, 

• zamknięcie z trzaskiem drzwi, 
• używanie słów powszechnie uznanych 

za wulgarne lub obraźliwe, 
• przydzielanie pracy poniżej możliwości 

danej osoby, 
• nieinformowanie pracownika o zakresie 

obowiązków, 
• wyznaczanie urlopu w mało atrakcyj-

nych miesiącach. 
Według sądu takie zachowania nosiły cechy 

długotrwałego i uporczywego nękania i zastra-
szania pracownika, zmierzały do poniżenia, 
ośmieszenia i pozbycia się danej osoby z pracy.”²

Sąd Najwyższy odnośnie przesłanek 
mobbingu wskazał także, iż:
1.  Wyrok z dnia 5 października 2007 r., II PK 

31/07 „Z definicji mobbingu określonej w 
art. 94(3)§ 2 k.p. wynika konieczność wy-
kazania nie tylko bezprawności działania, 
ale jego celu (poniżenie, ośmieszanie, izolo-
wanie pracownika) i ewentualnych skutków 
działań pracodawcy (rozstrój zdrowia)”;

2.  Wyrok  z dnia 5 grudnia 2006 r. II PK 
112/06 „Ustawowe przesłanki mobbingu 

określone w art. 94(3) § 2 k.p. muszą być 
spełnione łącznie i powinny być wykazane 
przez pracownika (art. 6 k.c.).Na pracow-
niku spoczywa też ciężar udowodnienia, że 
wynikiem nękania był rozstrój zdrowia”;

3.  Wyrok  z dnia 9 marca 2011 r., II PK 226/10 
“Brak podstaw prawnych i uzasadnienia do 
zasądzenia na podstawie art. 943§ 1-3 k.p. 
zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę 
wywołaną mobbingiem, który wywołał roz-
strój zdrowia u pracownika, nie wyklucza 
dochodzenia zadośćuczynienia za stosowa-
nie mobbingu, który nie wywołał rozstroju 
zdrowia u pracownika ani za naruszenie 
jego dóbr osobistych, o których mowa w 
art. 111 k.p. w związku z art. 23 i 24 k.c. i 
art. 300 k.p., które nie wyczerpywały usta-
wowych cech mobbingu lub nie doprowa-
dziły do rozstroju zdrowia u pracownika”;

4. Wyrok  z dnia 16 marca 2010 r., I PK 
203/09 “Do stwierdzenia mobbingu w ro-
zumieniu art. 94(3) § 2 k.p. nie jest wy-
magane wykazanie umyślnego zamiaru 
wywołania rozstroju zdrowia u pracownika 
poddanego temu zakazanemu zachowaniu 
się mobbera, co oznacza, że za mobbing 
mogą być uznane wszelkie bezprawne, 
także nieumyślne, działania lub zacho-
wania mobbera dotyczące lub skierowane 
przeciwko pracownikowi, które wyczerpują 
ustawowe znamiona mobbingu, a w szcze-
gólności wywołały rozstrój zdrowia u pra-
cownika (art. 943 § 1-5 k.p.)“;

5. Wyrok z dnia 7 maja 2009 r., III PK 2/09 
“Roszczenie ofiary mobbingu tytułem za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę (art. 943 § 3 k.p.) wymaga udo-
wodnienia przez poszkodowanego skut-
ku mobbingu w postaci rozstroju zdrowia 
(OSNP 2011/1-2/5). “

6.  Wyrok z dnia 15 stycznia 2008 r. „Zdarze-
nia dotyczące rozpoznawanej sprawy, któ-
re zaszły między wytoczeniem powództwa 
a wydaniem wyroku, powinny być przez 
sąd uwzględnione przy wyrokowaniu, 
zwłaszcza gdy przedmiotem sporu jest za-
chowanie pracodawcy o charakterze cią-
głym (mobbing)”;

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 
(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
¹ - Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowa-
nie mobbingu Jędrejek Grzegorz Lex Polonica nr 
2263199;
² – J. Marciniak Przeciwdziałanie mobbingowi w 
miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. ABC 2008
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Evidence Based Nurse Practice 

praktyka pielęgniarska oparta na faktach

Jest, to proces pielęgnacji, oparty o myślenie nastawione na rozpoznanie potrzeb 
chorego, własnych umiejętności, możliwości systemu ochrony zdrowia oraz zintegro-
wanie działań z najlepszym dostępnym dowodem zewnętrznym. Inaczej mówiąc to in-
dywidualne, skierowane tylko na konkretnego pacjenta rozwiązanie, zaproponowane 
przez eksperta w wąskiej dziedzinie opieki pielęgniarskiej. 

mgr Karina Wawros 
Specjalistka  pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki medycznej.  
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

mgr Renata Mroczkowska
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Klinika 
i Katedra Wad Wrodzonych u Dzieci i Dorosłych.

Udzielanie przez pielęgniarkę świadczeń po-
winno być poparte ekspercką wiedzą, delikat-
nością i otwartością w kontakcie z pacjentem 
na każdym etapie terapii. Praktyczne wyko-
rzystanie wiedzy na temat współczesnych me-
tod naukowych powinno stać się podstawową 
umiejętnością każdej pielęgniarki.

Medycyna oparta na faktach (EBM evi-
dence – based  medicine) - jest świadomym 
i przemyślanym zastosowaniem najlepszego 
aktualnego dowodu w podejmowaniu decyzji 
dotyczących pacjenta. To zintegrowanie indy-
widualnych umiejętności, wiedzy z najlepszym 
dostępnym zewnętrznym dowodem klinicz-
nym,  pochodzącym z badań metodycznych.

Opieka pielęgniarska oparta na faktach 
(EBNP evidence – based nurse practice) obej-
muje idee i zasady podejmowania decyzji w 
opiece nad pacjentem na podstawie wiarygod-
nych danych naukowych. Pielęgniarka wyko-
rzystuje swoje umiejętności oraz wiedzę, aby 
zapewnić pacjentowi właściwą pielęgnację. 
Uzasadnieniem podjętego wyboru,  jest dla 
niej dowód zewnętrzny.

Praktyka oparta na dowodzie to proces pie-
lęgnacji uwzględniający pacjenta, jego prefe-
rencje, środowisko kliniczne, dostępne środki 
oraz aktualny dający się zastosować dowód 
naukowy. Wszelkie kliniczne decyzje konfron-
towane są z dostępną  wiedzą medyczną i na 
tej podstawie, pielęgniarka podejmuje decyzje 
dotyczące pielęgnacji chorego  pamiętając, że 
ostateczny wybór zawsze należy do pacjenta. 

Tradycyjna forma współpracy z pacjentem 
polega głównie na skupieniu uwagi na cho-
robie, problemie pielęgnacyjnym. Chory naj-
częściej jest traktowany przedmiotowo. W 
preferowanym nowym modelu pielęgniarstwa 

współpraca z pacjentem powinna obejmo-
wać zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta, 
uwzględniać jego życzenia i oczekiwania oraz 
proaktywne udzielanie informacji przez pielę-
gniarkę o przebiegu procedur pielęgnacyjnych, 
możliwym odczuwaniu nieprzyjemnych do-
znań, bólu. 

Wybór poparty dowodem zewnętrznym to 
wspólny wybór najlepszych opcji pielęgnacji, 
zaakceptowany przez chorego. Taki model pie-
lęgnacji wymaga od pielęgniarek eksperckiej 
wiedzy, taktu w kontakcie z pacjentem, szcze-
rości i otwartości.

Wdrażając EBP należy pamiętać o jego 
trzech nierozłącznych obszarach:

• osobistym

• organizacji

• edukacji

Obszar osobisty obejmuje autorefleksję, 
krytyczne myślenie oraz ustawiczne kształ-
cenie i rozszerzanie kompetencji. Krytyczne 
myślenie to nic innego jak praktyczne podej-
ście, analiza dostępnych informacji ich warto-
ściowanie, aby znaleźć rozwiązanie problemu. 
Krytycznego myślenia można się nauczyć i na-
leży go doskonalić. Obszar osobisty w praktyce 
pielęgniarskiej pozwala na korzystanie z auto-
nomii praktyki oraz zwraca uwagę, że ważne 
jest specyficzne podejście do własnej praktyki.

Kolejny istotny obszar EBP to sfera organiza-
cji, która obejmuje zmianę praktyki klinicznej, 
podnoszenie jakości opieki, wsparcie persone-
lu oraz opracowanie CPD - planu dla persone-
lu. Zarządzanie kliniczne jest globalnym pro-
cesem zapewniania jakości, aby gwarantować 
utrzymanie standardów opieki i kształtować 
odpowiedzialność ochrony zdrowia.
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Ważnym elementem obszaru organizacji 
EBP to spójność zarządzania, obejmująca po-
ziomy opieki, nadzoru, personelu, sprzętu.

Ostatnim istotnym obszarem EBP jest sfera 
edukacji, na którą składają się: model edukacji 
pielęgniarskiej oraz rola lidera. Bardzo ważnym 
w tym obszarze jest ustawiczne kształcenie w 
miejscu pracy. Powinno być one powszechne, 
ustawiczne, wielopoziomowe, zorganizowane 

oraz metodycznie uporządkowane. 

Kształcenie ustawiczne w miejscu pracy po-
siada bardzo wiele zalet oraz korzyści dla pra-
codawcy:

• lepsze rezultaty leczenia

• zmniejszenie liczby błędów medycznych

• mniejsza liczbę pozwów sądowych

• zmniejszenie liczby wypadków

• obniżenie kosztów leczenia

Znakiem współczesnych czasów jest 
wzrost znaczenia jakości. Poprawa jakości 
powinna zapewnić efektywne i sprawne funk-
cjonowanie systemu opieki zdrowotnej pro-
wadząc do zadowolenia pacjentów z usług, 
satysfakcji pracowników z wykonywanej pra-
cy i efektywnego wykorzystania posiadanych 

zasobów. Obecnie przed pielęgniarstwem stoją 
nowe wyzwania w kategorii medycznej, ekono-
micznej, i etyczno – prawnej. 

Do kategorii medycznej można zaliczyć 
zwiększone zapotrzebowanie na opiekę pielę-
gniarską związaną głównie ze starzeniem się 
społeczeństw, czyli opiekę długoterminową, 
opiekę w miejscu zamieszkania i wychowania 
oraz opiekę paliatywną. 

Wyzwania ekonomiczne to koszty zwią-
zane ze świadczeniem opieki związanej z wzro-
stem liczby osób nieaktywnych zawodowo, 
których utrzymanie spada na społeczeństwo i 
system danego państwa. 

Kategoria etyczno – prawna związana 
jest z dylematami etycznymi oraz pojawiający-
mi się błędami w sztuce pielęgniarskiej. 

Tradycyjny model pielęgniarstwa jest sta-
tyczny, zdefiniowany funkcjami zawodowymi, 
dlatego pożądanym zdaje się paradygmat dy-
namiczny, elastyczny, skupiony na pacjencie 
i jego oczekiwaniach. Umacnianie pielęgniar-
stwa i położnictwa powinno koncentrować 
się na przywódczej roli pielęgniarki i rozwoju 
praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach 
naukowych.

Piśmiennictwo u autorek
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„Współczesne pielęgniarstwo operacyjne  
w Kardiochirurgii”

To temat IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej zorganizowanej przez 
Zespół ds Pielęgniarstwa Operacyjnego działający przy ORPiP w Katowicach w dniu   
6 listopada 2014 roku  

Patronat naukowy nad konferencją objęła dr 
Maria Trzeciak- Pełnomocnik Dziekana Zamiej-
scowego  Wydziału   Nauk o Zdrowiu w Tychach  
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. 
J Ziętka w Katowicach. Witając uczestników 
konferencji podkreśliła jak bardzo odpowie-
dzialny jest to zawód, wymagający ogromnej 
wiedzy. Patronat honorowy objęło Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, a pa-
tronat medialny TVP Katowice.
 Gości oraz uczestników Konferencji przywitała 

dr Marola Bartusek- Przewodnicząca ORPiP w 
Katowicach oraz mgr Danuta Siemiątkowska- 
Przewodnicząca Zespołu ds Pielęgniarstwa 
Operacyjnego. 
Dr Mariola Bartusek odczytała list prof. dr hab. 
n. med. Mariana Zębali  Dyrektora Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu skierowany 
do uczestników konferencji w którym pan Pro-
fesor pisze:

„Nie mam wątpliwości, że tylko dzięki  dzieleniu 
się doświadczeniem uzyskujemy coraz lepsze 
wyniki leczenia  w całej medycynie a zwłaszcza 
w medycynie  zabiegowej. To nie przypadek, 
że dzisiaj szczególnie w wysokospecjalistycz-

nych dziedzinach takich jak kardiochirurgia  
istotne znacznie ma praca zespołowa  lekarza  
kardiochirurga, anestezjologa,
kardiologa, pielęgniarki, rehabilitanta, perfu-
zjonisty w ramach HEART TEAMU”
Życzył twórczych obrad i milej koleżeńskiej at-
mosfery która ułatwia  wymianę doświadczeń 
zawodowych.

 Następnie zaprezentowano  poruszający film 
dokumentalny o profesorze Zbigniewie Reli-
dze pt. „Profesor od serca”. Były to wspomnie-
nia współpracowników Profesora m. in. prof.  
M  Zębali oraz prof.A Bochenka oraz wypo-
wiedzi samego prof. Religi. Film podkreślał 
jak dużo prof. Religa włożył w rozwój polskiej 
kardiochirurgii. Były krótkie kadry filmowe z 
zabiegów operacyjnych z udziałem prof. Reli-
gi oraz to najsłynniejsze zdjęcie, które obiegło 
cały świat- zmęczony profesor siedzący przy 
stole pacjenta, a w rogu sali śpiący, zmęczony 
asystent. Profesor był też założycielem Funda-
cji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu funkcjo-
nującej do dnia dzisiejszego oraz inicjatorem 
koncertów „Serce za serce” na którym nagra-
dzani darczyńcy wspierający Fundację. 

 Ciekawy wykład zaprezentował prof. dr hab. 
n. med. Marek Deja  Ordynator Oddziału 
Kardiochirurgii GCM w Katowicach Ochojcu. W 
wystąpieniu nawiązał do nowoczesnych metod 
operacyjnych w kardiochirurgii, m.in. wspo-
mniał o TAVI - przezudowej i przezkoniuszko-
wej implantacji zastawki aortalnej. 
Nadmienił, iż w/w zabiegi odbywają się na sali 
hybrydowej we współpracy z zespołem kardio-
logów i wymagają od całego zespołu operacyj-
nego coraz większej wiedzy oraz umiejętności. 

Prof. M. Deja przedstawił współcze-
sną definicję i koncepcję pielęgniarstwa ope-
racyjnego. Omówił rolę i wyzwania stawiane 

Relacja z konferencji
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pielęgniarkom operacyjnym we współczesnej 
kardiochirurgii. Podsumowując swój wykład 
wyraził uznanie i szacunek dla pracy pielęgnia-
rek operacyjnych, doceniając wartość zespołu 

pielęgniarek operacyjnych z którymi ma przy-
jemność pracować. W swoich wypowiedziach 
wielokrotnie cytował mgr Joannę Borzęcką 
pielęgniarkę specjalistkę z pielę.operacyjnego 
z Lublina, która  jest autorką wielu opracowań 
dotyczących Pielęgniarstwa Operacyjnego a 

współpracuje z naszym Zespołem od pierwszej 
konferencji
Pierwsza sesja Konferencji, której tematem 
przewodnim była Transplantologia w Kar-
diochirurgii - „Jesteśmy, aby ratować, 
leczyć, dawać nadzieję ‘’ przygotowana zo-
stała przez pracowników Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. Wzięli w niej udział:
Dr n. med. Marcin Maruszewski, przybliżył 
nam tematykę przeszczepu serca i płuc jako 
szansy na nowe życie. Poruszył temat dylema-
tów moralnych związanych dawstwem i bior-

stwem  które występują w transplantologii. 
Przedstawił  krótko historię przeszczepienia 
narządów, regulacje prawne obowiązujące w 
Polsce. Omówił strukturę, zadania POLTRAN-
SPLANTU- centrum organizacyjno - koordynu-
jące do spraw transplantologii, zasadę zgody 
domniemanej.  Omówił techniki pobierania i 
przeszczepiania narządów. Tematy wzbudziły 
ogromne zainteresowanie szczególnie wśród 
pielęgniarek  operacyjnych nie pracujących w 
blokach operacyjnych kardiochirurgicznych.
Kolejny interesujący wykład wygłosiła spe-
cjalistka z pielęgniarstwa operacyjnego 
Ewa Otlik. W prezentacji Gotowość Trans-
plantacyjnych Zespołów Wyjazdowych omówi-
ła interdyscyplinarną dziedzinę medycyny jaką 
jest transplantologia. Opowiedziała o  goto-
wości transplantacyjnego zespołu wyjazdowe-
go-  jego skład, strukturę w chwili zgłoszenia 
dawcy. Standardową procedurę jaka funkcjo-
nuje w Śląskim Centrum Chorób Serca. Wy-
kład promował ideę ratowania życia poprzez 
oddanie narządów do transplantacji, zachęcał 
do podpisania oświadczenia woli, które można 
pobrać otwierając komputer, nie wychodząc z 
domu, klikając dawca.pl. BĄDŹMY ŚWIADO-
MYMI DAWCAMI NARZĄDÓW.

Marcin Borowicz –perfuzjonista, przedstawił 
technikę, urządzenia i działanie krążenia po-
zaustrojowego oraz przygotowanie tzw. płuco- 
serca do zabiegu operacyjnego. Omówił rolę i 
zadania wynikające z zastosowania krążenia 
pozaustrojowego.

Na zakończenie pierwszej sesji głos zabrała 

Barbara Dąbrowska Prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Przed-
stawiła aktualne wydarzenia w Pielęgniarstwie 

Relacja z konferencji

prof. Marek Deja

mgr Emilia Wojdas mgr Aldona Michalska spec. pil. oper. Ewa Otlik
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Operacyjnym oraz przekazała informację o 
tym, iż polskie pielęgniarki operacyjne zostały 
przyjęte do EORNY (Europejskiego Stowarzy-
szenia Pielęgniarek Operacyjnych).
Motywem przewodnim drugiego pane-
lu tematycznego były „Wyzwania  pie-
lęgniarki operacyjnej we współczesnej 
Kardiochirurgii” przygotowany przez zespół 
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. 
L. Gieca Blok Operacyjny Oddziału Kardiochi-
rurgii.
Niewątpliwie takim wyzwaniem są małoinwa-
zyjne operacje naprawcze zastawki mitralnej 
z wykorzystaniem techniki endowizyjnej, któ-
re w sposób profesjonalny przedstawiła mgr 
Aldona Michalska  specjalistka pielęgniar-
stwa operacyjnego. Wyjaśniła nam co to jest 
mini MVpl -to remodelująca annuloplastyka, 
czyli plastyka zastawki mitralnej za pomocą 
sztucznego pierścienia, wykonywana z małej 
prawostronnej torakotomii przednio-bocznej. 
Omówiła zalety stosowania tej metody  a także 
etapy zabiegu, rolę i zadania pielęgniarki ope-
racyjnej
Tematykę balonu do kontrapulsacji wewnątrz-
aortalnej IABP  -  postępowanie  i rolę pie-
lęgniarki operacyjnej  szczegółowo omówiła 
specjalistka pielęgniarstwa  operacyjne-
go Jadwiga Wojdas. Kontrapulsacja to me-
toda polegająca na mechanicznym, czasowym 
wspomaganiu niewydolnego serca na zasadzie 
kontrapulsacji. Głównym jej zadaniem jest 
redukcja obciążenia następczego lewej ko-
mory serca oraz wzrost ciśnienia i zwiększo-
ny przepływ przez naczynia wieńcowe i tętni-
ce łuku aorty.
Nowatorski temat  omawiający metody moleku-
larne jako narzędzie diagnostyczne wybranych 
chorób bakteryjnych serca jak również pro-
blem zakażeń w kardiochirurgii  przedstawiła z 
pasją i zaangażowaniem Emilia  Wojdas, stu-
dentka studiów magisterskich Wydziału Nauk 
Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Rolę i zadania pielęgniarki operacyjnej w za-
biegu wymiany zastawki aortalnej przedstawiły  
pielęgniarki operacyjne  mgr  Ilona Matyja-
szek, mgr Aneta Grzesiak z Bloku Kardiochi-
rurgii SP Szpitala Klinicznego w Lublinie. 
Nowoczesne metody wspomagania krążenia  
u dorosłych i dzieci przedstawiła dr n med.  
Joanny Śliwki. Jeżeli, pomimo intensywnego 
leczenia farmakologicznego niewydolność ser-

ca nadal postępuje jedyną metodą jest trans-
plantacja serca. Brak odpowiedniej liczby daw-
ców, długi okres oczekiwania powoduje coraz 
powszechne stosowanie urządzeń do mecha-
nicznego wspomagania krążenia. Pani doktor 
pokazała nam swoich małych pacjentów i ich 
poruszające historie. Konstruktywne działa-
nia zespołów pielęgniarek operacyjnych dla 
bezpiecznego zapewnienia pracy w bloku kar-
diochirurgicznym – przedstawiła mgr Jolan-
ta Świderek- Pielęgniarka Oddziałowa  Bloku 
Kardiochirurgii  GCM Katowice  
 W części praktycznej uczestnicy konferen-
cji podzieleni na grupy wzięli udział w warsz-
tatach przygotowanych przez współpracujące 
z Zespołem firmy, które prezentowały swoje 
wyroby i ich zastosowanie. Uczestnicy mogli 
w sposób praktyczny dotknąć, zobaczyć, wy-
próbować działania narzędzi, sprzętu, zadawać 
pytania dot. np. protez   naczyniowych stoso-
wanych w kardiochirurgii, balonu do kontrapul-
sacji wewnątrzaortalnej  IABP,  zapoznać się  z 
najnowszymi metodami leczenia wad zastaw-
kowych, zapoznać się ze  specyfiką narzędzi 
do operacji wieńcowych oraz miniinwazyjnych 

operacji serca. Poznać zasady działania sztucz-
nych zewnętrznych komór serca oraz wszcze-
pialnych pomp wspomagania układu krążenia, 
a także zapoznać się z nowoczesnymi szwami 
antybakteryjnymi, opatrunkami  zabezpiecza-
jącymi ranę pooperacyjną.
Podsumowując Konferencję można powiedzieć, 
że wzbudziła w uczestnikach wiele emocji. Było 
poważnie, bo przecież tematyka poważna ale 
też interesująco oraz zabawnie bo prelegenci 
wykazali się  również poczuciem humoru.

mgr Monika Truchan
Członek zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

foto: Jacek Trytko

Relacja z konferencji

mgr Ilona Matyjaszek mgr Aneta Grzesiak dr Joanna Śliwka
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Małoinwazyjne operacje naprawcze  
zastawki mitralnej (mini MVpl.)

 z wykorzystaniem techniki endowizyjnej  
Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej

mgr Aldona Michalska 
Specjalizacja z Pielęgniarstwa Operacyjnego 

SPSK nr7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca

Motywem przewodnim drugiego panelu tematycznego ogólnopolskiej 
konferencji naukowo-szkoleniowej „Współczesne pielęgniarstwo w kardiochi-
rurgii”, która odbyła się 06. 11. 2014 r. w Łaziskach Górnych, były wyzwania 
stawiane pielęgniarkom operacyjnym we współczesnej kardiochirurgii. 

Niewątpliwie takim wyzwaniem są małoin-
wazyjne operacje naprawcze zastawki mitral-
nej z wykorzystaniem techniki endowizyjnej. 
Co to jest mini MVpl.?  To remodelująca an-
nuloplastyka, czyli plastyka zastawki mitralnej 
za pomocą sztucznego pierścienia, wykonywa-
na z małej prawostronnej torakotomii przed-
nio-bocznej. Zalety stosowania tej metody są 
duże. Wskazują one na:
	zmniejszenie urazu operacyjnego i dole-

gliwości bólowych,
	krótszy okres hospitalizacji i rekonwale-

scencji,
	zmniejszenie przetoczeń krwi i środków 

krwiopochodnych,
	niższe  koszty leczenia, 
	zadawalający efekt kosmetyczny,
	lepszą jakość życia pacjentów.  
Oczywiście nie wszyscy pacjenci z niedomy-

kalnością zastawki mitralnej mogą mieć wyko-
naną operację tą techniką. Istnieją ścisłe kry-
teria kwalifikujące do korekcji niedomykalności 
metodą małoinwazyjną. Są to m.in.:
	brak zwapnień płatków lub pierścienia,
	płatki zastawki są niezmienione zapalnie,
	aparat podzastawkowy nie może być w 

znacznym stopniu uszkodzony.
Pozwolę sobie pokrótce opisać przebieg 

operacji mini MVpl., wskazując równocześnie 
na rolę i zadania pielęgniarki operacyjnej, a 

zwłaszcza więcej uwagi chciałabym poświę-
cić zadaniom pielęgniarki pomagającej. Etapy 
operacji obejmują kolejno:
I. Prawostronna torakotomia przednio-

-boczna i kaniulacja serca
1. Uwidocznienie przednio-bocznej części 

klatki piersiowej. Istotne jest, zatem 
właściwe ułożenie pacjenta.

2. Minitorakotomia boczna prawostronna. 
Kilkucentymetrowe cięcie w linii pacho-
wej przedniej w IV przestrzeni między-
żebrowej.

3. Jednocześnie następuje równoległe przy-
gotowanie do krążenia pozaustrojowego. 
Dwie kaniule, tętniczą i żylną, wprowadza 
się do naczyń udowych oraz drugą kaniulę 
żylną – do żyły szyjnej wewnętrznej pra-
wej. Pachwinę otwiera się chirurgicznie. 
Kaniulę tętniczą zakłada się metodą Sel-
dingera (przez wkłucie) i łączy z linią tęt-
niczą układu krążenia pozaustrojowego. 
Pierwszą kaniulę żylną zakłada się rów-
nież metodą Seldingera przez żyłę udową 
do żyły głównej dolnej i dalej docelowo 
do prawego przedsionka. Z kolei drugą 
kaniulę żylną wprowadza się przez żyłę 
szyjną wewnętrzną prawą do żyły głów-
nej górnej. Do tej kaniuli podłącza się 
odpowiedniej długości dren, aby możliwe 
było połączenie obu kaniul żylnych za po-
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mocą trójnika 3/8-3/8 – 1/2 z linią żylną 
układu krążenia pozaustrojowego. Zasa-
dą jest kaniulacja udowa: żylna i tętnicza 
oraz kaniulacja szyjna: żylna.

4. Pacjent przygotowany jest do wejścia w 
krążenie pozaustrojowe. Operację wyko-
nuje się w umiarkowanej hipotermii (28 
– 32°C).

II. Krążenie pozaustrojowe i annu-
loplastyka zastawki mitralnej za 
pomocą sztucznego pierścienia

1. Przejście do bocznej torakotomii.  Ope-
rator zakłada soft tissue, którego zaletą 
jest to, że ściśle przylega do nacięcia, 
pozwala na lepsze uwidocznienie pola 
operacyjnego oraz zapobiega traumaty-
zacji tkanek przez założony retraktor.

2. Następnie chirurg preparuje i otwiera 

worek osierdziowy. Zakłada kilka szwów 
odciągających na worek osierdziowy.

3. Operator wykonuje nacięcie w II prze-
strzeni międzyżebrowej i zakłada długi, 
gruby trokar (10). Przez założony port 
podłącza się tor wizyjny i insuflację. 
Podczas operacji, co jest bardzo istotne, 
podaje się dwutlenek węgla, który naj-
ogólniej mówiąc, będąc cięższym od po-
wietrza wypełnia jamy serca, zapobiega-
jąc ich zapowietrzeniu. 

4. Następnie zakłada się krótki, gruby tro-
kar (10) w V przestrzeni międzyżebro-
wej. Przez ten port w późniejszym etapie 
operacji zakłada się miękki ssak i łączy 
go z linią układu krążenia pozaustrojo-
wego zwaną wentem.

5. Kolejny etap to wejście w krążenie poza-
ustrojowe, preparowanie lewego przed-
sionka.

6. Operator wykonuje jeszcze dwa nacięcia:
• pierwsze na haczyk przedsionkowy – 

nad lewym przedsionkiem w okolicy 
przymostkowej,

• drugie na klem aortalny – między linią 
pachową przednią i środkowo-oboj-
czykową w II przestrzeni międzyże-
browej. 

7. Założenie klemu aortalnego (tzw. „Chi-
twood”) i zaklemowanie aorty.

8. Założenie igły do kardioplegii w celu po-

dania płynu kardioplegicznego.
9. Otwarcie lewego przedsionka, założenie 

haczyka przedsionkowego, który sta-
bilizuje się za pomocą ramienia stabili-
zatora. Haczyk unosząc ścianę lewego 
przedsionka zapewnia lepszy dostęp do 
zastawki i lepszą jej wizualizację.

10. Operator zakłada pojedyncze szwy ma-
teracowe na pierścień mitralny.

11. Następuje implantacja pierścienia okre-
ślonego typu i rozmiaru.

12. Zszycie lewego przedsionka.
13. Zdjęcie klemu aortalnego, rozpoczęcie 

okresu reperfuzji.
III. Zakończenie operacji

1. Wyjście z krążenia pozaustrojowego. 
Usunięcie dwóch kaniul żylnych i kaniuli 
tętniczej.

2. Naszycie elektrod nasierdziowych.
3. Hemostaza.
4. Kontrola ilościowa materiału opatrunko-

wego oraz kontrola ilościowa i jakościowa 
instrumentarium. Poinformowanie ope-
ratora o stanie zgodności.

5. Warstwowe zamknięcie torakotomii, pod-
łączenie drenażu. Warstwowe zamknię-
cie pachwiny.

6. Dezynfekcja rany operacyjnej, założe-
nie jałowych opatrunków, kontrola stanu 
skóry.

7. Segregacja odpadów, zabezpieczenie 
ostrych przedmiotów – postępowanie 
zgodne z obowiązującą instrukcją Zespo-
łu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

8. Uzupełnienie i podpis obowiązującej do-
kumentacji medycznej.

Pielęgniarki operacyjne, w związku z 
pełnieniem ról zawodowych, wykonują 
trzy rodzaje zadań:

1. zadania związane z przygotowaniem do 
zabiegu operacyjnego,

2. zadania wykonywane podczas zabiegu 
operacyjnego,

3. zadania wykonywane po zabiegu opera-
cyjnym.

W przygotowaniu sali operacyjnej do zabiegu 
kardiochirurgicznego pielęgniarce instrumen-
tującej pomaga i asystuje pielęgniarka poma-
gająca. Pielęgniarka pomagająca jest ważnym 
ogniwem zespołu operacyjnego, dlatego też 
nie może być osobą przypadkową. Posiada ona 
wiedzę i umiejętności pielęgniarki instrumentu-
jącej. Jej kompetencje są koniecznym warun-
kiem, aby pielęgniarka asystująca do zabiegu 
mogła w pełni skoncentrować się na przepro-
wadzanej operacji. Na sali operacyjnej musi się 
ona wykazywać dużą zdolnością organizacyj-
ną: przygotować i podać sprzęt, płyny, materiał 
szewny oraz każdy niezbędny podczas zabiegu 
materiał w odpowiednim momencie.

Przed przystąpieniem do zabiegu mini 
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MVpl., do zadań pielęgniarki pomagającej 
należy:
	 sprawdzenie funkcjonowania aparatury me-

dycznej,
	 przygotowanie narzędzi (zestawu podsta-

wowego i zestawów dodatkowych), mate-
riałów i niezbędnego sprzętu do operacji,

	 przygotowanie obowiązującej dokumentacji 

medycznej,
	 przygotowanie odpowiedniego pakietu bieli-

zny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
	 sprawdzenie kompletności materiału szew-

nego,
	 sprawdzenie tożsamości pacjenta i rodzaju 

planowanej u niego operacji, odnotowanie 
ewentualnych alergii u pacjenta, naklejenie 
elektrody biernej,

	 pomoc pielęgniarce instrumentującej w 
ubraniu odzieży chirurgicznej, rozpakowa-
nie wierzchniej warstwy pakietów z bielizną 
i narzędziami, podanie materiału szewnego, 
płynów i niezbędnego sprzętu,

	 pomoc chirurgom w ubraniu fartuchów ope-
racyjnych,

Przygotowanie sprzętu do mini MVpl. 
obejmuje:
	 dobór odpowiedniego instrumentarium, 

które jest dosyć rozbudowane i zawiera:
• zestaw krążeniowy – to zestaw podsta-

wowy, który ze względu na specyfikę blo-
ku operacyjnego oraz fakt, iż większość 
operacji wykonuje się w krążeniu poza-
ustrojowym zyskał miano zestawu krąże-
niowego,

• zestaw do mini MVpl., zawierający specja-
listyczne instrumentarium endoskopowe,

• retraktor do mini MVpl., w którym znaj-
dują się także haczyki przedsionkowe 
oraz imadło i trzpień,

• stabilizator do haczyka przedsionkowego,
• optykę,
• naczynia plus duży retraktor.

	 w pogotowiu, zawsze jest przygotowana 
piła akumulatorowa plus baterie do tej piły 
(na wypadek konwersji, gdyby zaistniała 
konieczność wykonania operacji techniką 
klasyczną przez sternotomię),

	 przygotowania obejmują także dobór odpo-

wiedniego zestawu obłożeń operacyjnych. 
Wiele firm medycznych wychodzi naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom zgłaszanym 
przez bloki operacyjne różnych specjalności. 
Firmy oferują gotowe zestawy bielizny ope-
racyjnej, spełniającej wymogi normy PN-EN 
13795 w części dotyczącej wymogu barie-
rowości obłożeń, które stosujemy w naszym 
bloku operacyjnym w Katowicach-Ochojcu. 
Ponadto do zabiegu mini MVpl. przygo-

towujemy:
	 małę łyżki do wewnętrznej defibrylacji,
	 długie ostrze do elektrokoagulacji,
	 fartuchy jednorazowe plus rękawiczki,
	 pakiety dodatkowego materiału opatrunko-

wego,
	 miarki i pierścienie mitralne różnych typów i 

rozmiarów,
	 zestaw do udowej kaniulacji żylnej i tętniczej 

oraz odpowiednie kaniule tętnicze i żylne,
	 kamerę plus mankiet foliowy na optykę i 

przewód kamery,
Istotne jest sprawdzenie funkcjonowania 

aparatury medycznej, tj. elektrokoagulacji i 
kolumny do zabiegów endowizyjnych, 
	 ponadto musimy pamiętać, aby przygoto-

wać, wspomniany wcześniej, soft tissue oraz 
head lamp (lampę czołową dla operatora),

	 sprawdzamy, czy posiadamy kompletny ma-
teriał szewny, adekwatnie do danego etapu 
zabiegu,

	 oraz: drenaż czterokomorowy, dreny: pro-
sty i zakrzywiony, płyny do dezynfekcji, 
0,9% NaCl, także roztwór ciepłej soli fizjo-
logicznej do optyki.

Podsumowanie
Współczesna chirurgia zmierza w kierunku 

rozwoju metod małoinwazyjnych, minimali-
zujących uraz operacyjny, wykorzystujących 
specjalistyczny sprzęt i coraz doskonalsze, co-
raz bardziej wyrafinowane instrumentarium. 
Zastosowanie nowych technik operacyjnych i 
ich doskonalenie, stanowi duże wyzwanie dla 
zespołu operacyjnego, w tym dla pielęgniarek 
operacyjnych. Implikuje to taki proces zmian, 
którego rezultatem jest wzrost zakresu ich 
obowiązków, wiedzy i umiejętności. 

Wymaga się od nich coraz większej spraw-
ności, adaptacji do zmian, ciągłego podnosze-
nia kwalifikacji oraz antycypowania przyszłego 
rozwoju zawodowego zgodnie z obowiązu-
jącymi trendami w chirurgii. Od pielęgniarek 
operacyjnych oczekuje się nie tylko wysokich 
kompetencji zawodowych, ale i społecznych.

Praca w sali operacyjnej jest pracą wybit-
nie zespołową. Na sukces, powodzenie zabiegu 
operacyjnego, pracuje cały zespół. Pielęgniar-
ka operacyjna jest jego ważnym ogniwem.

foto: Aldona Michalska
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„Zawsze w Gotowości”

czyli kilka słów o stresie 
 w zawodzie pielęgniarki i położnej

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Praca pielęgniarki i położnej niewątpliwie jest obciążająca zarówno fizycznie, jaki i 
psychicznie. Chcąc, nie chcąc, stres jest nieodłącznym elementem i towarzyszem ich 
pracy. Wiąże się to nie tylko z samą specyfiką tych zawodów, lecz często wynika rów-
nież z niedociągnięć na poziomie organizacyjnym i systemowym w zakładzie pracy. 

Praca personelu pielęgniarskiego związana 
jest z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie 
i zdrowie, wymaga uważności, wysiłku fizycz-
nego i dyspozycyjności do opieki nad chorym i 
cierpiącym człowiekiem. Można powiedzieć, że 
pielęgniarka i położna będąc w pracy, musi być 
zawsze w gotowości, czujna i napięta, nieza-
leżnie od pory dnia i nocy oraz własnego sa-
mopoczucia. 

Stawiane jej wymagania są wysokie i często-
kroć ze sobą sprzeczne, co wiąże się z dodat-
kowym obciążeniem emocjonalnym. Na przy-
kład pacjenci oczekują, że pielęgniarka będzie 
ciepła i empatyczna, a jednocześnie szybka i 
skuteczna w wykonywanych przez siebie czyn-
nościach; że będzie uśmiechnięta i skupiona; 
skoncentrowana na tym, co robi i jednocześnie 
z dużą podzielnością uwagi; kompetentna w 
pielęgnowaniu i zarazem otwarta na wysłucha-
nie (nie tylko tych związanych ze zdrowiem) 
skarg pacjentów. Do tego dochodzi jeszcze 
zmianowy, nieregularny, wybijający z natural-

nego rytmu snu i czuwania system pracy, za-
grożenie osobistego bezpieczeństwa związane 

z ryzykiem zakażeń, kontakt z ludzkimi wy-
dzielinami, brudem, konieczność przekraczania 
bariery intymności. Należy wspomnieć jeszcze 
o nierzadkiej konieczności uczestniczenia pie-
lęgniarek i położnych w sytuacjach na skraju 
życia i śmierci, które generują kolejną „dawkę” 
stresu. 

Być może jest taki czas…, i takie miejsce…, 
gdzie nie musisz być już czujna i gotowa… Ta-
kie miejsce i czas, gdzie możesz zdjąć z sie-
bie kostium pielęgniarki/położnej i być sobą… 
Taką, jaka jesteś… Takie miejsce i czas…, 
gdzie nikt nie patrzy Ci na ręce… i nie obser-
wuje tego, co robisz… Takie miejsce i czas…, 
gdzie możesz myśleć również o sobie i swo-
ich potrzebach…, pragnieniach…, marzeniach… 
Gdzie możesz dbać o swoją wygodę i komfort… 
Gdzie możesz być uważna na sygnały płyną-
ce z Twojego ciała… zmęczenie…, napięcie…, 
ból… To ciekawe, gdzie jest takie miejsce… i 
taki czas… dla Ciebie… Być może to czas, gdy 
wracasz do domu…, do swoich czterech ścian… 
Gdy bierzesz prysznic, aby zmyć z siebie trudy 
i zmęczenie po pracy…, słyszysz kojący szum 
wody…, czujesz przyjemny zapach mydła…, 
szamponu…, żelu do mycia… Czujesz jak pły-
nąca woda obmywa Cię… i pozostawia Twoje 
ciało i umysł czyste…, świeże…, odprężone… A 
potem… siadasz…, wyciągasz nogi…, opierasz 
stabilnie plecy…,  choć na chwilkę…, na wygod-
nej kanapie…, a może fotelu i… zamykasz na 
moment oczy… albo oglądasz swój ulubiony 
serial…, czytasz gazetę lub książkę…, słuchasz 
muzyki…  lub też po prostu robisz to, co lubisz 
i co sprawie Tobie przyjemność… A może to 
czas, gdy idziesz na spacer… do lasu…, parku… 
swoją ulubioną ścieżką… To naprawdę cieka-
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we, gdzie jest dla Ciebie taki czas i takie miej-
sce…, gdzie możesz zatroszczyć się o siebie…

 

Kolejnym źródłem stresu w pracy pielę-
gniarki i położnej są stresory wynikające z 
organizacji pracy. Wiążą się one z sytuacjami 
zawierającymi w sobie spory ładunek nieprzy-
jemnego napięcia emocjonalnego, takimi jak 
konflikty międzyludzkie (z pacjentami oraz ich 
rodzinami, współpracownicami, przełożonymi), 
nieporozumienia wynikające z braku otwartej i 
jasnej komunikacji w zespole, sprzeczne pole-
cenia służbowe przełożonych różnego szczebla 
(np. oddziałowej, ordynatora, dyrekcji danej 
placówki medycznej), przerzucanie odpowie-
dzialności, czy też brak właściwej współpracy 
między różnymi grupami zawodowymi. Ponad-
to poważnymi stresorami są także - nadmiar 
obowiązków spoczywających na barkach per-
sonelu pielęgniarskiego związany z brakami 
kadrowymi oraz nadmiarem biurokracji. Pie-
lęgniarki niejednokrotnie stają przed trudnym 
dylematem, czy poświęcić czas pacjentowi, czy 
też kolejnym raportom i sprawozdaniom. I tak 
już stresującej pracy bardzo często towarzyszy 
pośpiech, poczucie niedocenienia (również fi-
nansowego) i frustracji zawodowej. 

Być może jest tak…, że jest jeszcze, oprócz 
pracy zawodowej, jakiś inny obszar Twojego 
życia, z którego czerpiesz zadowolenie i satys-
fakcję… Być może pielęgnujesz kwiaty w do-
niczkach… na parapecie lub w ogródku… Podle-
wasz je…, nawozisz…, przycinasz suche listki…, 
mówisz do nich…, a nawet może śpiewasz… 
Być może każdego dnia cieszysz się z tego, 
jak rosną…, kwitną…, wydają owoce… A być 
może spełniasz się jako żona…, matka…, przy-
jaciółka… Albo odnajdujesz radość codzien-
nych, prostych czynnościach… W zakupach…, 
przygotowywaniu posiłków…, organizowaniu 
uroczystości rodzinnych…, sprzątaniu mieszka-
nia…, dbaniu o domową przestrzeń… Ciekawe 
w jakich aktywnościach poza pracą odnajdu-
jesz spełnienie…, odnajdujesz siebie…

 

Wiele pielęgniarek i położnych, pracując w 
kilku miejscach, gnając z jednej pracy do dru-
giej i od jednych obowiązków i wymagań do 
kolejnych, często zapomina o sobie i swoich 
potrzebach – są zagonione, przepracowane i 
przemęczone. Jest to również kolejne źródło 

stresu. Zaniedbywanie podstawowych potrzeb, 
takich jak potrzeba snu, posiłku, skorzystania z 
toalety na rzecz potrzeb pacjentów i oczekiwań 
przełożonych, to niestety „chleb powszedni” 
tych zawodów. 

Gdybyś mogła sobie wyobrazić…, że w ciągu 
całego dnia pracy…, w nocy lub we dnie…, mo-
żesz mieć 15 minut tylko dla siebie…, to jak byś 
ten czas wykorzystała… TYLKO DLA SIEBIE??? 
Czego potrzebujesz DLA SIEBIE, abyś mogła 
zregenerować swoje siły…, aby Twoje uważne 
oczy i uszy…, troskliwe i opiekuńcze dłonie…, 
schodzone nogi… mogły choć przez chwilę od-
począć…? Może usiadłabyś baaaardzo wygod-
nie…, może napiłabyś się  kilka łyków…, zjadła 
kilka kęsów… Powoli…, w swoim własnym tem-
pie i rytmie…, nieśpiesznie…, jakby czas zwolnił 
na te 15 minut… TYLKO DLA CIEBIE… A może 
popatrzyłabyś za okno… na niebo i chmury…, 
na linię horyzontu…, na zieleń… A może wręcz 
przeciwnie… zmrużyłabyś oczy…, znajdując 
spokój w ciemności pod powiekami…, wsłuchu-
jąc się w siebie…, w ciszę…, w Twoją ulubioną 
muzykę… A może porozmawiałabyś z koleżan-
ką o czymś przyjemnym… lub trudnym…, wy-
puszczając z siebie wraz z wypowiadanymi sło-
wami napięcie… Gdybyś miała 15 minut TYLKO 
DLA SIEBIE…

Mając w świadomości wszystkie obciążenia 
związane z wykonywaniem zawodu pielęgniar-
ki i położnej, trudno sobie wyobrazić, jak moż-
na na co dzień w taki sposób pracować… Nie 
zapominajmy jednak, że pewien poziom stresu 
jest potrzebny i pomocny do radzenia sobie z 
wyzwaniami i wymaganiami, zarówno w obsza-
rze pracy jak i życia osobistego. Ważne jest, 
aby stres stawał się raczej sprzymierzeńcem 
niż wrogiem. A o zapobieganiu negatywnym 
skutkom stresu już w następnym artykule. 

Piśmiennictwo u autorki
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Porty naczyniowe
udogodnienie, czy problem?

Aneta Laprus
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.

Małopolskie Centrum Sercowo - Naczyniowe PAKS - Chrzanów
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła - Sosnowiec

Port naczyniowy to długoterminowy dostęp dożylny, w którym jeden 
koniec cewnika naczyniowego umieszczono w dużym naczyniu, np. żyle 
szyjnej, a drugi połączono z komorą portu i wszyto podskórnie. 

Porty naczyniowe w Polsce implantuje się 
pacjentom  już od około 20 lat. Jednak dopiero 
od kilku lat obserwujemy wzrost liczby osób, 
u których możemy wykorzystać  ten dostęp 
naczyniowy. Zwiększenie ilości chorych, de-
cydujących się na zabieg wszczepienia portu, 
zapewne jest uzależniony od refundacji  przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Od 2003 roku refundacją objęto pacjentów 
zakwalifikowanych do chemioterapii, a w 2008 
roku objęto refundacją  inne wskazania  do im-
plantacji portu naczyniowego. 

Wszczepienie portu dożylnego należy bez-
względnie rozważyć u chorych poddawanych 
chemioterapii (CTH), u których:

• Nie ma możliwości wkłucia się do żył ob-
wodowych, lub wkłucia są istotnie utrudnione

• Występują ostre odczyny naczyniowe na 
podawane leki

• Stosowane są 
drażniące leki

• Przewiduje się 
powtarzalne cy-
kle CTH,  lub wie-
logodzinne i wie-
lodniowe wlewy.

Zaleca się także 
stosowanie portów naczyniowych w następu-
jących sytuacjach klinicznych:

• u osób  chorych na hemofilię,  w razie 
konieczności pilnego lub wielokrotnie po-
wtarzanego podawania czynników krzep-
nięcia; 

• podczas leczenia paliatywnego, w razie 
konieczności podawania drogą dożylną 
leków, płynów lub innych środków, gdy 
leczenie nie ma charakteru jednorazowej 
interwencji; 

• w celu prowadzenia długoterminowego, 
całkowitego lub częściowego żywienia 
pozajeli towego u dorosłych; 

• w leczeniu chorób przewlekłych (np. 
mukowiscydozy i przewlekłej ob-

turacyjnej choroby płuc ( POCHP). 

Niezaprzeczalną zaletą portu dożylnego jest 
stały dostęp  do dużego naczynia i możliwość 

jego szybkiego wykorzystania. Unika się 
przy tym bólu i niepowodzeń związanych z ka-
niulacją żył obwodowych. Nakłucie skóry nad 
komorą portu sprawia znacznie mniej dolegli-
wości bólowych aniżeli zakładanie wkłucia ob-
wodowego. Dodatkowo, planując założenie igły 
do portu, można to miejsce znieczulić. Unika 
się zmian i stanów zapalnych, występujących 
podczas kaniulacji  żył obwodowych. 

Przebywając na oddziale onkologicznym 
pacjent łatwiej znosi  niedogodności związane 
z chorobą, jeśli może uniknąć powtarzanych 
wkłuć i bólu.

 
Port naczyniowy, 

prawidłowo pielę-
gnowany, może nam 
służyć nawet kilka 
lat. 

Stosowane do 
jego nakłuwa-
nia  igły o specjal-
nym szlifie, nie 

wycinają otworów w membranie 
i pozwalają na założenie igły  około 2000 razy. 
Nawet jednokrotne nakłucie niewłaściwą igłą 
może spowodować jego trwałe uszkodzenie i 
konieczność usunięcia. Właściwa higiena pa-
cjenta, aseptyczne postępowanie podczas pie-
lęgnacji  linii naczyniowej, podawania leków, 
podłączania wlewów i wymiany igły, pozwala 
uniknąć zakażenia portu.

O ile refundacja NFZ obejmuje implantację 
portu naczyniowego, to nie ma jasno sprecy-
zowanych wytycznych, kto ponosi koszt zaku-
pu igły. Placówki, w których przebywa pacjent 
podczas CTH, najczęściej są zaopatrzone w 
profesjonalny sprzęt do prowadzenia infuzji 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom pielęgniarek i położnych, 
oraz samych pacjentów, zorganizowała 
kurs dokształcający „Obsługa i pielęgna-
cja portu naczyniowego”.
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drogą portu dożylnego.
Problem zaczyna się z chwilą,  gdy chory 

opuszcza szpital.
Konieczna jest comiesięczna kontrola droż-

ności portu, przepłukanie roztworem soli fizjo-
logicznej z heparyną,  lub bez - w zależności  
od standardów obowiązujących w placówce 
implantującej port naczyniowy i zaleceń pro-
ducenta.  

Kto ma wykonać taką procedurę, oraz po-
nosić  koszty z nią związane,  nie zostało jasno 
doprecyzowane. 

Nie zawsze odległość, od miejsca zamiesz-
kania do ośrodka wykonującego takie proce-
dury,  jest możliwa do pokonania przez chore-
go. Kto wtedy pomoże?

Jeśli pacjent jest objęty opieką hospi-
cyjną, to kontrolę drożności portu najczę-
ściej wykona pielęgniarka opieki paliatyw-
nej- w placówce, bądź w domu chorego.  
Problem powstaje, gdy nie ma podstaw do 
objęcia chorego taką opieką. Placówki  POZ 
i pielęgniarki rodzinne nie są przygotowane na 
wykonanie takiego zabiegu, nawet w sytuacji, 
gdy pacjent samodzielnie dokona zakupu igły. 

Nierzadko, nawet na oddziałach szpitalnych, 
chory ma zakładane wkłucie  obwodowe (Ven-
flon) ze względu na brak wiedzy i umiejętności 
personelu w wykonywaniu wkłuć do komory  
portu. 

Trudno mieć pretensje do pielęgniarki, gdyż  
w toku nauczania zawodu  nie nabywa się  
wiedzy i umiejętności opieki nad pacjentem z 
zaimplantowanym  portem naczyniowym,  a 
system szkoleń podyplomowych nie w pełni 
pokrywa zapotrzebowanie na te usługi.

 
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pielęgniarek i położnych, oraz samych pacjen-
tów, zorganizowała kurs dokształcający „Ob-
sługa i pielęgnacja portu naczyniowego”.

Pierwsza edycja kursu odbyła się w dniach  
16-17.10.2014 w Sosnowcu. 

Brało w niej udział 29 pielęgniarek z od-
działów szpitalnych, oraz  placówek opieki pa-
liatywnej i hospicyjnej. Podczas  tych dwóch 
dni, pielęgniarki mogły skorygować  i uzupełnić 
swoją wiedzę na temat opieki nad pacjentem z 
zaimplantowanym portem naczyniowym. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwi-
czenia na fantomach, udostępnionych przez 
firmę B. Braun.

Można było spokojnie i bez stresu nauczyć 
się prawidłowej techniki  nakłuwania komory 
portu.

Kilkakrotne próby nakłucia,  aspiracji, po-
dawania „leków” i usuwania igły z portu nie 
budziły strachu i obaw. Dzięki tym ćwiczeniom 
pielęgniarki, już bez lęku, będą mogły wyko-
nywać te zabiegi u pacjentów na  oddziałach.

Podczas zajęć teoretycznych pielęgniar-
ki nabyły wiedzy z zakresu zapobiegania po-

wikłaniom zatorowo-zakrzepowym portu na-
czyniowego. Jakie podjąć wówczas działania i 
gdzie szukać pomocy.

Uzyskały informacje na temat zakażeń por-
tu, rany pooperacyjnej i miejsca implantacji. 

Reasumując; Port naczyniowy jest udogod-
nieniem w leczeniu dla samego pacjenta jak 
i dla personelu medycznego. Należy jednak 
podjąć działania, aby jak największa  liczba 
pielęgniarek skorzystała z możliwości  szkole-
nia z zakresu opieki nad pacjentem z zaimplan-
towanym portem.  Alternatywą jest szkolenie 
wewnątrzoddziałowe. Dla dobra pacjentów, to 
kierownicy placówek powinni zadbać o to , by 
choć jedna osoba na oddziale posiadała wiedzę 
i umiejętności w tym zakresie.

Piśmiennictwo u autorki
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Narkomania –współczesna plaga   

mgr Violetta Konarzewska

Neuro - Med Centrum Leczenia Nerwic Depresji 
i Uzależnień Jastrzębie Zdrój

Narkomania jest  obecnie jednią z największych współczesnych „plag” wysoko roz-
winiętych społeczeństw. Pomimo prób podjętych przez różne zespoły specjalistów i 
instytucje, które zajmują się  tym problemem nie udaje się zmniejszyć ilości uzależ-
nionych od środków psychoaktywnych. 

W mojej pracy spotykam się już z 12 lat-
kami, którzy mają pierwsze epizody ekspe-
rymentowania z środkami wpływającymi na 
zmiany świadomości.  Jednak nie tylko mło-
dzi biorą. Duże tępo współczesnego życia, 
chęć lub przymus bycia na wysokich obrotach 
sprawia, że 20, 30 40 latkowie zaczynają 
brać środki pobudzające, które choć na krót-
ko zwiększają ich wydajność w codziennym 
życiu. Daje im to siłę i iluzję bycia wydajnym, 
jednak w rezultacie prowadzi do uzależnień 
i strat na wielu obszarach życia osobistego, 
zawodowego i zdrowotnego. 

Także wśród seniorów można zaobserwo-
wać narastający problem związany z nad-
miernym zażywaniem środków uspokaja-
jących i nasennych. Trudno jest odnaleźć 
jednoznaczną odpowiedz na pytanie dlacze-
go ludzie uciekają się do takich  rozwiązań 
swoich trudności. Faktem jest to, iż problem 
ten dotyka coraz młodszych ludzi i nie kończy 
się wraz z dorastaniem, ale może trwać przez 
większość życia.

Narkotyki to potoczna nazwa stosowana 

dla niektórych substancji psychoaktywnych, 
zwykle tych nielegalnych i prowadzących do 
uzależnienia psychicznego i fizycznego.

Substancje psychoaktywne, to takie, 
które oddziałują na centralny układ nerwowy,  
powodując zmiany nastroju, spostrzegania, 
świadomości i zachowania. Pojęcie to obejmu-
je zarówno substancje legalne (np. nikotyna, 
alkohol, kofeina, niektóre leki) jak i nielegalne 
(np. kokaina, heroina, kanabinole)
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróż-
nia następujące grupy substancji psychoak-
tywnych: 

• Alkohol
• Opiaty ( kodeina, morfina, metadon, 

opium)
• Kanabinole ( marihuana, haszysz)
• Leki uspokajające i nasenne (benzodia-

zepiny)
• Kokaina i inne substancje psychostymu-

lujące (crack, pasta kokainowa amfeta-
mina)

• Substancje halucynogenne ( grzyby ha-
lucynogenne, bieluń dziędzierzawa, spo-
rysz)

• Wyroby tytoniowe( nikotyna)
• Lotne rozpuszczalniki ( pasty do butów, 

rozpuszczalniki, mieszanki pestycydów)
Nie można pominąć także kwestii dopalaczy, 

które i z najpopularniejszych środków odurza-
jących rozpowszechnianych wśród młodzieży. 
Uważane są przez młodzież  za substancje le-
galne i „bezpieczne”. Są stosunkowo łatwo do-
stępne  i tanie. 

Inicjacja i motywy eksperymentowania
Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzie-

ży wynika, że najczęstszym powodem pierw-
szorazowego wzięcia narkotyków jest  cieka-
wość, chęć poznawania nowych, zakazanych 
rzeczy. Jest silniejsza od strachu i obaw przed 
ewentualnymi konsekwencjami. Wśród przy-
czyn eksperymentowania ze środkami psy-
choaktywnymi  często wymieniana jest  nuda.  
Młodzież ma trudności z organizacją czasu wol-
nego, szybko się nudzi, a narkotyki świetnie 
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urozmaicają czas. Dużą rolę odgrywa wpływ 
grupy rówieśniczej. Potrzeba akceptacji to 
także częsta przyczyna nadużywania środków 
psychoaktywnych wśród młodych. 

Także celebryci i politycy jawnie przyznają 
się do tego, że np. palą marihuanę. Niektórzy 
z nich agitują do tego aby zalegalizować nar-
kotyki. Młodzież chętnie to kupuje, większość z 
nich opowiada się za legalizacją środków psy-
choaktywnych.

Jak rozpoznać czy ktoś zażywa środki 
psychoaktywne?

Niepokojące sygnały mogące świadczyć o 
nadużywaniu środków psychoaktywnych  to:

• Oddalenie, izolowanie się od otoczenia, 
częste znikanie z domu unikanie kontaktu 
z rodzicem,  kłamstwa,

• Kłopoty w szkole, obniżenie się w nauce, 
słaba frekwencja,

• Zmiana znajomych,
• Dziwne zapachy w pokoju, odzieży,
• Przekrwione oczy,
• Częste katary i wysięki z nosa,
• Mikrourazy błony śluzowej nosa,
• Ślady po nakłuciach,
• Rozdrażnienie,
• Młody człowiek kwestionuje szkodliwość 

narkotyków, popiera ich legalizację
• Z domu zaczynają znikać wartościowe 

rzeczy,
• Zmienia się zachowanie, świadczące o 

doznawaniu omamów (objawy parano-
idalne),

• Zwiększony apetyt,
• Wahania masy ciała
• Długie nienaturalne okresy snu, lub bez-

senność.
Objawy uzależnienia według specjalistów 
to:

• Przymus przyjmowania środka
• Stała tendencja do zwiększania dawki
• Uzależnienie społeczne, psychiczne, fi-

zyczne
• Zespół odstawienia( abstynencyjny)
• Psychodegradacja

Podstawowe  obszary oddziaływań profi-
laktycznych

Nowoczesna profilaktyka powinna przebie-
gać wielowymiarowo w atmosferze współpra-
cy specjalistów z różnych grup zawodowych 
(nauczycieli, pedagogów pracowników służby 
zdrowia) Wśród młodzieży bardzo ważna  jest  
edukacja w zakresie  spraw ważnych dla zdro-
wego i trzeźwego życia. Młodzi ludzie powinni 
znać zagrożenia jakie niesie za sobą choćby 
jednorazowe zażycie substancji psychoaktyw-
nej. Wśród osób eksperymentujących ważne 
jest zapobieganie przyszłym szkodom, w tym 
uzależnieniu, które może się pojawić po dłuż-
szym zażywaniu. W grupie, gdzie stwierdzono  
uzależnienie  priorytetem będzie zmniejszanie 
aktualnych  szkód w związku z zażywaniem 
środków psychoaktywnych i podjęcie leczenia 
odwykowego.
Jak pomagać ?

Leczenie uzależnienia jest procesem trud-
nym, wymagającym wiele poświęceń od same-
go chorego i jego otoczenia. Specjaliści twier-
dzą, że skuteczność leczenia głównie zależy od 
samego pacjenta.

Stosunkowa większość z tych, którzy zgła-
szają się na terapię ma motywację zewnętrzną( 
wyrok sądowy, nakaz sądu do podjęcia lecze-
nia, groźba wyrzucenia ze szkoły, długi  itp.). 
Z biegiem czasu, gdy pacjent utrzymuje się w 
terapii  motywacja może ulec zmianie na we-
wnętrzną. Pacjent dostrzega destrukcję jaką 
niesie za sobą nałóg i zaczyna walkę o trzeźwe 
życie. Do specjalistów trafiają już najczęściej 
ci, którzy nie radzą sobie z nałogiem. Mają  
kłopoty w szkole, czasami wyroki za przestęp-
stwa popełnione pod wpływem środka psycho-
aktywnego. Ważną rolę we wczesnej interwen-
cji odgrywa środowisko szkolne (wychowawca, 
pedagog, pielęgniarka szkolna) Podstawowym 
działaniem jest  odizolowanie młodego czło-
wieka od środowiska w którym brał. Młodzi pa-
cjenci mają szansę do zachowania całkowitej 
abstynencji w ośrodkach gdzie mogą konty-
nuować naukę i przebywać z rówieśnikami o 
podobnych problemach, pod kontrolą wykwali-
fikowanej kadry. Innym rozwiązaniem jest te-
rapia w warunkach ambulatoryjnych, chociaż 
skuteczna raczej tylko u osób eksperymentu-
jących lub po wstępnym leczeniu w ośrodkach 
odwykowych w ramach kontynuacji terapii. 

W Polsce głównymi organizacjami zajmują-
cymi się sprawami uzależnień od środków psy-
choaktywnych są Państwowa Agencja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Krajowe 
Biuro  Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach 
działalności tych organizacji prowadzone są 
miedzy innymi akcje 

• Piłeś nie jedź
• Dopalacze mogą Cię wypalić
• Pilnuj drinka

Piśmiennictwo u autorki.
foto: morgueFile free foto
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Wieczór Autorski

Nadzieja w ludzkim cierpieniu

- „Nazywam się Hanna Paszko i jestem pielęgniarką” - tak rozpoczęła swoje wystą-
pienie autorka książki Nadzieja w ludzkim cierpieniu, podczas promocji książki, dnia 
12 października 2014 roku, w Parafii św. Barbary w Bytomiu. 

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Do tej 
parafii należała jedna z bohaterek książki Zosia. 
Długoletnia pacjentka pielęgniarska, chorująca 
od dziewiątego roku życia niezwykła kobieta, 
której „pogodne usposobienie i uśmiech mó-
wiły więcej niż słowa”, która pomimo ciężkiej 
choroby nie poddała się, i swoim optymizmem, 
oraz siłą charakteru  wprawiała w zakłopotanie 
zdrowych i sprawnych”. 

Książka jest  specyficznym świadectwem,  
zbiorem wspomnień osób, które doświadczyły 
cierpienia. W kolejnych relacjach, ręka Autorki 
w niezwykle sugestywny i wzruszający sposób 
ukazuje jego  bezmiar i wielowymiarowość, 
które przytłaczają nawet najsilniejszych. 

Jest integralną częścią ludzkiego losu, 
podobnie jak zdrowie, choroba, niepełno-
sprawność czy śmierć, cierpienie ma wymiar 
wszechogarniający, dotyka  nie tylko ciała,  czy 
umysłu, ale sięga najgłębszych pokładów du-
szy.  Niezwykle trudno jest zrozumieć i przyjąć 
cierpienie, zmierzyć się z bezradnością, zagu-
bieniem, bólem a nawet rozpaczą i zwątpie-
niem.  Poza płaszczyzną wiary, która rodzi na-
dzieję i miłość,  akceptacja cierpienia wydaje 
się wręcz niemożliwa.  

Jeden z bohaterów też nie mógł uwierzyć, a 
może raczej nie chciał uwierzyć w to wszyst-

ko co dotykało okropnie, boleśnie i bezlitośnie. 
Młodego, wysokiego, silnego chłopaka, który 
miał  wszystko „bolało niewyobrażalnie moc-
no”. Na stronach książki, każdy  z bohaterów, 
przeżywa cierpienie  na swój własny, niepowta-
rzalny sposób. W bezmiarze cierpienia, rodzi 
się jednak nadzieja, która pozwala przeżyć, i w 
której człowiek znajduje nową wartość siebie i 
swojego życia. 

We współczesnym świecie cierpienie  wyda-
je się jednak być rzeczą drugoplanową, często 
wręcz wstydliwą.  Cierpienie ma bardzo intym-
ny charakter. Osamotnienie, brak zrozumienia 
potęguje cierpienie i jest przyczyną strachu i 
zagubienia. Obecność drugiego człowieka, zro-
zumienie, miłość i wiara   rodzi nadzieję i do-
daje siły do pokonywania własnych słabości. 

Akceptacja cierpienia, wiara, oraz nadzieja 
i wsparcie drugiego człowieka, pozwalają po-
konać strach i przynoszą ulgę, dodając siły po-
zwalającej na dalsze trwanie. W cierpieniu ro-
dzi się nadzieja, która, jak zaznaczył oceniający 
książkę ks. A. Bartoszek:„ pozwala zmagać się  
nieraz z wielkimi przeciwnościami, objawiając  
w ten sposób wielkość człowieczeństwa”. 

Nadzieja to lek do którego każdy 
cierpiący ma prawo.  

Wielką sztuką i darem jest umiejętność od-
czytywania cierpienia i niesienia ulgi w cier-
pieniu. W tym swoistym dialogu cierpienia i 
nadziei, ukazana jest również wartość pielę-
gniarskiej troski. Współczesne pielęgniarstwo, 
jak również cała medycyna,  ewoluując w kie-
runku naukowo-technicznym, zdaje się zapo-
minać o cierpieniu niejako integralnie związa-
nym z chorobą, oraz o nadziei, która pomaga 
trwać i walczyć z chorobą. Bardzo trudno dziś 
o „wykwalifikowanego przyjaciela chorego”, w 
osobie lekarza czy pielęgniarki.

Osobiste relacje tych osób mają szczegól-
ną moc. Pomagają wskrzesić nadzieję, docenić 
spokój i szczęście. - „Bezradność, nieświado-
mość, ból, rozpacz a przede wszystkim strach, 
który  pochłania nadzieję”, „Jak żyć, gdzie szu-
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PROMOCJA KSIĄŻKI

NADZIEJA W LUDZKIM CIERPIENIU
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KsIęgARNIA św. JACKA sP. Z o.o.
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HANNA PAsZKo

Książka jest głęboką pielęgniarską zadumą, przybliżającą temat ludzkiego cierpienia i ludzkiej 
bezradności, która dotyka każdego człowieka, niezależnie od tego, ile ma lat, jaki wykonuje zawód 
i gdzie mieszka. Jej bohaterowie – to ludzie najbardziej zwyczajni, nieznani szerokiej opinii publicznej, 
ale wyjątkowi poprzez swoje świadectwa, dawane w czasie najtrudniejszych przeżyć i dramatów 
ludzkich, od narodzin aż do naturalnej śmierci.

Cała książka jest przepełniona nadzieją, że to, co po ludzku trudne do zaakceptowania, z wiarą 
i miłością można przyjmować, można z tym żyć i nie upadać. Można trwać i pomagać innym, dając 
serdeczną przyjaźń, uśmiech, radość z każdego nowego dnia życia, w pełnym zawierzeniu Bogu. 

kać celu życia po stracie ukochanej córeczki?”,  
„Jak wiele znaczy obecność drugiego człowie-
ka, który wysłucha, zrozumie i wesprze” – to 
motywy przewodnie książki. 

Książka przepełniona emocjami i skłaniająca 
do refleksji, jest zarazem głęboką pielęgniar-
ską zadumą nad ludzkim życiem, zdrowiem i 
chorobą, oraz postawami wobec cierpienia, 
stanowiąc przejmującą lekcję dla nas,  ludzi 
zdrowych. 

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział 
mieszkańcy Bytomia, krewni bohaterów książ-
ki, reporterzy miejscowej prasy oraz  przyja-
ciele i znajomi Autorki. Byli przedstawiciele 
naszej grupy zawodowej pielęgniarek i położ-
nych. Spotkanie zaszczycił  swoją obecnością 
Dyrektor Wydawnictwa św. Jacka, ks. Adam 
Kiedrzyna, który powiedział, że tą „wyjątko-
wą książkę” już przeczytał i uzasadnił dlaczego 
wydawnictwo zainteresowało się książką napi-
saną prze Pielęgniarkę. Wśród gości znaleźli się 
też przedstawiciele MOIPiP  w Krakowie, Tade-
usz Wadas i Maria Kaleta, jako przedstawiciele 
wydawców pierwszej książki Hanny Paszko : „ 
Dobroć mieszka w sercu „. 

Byłam wśród uczestników promocji – dzielę 
się swoimi odczuciami z Czytelnikami biuletynu 
„Nasze Sprawy”. Moim zdaniem, książka Na-
dzieja w ludzkim cierpieniu, zasługuje na 

miano podręcznika terapeutycznego, nie tylko 
dla wszystkich cierpiących, zrezygnowanych i 
osamotnionych, ale również dla tych wszyst-
kich, którzy w swojej pracy zawodowej stykają 
się z ludzkim  cierpieniem. Jest również cen-
nym źródłem do rozważań z zakresu bioetyki.   

Warto podkreślić, że Autorka omawiając te-
mat książki, często przywoływała wspomnie-
nia  o niezwykłych  pielęgniarkach, których 
nazwiska zapisały się w historii polskiego pie-
lęgniarstwa, jak również o tych „cichych spo-
łecznicach” pracujących w szpitalach, które z 
poświęceniem i oddaniem wypełniały swoją 
pielęgniarską misję, a o których pamiętają 
jeszcze starsi  mieszkańcy Bytomia. 

Były podziękowania, były łzy wzruszenia, 
kwiaty, słoik  miodu od pana Tadeusza, oraz 
pęk długopisów, aby nie zabrakło ich, przy pi-
saniu kolejnej książki. Wśród podziękowań, 
wspomnę tylko jedno, szczególne, wspomnie-
nie mamy Zosi, która przeżyła wypadek. Pani 
powiedziała między innymi: „Świadectwa pani 
Hani Paszko mają wartość ponadczasową, bo 
mówią o ocaleniu wartości najważniejszych, 
o cnotach zdawałoby się zapomnianych jak : 
skromność, wierność, łagodność, pokora, god-
ność, wdzięczność i inne. Książeczka jest du-
chowym posłannictwem, daje przeżycia, wzru-
szenia, nazywa uczucia po imieniu i jak pisze 
poeta, odtruwają dzisiejszą rzeczywistość. 
Moja Zosia na trzy dni przed wypadkiem, sie-
dząc obok mnie nad brzegiem morza, uśmie-
chając się powiedziała: „ mam nową nerkę, 
mam nową trzustkę, biorę leki, by organizm 
nie odrzucił przeszczepu, nie widzę was i nie 
zobaczę, ale jestem taka szczęśliwa…/-/ Jej 
szczęście trwało jeszcze dwa i pół dnia”… 

Jestem głęboko przekonana, że będę wyra-
zicielem całego środowiska zawodowego, mó-
wiąc: 

Pani Hannie Paszko dziękujemy: - za nie-
zwykłe przesłanie o Nadziei - tej  której ludzie 
poszukują w trudnych chwilach życia, w cier-
pieniu, osamotnieniu, odtrąceniu i umieraniu. 
Za refleksje nad pielęgniarską troską i znacze-
niem wyborów, w których sumienie jednostki 
odgrywa znaczącą rolę. A najbardziej,  za nie-
zwykłą promocję zawodu pielęgniarki.

Dr Halina Kulik  
Zakład Propedeutyki Pielęgniar-

stwa Katedry Pielęgniarstwa
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach
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Skóra do skóry- Kangurowanie

mgr Dorota Siebiata-Tomczyk
 Szpital Specjalisyczny nr 2 w Bytomiu

W latach 70-tych ubiegłego wieku okazało się, że fizyczny kontakt matki i dziecka 
ma bardzo korzystny wpływ na rozwój niemowląt, szczególnie tych przedwcześnie 
urodzonych.

Kangurowanie polega na kontakcie „skóra do 
skóry” rodzica i dziecka. Noworodek w samej 
pieluszce jest układany w pozycji pionowej na 
nagiej klatce piersiowej rodzica. Główka dziecka 
jest na takiej wysokości, aby ucho dziecka znalazło 
się nad sercem rodzica.

Szpital nr 2 w Bytomiu promuje kangurowa-
nie .Już na sali porodowej mama i dziecko, a tak-
że ojciec i dziecko mają okazję i prawo do spokoj-
nego i nieograniczonego kontaktu, przywitania. 
„Metoda kangura” ,czyli możliwie częsty i dłu-
gi kontakt skóra do skóry pomiędzy dzieckiem 
a opiekunem powoli staje się standardem opie-
ki nad wcześniakiem  na oddziale neonatologicz-
nym. Na zajęciach w Bytomskiej Szkole Świa-
domego Rodzicielstwa rodzice dowiadują się o 
kangurowaniu, kiedy można , jak długo powin-
no trwać  i jakie korzyści przynosi kangurowanie. 
Rodzice pod okiem fizjoterapeuty ćwiczą  pozy-
cje do kangurowania, a także mają możliwość 
nauki wiązania chusty, która zapewni dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa, a  noszenie wcze-
śniaka w chuście wiązanej jest świetnym spo-
sobem pobudzania i ćwiczenia propriocepcji. 
Na sali porodowej czy oddziale intensywnej te-
rapii noworodka w Szpitalu nr 2  bardzo często 
obok skomplikowanej aparatury medycznej, spo-
tykany jest widok kangurowania dziecka przez 
rodziców.Jest to doskonałe połączenie nowocze-
snej techniki i wiedzy z tym ,co jest  bardzo pier-
wotne: potrzeba miłości, bliskości, przytulania. 

Korzyści wynikające z kangurowania:
• bliski kontakt z rodzicem, który zaspokaja 

emocjonalne potrzeby dziecka,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów 

ze strony układu oddechowego noworodka,
• szybszy przyrost masy ciała, czego bezpo-

średnią konsekwencją jest krótsza hospitaliza-
cja wcześniaka,

• łatwiejszy dostęp do karmienia naturalne-
go, co ma bezpośredni wpływ na utrzymanie i 
prawidłowy rozwój laktacji,

• synchronizacja cieplna matki i dziecka: gdy 
temperatura dziecka spada, temperatura matki 
rośnie, aby stymulować właściwą temperatu-
rę noworodka i odwrotnie – gdy temperatura 
dziecka rośnie, temperatura matki maleje aby 
ochładzać ciało niemowlęcia,

• korzystny wpływ na rozwój psychosoma-
tyczny dziecka,

• wsparcie w zasypianiu: kangurowanie po-

zwala dziecku łatwiej zapaść w głęboki sen, 
uspokaja je i zdecydowanie zmniejsza często-
tliwość i długość płaczu,

• kangurowanie pomaga pokonać stres zwią-
zany z przedwczesnym porodem – zarówno 
u dziecka jak i u matki,

• kangurowanie wspiera kompetencje rodzi-
cielskie, szczególnie debiutujących rodziców 
przedwcześnie urodzonych dzieci.

Kangurowanie przeprowadza się w następują-
cy sposób: rozebrane dziecko w pieluszce ,cza-
sem z główką okrytą czapeczką - kładzione jest 
na odkrytej klatce piersiowej matki. Mama powin-
na być ubrana w łatwą  do rozpięcia odzież. Spo-
sób okrycia dziecka i ochrony przed utratą ciepła 
może być różny, najważniejsze żeby dziecko było w 
bezpośrednim  kontakcie „ciało do ciała”, zwróco-
ne twarzą do mamy. Długość sesji „kangurowania 
może być różna i może być powtarzana dowolną 
liczbę razy w ciągu doby. Mama może przebywać 
w szpitalu lub przychodzić  do dziecka z domu. 
Personel, rozumiejący cel i znaczenie kontaktu „skó-
ra do skóry” chętnie asystuje matce. Jest to dobra 

okazja do przeprowadzenia rozmowy na temat tego 
sposobu opieki nad dzieckiem, dodania matce otu-
chy i udzielenie  porady laktacyjnej.

Oprócz uniwersalnych, wskazanych wyżej 
korzyści, każdy rodzic decydujący się na kan-
gurowanie doświadczy z pewnością radości 
z indywidualnego, bezcennego kontaktu ze 
swoim dzieckiem, wzmacniającego wzajemną 
więź.

„Mimo, że na początku widok inkubatora i mo-
jego dziecka wywoływał u mnie  szok ,postanowi-
łam ,że będę kangurowała. W tym trudnym okresie 
zrozumiałam, jakim szczęściem jest macierzyństwo. 
Byłam spokojniejsza o moje maleństwo, a ja sama 
radośniejsza”-mówi Anna M. mama malutkiej  Leny.

Piśminnictwo u autorki
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Rodowód Polskiego Stowarzyszenia 
 Pielęgniarek Zawodowych i jego struktury  

W dniu trzeciego kwietnia 2014 r. minęło 89 lat od powołania Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Zawodowych. Polska organizacja pielęgniarek i Koła Terenowe powstały w 
okresie międzywojnia po odzyskaniu niepodległości i suwerenności; odbudowywania pań-
stwowości Polski po 123 latach zaborów. 

Na powstanie i rozwój organizacji zawodowych 
działających na rzecz nowoczesnego, świeckiego 
pielęgniarstwa wpłynęła Międzynarodowa Rada 
Pielęgniarek (1899). Sekcja zawodowa pielęgnia-
rek zorganizowana została w Londynie, a później 
przeniesiona do Genewy. W skład komitetu orga-
nizacyjnego weszły przełożone pielęgniarek szpi-
tali w Anglii.

Inicjatorką i organizatorką Międzynarodowej 
Rady była szkocka sufrażystka Ethel Bedford Fen-
wick, przełożona pielęgniarek w Szpitalu św. Bar-
tłomieja w Londynie; organizatorka Brytyjskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w 1888 r. 

Bedford Fenwick pierwsza prezydent MRP w 
czasie I Kongresu w Buffalo  
w 1901 r., powiedziała o misji 
organizacji pielęgniarek z ca-
łego świata: „powstała po 
to, aby mogły mówić”. 

Promowała następujące 
wartości: „praca – jej uko-
chanie, porządek w działaniu 
poprzez stopniowe upoważ-
nienia, jedność myśli, celu, 
wzajemne zrozumienie, cier-
pliwość, odwaga, humanizm, 
odpowiedzialność, szacunek do innych, i indywi-
dualne podejście w szczegółach”. 

Realizacja roli „pielęgniarki kwalifikowanej” w 
organizacji miała odbywać się poprzez: 

• właściwy system kształcenia i wszechstron-
ne przygotowanie zawodowe; 

• prawną regulację pielęgniarstwa; 
• ochronę zawodu poprzez rejestr (zwolen-

niczkami od 1894 r. była Rada Przełożonych 
Wielkiej Brytanii i Irlandii, wcześniej Bed-
ford Fenwick);

• uściślenie modelu zawodu (czynności za-
wodowych, ich zakresu i treści), kwalifika-
cji i specjalizacji.

Działania inicjowały i wspomagały Fundacja 
Rockefellera (od 1913), Liga Stowarzyszeń Czer-
wonego Krzyża i Półksiężyca (od 1919), a w kraju 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego (od 1918), Misja 
dla Polski Amerykańskiego Czerwonego Krzyża (od 
kwietnia 1919) i Referat Pielęgniarski w Departa-
mencie Służby Zdrowia (od 1926) na czele z Marią 
Babicką Zachertową oraz lekarze społecznicy.

W początkach XX w. w zawodzie pielęgniarki 
pracowały siostry zakonne katolickie, protestanc-
kie, zakonnicy (o. Bonifratrzy) oraz osoby świec-
kie po ukończonych kursach lub z doświadcze-
niem praktycznym. 

Pierwsza ustawa o pielęgniarstwie decyzją 

Sejmu RP 21 lutego 1935 r. zezwalała do 1 stycz-
nia 1939 r. na wykonywanie praktyki pielęgniar-
skiej bez kwalifikacji zawodowych do czasu zło-
żenia egzaminu przed Komisją Wojewódzką. 

Według B. Dobrowolskiej do wybuchu II woj-
ny światowej dwuletnie szkoły pielęgniarskie (1 
w Krakowie, 3 w Warszawie + 1 dla pielęgniarek 
zakonnych, 1 we Lwowie, 1 w Wilnie) wykształ-
ciły 2851 absolwentek, co stanowiło 42,7% ogó-
łu zarejestrowanych pielęgniarek; Dominującą 
resztę spośród 6674 pracujących pielęgniarek (w 
1938 r.) stanowiły siostry zakonne. Było ich 3823 
(57,3%)”. W danych nie ujęte są szkoły w Pozna-
niu i w Katowicach.

Absolwentki dwuletnich szkół pielęgniarskich 
podejmowały pracę w powstających stacjach opie-
ki nad matką i dzieckiem, żłobkach, ośrodkach 
zdrowia, w higienie szkolnej, w opiece domowej, 
szkolnictwie pielęgniarskim i administracji.

Ruch zawodowy w kraju zainicjowały stowa-
rzyszenia pierwszych absolwentek szkół pielę-
gniarskich z 1923 r. Powołanie PSPZ zapropo-
nowała Helen Bridge, Amerykanka, dyrektorka 
Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa na zebraniu 
Koła Absolwentek w 1924 r. Absolwentka w 1908 r. 
3-letniej Szkoły Pielęgniarstwa przy Szpitalu Val-
ley w Dayton Ohio /po szkole średniej/; i studiów 
pedagogicznych w zakresie pielęgniarstwa w Uni-
wersytecie Columbia w Nowym Jorku w 1913 r. 

Myśl utworzenia Stowarzyszenia podjęły pie-
lęgniarki z Koła Absolwentek Poznańskiej Szkoły 
Pielęgniarek i Szkoły Pielęgniarek Wincentego à 
Paulo w Krakowie. 

Według Helen L. Bridge „Stowarzyszenie po-
winno koncentrować szczególną uwagę na pod-
stawach naukowych i praktycznych szkół pielę-
gniarstwa”. Ponadto, (...) „zwrócić baczną uwagę 
na warunki w jakich żyją i pracują pielęgniarki; 
(...) jakie zajmują stanowiska w zakładach pu-
blicznych…; (...) jakie otrzymują wynagrodzenie; 
(...) na obecność w kadrze zakładu naczelnej 
pielęgniarki, normy zatrudnienia, jakość sprzętu 
medycznego”. 

Podstawowe jednostki administracyjne Sto-
warzyszenia u początku powstania PSPZ i Kół 
Terenowych stanowiły Koła Absolwentek szkół 
pielęgniarskich. Pierwszy zjazd absolwentek z 
pierwszych świeckich szkół pielęgniarstwa na 
ziemiach polskich odbył się 3 kwietnia 1925 r. 
w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Podczas 
obrad powołano PSPZ, przygotowano i wysłano 
podanie z prośbą o przyjęcie Stowarzyszenia do 
MRP; które przyjęto podczas Kongresu w Helsin-
kach w lipcu 1925 r. 
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Absolwentki Poznańskiej Szkoły Pielęgniarstwa 
od 1924 r. wydawały w Poznaniu czasopismo „Pie-
lęgniarka”. Od 1 lipca 1929-1939 Stowarzyszenie 
wydawało miesięcznik „Pielęgniarka Polska”. W 
1937 wyd. skrypt z pielęgniarstwa społecznego; w 
1938 broszurę z techniki zabiegów.

PSPZ - jedyna ówczesna organizacja i repre-
zentant środowiska pielęgniarskiego podejmo-
wała problemy socjalno-bytowe i ustawodawcze. 
W 1929 r. Zarząd Stowarzyszenia postulował: 

włączenie pielęgniarek dyplomowanych do grupy 
pracowników umysłowych, ośmiogodzinny dzień 
pracy, jednomiesięczny urlop wypoczynkowy; 
zrealizowane przez Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej w 1930 r.

PSPZ było organizacją elitarną, postulowało 
kształcenie pielęgniarek w/g standardów przy-
jętych w USA; miało nadzorować stan i rozwój 
pielęgniarstwa w kraju. Przewodniczącą w latach 
1926, 1927 była Helena Nagórska (1886-1986). 
Członkinie PSPZ w 1938 r. uzyskały prawo głoso-
wania do Senatu. 

Zgodnie z pierwszym Statutem z 3 kwietnia 
1925 r. członkiem zwyczajnym PSPZ mogła być: 
pełnoletnia pielęgniarka, absolwentka uznanej 
dwuletniej szkoły pielęgniarstwa, należąca do 
Związku Absolwentek swojej szkoły, która złoży-
ła państwowy egzamin pielęgniarski. Na Górnym 
Śląsku nieliczne absolwentki Szkoły Pielęgniar-
stwa i Pracy Społecznej przy Polskim Czerwo-
nym Krzyżu w Katowicach pochodzące z innych 
dzielnic Polski i posiadające 6 klas gimnazjalnych 
i egzamin państwowy z pielęgniarstwa, 6 listo-
pada 1930 r. na wniosek dyrektorki Marii Julii 
Mochnackiej (absolwentki Warszawskiej Szkoły 
Pielęgniarstwa w 1924 r. z kursu III i stypendyst-
ki PCK) złożony w Zarządzie PSPZ w Warszawie 
zostały przyjęte na członków zwyczajnych PSPZ. 

W PSPZ 3 kwietnia 1925 r., było zrzeszonych 
70 pielęgniarek dyplomowanych. W latach trzy-
dziestych pośród wszystkich zatrudnionych w 
kraju pielęgniarek, należało do PSPZ około 45 %; 
podobnie jak w innych krajach Europy np.: w An-
glii − 50%, Belgii − 41%, Norwegii – 60%.

Bolączką systemu kształcenia pielęgniarek dy-
plomowanych w okresie międzywojennym „była 
zbyt mała liczba szkół, by zaspokoić potrzeby 
zdrowotne i pielęgnacyjne ówczesnego społe-
czeństwa i dorównać standardom światowym’’ co 

wskazywała H. Chrzanowska w broszurze Współ-
czesne pielęgniarstwo. Pisała w niej dalej: (…) 
„7 szkół nie może zaspokoić zapotrzebowania na 
kadrę pielęgniarską w kraju liczącym 32 miliony 
ludności (…); gdy w Anglii liczącej 45 milionów 
mieszkańców do pracy w zawodzie pielęgniar-
ki przygotowywało 470 szkół pielęgniarskich”. 
(...) „Polska według wskaźników amerykańskich 
/jedna pielęgniarka na 2 tysiące mieszkańców/ 
potrzebowała około 15 tysięcy pielęgniarek; gdy 
wcześniej w latach 1911-1921 Krakowska Szkoła 
Pań Ekonomek wykształciła ich tylko 41”.

Zgodnie z nowym statutem Stowarzyszenia 
którego projekt przedstawiono w dniach 19-
20 listopada 1938 r., kolejne Koła Absolwentek 
przekształciły się w Koła PSPZ: Koło Absolwentek 
Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu, Koło 
Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniar-
stwa, Koło Absolwentek Wyższej Szkoły Pielę-
gniarek i Higienistek w Krakowie przy Uniwersy-
tecie Jagiellońskim.

Stowarzyszenie przestało być federacją kół 
absolwentek; w ich miejsce powstawały Koła Te-
renowe PSPZ. Koła Terenowe PSPZ (wojewódz-
kie, autonomiczne - zgodnie z uchwałą Zjazdu w 
Poznaniu w 1931 r.) powstały w miastach z wie-
lowiekową historią i tradycją (Lwów, Wilno, Po-
znań, Warszawa, Kraków, Łódź); i krótszym ro-
dowodzie (Sosnowiec, Katowice). 

Kalendarium powstania Kół Terenowych PSPZ 
w okresie międzywojnia ilustruje następujący za-
pis miast i dat: Lwów 1932 r.; Wilno 10 marca 
1935 r.; Sosnowiec Koło Zagłębia Dąbrowskiego; 
Katowice Koło Śląskie (brak dat); 1938 r. - Za-

rząd Główny zatwierdził statut piątego Koła PSPZ 
w Łodzi, oraz przekształciły się Koła Absolwentek 
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie w Koła PSPZ. 
Przewodniczącymi pierwszych Kół Terenowych 
PSPZ były w większości absolwentki Warszaw-
skiej Szkoły Pielęgniarstwa. 

Założycielką i organizatorką Koła lwow-
skiego w 1932 r. była Aleksandra Dąmbska-
-Rudecka z kursu VII (1924-1926) dwuletniej 
pomaturalnej Warszawskiej Szkoły Pielęgniar-
stwa (WSP) Przed rozpoczęciem nauki w Szkole 

Bonifratrzy - Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego, 
Katowice – Bogucice
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Warszawskiej uzyskała absolutorium w Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie w zakresie filozofii i biologii. Po ukończe-
niu Szkoły Pielęgniarstwa pracowała w Poradni 
Przeciwgruźliczej Towarzystwa Przeciwgruźlicze-
go we Lwowie i Lecznicy Towarzystwa w Hołosku.

Od 1926 r. działała aktywnie w Zarządzie 
Głównym PSPZ. Od 1929 r. wchodziła w skład 
Komitetu Redakcyjnego miesięcznika PSPZ „Pie-
lęgniarka Polska”, była autorką artykułów z pie-
lęgniarstwa społecznego. Od 1935 r. prowadziła 
szkolenie pielęgniarek do egzaminu państwowe-
go. W 1945 r., była jedną z pierwszych instrukto-
rek Szkoły Pielęgniarstwa przy Akademii Lekar-
skiej w Gdańsku. 

Przewodniczącą Koła lwowskiego w 1938 
r. była Walentyna Dobrowolska-Dolińska, 
absolwentka WSP z kursu XXVII. W literaturze 
przedmiotu brak notki biograficznej i informacji o 
Jej pracy i działalności społecznej. 

Zofia Węcławowicz 
przewodnicząca Koła 
wileńskiego – to „Jedna 
z najlepszych uczennic na 
I kursie WSP” z 1923 r., 
jak pisała H. Chrzanow-
ska W 1926 r. otrzymała 
stypendium z Fundacji 
Rockefellera do Francji. 
Zatrudniona w 1927 r. na 
stanowisku pielęgniarki 
wojewódzkiej w Wilnie. 
Weszła w 1930 r. w skład Komitetu redakcyjnego 
czasopisma „Pielęgniarka Polska”; pisała artykuły 
z pielęgniarstwa społecznego.

Lubow Szwechłowiczowa przewodniczą-
ca Koła łódzkiego, po ukończeniu kursu XXVII 
w WSP powołana na naczelną pielęgniarkę w wo-
jewództwie łódzkim.

Pelagia Kajzerówna przewodnicząca Koła 
śląskiego, absolwentka WSP z kursu XIX pełni-
ła jako jedna z pierwszych funkcję pielęgniarki 
wojewódzkiej w Katowicach. W/g relacji Jadwigi 
Jankowskiej zginęła w katastrofie kolejowej po-
ciągów pośpiesznych relacji Gliwice-Warszawa 9 
września 1962 r. w okolicy Piotrkowa Trybunal-
skiego. 

Halina Kozierowska przewodnicząca Koła 
Zagłębia Dąbrowskiego była absolwentką z 
1935 r., z kursu XIII Uni-
wersyteckiej Szkoły Pie-
lęgniarek i Higienistek w 
Krakowie, na który przy-
jęto 28 osób; a dyplom 
otrzymało 18. Egzamin, 
jak wynika z odpisu 
protokołu zachowanego 
w Archiwum Uniwer-
sytetu Jagiellońskie-
go (dokonanego przez  
K. Zahradniczek), zdała 
z wynikiem bardzo do-
brym. Fotografia człon-
ków Zarządu i Absol-

wentek XIII Kursu USPiH w Krakowie, wykonana 
w maju 1935 r. została odnaleziona w książce pod 
red. K. Zahradniczek „Dzieje pielęgniarstwa w 
Krakowie”; wydanej w 2011 r. Którą spośród ab-
solwentek była Halina Kozierowska (1897-1977) 
mająca wówczas 38 lat − nie udało się dociec. 
Jej zdjęcie w wieku 23 lat i zdjęcie nagrobne (z 
cmentarza w Dąbrowie Górniczej) przesłał do 
Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego w 
2014 r. Jej krewny z rodu Krauze. W miesięczniku 
„Pielęgniarka Polska” nr 1 z 1939 r. na s. 4, K. 
Wolska-Lipiec odnalazła sprawozdanie z działal-
ności Koła PSPZ Zagłębia Dąbrowskiego z 1938 
r. w brzmieniu: „ustalono cennik zabiegów pielę-
gniarskich i prowadzono pośrednictwo pracy pry-
watnych dyżurów”. 

Według B. Piekarskiej, Halina Kozierowska/
Krauze/ Szczypińska (po drugim mężu) w la-
tach 50. XX w. pracowała w Sosnowcu jako in-
spektorka pediatryczna; w 1956 r. wybrana zo-
stała członkiem Zarządu Koła Terenowego PTP w 
Sosnowcu - rozszerzającego swoją działalność na 
teren Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej. 

Po raz ostatni przedstawicielki Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych 
reprezentowały polskie pielęgniarki pod-
czas Kongresu Międzynarodowego w Atlan-
tic City w 1947 r.; ze względów politycznych. 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie po-
wstało po zmianach społeczno-politycznych 
8 stycznia 1957 r. 

Podsumowanie
• Wskazane przez pierwsze liderki misja i za-

dania programowe stowarzyszenia są wciąż 
aktualne, mimo upływu czasu, zmian syste-
mowych i uregulowań prawnych.

• Wiedza i pamięć o rodowodzie ruchu zawodo-
wego wzbogaca i wzmacnia tożsamość grupy 
zawodowej i buduje naszą dumę.

• Brak dokumentów powoduje białe plamy w hi-
storii zawodu, czyni ją uboższą o karty pięk-
nych społecznikowskich postaw na rzecz roz-
woju zawodu i rozwoju osobowego.

• Poszukiwania dokumentów z minionych lat i 
ich opracowanie powinny stać się przedmio-
tem szczególnych działań i troski studentów 
wyższych szkół pielęgniarskich i członkiń PTP.

Mgr Krystyna Łukasz-Paluch 

Członek Komisji Historycznej przy 
Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

dr Grażyna Franek  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, Zakład Promocji Zdrowia 
i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Vice 

prezes ZG PTP w Warszawie 

mgr Aneta Trzcińska 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, Zakład  Propedeutyki 
Pielęgniarstwa, Sekretarz ZO PTP w Katowicach

Zdjęcia. Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego
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kondo l e n c j e

Smutkiem nas napełniła wiadomość o śmierci 
 naszej Koleżanki Małgosi Cesek.

Małgosiu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci 
jako osoba dobra, wyrozumiała. 

 Pełna życzliwości dla wszystkich.
Pełni zadumy nad ulotnością życia,  

pozostajemy w smutku i łączymy się w bólu z Rodziną. 
Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniarki, lekarze,  

sekretarka i salowe Oddziału Pneumonologii  
SP Centralnego Szpitala Klinicznego  

w Katowicach Ligocie

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki  
Izabeli Pytel z powodu śmierci Męża

 składają Pielęgniarki z Centrum Psychiatrii  
w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki 
 Sylwii Pniak z powodu śmierci Ojca  

składają Pielęgniarki z Centrum Psychiatrii  
w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki  
Marii Nolewajki z powodu śmierci Ojca  

składa personel Oddziału Neurologii  
W.S.S nr 4 w Bytomiu

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
 kto  jeszcze mógł być z nami”

Koleżance Gabrieli Muskus wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Męża składa  

Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik ORPiP  
w Katowicach oraz Pielęgniarki Szpitala  

Miejskiego w Rudzie Śląskiej

„Czasami brak słów by wyrazić ból, 
czasami brak łez by wypłynął żal”

Wyrazy współczucia dla Beaty  Świtała  
z powodu śmierci Ojca składa 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka  
Epidemiologiczna, Pielęgniarka Koordynująca  

z Pielęgniarkami i Lekarzami Oddziału Pediatrycznego  
dla Dzieci Starszych Chorzowskiego  

Centrum Pediatrii i Onkologii.
„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból,
czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku  i żalu najszczersze  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  

Koleżance Ewie Skorupa składa Pielęgniarka  
Przełożona wraz z zespołem pielęgniarek i położnych  

PŚZiPZ Elvita – Jaworzno III sp. z o.o. 
NZOZ   „Centrum Medyczne Trójka”.

„Mimo że odchodzą  
w sercach pozostają na zawsze”

Naszej drogiej Koleżance Bożenie Szwesta wyrazy 
współczucia, żalu i smutku  

z powodu śmierci Taty składają  
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe, 

 oraz koleżanki z Klinicznego Oddziału Kardiologii  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. 

„Nie czas jest nam dany ale chwila”
Koleżance Dorocie Bolek

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy 

składają Naczelna Pielęgniarka,  
Pielęgniarki Oddziału Chorób Wewnętrznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach 

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pielęgniarki  
Beaty Dyrgały z powodu śmierci Męża składa Naczelna 

Pielęgniarka oraz personel Oddziału Noworodków  
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału  
Neurologicznego Pani Barbarze Engel  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Taty składa  

Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne
WSP S.A. w Tarnowskich Górach wraz 

z  Pełnomocnikiem ORPiP
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Koleżance pielęgniarce Jolancie Kłosowskiej  
wyrazy głębokiego współczucia z  powodu śmierci Męża

składają Pielęgniarki i Położne ZLO Jaworzno

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Serdeczne wyrazy współczucia dla Elżbiety Suwaskiej 

 z powodu śmierci Taty składa 
Pełnomocnik OIPiP oraz koleżanki z Oddziału  

Noworodków SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

kondo l e n c j e

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i drogim”
Naszej drogiej koleżance Bożenie Szwesta  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 
składają koleżanki z Oddziału Intensywnego Nadzoru 

Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. 

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

Serdeczne wyrazy współczucia  
dla Barbary Wilczewskiej z powodu śmierci Mamy 

składa Pełnomocnik OIPiP oraz koleżanki z Oddziału 
Wewnętrznego III SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

„Czasem cały świat oznacza mniej  
niż jeden człowiek, którego brak.” 

Serdeczne wyrazy współczucia dla Doroty Nocoń  
z powodu śmierci Mamy składają 

koleżanki z Oddziału Wewnętrznego I  
SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla koleżanki Elżbiety Markowicz  

z powodu śmierci Męża 
składa personel Oddziału Neurologii   

W.S.S nr 4 w Bytomiu

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  
z powodu śmierci Mamy Koleżance Zofii Szczepańskiej  

składają pracownicy Przychodni Rejonowo-
-Specjalistycznej Nr 10 w Sosnowcu.

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału  
Okulistycznego Teresie Hajda wyrazy 

 głębokiego współczucia z  powodu śmierci Taty
składają Pielęgniarki i Położne, Pielęgniarka  

Naczelna, Pełnomocnik ORPiP
WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

„Życie przemija, jednak pamięć o kocha-
nej osobie pozostaje w sercu na zawsze”

Położnej Jadwidze Szklarz wyrazy szczerego  
współczucia z powodu śmierci Matki składają  

Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śl.

Naszej Koleżance  Dorocie Kycia   
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca składają  
koleżanki Przychodni Przyklinicznej  

Instytutu Onkologii w Gliwicach

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”
Pielęgniarce  Czesławie Zbrodycho

w obliczu straty związanej ze śmiercią 
Mamy

wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają 
Pielęgniarki MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia  
Koleżance Urszuli Karbowiak z powodu  

śmierci Ojca składają koleżanki  
Przychodni Przyklinicznej 

 Instytutu Onkologii w Gliwicach

”Umarłych wieczność dotąd trwa  
dokąd pamięcią im się płaci”

Pielęgniarce Dorocie Zioło
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 

składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne
MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Tychach

„Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej osobie 
 zostaje w naszych sercach na zawsze”

Pielęgniarce Jadwidze Kotas
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Taty 

składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne
MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital  

Specjalistyczny w Tychach
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

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

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2014 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
08.01.2014 r. 19.03.2014 r. 21.05.2014 r. 30.07.2014 r. 01.10.2014 r. 03.12.2014 r.
22.01.2014 r. 02.04.2014 r. 04.06.2014 r 06.08.2014 r. 15.10.2014 r. 17.12.2014 r
05.02.2014 r. 16.04.2014 r 18.06.2014 r. 20.08.2014 29.10.2014 r.
19.02.2014 r. 30.04.2014 r. 02.07.2014 r. 03.09.2014 r 05.11.2014 r.
05.03.2014 r. 07.05.2014 r. 16.07.2014 r. 17.09.2014 r. 19.11.2014 r

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

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

15.01.2014 r. 26.03.2014 r 11.06.2014 r. 27.08.2014 r. 12.11.2014 r
29.01.2014 r. 09.04.2014 r 25.06.2014 r. 10.09.2014 r. 26.11.2014 r
12.02.2014 r. 23.04.2014 r 09.07.2014 r 24.09.2014 r 10.12.2014 r
26.02.2014 r. 14.05.2014 r. 23.07.2014 r 08.10.2014 r
12.03.2014 r 28.05.2014 r. 13.08.2014 r. 22.10.2014 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


