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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń kwiecień 2014

1 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgnia-
rek Szkolnych 

1 kwietnia Spotkanie    Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia

2 kwietnia
Spotkanie  Zespołu ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 

3 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego 

5 kwietnia
 XXXIV okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Katowicach 

7 kwietnia

Konferencja organizowana 
przez PTP koło Siemianowi-
ce oraz Zespół ds. pielęgniarek 
zatrudnionych sterylizacji pt.  
„Sterylizacja-podmiot leczniczy-
-perspektywa przyszłości”

8 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji

8 kwietnia Spotkanie Zespołu ds. Położnych

8 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Kardiologicznego 

9 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Nefrologicznego

9 kwietnia Posiedzenie Prezydium

9 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11 kwietnia
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego 

14 Kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

15 kwietnia
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPIP

25 kwietnia Spotkanie Kadry Zarządzającej 

30 kwietnia Posiedzenie ORPIP
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W walce o sprawiedliwość…

 
 Do znudzenia wręcz powtarzam o trudnej sytuacji w sektorze ochrony 
zdrowia. Powtarzam, by zwrócić uwagę nie tylko naszą, ale i innych,  
w tym także i decydentów środków publicznych, organy założycielskie 
podmiotów gospodarczych, pacjentów i ich rodziny. 

 Bardzo ważna kwestia dotycząca norm zatrudnienia wyliczanych 
zgodnie z nowym rozporządzeniem wymaga podjęcia działań zmierzających nie tylko do usta-
lenia norm dla pielęgniarek i położnych na dzień dzisiejszy, ale ustalenia ich w ogóle i to w bez-
piecznej dla pacjenta liczbie. Wyniki norm zatrudnienia dają wiele do życzenia, niech przykładem 
będzie mówiąc w bardzo dużym skrócie wliczenie pielęgniarki oddziałowej do kadry sprawującej 
opiekę bezpośrednią nad pacjentem. Jeśli czynności przy pacjencie ma wykonywać pielęgniar-
ka czy położna oddziałowa, to kto przejmie jej obowiązki? Zadania oddziałowej będzie musiała 
bowiem wykonać np. w ciągu 40 minut dyżuru. Potem przejdzie na sale chorych do pacjentów. 

Dla nas, pielęgniarek i położnych, praca z pacjentem, pacjentką, jest najpiękniejszym ele-
mentem praktyki. To dla pacjentów, dla realizacji i zaspokojenia ich potrzeb, głównie zdrowot-
nych, podejmowaliśmy swoją pracę. Dlatego nie będzie dla nas trudne odłożenie dokumentów, 
administrowania, prowadzenia apteczki oddziałowej, organizowania pracy pielęgniarek i położ-
nych. Pielęgniarki oddziałowe wykonają swoją pracę w ciągu np. 40 minut od rozpoczęcia dy-
żuru, a potem przejdą na oddział. A wizyta  lekarska, zlecenia lekarskie, badania.. no coż albo 
włączamy oddziałową do kadry kierowniczej w myśl przepisów o stanowiskach kierowniczych, 
albo do kadry pielęgniarek i położnych odcinkowych z pełnym tego zakresem kompetencji i kon-
sekwencjami. 

Podobnie jeśli chodzi o ISO, akredytację bądź inne wykładnie dla szpitali pragnących działać lepiej, 
na wyższym poziomie. Wszystkie dokumenty przygotowują nie nikt inny jak pielęgniarki, w tym od-
działowe, przełożone czy naczelne. Dlatego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o poprawę 
i ujednolicenie zapisów Rozporządzenia tak, by wszyscy pacjenci mieli równe prawa do opieki pielę-
gniarskiej oraz dąży do przesunięcie terminu wejścia w życie zapisów, do czasu naniesienia zmian.  
 Po pierwsze zmusza nas do tego trudna sytuacja wielu koleżanek i kolegów, pielęgniarek, pielę-
gniarzy i położnych. Znają się na tym co robią najlepiej na świecie, są wykwalifikowani i doświad-
czeni, są profesjonalistami w swojej dziedzinie. To właśnie pielęgniarka czy położna powinna 
decydować o warunkach swojej pracy. Błędnie pojęta wolność i swoboda prowadzonej działalno-
ści gospodarczej prowadzi do nierównego traktowania pacjentów oraz pielęgniarek i położnych 
w poszczególnych podmiotach. Bo jak inaczej wyjaśnić fakt, iż w jednym podmiocie pacjent 
będzie miał zapewnioną profesjonalną opiekę pielęgniarską, a w innym nie? Po drugie, odpo-
wiedzialność za niewykonanie lub wykonanie błędne świadczeń pielęgniarskich ponosić będzie 
właśnie pielęgniarka i położna. Zwiększająca się liczba skarg i spraw sądowych pozwala na bar-
dzo ogólne stwierdzenie o nasilającym się ryzyku wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.  
Dlatego wnosimy do Pana Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o podjęcie działań zmierzających 
do równego traktowania pielęgniarek i położnych w aspekcie praw gwarantowanych Konstytucją, 
dlatego wnosimy do Pana Prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich o wsparcie naszych działań 
w walce o sprawiedliwość min. w zakresie zwolnienia z opodatkowania za udział w kursach, orga-
nizowanych ze środków pochodzących z opodatkowanego już wynagrodzenia, których ukończe-
nie gwarantuje podjęcie pracy. Odbywamy je w wolnym czasie, w którym moglibyśmy pracować 
lub wypoczywać według uznania. Nie poddamy się w walce o sprawiedliwość i uczciwość, bo tego 
uczono nas w naszych domach rodzinnych, tego uczono nas także od początku naszej zawodo-
wej edukacji. Serdecznie dziękuję wszystkim delegatom na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach za udział w obradach i podjęcie stosownych apeli . Będziemy apelować, ale  
i walczyć. Bo drogie Koleżanki Koledzy wystąpiliśmy nie tylko z apelami, prośbami, ale i na drogę 
sądową, by wywalczyć sprawiedliwość tak nam potrzebną do wykonywania naszych zawodów.  

 Zbliżający się jednak Świąteczny czas poświęćcie proszę dla siebie i Waszych bliskich. Niech 
swoją obecnością dają Wam siłę i ukojenie, nich napełniają miłością i spokojem tak bardzo 
Wszystkim nam potrzebnym.

 Wesołych Świąt!!!!

Z świątecznymi życzeniami 
Mariola Bartusek
Przewodnicząca
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Kalendarium marzec 2014

5 marca
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP 
Czesława Brylak-Kozdraś

6 marca  Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

7 marca
Konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Pielę-
gniarka Roku. Udział wziął sekretarz Bartosz Szczudłowski 

10 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej

11 marca Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli 

11 marca Spotkanie Zespołu ds. Położnych

11 marca Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego 

12 marca Posiedzenie Prezydium ORPIP

12 marca Posiedzenie Komisji Kształcenia 

12 marca Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego

12 marca Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego 

18-20 marca Posiedzenie NRPIP w Warszawie

20 marca

Konferencja wyjazdowa w WSS nr 2 w Jastrzębiu dot. odpowiedzialno-
ści zawodowej. Udział wzięła Przewodnicząca OSPIP Barbara Gardyjas 
oraz mecenas Kinga Rudnik

24 marca Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

26 marca Posiedzenie ORPIP w Katowicach

28 marca
XXXI Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

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

w dniu 12 marca 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
1.  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
2. wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
3. wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
4. wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pie-

lęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
5. wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
6. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
7. wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
8. wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w podmio-

tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
9. powołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
10. rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach,
11. zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
12. 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,

13. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki,

14. przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
15. przyznania zapomóg pośmiertnych,
16. przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy,
17. przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 12 lutego 2014 roku.

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

w dniu 26 marca 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
1.  opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
2. wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w podmio-

tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
3. planu kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

ORPiP w Katowicach na rok 2014,
4. 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,

5. powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej,

6.  refundacji kosztów kształcenia,
7. wyrażenia zgody na zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji przez Zespół ds. pielęgniarek zatrudnio-

nych w sterylizacji,
8. przyznania zapomóg chorobowych członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
9. udzielenia pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki,
10. spłaty zaległych składek członkowskich,
11. przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 26 lutego 2014 roku,
12. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
13. wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
14. wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
15. anulowania adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony,
16. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
17. wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
18. wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
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XXXI Okręgowy Zjazd  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

 
  
W dniu 28 marca 2014roku odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Auli Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych dr Mariola Bartusek. Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich obec-
nych na Okręgowym Zjeździe. 

Gościem Zjazdu był Jan Pytel Przewodni-
czący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej 
Izby Doradców Podatkowych, który wyjaśnił 
kwestie prawne związane z postępowaniem 
dotyczącym podatku dochodowego od osób 
fizycznych za udział w kursach kształcenia 
podyplomowego organizowanych przez sa-
morządy zawodowe. Nadto przedstawił drogę 
zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gliwicach , którą zainicjowa-
ła OIPiP w Katowicach odnośnie Interpretacji 
Indywidualnej Izby Skarbowej w Katowi-

cach wydanej 
dla OIPIP w 
Katowicach w 
sprawie ww. 
podatku. Pan 
Przewodniczą-
cy zadeklaro-
wał również 
pomoc repre-
zentowanego 
przez niego 
s a m o r z ą d u  
w rozwiąza-
niu problemu 
d o t y c z ą c e -
go opłacania 
podatku od 

osób fizycznych za udział w pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych. 
Przechodząc do części merytorycznej Zjazdu 
przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu 

oraz poszczególnych Komisji Zjazdowych.  

Przewodniczącą Zjazdu została wybrana  
mgr Anna Janik,  Wiceprzewodniczącą mgr 
Grażyna Sajewicz, a Sekretarzem mgr  
Małgorzata Baran. Komisji Mandatowej 
przewodniczyła mgr Maria Żalińska, z kolei  

Komisji Uchwał i Wniosków mgr Marta  
Piórkowska.    

Komisja Mandatowa po ukonstytu-
owaniu stwierdziła prawomocność Zjaz-
du, na ogólną liczbę 494 delegatów  
w Zjeździe wzięło udział 325, co stanowi-
ło 65,8 % uprawnionych do głosowania.  
 W dalszej części Zjazdu  przyjęto porządek 
obrad. Następnie Przewodnicząca Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Mariola  
Bartusek przedstawiła sprawozdanie  
z działalności  Okręgowej Rady Pielęgnia-
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rek i Położnych w Katowicach. Po przyję-
ciu prze Zjazd ww. sprawozdania i podję-
ciu uchwały, sprawozdania z działalności 
poszczególnych organów OIPIP w Kato-
wicach złożyły: Przewodnicząca Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych mgr  
Barbara Gardyjas, Przewodnicząca Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej mgr Agata  
Stącel oraz Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej mgr Aleksandra  

Liszka. Sprawozdania zostały przyjęte 
przez Zjazd i podjęto w tym zakresie sto-
sowne uchwały. Skarbnik ORPiP  mgr Anna  
Grelowska przedstawiła sprawozdanie z; 

wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych  za rok 2013. Sprawoz-
danie zostało zatwierdzone  przez Zjazd. 

Kolejnym punktem Zjazdu było  zapozna-
nie  delegatów Zjazdu z  projektem  budżetu 
na rok 2014. Skarbnik omówiła  poszcze-
gólne pozycje.  Budżet na rok 2014 został 
przyjęty uchwała przez delegatów Zjazdu. 
 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała  wnioski zgłoszone przez delega-
tów. 

Delegaci Zjazdu w swoich wystąpieniach 
i złożonych wnioskach proponowali ujęcie 
w planie kursów dla pielęgniarek nadzo-
rujących w sterylizacji, zwiększenie staw-

ki za wynajem sal do prowadzenia kursów, 
zmniejszenie składki na rzecz samorządu od 
pielęgniarek i położnych prowadzących dzia-

łalność gospodarczą, zwiększenie kwoty po-
życzki do 3 tys., pokrycia kosztów podatku 
dochodowego z tytułu  konieczności złoże-
nia PIT C8. Zjazd podjął  uchwały w sprawie  
8 apeli oraz 5 wniosków. 

Obrady  zakończyła Przewodnicząca Zjaz-
du mgr Anna Janik , podziękowała  wszyst-
kim delegatom za uczestnictwo i złożyła ży-
czenia świąteczne.                

mgr Małgorzata Baran
Sekretarz Zjazdu 
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Apel nr 1/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania podat-
ku  dochodowego od organizowanych przez samorząd zawodowy  szkoleń  

i kursów w ramach kształcenia podyplomowego

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wnioskują do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych 
działań mających na celu zwolnienie pielęgniarek i położnych z konieczności odprowadzania po-
datku dochodowego od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa w kursach i szkoleniach orga-
nizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jest zadaniem samorzą-
du zawodowego pielęgniarek i położnych wynikającym z art. 4 ust. 2 pkt 6 usta-
wy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r., natomiast obowią-
zek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie 
zawodowe w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego wynika z art. 61. ust 1. ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. 

Kształcenie organizowane przez samorząd zawodowy jest pokrywane w całości z obowiązko-
wych składek członkowskich pielęgniarek i położnych, które odprowadzane są już po potrąceniu 
od nich podatku dochodowego, co powoduje dwukrotne nałożenie na pielęgniarki i położne obo-
wiązku odprowadzenia podatku dochodowego.

Mając na względzie powyższe Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach wnioskują o pilne dokonanie zmian legislacyjnych.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 2/2014
XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z dnia 28 marca 2014 r. 
w sprawie opracowania zasad opiniowania minimal-

nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wnioskują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie o opracowanie i wprowadze-
nie jednolitych zasad opiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 
podstawie 22 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. dalej „ustawa 
o działalności leczniczej”), ani aktu do tej ustawy wykonawczego, tj., rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnie-
nia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1545, dalej „rozporządzenie”) stanowi wyłączną prerogatywę kierownika podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, przy czym kierownik bezwzględnie zobowiązany jest do 
zasięgnięcia w tej sprawie opinii między innymi przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek 
- zatem to kierownik winien skierować stosowne wystąpienie do okręgowej izby pielęgniarek i 
położnych. 
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Zadania te, związane z opiniowaniem minimalnych norm, biorąc pod uwagę generalną kom-
petencję sformułowaną w art. 31 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych pełni okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych, która kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania sa-
morządu na obszarze działania izby.

Jednakże, ani zapisy ustawy o działalności leczniczej ani aktu do tej ustawy wykonawczego, 
tj. wzmiankowanego rozporządzenia nie wskazują na żadne zasady, na podstawie których opinio-
wane są rzeczone normy.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia przedmiotem opiniowania są minimalne normy zatrudnia-
nia wyliczane według wzoru : 
  Tśpc x 365  
Le = ----------------- 
          Td
którego zastosowanie wymaga dokonania ustaleń i obliczeń wartości symboli, na podstawie danych posiadanych przez podmiot lecz-
niczy obejmujących: 

1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń  profilaktycznych;
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy;
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, 
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, dla należytego opiniowania norm konieczna jest weryfikacja da-
nych składowych (wartości symboli, określonych w rozporządzeniu), podstawionych do wzoru. 
Brak bowiem dokonania takiego badania przez opiniującego ograniczałoby jego rolę jedynie de 
facto do sprawdzenia poprawności dokonanych wyliczeń i wymagałoby jedynie umiejętności prze-
prowadzania podstawowych operacji arytmetycznych.

Zasadne jest zatem wprowadzenie jednolitych zasad, które pozwolą z jednej strony na zunifi-
kowanie procedury uzyskiwania ww. opinii, z drugiej na określenie zakresu działań koniecznych 
dla wydania opinii, innymi słowy jak daleko ma sięgać badanie danych podanych przez kierowni-
ka podmiotu leczniczego, wyjściowych dla wyliczenia norm. 

W przypadku bowiem gdy opiniowanie ma obejmować weryfikację podanych danych dla celów 
wydania stosownej opinii konieczne byłoby wskazanie w rzeczonej procedurze, iż można żądać 
od kierownika podmiotu leczniczego udzielenia szczegółowych informacji (przedstawienia doku-
mentów potwierdzających podane dane), uczestnictwa w pracach zespołu do spraw opiniowania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przedstawiciela podmiotu leczniczego 
w celu udzielenia wyjaśnień, wizytacji podmiotu leczniczego dla zbadania poprawności podanych 
danych i innych instrumentów pozwalających na wnikliwą oceną przedstawionych do zaopiniowa-
nia norm.

Jednocześnie, jeżeli nie będzie możliwości (konieczności)  zweryfikowania danych podanych 
jako podstawy wyliczeń, procedura winna umożliwiać wydawanie opinii z wpisanym zastrzeże-
niem, iż nie obejmuje ona weryfikacji podanych  przez podmiot leczniczy danych wobec braku 
możliwości sprawdzenia ich prawdziwości i rzetelności.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Apel nr 3/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie określenia zakresu kompetencji pielęgniarek i położnych

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o określenie 
zakresu kompetencji pielęgniarek i położnych w zależności od rodzaju ukończonego kształcenia. 

Uzyskanie na wysokim poziomie wykształcenia uniwersyteckiego, a także ukończenie kursów 
i specjalizacji nie zmienia sytuacji pielęgniarek i położnych zarówno na polu zawodowym, jak i 
na polu zmiany uposażenia. Przyczyną jest brak określonego ustawowo zakresu kompetencji, co 
uniemożliwia zróżnicowanie zakresu obowiązków zawodowych pielęgniarek i położnych, w za-
leżności od uzyskanego przez nie poziomu kształcenia. Staje się to przyczyną nie tylko odmowy 
przez pracodawcę wyższego uposażenia, ale przede wszystkim nieudzielania przez pielęgniarki 
lub położne świadczeń zdrowotnych, do których zostały przygotowane w procesie kształcenia. 

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wnoszą, aby zakres świadczeń zdrowotnych, jakie może wykonać samodzielnie lub na zlecenie 
lekarza pielęgniarka lub położna po ukończeniu kursu czy specjalizacji wymieniony był i za-
mieszczony w programie kursu czy specjalizacji i zapisany na zaświadczeniu potwierdzającym 
ukończenie szkolenia. Podobny zapis powinien znaleźć się w suplemencie wydanym przez uczel-
nie. Wymaga to ujednolicenia na wszystkich uczelniach kształcących pielęgniarki i położne listy 
świadczeń zdrowotnych możliwych do wykonania po ukończeniu studiów licencjackich, a ewen-
tualne różnice powinny występować jedynie w przypadku studiów magisterskich i to wyłącznie w 
niewielkim zakresie np. dotyczącym edukacji czy promocji zdrowia.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 4/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie podwyższenia stawek kapitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek spra-
wujących opiekę nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podwyższenie sta-
wek kawitacyjnych za ucznia dla pielęgniarek sprawujących opiekę nad uczniem w środowisku 
nauczania i wychowania.

Stanowisko pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jest stanowiskiem jednoosobo-
wym obciążonym dużą ilością stresu, odpowiedzialnością zawodową, etyczną i prawną, wymaga-
jące stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast stawka kapitacyjna na ucznia nie 
ulega zmianie od lat, a koszty prowadzenia działalności gospodarczej regularnie wzrastają, co 
powoduje obniżenie wynagrodzenia wykwalifikowanych pielęgniarek do wysokości niewiele wyż-
szej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Apel nr 5/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie przeprowadzenia ogólnopolskich badań nauko-
wych w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o przeprowadzenie ogólnopolskich badań 
naukowych w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych.

Wyniki ogólnopolskich badań naukowych w zakresie stanu zdrowia pielęgniarek i położnych 
posłużą uzasadnieniu wielokrotnie podnoszonych przez samorząd pielęgniarek i położnych po-
stulatów w zakresie obniżenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenia 
prawa do urlopu zdrowotnego i poszerzenia katalogu chorób zawodowych. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 6/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie uznania jako choroby zawodowej schorzeń kręgosłupa i żylaków 

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie do wykazu chorób zawodowych schorzeń 
kręgosłupa i żylaków.

W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych obserwujemy liczne dolegliwości ze strony ukła-
du kostno-stawowego oraz naczyń żylnych kończyn, które to są bezpośrednio związane z nad-
miernym obciążeniem pracą, brakiem urządzeń ułatwiających między innymi podnoszenie, prze-
noszenie i zmianę pozycji pacjentów oraz częste prace w wymuszonej pozycji. 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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Apel nr 7/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie określenia minimalnej płacy dla pielęgniarek i położnych 

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
apelują do Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do utworzenia aktu 
prawnego określającego minimalną płacę dla pielęgniarek i położnych na poziomie 100 %  prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków 
za dany rok.

Zapis ustawowy określający minimalną płacę dla pielęgniarek i położnych niezależnie od miej-
sca wykonywania świadczeń medycznych jest podstawą do ujednolicenia wynagrodzeń pielę-
gniarek i położnych w całej Polsce. Tego rodzaju zapisy to przejaw sprawiedliwości społecznej 
gdzie niezależnie od regionu i miejsca udzielanych świadczeń podstawy wynagrodzenia są takie 
same.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik

Apel nr 8/2014

XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 28 marca 2014 r. 

w sprawie przeciwdziałania eliminowaniu pielęgniarek systemu z zespo-
łów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wnoszą do Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, Konsultantów Krajowych, Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego o podjęcie pilnych działań przeciwdziałających eliminowaniu pielęgniarek i pielęgniarzy 
systemu ratownictwa medycznego  z zespołów ratownictwa oraz szpitalnych oddziałów.

W art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
ustawodawca wyraźnie wskazuje pielęgniarkę systemu jako osobę wchodzącą w skład zespołów 
ratownictwa medycznego /podstawowych i specjalistycznych/.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego również wskazuje w paragrafie 13 role pielęgniarek w zasobach kadrowych ratow-
nictwa medycznego.

Pielęgniarki są jednym z trzech pełnoprawnych i autonomicznych podmiotów uprawnionych 
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz medycznych czynności ratunkowych w ramach funk-
cjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego. Uważamy, że brak jest podstaw 
prawnych i merytorycznych do przesuwania do pracy w innych oddziałach oraz zwalniania pielę-
gniarek spełniających ustawowe wymagania.

Delegaci XXXI Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
stanowczo domagają się zaprzestania praktyk eliminowania z systemu pielęgniarek. Powyższe 
działania mają znamiona dyskryminacji grupy zawodowej pielęgniarek i zdaniem Delegatów są 
niedopuszczalne i niezgodne z prawem.

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY
XXXI Okręgowego Zjazdu

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

XXXI Okręgowego Zjazdu
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach

Małgorzata Baran Anna Janik
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KONSULTANT KRAJOWY 
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24, tel. 032 25-91-586, fax. 032 255-40-52, 
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl, http://www.pspe.pl 

                                                       Katowice, dnia 08.02.2014r. 
 
 
 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  

w sprawie używania wody sterylnej do zabiegu tlenoterapii. 

 

 
 Nawilżacze to wyroby medyczne szeroko stosowane w medycynie, między innymi  

w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach pooperacyjnych, karetkach pogotowia, do  

długotrwałej lub wysokoprzepływowej tlenoterapii u pacjentów oddychających samodzielnie, 

otrzymujących tlen podawany przez maskę bądź wąsy. Warunki prawidłowego użycia wody 

sterylnej do zabiegów tlenoterapii powinny być zawarte w aktualnej deklaracji producenta 

wyrobu medycznego. Deklaracja jest oficjalnym dokumentem wytwórcy, którym należy się 

posługiwać.  

W ostatnim czasie część producentów wody sterylnej dystrybuowanej w Polsce dokonało 

zmian w zakresie oznakowania tj. usunęło symbol przekreślonej dwójki.  Fakt usunięcia symbolu 

wiąże się bezpośrednio ze zmianami przepisów Dyrektywy Europejskiej. System dopuszczania 

wyrobów medycznych do obrotu i używania w Unii Europejskiej został zdefiniowany  

w dyrektywie dla wyrobów medycznych 93/42/EEC. 21 września 2007 roku opublikowana 

została dyrektywa 2007/47/EC, wprowadzająca wiele zmian w dyrektywie 93/42/EEC  

i w systemie dopuszczania wyrobów do obrotu w Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany stały 

się obligatoryjne z dniem 21 marca 2010 roku i objęły między innymi wprowadzenie definicji 

terminu „wyrób jednorazowego użytku", aby uniknąć wątpliwości co do jego znaczenia. 

Wprowadzono definicję: „wyrób przeznaczony do użycia tylko jeden raz przez pojedynczego 

pacjenta". Ponadto w wymaganiach zasadniczych zapisano wymóg spójnej interpretacji terminu 

„jednorazowego użytku" w całej Wspólnocie.  

Symbol: oznacza więc, że produkt może być stosowany jeden raz u jednego 

pacjenta. Symbol ten jest zaczerpnięty z normy DIN EN 980:2008-08: „Symbole graficzne 

stosowane do etykietowania urządzeń medycznych". Wprowadzone do Dyrektywy Europejskiej 

zmiany, w tym doprecyzowanie definicji „wyrób jednorazowego użytku" spowodowały, iż część 
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Urlop na żądanie

adwokat Kinga Rudnik

Urlop na żądanie jest szczególnym rodzajem urlopu przysługującym pracowniko-
wi. Nie jest jednak do końca urlopem, którego pracownik może zażądać w każdej 
sytuacji, a pracodawca ma obowiązek mu go udzielić. Ograniczenia zostały wpro-
wadzone przez aktualne stanowisko judykatury w którym Sąd Najwyższy w sposób 
jednoznaczny wypowiedział się w tym temacie.

Urlop na żądanie został uregulowany w art. 
167 ² Kodeksu pracy, gdzie wskazano, iż Pra-
codawca jest obowiązany udzielić na żądanie 
pracownika i w terminie przez niego wskaza-
nym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczę-
cia urlopu.

Przepisy dopuszczają możliwość z korzysta-
nia z urlopu na żądanie tylko do 4 dni w cią-
gu jednego roku kalendarzowego. Możliwość 
taka istnieje od pierwszego roku pracy, którą 
podjął pracownik. Nawet w sytuacji, gdy jest 
to jego pierwsza praca. Urlop ten, z uwagi na 
swój charakter, tzn. nieprzewidywalność termi-
nu jego wybrania przez pracownika, nie może 
być ujmowany w planie urlopów ustalanym u 
pracodawcy. Warunkiem niezbędnym otrzyma-
nia urlopu na żądanie jest zawnioskowanie o 
niego najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlo-
pu. W wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., (I 
PK 128/06, OSNP 2007, nr 23-24, poz. 346), 
Sąd Najwyższy stwierdził, że wniosek o udzie-
lenie urlopu na żądanie 
powinien być zgłoszony 
najpóźniej w dniu rozpo-
częcia urlopu, jednak do 
chwili przewidywanego 
rozpoczęcia pracy przez 
pracownika według obo-
wiązującego go rozkładu 
czasu pracy. Dalej Sąd 
Najwyższy wskazał, iż pracownik nie może 
rozpocząć urlopu na żądanie bez udzielenia go 
przez pracodawcę. W tym kierunku wypowie-
dział się bowiem SN również w wyroku z dnia 
16 września 2008 r., (II PK 26/08, OSNP 2010, 
nr 3-4, poz. 36), stwierdzając, że rozpoczęcie 
urlopu na żądanie (przed udzieleniem go przez 
pracodawcę może być uznane za nieusprawie-
dliwioną nieobecność w pracy, będącą cięż-
kim naruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 

k.p.¹ 
Natomiast mniej ważna jest forma zawnio-

skowania o urlop na żądanie. Ustawodawca nie 
wprowadził żadnych wymogów w tym zakre-
sie. Zatem forma zażądania przez pracownika 
urlopu jest dowolna. Możliwe jest zatem za-
wnioskowanie o udzielenie urlopu na żądanie 
telefonicznie np. rano przed rozpoczęciem dnia 
pracy.

Cztery dni urlopu na żądanie, nie są dodat-
kowymi dniami urlopu dodawanymi do podsta-
wowego wymiaru dni urlopowych pracownika. 
Co oznacza, że w sytuacji, kiedy pracownikowi 
przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, 
to 4 dni urlopu na żądanie wchodzą w ten za-
kres 26 dni. Zatem pracownik nie posiada 30 
dni urlopu, tylko 26, z czego w tych 26 dniach 
przysługuje mu wybranie 4 dni na żądanie.

Wymiar urlopu na żądanie określony do  
4 dni oznacza, iż pracownik może wybrać te 
dni „na żądanie” w dowolny sposób. Istnie-
je możliwość wybrania pojedynczo każdego z 
czterech dni urlopu na żądanie w różnym okre-

sie czasu danego roku 
kalendarzowego, albo też 
dwóch, trzech lub nawet 
czterech dni w jednym 
nie przerwanym ciągu. 

 Instytucja urlopu 
na żądanie sprawia jed-
nak dwie podstawowe 

kwestie interpretacyjne, które w skutkach są 
znamienne dla pracownika. 

Pierwsza dotyczy okoliczności, czy po zgło-
szeniu przez pracownika urlopu na żądanie, ma 
on obowiązek oczekiwać na odpowiedź praco-
dawcy, czy też przyjąć, że skoro urlop zastał 
zawnioskowany na żądanie, to nie istnieje ko-
nieczność oczekiwania na reakcję pracodawcy. 
Problem na chwilę obecną został rozwiązany 
przez doktrynę, gdzie przyjęto, że

Cztery dni urlopu na żądanie, nie 
są dodatkowymi dniami urlopu do-
dawanymi do podstawowego wy-
miaru dni urlopowych pracownika
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 „Jednakże - jak się wydaje - celem oma-
wianej regulacji jest pozostawienie wykorzy-
stania tych dni urlopu do wyłącznego uzna-
nia pracownika. Trudno jest przyjąć, że tego 
urlopu udziela pracodawca, skoro pracownik 
może zgłosić żądanie w dniu jego rozpoczęcia. 
Należy jednak przyjąć, że z obowiązku odpo-
wiedniego współdziałania stron w wykonaniu 
zobowiązania (art. 354 k.c. w zw. z art. 300 
k.p.) wynika, iż pracownik powinien uprzedzić 
pracodawcę o korzystaniu z tego urlopu przed 
jego rozpoczęciem. Przemawia za tym też wy-
łączenie tych dni z planu urlopów oraz porozu-
mienia, przewidzianych w art. 163 § 1 oraz 11 
k.p. Sądowa ochrona tego prawa pracownika 
jest nierealna w przypadku krótkiego okresu 
między złożeniem wniosku o urlop a terminem 
jego rozpoczęcia (zwłaszcza że ten wniosek 
może być złożony w dniu rozpoczęcia urlopu). 
W tym kierunku wypowiedział się SN w wyro-
ku z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 197/04, 
OSNP 2005, nr 17, poz. 271, stwierdzając, że 
nieobecność w pracy po zgłoszeniu przez pra-
cownika żądania udzielenia urlopu w trybie art. 
1672 k.p., na które pracodawca nie udzielił od-
powiedzi, nie uzasadnia rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p. Z drugiej strony trzeba mieć na 
uwadze, że pracow-
nik nie może nad-
używać tego prawa 
(art. 8 k.p.) i stwa-
rzać zagrożenia dla 
istotnych interesów 
pracodawcy. W ra-
zie sprzecznego z 
prawem korzystania 
przez pracownika z 
tego uprawnienia lub 
za jego nadużycia 
pracodawca może 
stosować wobec nie-
go sankcje przewidziane prawem pracy. W 
szczególności za sprzeczną z celem tych prze-
pisów należy uznać zorganizowaną akcję po-
legającą na skorzystaniu z urlopu na żądanie 
przez całą załogę lub znaczną jej część. Jest 
to obejście przepisów o strajku (art. 17 i n. 
u.r.s.z.).”²

Urlop na żądanie - tak jak każdy inny - jest 
udzielany w dniach. Pracownik może z tego 
uprawnienia skorzystać cztery razy w roku 
kalendarzowym, niezależnie od liczby godzin, 
które w tych dniach powinien przepracować 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem cza-
su pracy. O tę liczbę godzin ulega zmniejsze-
niu pozostała część urlopu przysługująca mu 
w danym roku kalendarzowym (art. 1542 § 1 
k.p.).³

Jednak chyba najbardziej niekorzystnym 
stanowiskiem dla pracownika, jakie zaprezen-
tował Sąd Najwyższy jest wskazanie z wyroku 
z dnia 28.10.2009 r. (II PK 123/09), iż:

1. obowiązek udzielenia urlopu "na żąda-
nie" nie jest bezwzględny, a pracodaw-
ca może odmówić żądaniu pracownika 
ze względu na szczególne okoliczności, 
które powodują, że jego zasługujący 
na ochronę wyjątkowy interes wymaga 
obecności pracownika w pracy;

2. niezdolność do pracy wyłącza możliwość 
korzystania z urlopu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, w związku z czym udziele-
nie urlopu w okresie niezdolności do pra-
cy jest prawnie niedopuszczalne, także 
wówczas, gdy pracownik wyraził na to 
zgodę

Pierwsza teza wskazanego wyroku tak na-
prawdę pozbawia urlopu na żądanie jego szcze-
gólnego charakteru – możliwości skorzystania 
z niego w razie potrzeby pracownika właśnie 
na jego żądanie. Sąd Najwyższy wprowadził 
bowiem ograniczenie, iż pracodawca ma prawo 
odmówić pracownikowi prawa urlopu na żąda-
nie w dniu przez niego wnioskowanym, jeśli jest 

to podyktowane szcze-
gólnymi potrzebami (in-
teresem) pracodawcy. 
W takiej sytuacji, nawet 
w przypadku prawidło-
wego zgłoszenia przez 
pracownika urlopu na 
żądanie, pracodawca 
ma jednak ostatnie sło-
wo i jeśli wykaże szcze-
gólną potrzebę (interes) 
może nie zgodzić się 
jego udzielenie. W ta-
kim przypadku pracow-

nik zobowiązany stawić się do pracy zgodnie z 
obowiązującymi go godzinami pracy.

Druga teza ww. wyroku Sądu Najwyższego 
wyłącza możliwość skorzystania z jakiegokol-
wiek urlopu, nie tylko urlopu na żądanie, sy-
tuacji w okresie niezdolności pracownika do 
pracy, np. zwolnienia lekarskiego, urlopu ma-
cierzyńskiego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974r 
– Kodeks pracy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z 
poźn. zm)

¹²³ - Jaśkowski K. (red.), Maniewska E. Kodeks 
pracy. Tom I. Komentarz. Ustawy towarzyszące z 
orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecz-
nictwem. LEX, 2014

Urlop na żądanie - tak jak każdy inny - 
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wiązującym go rozkładem czasu pracy. 
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roku kalendarzowym (art. 1542 § 1 k.p.).³
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„ZBIERANIE ZIARENEK PIASKU”

czyli kilka słów o sukcesie

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

„Jeden jest tylko sukces – być w stanie spędzić życie 
na swój sposób”

Christopher Morley

Sukces… Któż w dzisiejszych czasach nie słyszał o sukcesie, a któż nie chciałby go osią-
gnąć? Sukces to obecnie „magiczne słowo”, które budzi wiele skrajnych emocji – od podzi-
wu, dumy, satysfakcji po zazdrość, smutek, rozczarowanie… Istnieje całe mnóstwo definicji 
sukcesu opisujących ludzkie osiągnięcia i powodzenie w życiu. 

Jak to się mówi potocznie: „sukces nie 
jedno ma imię”, czy też „sukces ma wiele 
twarzy”. Jednak najczęściej sukces kojarzy 
się ze świetną pracą, wysokimi zarobkami i 
mnóstwem pieniędzy. Patrząc w ten sposób 
sukces dla przeciętnego człowieka może się 
wydawać czymś odległym i mało osiągalnym, 
szczególnie wtedy, gdy jego miarą jest życie 
innych ludzi (często tych z tabloidów i okła-
dek gazet) i porównywanie się z nimi. Aby 
osiągnąć sukces trzeba zacząć od siebie… 

Kluczem do sukcesu wydaje się odpowiedź 
na pytanie: Czym dla mnie jest sukces? 

Dla mnie sukces to...............................
.............................................................
.......

To na pozór proste pytanie zachęca do za-
trzymania się na chwilę w codziennej pogoni 
(być może również za sukcesem) i spotka-
nia z własnymi pragnieniami…, dążeniami…, 
marzeniami… I być może to naprawdę cie-
kawe czego pragniesz dla siebie w nad-
chodzącym tygodniu…, miesiącu…,  roku…? 
Co dla mnie liczy się w życiu? Być może… 
rodzina…, dobre zarobki…, satysfakcjonu-
jąca praca…, poczucie dobrze przeżytego 
życia…, niezależność…, stabilizacja życio-
wa…, wewnętrzny spokój i ład…, szacunek i 
uznanie…, zdrowie…, dobre relacje z bliski-
mi ludźmi…, zadowolenie z siebie…, poczucie 
spełnienia…, równowaga między pracą a ży-
ciem osobistym…, satysfakcja z tego co robię 
każdego dnia…

Dla mnie liczy się w życiu ....................
............................................................

Pierwszym krokiem w kierunku sukcesu 

może być właśnie szczerość i uczciwość wo-
bec samej/samego siebie i swoich pragnień, 

przekonań, marzeń i ambicji. Sukces wy-
maga wysiłku, aby świadomie odkryć w 
sobie: Co ja właściwie chcę osiągnąć w 
moim życiu?

Ja chcę osiągnąć w moim życiu 
……………………………………….
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Kiedy uda Ci się znaleźć w sobie odpowie-
dzi na powyższe pytania, to być może zary-
sują się w bardziej jasny i wyraźny sposób 
Twoje określone cele, które stawiasz sobie 
w życiu. Potrzeba celowości jest jedną z waż-
niejszych potrzeb człowieka, ponieważ to 
cele wyznaczają kierunek poszczególnych 
dążeń i działań, a w efekcie całego życia – 
godzina po godzinie…, dzień po dniu… Życie 
bez celu wydaje się jak statek bez sternika, 
który dryfuje po oceanie życia. Ale…, czy sam 
cel jest najważniejszy, aby osiągnąć sukces? 
Cytując jednego z „ekspertów od sukcesu” 
Denisa Waitley: „Sukces to nie cel podróży; 
to sposób podróżowania (…). Droga do suk-
cesu jest stale w budowie.”  No właśnie… Jak 
się okazuje sukces nie jest dziełem przypad-
ku – nie zależy od tak zwanego szczęścia ani 
zrządzenia losu. Sukces zależy od nas sa-
mych (od Ciebie), od naszych (od Twoich), 
najpierw myśli a potem działań. 

W tym tygodniu/miesiącu/roku pragnę 
tego, aby ..............................................
...................................................

Aby budować „drogę do sukcesu” po-
trzebny jest budulec, czyli ziarenka piasku. 
Budowanie sukcesu to, czasami mozolne, 
czerpanie z codziennego życia – dostrzega-
nie i docenianie w nim swoich małych-wiel-
kich sukcesów. I ciekawe czy  zauważasz to, 
co Ci się udaje każdego dnia? Czy po-
chylasz się nad zwykłym dniem, aby zebrać 
ziarenka piasku…? Być może dziś udało Ci 
się… wstać prawą nogą…, uśmiechnąć się do 
siebie w lustrze podczas porannej toalety…, 
wypić ulubioną kawę lub herbatę…, wyprawić 
dzieci do szkoły…, zobaczyć kawałek błękit-
nego nieba…, przyjechać na czas do pracy…, 
cierpliwie wysłuchać marudnego pacjenta…, 
dostrzec nadzieję w oczach chorego czło-
wieka…, bezboleśnie podać zastrzyk, pobrać 
krew lub założyć wenflon…, wystarczająco 
dobrze opatrzyć czyjeś rany…, zrobić zakupy 
na kolejny dzień…, ugotować obiad…, zna-
leźć dla siebie choć chwilkę w ciągu dnia…, 
zamienić choć kilka zdań z ważnymi dla Cie-
bie osobami… Ciekawe ile ziarenek piasku 
udało Ci się zebrać dziś…?

Dzisiaj udało mi się ...............................
................................................

Nieuniknionym i niezbędnym doświadcze-
niem człowieka sukcesu jest niepowodzenie. 
Popełnianie błędów, drobne porażki, potyka-
nie się, upadanie i zbieranie się do dalszej 

drogi – to pozwala ciągle się uczyć i robić 
życiowe postępy. Bo przecież właśnie na błę-
dach najwięcej się uczymy. A tylko ktoś, kto 
stoi w miejscu i nie robi nic, nie myli się i po-
tyka się. W sytuacjach niepowodzeń mamy 
również szansę weryfikacji swoich dążeń, 
mierzenia swojej siły na zamiary, poznawa-
nia swoich mocnych i słabych stron, zdoby-
wania wiedzy o sobie i innych ludziach. 

Na podsumowanie jeszcze kilka praktycz-
nych wskazówek, które mogą być pomocne 
w celu budowania własnej, jedynej i niepo-
wtarzalnej, drogi do sukcesu:

	poszukaj, znajdź swoją własną rów-
nowagę między ważnymi dla Ciebie 
obszarami życia (pracą a odpoczyn-
kiem, przyjemnością a obowiązkami, 
czasem dla siebie a czasem dla innych);

	weź odpowiedzialność za swoje ży-
cie w swoje ręce – Ty i tylko Ty jesteś 
najlepszym ekspertem od Twojego 
życia (tylko Ty wiesz, co jest dla cie-
bie ważne, co chcesz osiągnąć, dokąd 
zmierzasz);

	każdego dnia zrób coś, co przynosi 
Ci satysfakcję i radość (a kiedy Ci 
się to uda, podziękuj sobie i dołóż do 
pozostałych, zebranych już, ziarenek 
piasku);

	stawiaj sobie drobne wyzwania i 
ciesz się (bądź z siebie dumna/y), gdy 
udaje Ci się je realizować (zbieraj ko-
lejne ziarenka piasku);

	ucz się, rozwijaj, zdobywaj nowe umie-
jętności i kompetencje i… doceniaj 
siebie.

Prawdziwy życiowy sukces polega na 
rozwinięciu własnego potencjału, własnych 
umiejętności i talentów, co pozwala poczuć, 
że stajemy się tym, kim możemy i na 
swój własny sposób. Powodzenia!

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):
•  Griessman, E. (2007). Czynniki osiągania 

sukcesu. Gliwice, Internetowe Wydawnic-
two Złote Myśli

•  Waitley, D. (1998). Być najlepszym. War-
szawa, Wydawnictwo Studio EMKA
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Szanowni Państwo!!!!!
Drogie Koleżanki i Koledzy!!!!!!!

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

serdecznie zapraszam 
na uroczystą galę z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Świętować będziemy w Centrum Kultury Katowice 

im. Krystyny Bochenek w Katowicach 

13 maja o godz.17.00

„Klimakterium 2 ...czyli Menopauzy Szał” to spektakl, którego nie trzeba 
specjalnie rekomendować. Szczęśliwcy, którzy obejrzeli „Klimakterium ...i 

już” doskonale wiedzą o co chodzi.
Tym razem zapraszamy na drugą część bestsellerowej sztuki

Ta sztuka to  opowieść o początku nowego życia, które dla bohaterek 
spektaklu zaczyna się wraz z … menopauzą.

To świetna zabawa i prawda o sile kobiet, podana w dowcipny, przystępny 
i trafiający prosto w serce sposób,

„Klimakterium 2” to nie powtórka z rozrywki – ale kontynuacja tematu 
jakim tylko pozornie jest ...menopauza . Bo prawdziwym tematem jest 

niewyczerpana kobieca energia, siła, chęć walki o swój kawałek świata.

Zapraszamy na terapię... śmiechem:)

Przewodnicząca ORPIP 

Mariola Bartusek

Rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, 
pod adresem : www.izbapiel.katowice.pl  już wkrótce szczegóły.
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Zaćma 
choroba czasowo utrudniająca życie

 lic.pielęgniarstwa  Drąg Grażyna                   
lic.pielęgniarstwa Jakubczak Teresa

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii  SP Szpital Kliniczny                                                
SUM  w Katowicach 

„Uśmiech jest najprawdziwszy, kiedy uśmiechają się oczy”

Ks. Jan Twardowski

Tak długo jak istnieje ludzkość, oko było uważane za jeden z największych skarbów 
człowieka. Narządy zmysłów mają generalny wpływ na łączność człowieka z otaczają-
cym go środowiskiem zewnętrznym, a zmysł wzroku jest z nich najbardziej wykształ-
conym i dominującym. Oczami bowiem odbieramy aż 80% informacji z otaczającej 
nas rzeczywistości. Utrata wzroku jest wielkim nieszczęściem  dla każdego człowieka. 
Łączy się z istotnym ograniczeniem możliwości życiowych i niejednokrotnie powoduje 
problemy w przystosowaniu do codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Postrzeganie otaczającego nas świata jest 
procesem bardzo złożonym. Zaczyna się od 
odbicia promieni świetlnych od przedmiotu na 
którym skupiona jest nasza uwaga i zanim do-
trze do mózgu i zostanie uświadomiona poko-
nuje skomplikowaną drogę poprzez kolejne ele-
menty układu wzrokowego. Bardzo ważna jest 
całkowita przezierność elementów optycznych 
– jednym z nich jest soczewka. Prawidłowa  
i zdrowa soczewka jest przezroczystą, nieuna-
czynioną strukturą. Zlokalizowana jest w gał-
ce ocznej między tylną powierzchnią tęczówki  
a przednią częścią ciała szklistego. Zadaniem 
soczewki jest załamywanie promieni świetl-
nych i nadanie im zbieżności koniecznej do 
wytwarzania obrazu na siatkówce. Najczęstszą 
patologią soczewki jest jej zmętnienie, utra-
ta przezierności czyli – ZAĆMA. Zmętnienie to 
może być częściowe lub całkowite, prowadzi do 
szybkiego pogorszenia wzroku, a nawet w nie-
których przypadkach do całkowitej ślepoty. 

Ze zwiększeniem się średniej długości życia 
społeczeństwa rośnie liczba osób dotkniętych 
zaćmą. Przyczyny zaćmy starczej są do końca 

nie poznane. W procesie starzenia soczewka 
staje się coraz bardziej cięższa i grubsza i w 
efekcie traci swoją moc akomodacyjną. Białka 
soczewki ulegają reakcjom w skutek chemicz-
nych modyfikacji w białko które posiada wy-
soką masę cząsteczkową. Powstałe skupiska 
białek mają wpływ na przejrzystość soczewki 
oraz na jej zabarwienie. U starszych ludzi przy-
biera barwę żółtą lub brunatną. Dochodzi także 
do spadku stężenia potasu oraz wzrostu stęże-
nia sodu i wapnia. Mimo postępu medycyny nie 
poznano dotychczas wszystkich mechanizmów 
doprowadzających do powstania rozwoju za-
ćmy. Z literatury wynika, iż wiek, choć stanowi 
ważne, to nie jedyne uwarunkowanie powsta-
nia zaćmy. Czynnikami, które wymieniane są 
jako wiodące powstaniu zaćmy są: uwarunko-
wania genetyczne, tempo procesu starzenia, 
zaburzenia metaboliczne ustroju, czynniki śro-
dowiskowe(skażenie terenów przemysłowych), 
sposób odżywiania(odwodnienie, przewlekła 
biegunka), ekspozycja na ultrafiolet(słońce, 
solarium, ekrany komputerów), palenie papie-
rosów, nadużywanie alkoholu, stosowanie nie-
których leków(kortykosteroidów, antykoncep-
cyjnych, psychiatrycznych). 

RODZAJE ZAĆMY
Zaćmę możemy podzielić na wrodzoną i na-

bytą.
Postać wrodzona odnosi się jedynie do 

zmętnienia soczewki, które jest obecne w trak-
cie narodzin, natomiast zmętnienie soczewki, 
które rozwija się w przebiegu pierwszego roku 
życia  określane jest jako zaćma dziecięca. 
Może występować jedno-lub obustronnie. Na 
rozwój zaćm wrodzonych mają wpływ: zaka-
żenia wewnątrzmaciczne(różyczka, świnka, 
ospa, toksoplazma), zaburzenia metabolicz-
ne(hipoglikemia, niedożywienie), zaburzenia 
chromosomalne(zespół Downa, Marfana), pro-
mieniowanie jonizujące, kortykosteroidy, sulfo-

Zmętnienie soczewki - zaćma
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namidy), urazy. 
W przypadku zaćmy wrodzonej niezwy-

kle ważne jest jej wczesne wykrycie i objęcie 
dziecka specjalistyczną opieką okulistyczną. 
Dziecko uczy się widzenia w ciągu pierwszych 
lat życia, a zmętnienie soczewki utrudnia mu 
to. Niedobór widzenia spowodowany tym scho-
rzeniem może prowadzić do powstania trwałe-
go niedowidzenia, zeza, oczopląsu.       

Terminem zaćma nabyta określa się: zaćmę 
starczą – najczęściej spotykaną. W zależności 
od umiejscowienia zmian chorobowych wyróż-
niamy zaćmę jądrową, korowa, podtorebkowa 
tylną. Zaćmę urazową – dochodzi do niej w 
skutek urazu mechanicznego. Metaboliczną 
– której przyczyną jest cukrzyca. Polekową 
– np. kortykosteroidy. Wikłającą – jest skut-
kiem przebytych, przewlekłych chorób zapal-
nych przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. 

Zaćma stanowi jedną z najczęstszych przy-
czyn pogorszenia się widzenia u ludzi. W prze-
biegu choroby osoby z zaćmą widzą początko-
wo jak przez muślin i skarżą się na większą 
wrażliwość na światło. W miarę rozwoju scho-
rzenia, widzenie znacznie się pogarsza, unie-
możliwiając pracę a nawet samodzielne funk-
cjonowanie. Problemy z jakimi borykają się 
pacjenci, dotyczą niemożności dostrzegania 
wielu ważnych szczegółów, jak na przykład 
ceny na produktach, tekst w gazecie, drobne 
przedmioty w domu, potrawa na talerzu, mi-
mika rozmówcy czy szczegóły własnej twarzy 
w lustrze itd.

Problemy te znacznie utrudniają orientację 
w otoczeniu, korzystanie ze źródeł informacji, 
kontakt interpersonalny, pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym czy możliwość spędzania 
wolnego czasu. Proces pogorszenia się wi-
dzenia w przypadku zaćmy, wzmaga poczucie 
zagrożenia z powodu niepewnej perspektywy 
przyszłości oraz lęku przed utratą samodziel-
ności. 

W przypadku wystąpienia zaćmy jedynym 
skutecznym sposobem przywrócenia prawidło-
wej ostrości wzroku jest chirurgiczne usunięcie 

zmętniałej soczewki i zastąpienie jej przezier-
nym implantem. Decyzję o gotowości do za-
biegu operacyjnego podejmuje sam pacjent. 
Podstawowymi badaniami diagnostycznymi 
wykonywanymi u pacjenta z zaćmą są: bada-
nie ostrości wzroku, badanie w lampie szcze-
linowej, badanie dna oka-wziernikowanie, ba-
danie pola widzenia, wyliczenie mocy soczewki 
wewnątrzgałkowej, badanie ultrasonograficzne 
oka, OCT koherentna tomografia optyczna. 
Do rutynowych badań przed operacją należą 
również badania laboratoryjne krwi, badanie 
EKG, rzadziej RTG klatki piersiowej, konsulta-
cja lekarza rodzinnego a bezpośrednio przed 
zabiegiem stan ogólny pacjenta ocenia lekarz 
anestezjolog. Techniki  operacyjne zaćmy są 
jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin 
w okulistyce. Współcześnie najbardziej rozpo-
wszechnione są dwie metody operacyjne: ze-
wnątrztorebkowe usunięcie zaćmy(ECCE),  fa-
koemulsyfikacja(FACO).

W ciągu ostatnich 15 lat preferowaną me-
todą usuwania zaćmy stała się fakoemulsy-
fikacja. Metoda ta umożliwia usuwanie zmęt-
niałej soczewki w każdym jej stadium. Coraz 
częściej operacje wykonuje się w procedurze 
jednodniowej w znieczuleniu miejscowym  
kropelkowym, co umożliwia pacjentowi szyb-
ki powrót do domu już po kilku godzinach od 
operacji. Prawidłowy przebieg rehabilitacji po-
operacyjnej pozwala na podjęcie normalnego 
trybu życiu, włącznie z szybkim powrotem do 
pracy. Powikłania w chirurgii zaćmy mogą wy-

stępować śródoperacyjnie, we wczesnym albo 
późnym okresie pooperacyjnym. 

Pacjenci z zaćmą to chorzy nie tylko z upo-
śledzonym widzeniem, ale również wieloma 
współistniejącymi schorzeniami, których pie-
lęgniarka nie może pominąć w procesie pielę-
gnowania. W opiece nad pacjentem okulistycz-
nym nie można postępować i pracować zgodnie 
z jakimś ustalonym szablonem, ponieważ 
każdy pacjent ma inny stopień niedowidzenia  
i każdy w innym stopniu jest przystosowany do 
codziennego życia. 

Zaćma pourazowa

Sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa
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Udział pielęgniarki w opiece nad chorym 
na zaćmę można podzielić na trzy etapy: opieka 
przedoperacyjna, opieka po zabiegu, edukacja 
pacjenta i rodziny. W zależności od stanu zdro-
wia, pacjent z izby przyjęć zostaje przyprowa-
dzony lub przywieziony na oddział. Ponieważ 
chodzi tutaj o grupę chorych słabo widzących  
lub niewidomych, nowoprzyjęty pacjent wy-
maga szczególnego podejścia. Po przybyciu na 
oddział: 

• pielęgniarka przedstawia się 
• zakłada dokumentację indywidualną pa-

cjenta obowiązującą w oddziale 
• zgodnie z ustalonymi procedurami na 

oddziale pobiera materiały do badań  
i zakłada wkłucie dożylne 

• prowadzi pacjenta na salę chorych, infor-
mując go jaki to numer sali 

• dokładnie wskazuje pacjentowi miejsce 
jego pobytu, łóżko i stolik przyłóżkowy 

• informuje czy na sali są inni chorzy i ilu 
• przedstawia chorych 
• jeśli stan chorego na to pozwala, zapo-

znaje z topografią oddziału, szczególnie 
ważne są łazienki i toalety, pokój zabie-
gowy, pokój badań i dyżurka pielęgniar-
ska 

• omawia z pacjentem regulamin we-
wnętrzny oddziału oraz prawa pacjenta 

• informuje rodzinę o zasadach odwiedzin i 
umożliwia kontakt z pacjentem 

• odprowadza pacjenta na badania wyko-
nywane przez lekarza okulistę 

• po badaniach wykonuje zlecenia le-
karza i towarzyszy choremu w drodze  
do poszczególnych pracowni w celu wy-
konania dodatkowych badań potrzebnych 
do operacji zaćmy(np. kalkulacja sztucz-
nej soczewki) 

• po powrocie na oddział pomaga choremu 
przygotować się do operacji podaje pre-
medykację i pozostawia go w łóżku 

• kompletuje dokumentację, dodatkowe 
badania pacjenta i odwozi go na blok 
operacyjny 

Wśród czynności pielęgniarskich ko-
nieczne jest przeprowadzenie wywiadu  
z pacjentem w celu postawienia diagno-
zy  pielęgniarskiej. Po przywiezieniu chorego 

z bloku operacyjnego pielęgniarka kontrolu-
je i odnotowuje w dokumentacji podstawowe 
parametry życiowe takie jak: ciśnienie krwi, 
tętno, temperatura. Obserwuje założony opa-
trunek na oku operowanym, czy nie występuje 
krwawienie. W razie potrzeby podaje leki prze-
ciwbólowe  i inne zgodnie ze zleceniem lekarza. 
Pomaga pacjentowi w zaspokojeniu potrzeb fi-
zjologicznych oraz odżywianiu. Stopniowo uru-
chamia i przygotowuje do samoopieki. 

Edukacja pacjenta to istotny ele-
ment leczenia oraz opieki pielęgniarskiej.  
  W polskim piśmiennictwie pielęgniarskim jest 
definiowana jako proces obejmujący oddziały-
wanie wychowawcze, uczenie skierowane na 
pacjenta i jego środowisko, którego  celem jest 
wpływanie na kształtowanie nawyków, postaw, 
motywacji. 

W przypadku pacjentów operowanych z 
powodu zaćmy uzyskana wiedza ukształtuje 
umiejętności potrzebne do samoopieki i ułatwi 
szybszy powrót do aktywnego życia. Cele edu-
kacji zostaną osiągnięte przez przekazywanie 
wiedzy o chorobie o postępowaniu pooperacyj-
nym i prawidłowej technice podawania kropli 
do worka spojówkowego.

Zalecenia pacjent ma przekazywane w for-
mie pogadanki i pokazu techniki zakrapiania 
kropli do oka, a na zakończenie otrzymuje pi-
semną instrukcję postępowania pooperacyjne-
go. Prawidłowa edukacja pacjenta po operacji 
zaćmy, zapewni mu  poczucie bezpieczeństwa, 
odpowiedzialności za własne zdrowie i spokoj-
ny powrót do aktywnego życia, co ma ogrom-
ny wpływ na poprawę jakości życia. 

„…Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia – WHO główną przyczyną pogorsze-
nia się widzenia i ślepoty u ludzi w skali całe-
go świata jest zaćma. Każdego roku, wraz ze 
starzeniem się populacji, rośnie odsetek osób, 
które na skutek zmętnień soczewki tracą zdol-
ność widzenia. Ocenia się, iż z powodu zaćmy 
17 milionów ludzi na świecie cierpi na odwra-
calną ślepotę, a liczba ta do roku 2020 ulegnie 
zwiększeniu do 40 milionów osób. Z szacun-
ków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 
liczba wykonywanych zabiegów usunięcia za-
ćmy na świecie w roku 2020 będzie trzykrotnie 
większa niż w roku 2000…”
Literatura u autorek
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VIII Ogólnopolska Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa

z cyklu: „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji"

W dniach 25, 26 września 2014 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnow-
skich Górach przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja nauko-
wo - szkoleniowa przeznaczona dla pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów .Temat wiodący:

,,Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja osób po udarze mózgu”
  

Komitet Naukowy:

Przewodniczący - prof. Józef Opara 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
prof. dr hab. n.med. Grzegorz Opala

dr n. med. Krystian Oleszczyk
dr hab. n. med. Beata Labus-Roszek
dr hab. n. med. Monika Rudzińska 

dr n. ekon. Mariola Bartusek 

Komitet Organizacyjny:

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

mgr Danuta Kaczmarczyk
lic. piel. Zenona Foks

Tematy konferencji:

1.Patofizjologia i diagnostyka udaru mózgu.
2. Leczenie w okresie wczesnym udaru mózgu.
3. Problemy pielęgnacyjne, psychologiczne i logopedyczne pacjenta  

po udarze  mózgu.
4. Rehabilitacja poudarowa.
5. Problemy kardiologiczne u chorych po udarze mózgu. 

  
Biuro Organizacyjne Konferencji

„CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt
ul. Wyszyńskiego 115, 42-600  Tarnowskie Góry, uerfurt3@wp.pl 

032 39 01 202 do godz. 15.00
fax: 032 285 41 23, tel. kom. 601 091 684

 
Koszt uczestnictwa – 200,00 PLN

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia: www.repty.pl

Opłata na konto:
„CONSULTANT” Doradztwo i Szkolenia Urszula Erfurt

Konto w Banku PKO BP o/ Tarnowskie Góry nr: 89 1020 2368 0000 2402 0256 1405

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają uczestnictwo w obradach, materiały konferen-
cyjne, serwis kawowy, lunch oraz bankiet. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu. Bieżące informa-

cje dotyczące konferencji i bazy hotelowej zamieszczone są na stronie  
www. repty. pl  -  Konferencja  ,, Leczenie, pielęgnacja  i rehabilitacja osób po udarze mózgu”

KOMUNIKAT I
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Mukowiscydoza choroba             

z którą spotykamy się coraz częściej

mgr Barbara Stołecka          mgr Gabriela Ptaszek
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze        Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Mukowiscydoza (łac. mukoviscidosis, CF-ang. cystic fibrosis) inna nazwa to zwłók-
nienie torbielowate - jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autoso-
malnie recesywnie tzn. że obydwa allele genu muszą kodować daną cechę. Przyczyną 
schorzenia jest mutacja genu kodującego białko CFTR. Wadliwość białka prowadzi do 
nieprawidłowości przepływu chloru i sodu w organizmie, a co za tym idzie zaburzeń 
wydzielania przez gruczoły zewnątrzwydzielnicze. Wynikiem tego jest nadmiernie za-
gęszczony śluz i wysokie stężenie  NaCl. 

Jest chorobą ogólnoustrojową, ale przede 
wszystkim  dotyczy zaburzeń układu oddecho-
wego i pokarmowego.. W Polsce rodzi się około 
200 dzieci rocznie, u których jest ona rozpo-
znawana. Postęp w medycynie i wczesne wy-
krywanie zwłóknienia torbielowatego sprawiły 
wydłużenie okresu życia u osób z tym scho-
rzeniem. Dokładne poznanie etiologii choroby 
pozwoliły na poprawę stanu klinicznego pa-
cjentów. Wstępne rozpoznanie mukowiscydozy 
stawia się na podstawie objawów klinicznych 
połączonych z przeprowadzeniem testu poto-
wego, gdzie stężenie Cl > 60mmol/l oznacza 
zaburzenia przepływu chloru. W razie wyników 
wątpliwych wykonuje się badanie molekularne 
w kierunku występowania mutacji w obu alle-
lach genu CFTR.  

Zwłóknienie torbielowate może przebiegać w po-
staci klasycznej z zapaleniem oskrzeli i płuc, zaburze-
niami wydzielania trzustki, wysokim stężeniem anio-
nów chlorkowych i bezpłodnością u mężczyzn. Inne 
postaci choroby mogą przebiegać z prawidłowym wy-
dzielaniem trzustki, czy też bez zaburzeń płodności. 
Jest to uwarunkowane rodzajem mutacji genu. 

Dziedziczenie autosomalne recesywne można 
przedstawić w formie tabeli. 

Poniższe tabele obrazują prawdopodobień-
stwo dziedziczenia choroby lub zmutowanego 
genu.

Oznaczenia:
AA - osoba z prawidłowym genotypem,
Aa -  nosiciel genu CFTR
aa -  osoba  chora na CF ( mukowiscydozę)
Tabela 1

Genotyp A A

A AA AA

a Aa Aa
Ze związku  osoby zdrowej (AA) z osobą bę-

dąca nosicielem (Aa) 50% urodzonych dzieci 

będzie zdrowych, a 50% będzie nosicielami 
zmutowanego genu.

Tabela 2

Genotyp A a

A AA Aa

a Aa aa

Ze związku dwóch osób będących nosicie-
lami (Aa) 25% urodzonych dzieci będzie zdro-
wych, 50% dzieci będzie nosicielami, a 25% 
dzieci będzie chorych na mukowiscydozę

Tabela 3

Genotyp A A

a Aa Aa

a Aa Aa

W przypadku gdy jedno z rodziców jest 
zdrowe (AA) a drugie chore (aa) wszystkie na-
rodzone dzieci będą nosicielami zmutowanego 
genu.

Tabela 4

Genotyp A a

a Aa aa

a Aa aa

Jeżeli jedno z rodziców jest nosicielem (Aa) 
a drugie jest chore (aa) to prawdopodobień-
stwo urodzenia chorych dzieci wynosi 50% a 
pozostałe 50% będzie nosicielami uszkodzone-
go genu.

Choroba najczęściej objawia się we wcze-
snym dzieciństwie i manifestuje się, prze-
wlekłym kaszlem, częstymi infekcjami, które 
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nierzadko kończą się pobytem w szpitalu i dłu-
gotrwałym leczeniem. Ponieważ choroba doty-
czy w znacznym stopniu układu pokarmowego 
obserwuje się u dzieci brak apetytu wymioty, 
niedożywienie, a w związku z niewydolnością 
trzustki  biegunki tłuszczowe. Średni wiek 
przeżycia ludzi z ta chorobą genetyczną w Pol-
sce wynosi 22 lata. 

Ze względu na coraz dłuższy  czas przeżycia po-
jawiają się inne problemy takie jak okres dojrzewania 
czy prokreacji. U dziewcząt miesiączka pojawia się z 
opóźnieniem, a poczęcie dziecka jest utrudnione ze 
względu na obecność gęstego śluzu utrudniające-
go zapłodnienie. W przypadku chłopców występuje 
azoospermia obstrukcyjna (97%). Wraz wiekiem po-
jawiają się zaburzenia gęstości masy kostnej, zabu-
rzenia tolerancji glukozy w postaci cukrzycy typu III 
CFRD ( ang. Cystic Fibrosis Related Diabetes ),która 
wymaga leczenia insuliną i stosowania odpowiedniej 
diety. Często współistniejącą z CF jest choroba re-
fluksowa przełyku, która może zaostrzać zaburzenia 
oskrzelowo - płucne.  Mukowiscydoza jest schorze-
niem bezwzględnym z którym trzeba walczyć od mo-
mentu rozpoznania do końca życia osoby dotkniętej 
tą  genetyczną anomalią. Powszechne badania prze-
siewowe przeprowadzane u noworodków pozwalają 
na wczesne wykrycie choroby i zastosowanie właści-
wego postępowania. Opieka nad dzieckiem z muko-
wiscydozą,  to duży wysiłek wymagający poświęce-
nia całej rodziny i utrzymywania dyscypliny każdego 
dnia, a każde zaniechanie fizjoterapii oddechowej, 
diety czy podaży leków skutkuje pogorszeniem stanu 
zdrowia. Często jednak pomimo stosowania wszyst-
kich koniecznych zabiegów młody człowiek zostaje 
skierowany do szpitala. Najczęstszą przyczyną jest 
infekcja dróg oddechowych spowodowana bakteria-

mi: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influ-
enzae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus.

Najważniejsza jest stabilizacja w procesie 
trwania choroby.

Leczenie stosowane w zwłóknieniu torbielowatym 
ma na celu utrzymanie pacjenta jak najdłużej w do-
brej kondycji fizycznej, zapobieganie infekcjom przez 
stosowanie leków mukolitycznych, które upłynniają 
gęsta wydzielinę oraz inhalacje z hipertonicznej NaCl. 

Rys. 1 Kamizelka West

Przed fizjoterapią oddechową i podażą antybiotyku 
wziewnego stosujemy  leki rozszerzające oskrzela. 
Leczenie antybiotykami zaczynamy po uprzednim ba-
daniu bakteriologicznym. Poza leczeniem przeciw-
bakteryjnym stosowane są leki przeciwzapalne ma-
krolidy (azytromycyna), glikokortykosteroidy 
(prednizon) i niesterydowe leki przeciwzapalne (ibu-
profen).  Znaczącą rolę odgrywa fizjoterapia dostoso-
wana do wieku chorego, oraz do aktualnego stanu 
klinicznego i musi być stosowana codziennie. Celem 
fizjoterapii jest usuwanie wydzieliny z oskrzeli przy 
użyciu różnych technik i sprzętu. 

Kamizelka West to sprzęt wysokiej jakości Ge-
nerator z wysoką częstotliwością wdmuchuje i i 
opróżnia kamizelkę. Powoduje  szybkie uciskanie 
klatki piersiowej i przemieszczanie się wydzieliny w 
kierunku dużych oskrzeli.   W leczeniu mukowiscy-
dozy stosujemy również enzymy trzustkowe regulu-
jące trawienie pokarmów i przyswajanie składników 
odżywczych. Chorzy na mukowiscydozę wymagają 
stosowania diety wysokobiałkowej, wysokotłuszczo-
wej i wysokoenergetycznej. W razie nieskuteczności 
żywienia doustnego  stosowane jest żywienie dojeli-
towe przez sondę do żołądka lub przez  przezskórną 
endoskopową gastrostomię (PEG). Jeżeli pacjent ma 
znaczne niedobory białkowo- energetyczne i witami-
nowe stosujemy żywienie pozajelitowe poprzez doj-
ście centralne do żyły głębokiej. W przebiegu choroby 
mogą wystąpić powikłania hepatologiczne w postaci 
ztłuszczania wątroby a nawet marskość.

Kłopotliwym powikłaniem jest wysiłkowe nietrzy-
manie moczu szczególnie u dziewczynek. Jest to 
efekt długotrwałego stosowania fizjoterapii układu 
oddechowego, przewlekłego kaszlu ale też stop-
nia niedożywienia. Podczas ćwiczeń oddechowych 
zwiększa się ciśnienie w jamie brzusznej powodując 
osłabienie mięśni dna miednicy. Dlatego ćwiczenia są 
planowane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Najpoważniejszym następstwem zwłóknienia tor-
bielowatego w układzie sercowo naczyniowym jest 
nadciśnienie płucne i serce płucne. Zagrożenie życia 
stanowi również kardiomiopatia, która jest chorobą  
współistniejącą.

Leczenie zaostrzeń choroby prowadzone jest na 
oddziałach intensywnej terapii gdzie pacjenci mogą 
oczekiwać na przeszczep płuc. Przeszczep płuc nie 
leczy mukowiscydozy, ale przedłuża życie i popra-
wia jego jakość. Pacjenci których objęto opieką pa-
liatywną wymagają tlenoterapii, a czasem sztucznej 
wentylacji. Zazwyczaj przebywają na oddziałach spe-
cjalistycznych, gdzie mogą liczyć na profesjonalną 
pomoc.     

Mukowiscydoza jest chorobą nieuleczalną i nie-
uchronnie prowadzi do przedwczesnego zgonu. Nie-
zmiernie trudno określić przewidywany czas zgonu 
dlatego opieka terminalna stosowana jest u pacjen-
tów, którzy nie wyrażają zgody na dalsze leczenie 
szpitalne lub czynności resuscytacyjne, stwierdzono 
u nich bezwzględne przeciwwskazanie do przeszcze-
pu płuc, rozpoznano całkowitą niewydolność płuc. 
W schyłkowej fazie choroby stosuje się tlenoterapię,  

Rys. 1  
Kamizel-
ka West
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Rys. 2  
Ćwiczenia 
oddechowe

fizjoterapię, leczenie inhalacyjne w celu opanowania 
duszności, leczenie przeciwbólowe opiatami.

Rola pielęgniarki
Mając na względzie przebieg choroby opieka 

pielęgniarska ma szeroki zasięg działania. Podczas 
pobytu chorego na oddziale wykonujemy drenaż uło-

żeniowy wraz z technikami wspomagającymi tj. okle-
pywanie, wstrząsanie klatki piersiowej, ćwiczenia wy-
dłużonego wydechu. 

Unikamy pozycji z głową w dół, obecnie nie jest za-
lecana. Wszystkie te czynności mają na celu usunię-
cie zalegającej wydzieliny z oskrzeli. Nie odłącznym 
elementem postepowania z chorym na mukowiscy-
dozę jest stosowanie leków wziewnych. Pielęgniarka 
wykonująca zabieg inhalacji musi pamiętać o od-
powiedniej kolejności stosowanych leków. 

Najlepiej zapamiętać schemat: najpierw lek roz-
szerzający drogi oddechowe np. Berodual, po 15 
minutach inhalacja z soli hipertonicznej, następnie 
wykonujemy drenaż i na koniec Pulmozyne (dornaza 
alfa),która zmniejsza lepkość wydzieliny. Jeśli prowa-
dzona jest antybiotykoterapia to również podajemy 
antybiotyk. Sylwetka pacjenta podczas inhalacji musi 
być wyprostowana. Kolejno wykonujemy inhalacje z 
soli hipertonicznej a następnie w ciągu 30 minut dre-
naż. Aby uniknąć refluksu żołądkowego należy wyko-
nać drenaż dopiero 2 godziny po posiłku. 

Na kondycję pacjenta w dużej mierze mają wpływ 
nawracające zakażenia dróg oddechowych. Najczę-
ściej przyczyną są bakterie typu Staphylococcus au-
reus -  temperatura wzrostu bakterii wynosi 30 - 35°C. 
Główne miejsca występowania to nozdrza,  pachy, 
pachwiny, okolice odbytu. Przenoszenie bakterii na-
stępuje przez bezpośredni kontakt na rękach nosicieli 
(personel, rodzice, rodzeństwo) i zakażony sprzęt, 
zabawki. Dlatego rolą pielęgniarki jest wdrażanie za-
sad higieny, a szczególnie czystości rąk wszystkich 
osób opiekujących się pacjentem. Utrzymywanie w 
czystości otoczenia chorego i dezynfekcja sprzętu 
codziennego użytku jest rzeczą oczywistą. Najważ-
niejsza jest dezynfekcja rąk, a nie tylko mycie higie-
niczne. Pseudomonas aeruginosa – to bakteria któ-
ra może rozwijać się w temperaturze od 5 – 45 ° C. 
W warunkach domowych i szpitalnych lokuje się w 

środowiskach wilgotnych, urządzeniach sanitarnych 
umywalkach, ssakach, nieprawidłowo przechowywa-
nym sprzęcie medycznym (inhalatory, nebulizatory). 
Pielęgniarka nie tylko sama musi dbać o odpowied-
nie przechowywanie sprzętu, ale uczyć opiekunów i 
chorych jak mają postępować po wykonaniu inhala-
cji. Pseudomonas aeruginosa na suchej powierzch-
ni może przeżyć do 24 godzin, a w plwocinie na tej 
samej suchej powierzchni do 8 dni. Dlatego bardzo 
ważne jest zwrócenie uwagi na otoczenie po odsysa-
niu pacjenta lub jego kaszlu.

 Burkholderia cepacia - to bakteria żyjąca w środo-
wisku wilgotnym w temperaturze 25 - 30° C. Ma małe 
wymagania pokarmowe, dlatego może przeżyć nawet 
w wodzie destylowanej. Do zakażenia bakterią do-
chodzi przez kontakt bezpośredni z nosicielem bądź 
osobą zakażoną, jak również przez kontakt pośredni 
z zakażonym otoczeniem. Zakażenia bakteriami cho-
robotwórczymi mogą uszkadzać płuca. 

Ze względu na małe wymagania bakterii do wa-
runków rozmnażania ustalono zasady utrzymywania 
rąk w czystości. Zabrania się używania mydła w ko-
stce – wilgotne mydło jest siedliskiem bakterii, zaleca 
się mydło w płynie. Ręce dokładnie osuszać przed 
zastosowaniem preparatu dezynfekcyjnego. Stosuje-
my tylko jednorazowe ręczniki. Opiekując się chorym 
nie nosimy biżuterii (zegarki, bransoletki, pierścionki)  

– utrzymuje wilgoć,  utrudnia osuszanie rąk i usuwa-
nie drobnoustrojów.. 

Podczas odsysania pacjenta z dróg oddechowych 
stosujemy rękawiczki ochronne, które wyrzucamy za-
raz po zakończeniu czynności. W usytuowaniu cho-
rych na sali należy pamiętać o odpowiedniej odległo-
ści miedzy chorymi ok 1,5 m ze względu na rozprysk 
wydzieliny. Najlepiej jest umieścić chorego na mu-
kowiscydozę w osobnej sali, nie powinno się jednak 
umieszczać kilku chorych z mukowiscydoza w jed-
nym pomieszczeniu  ze względu na niebezpieczeń-
stwo zakażenia krzyżowego pacjentów. Pielęgniarka 
instruuje chorych jak postępować podczas kaszlu – 
należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a nie 
otwartą dłonią. 

Literatura u autorek
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Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych 

województwa śląskiego
na 

VI Konferencję „Zakażenia Szpitalne - Działajmy Razem”
organizowaną pod patronatem 

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych,

Konsultanta Krajowego i Konsultanta Wojewódzkie-
go w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

oraz
 Prezydenta Miasta Chorzowa.

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2014 roku (godz. 9.00- 14.00)

 w Chorzowskim Centrum Kultury

 CHORZÓW ul. Sienkiewicza 3.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Osoby uczestniczące w Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e- mail: epi.katowice@o2.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2014 r. lub do zamknięcia listy

– decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

Konkursy Marzec 2014

PZZOZ Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej Będzin 
Pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego        Małgorzata Markowska 
Pielęgniarka Oddziałowa bloku Operacyjnego Chirurgicznego  Puchała Maria 
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej    Szczypa Beata 
Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego   Kosińska Dorota 
 
Szpital Rejonowy  im. dr J. Rostka Racibórz 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno Położniczego Anna Kretek 
 
SP ZOZ WSS nr 3 Rybnik 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego   Małgorzata Godziek 
 
SP CSK Katowice Ligota im. prof. K. Gibińskiego ŚUM Katowice 
Naczelna Pielęgniarka Szpitala     Maria Dymarczyk
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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
Dział Pielęgniarstwa i Komitet ds. Jakości 

zapraszają na 
I Spotkania Edukacyjne w ramach Szkoły Jakości 

Tematy spotkań edukacyjnych
Temat Termin Godzina Osoba prowadząca Miejsce 

Zasady stosowania przymusu 
bezpośredniego 23.06.2014r. 11,00 –11,30 Dorota Rabsztyn

Biblioteka 
budynek 
administracji

Zdarzenia niepożądane w 
praktyce pracownika medycznego 23.06.2014r. 11,30-12,00 Grażyna Kruk-Kupiec

Anna Kowalska

Profilaktyka odleżyn w aspekcie 
występowania zdarzeń 
niepożądanych

23.06.2014r. 12,00-12,30 Krystyna Zok

Bezpieczna opieka – karta 
okołooperacyjna 23.06.2014r. 12,30-13,00 Grażyna Kruk-Kupiec

Higiena rąk 23.06.2014r. 13,00 -13,30 Krystyna Zok
Małgorzata Winer

System jakości -  
Akredytacja - w praktyce szpitala 

24.06.2014r. 11,00 – 11,30 Grażyna Kruk -Kupiec

Biblioteka 

budynek 
administracji

Adaptacja pracownika 24.06.2014r. 11,30 – 12,00
Grażyna Kruk -Kupiec

Kornelia Sosna

Kodeks etyczny pracownika  
medycznego

24.06.2014r. 12,00 – 12,30 Sonia Siwy 

Samodzielny Publiczny  Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej,  
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,

Rejestracja uczestników, zgłoszenia telefoniczne odbiera mgr Małgorzata Winer 
32 3934-298 w godzinach od 11,00 do 13,00.

VII Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie,

odbędzie się 26.05.2014 roku w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca 
w Auli im. Prof. Religii, ul. M. Curie- Skłodowskiej 9

 Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. 
Tematy sesji:
1.Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.
2.Działania edukacyjno- zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia.
3.Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności.

 Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 
Osoby, które wezmą udział w konferencji otrzymają certyfikat.

Rozpoczęcie konferencji o godzinie 9.00.Rejestracja uczestników od godziny 8.00
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e- mail: promocjazdrowia@sccs.pl do dnia

30 kwietnia 2014r.
Zgłoszenie winno zawierać: nazwisko i imię, miejsce pracy, zawód, funkcja,

telefon kontaktowy.
Kontakt:  Bożena Krymska Przewodnicząca Zespołu  

ds. Promocji Zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca
Tel. 501 330 380
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140 lat Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach istnieje od 1874 roku i jest 
fundacją ks. Leopolda Markiefki, który sprowadził tu Braci Bonifratrów. 
Wzniesiony jako pierwszy w mieście szpital był przeznaczony dla górników 
zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy 
prowadzili szpital do 1939 roku nieraz wpisując się w historię dzielnicy, 
pomagając w różnych kryzysowych sytuacjach. Po II wojnie światowej 
szpital został upaństwowiony i dopiero 2009 rok pozwolił na powrót Szpitala 
do dzieł prowadzonych przez Zakon Szpitalny św. Jana Bożego – Zakon 
Bonifratrów,  Obecnie w oparciu o kontrakt z NFZ funkcjonują Szpital Zakonu 
Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterski Ośrodek Zdrowia (POZ + 
poradnie specjalistyczne).

Mija 140 lat odkąd Bonifratrzy rozpoczęli w 
Katowicach prowadzenie własnego Szpitala oraz  
5 lat od powrotu do dzieł prowadzonych przez Zakon 
Szpitalny św. Jana Bożego. Z tej okazji we wtorek 
1 kwietnia br. odbyły się Uroczystości Jubileuszowe, 
które zainaugurowała konferencja w Miejskim Domu 
Kultury Bogucice Zawodzie. Honorowy patronat 
nad uroczystościami objęli: Metropolita Katowicki, 
Prowincjał Polskiej Prowincji Bonifratrów, Wojewoda 
Śląski oraz Prezydent Miasta Katowice. 

Wśród zaproszonych gości była Przewodnicząca 
ORPiP dr Mariola Bartusek, która w imieniu pielę-
gniarek i położnych złożyła na ręce Ojca Przeora 
Franciszka Salezego Chmiela OH ora Pani Dyrektor 
Marii Janusz list gratulacyjny.Licznie przybyli goście 
mieli m.in. okazję wysłuchać wykładów na temat 
działalności    medycznej Bonifratrów.

Prelegentami byli: 
- br. Albert Chmielowski Dorociak OH, sac  

Konwent i Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie,  
Posługa szpitalna Bonifratrów na przełomie XIX i XX 
wieku 

- dr n. med. Jan Kabat  Kierownik Oddziału 
Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Ka-
towicach,  140 lat Szpitala Zakonu Bonifratrów w 
Katowicach na tle wydarzeń historycznych

- dr hab. n. med. Rafał Stojko, Kierownik 
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Podod-
działem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu 
Bonifratrów w Katowicach  Szpital Zakonu Bonifra-
trów w Katowicach 2009-2014. Rozwój działalności 
medycznej na przykładzie Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego

- Damian Stępień Kierownik Działu Organizacji i 
Marketingu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach  
Prezentacja monografii: „Bonifratrzy i ich dzieło.
Dzieje konwentu i szpitala w Katowicach-Bogucicach

W samo południe w kaplicy szpitalnej odprawio-
na została uroczysta Msza św, której przewodniczył 
abp Wiktor Skworc – metropolita katowicki, pod-
czas której dokonano poświęcenia Sztandaru Szpi-
tala.

W Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej goście 
wysłuchali Koncertu Jubileuszowego w wykonaniu 
Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Si-
lesia” z udziałem zespołu instrumentalnego Extem-
pore. Artyści pod dyrekcją Pani Anny Szostak za-

prezentowali utwory Wojciecha Kilara Modlitwa do 
Małej Tereski, Agnus Dei, Apotheosis oraz Comple-
torium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Przed koncertem zasłużonym pracownikom 
Szpitala Ojciec Rudolf Knopp OH, Pierwszy Radny 
Generalny Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego 
wręczył dyplomy uznania. Wyróżnienia otrzymali: 
Beata Brzęk-Pilarska, Maria Burda, Renata Chrobot, 
Teresa Czech, Stanisław Dębowski, Teresa Giza, Lu-
cyna Góras-Hetmańczyk, Alicja Kokorudza, Mario-
la Kosielska, Wojciech Piotrowski, Barbara Smaga,  
Damian Stępień,Elżbieta Wieczorek.

Spośród  wyróżnionych osób znajdują się czte-
ry pielęgniarki i jedna położna w dowód uznania za 
wyjątkowe zaangażowanie i długoletnią pracę oraz 
wkład wniesiony w rozwój Szpitala Zakonu Bonifra-
trów w Katowicach.

od lewej: Teresa Czech pracuje w szpitalu od 
1991 jako Pielęgniarka Epidemiologiczna, Teresa 
Giza  pracuje w szpitalu od 1990, obecnie Pielę-
gniarka Koordynująca  Zespołem Opieki Duszpa-
sterskiej, Mariola Kosielska pracuje w szpitalu od 
1990, obecnie  Pielęgniarka Oddziałowa  Izby Przy-
jęć, Barbara Smaga pracuje w szpitalu od 1991, 
obecnie  Zastępca Położnej Oddziałowej Ginekologii 
i Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Renata 
Chrobot  pracuje w szpitalu od 1990, obecnie Pie-
lęgniarka Naczelna.

Tytuły Przyjaciel Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. 
Aniołów Stróżów w Katowicach w postaci figurek św. 
Jana Bożego otrzymali Teresa Górny była ordynator 
Oddziału Noworodków oraz Adam Materna dyrektor 
Szpitala w latach 90-tyh. 

W ramach zakończenia obchodów jubileuszo-
wych w poniedziałek 7 kwietnia o godzinie 18:00 w 
Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej odbyła się uro-
czysta Mszę św. transmitowana przez TV TRWAM 
oraz RADIO MARYJA.

Pielęgniarka Naczelna Renata Chrobot
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Pierwsza edycja ruszyła! 

3 kwietnia br w Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych rozpo-
częła zajęcia pierwsza grupa uczestniczek nowego Projektu współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Przed nimi zajęcia w ramach specjalistycznego kursu  szczepień ochronnych oraz 
cykl warsztatów z zakresu komunikacji społecznej. 

16 osobowa  grupa  uczestniczek pierwszej 
edycji kursów w ramach Projektu  "Wyższe 
kwalifikacje i umiejętności samozatrudnionych 
z branży medycznej” została przywitana przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych dr Mariolę Bartusek, Koordynatora 
Projektu dr Beatą Ochocką, kierownika kur-
su – panią Annę Fołtę , prowadzącą pierwsze 

zajęcia mgr Lidię Kulawik,  mgrJustynę Pająk, 
realizującą warsztaty z komunikacji społecz-
nej  oraz mgr Hannę Dobrowolską i Natalię 
Szymczyk – prowadzące Projekt z ramienia 
OIPiP. Rozpoczęcie wyglądałoby na bardzo 
oficjalne, ale już od samego początku udało 
się stworzyć ciepłą, przyjazną atmosferę . 

Kurs realizowany jest innowacyjnie, bo 
trzeba było dopasować go do specyficznej 
grupy odbiorców, jaką są pielęgniarki i położ-
ne pracujące „na własny rachunek”. 

Celem jest podniesienie  konkurencyjno-
ści pielęgniarek i położnych pracujących w 
ramach indywidualnych i grupowych praktyk 
pielęgniarskich i położniczych, oraz podniesie-
nie i dostosowanie ich kwalifikacji oraz umie-
jętności do rosnących wymagań rynku pracy. 

Dotąd w ofercie Okręgowej Izby Pielęgnia-

rek i Położnych nie było kursów, w których 
mogłyby one  uczestniczyć, tym razem jednak 
skomponowano pakiet kursów   dopasowany 
specjalnie dla nich, szczególnie zwracając 
uwagę na elastyczność terminów poszczegól-
nych kursów. Harmonogram przebiegu kur-
sów rozpisany jest do końca trwania projektu 
– czyli do czerwca 2015 roku, a rekrutacja 
na poszczególne edycje prowadzona jest na 
bieżąco. 

Zwłaszcza zajęcia warsztatowe z komu-
nikacji społecznej zostały podzielone  na te-
matyczne moduły trwające dwa dni, tak by 
jak najbardziej ułatwić dopasowanie ich ter-
minów do kalendarza uczestniczek. Ich pro-
gram również został opracowany specjalnie 
dla pielęgniarek i położnych prowadzących 
działalność gospodarczą, a tematyka dotyczy 
wypracowywania właściwych relacji z pacjen-
tem, jego rodziną i środowiskiem, radzenia 
sobie w sytuacjach stresogennych i kryzy-
sowych. Wbrew pozorom są to dość cenne 
umiejętności praktyczne, które służą nie tylko 
ułatwieniu sobie pracy, ale także bronią przed 
brakiem satysfakcji zawodowej, przed fru-

stracją i  wypaleniem zawodowym. 
Dodajmy jeszcze, że uczestniczki kursów 

podczas trwania całej edycji mają zapewnio-
ne świeże i smaczne posiłki: śniadanie, obiad 
oraz słodki deser, a Ośrodek Kształcenia w Ła-
ziskach o tej porze roku kusi wiosenną ziele-
nią i spokojem . Dzięki temu udział w Projek-
cie stanie się z pewnością nie tylko przydatny 
ale i przyjemny. 

Ruszyła pierwsza edycja – i serdecznie 
zapraszamy do udziału w kolejnych - nabór 
jeszcze  trwa. 

Wszystkie informacje o Projekcie oraz po-
trzebne formularze dostępne  są na stronie 
internetowej: http://projekt.izbapiel.katowice.pl/

          mo

Projekt
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125  Lat  Szpitala  -  Niezwykła  Uroczystość   

Z ogromną radością w sercu pragnę podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami biu-
letynu Nasze Sprawy tym, co przeżyłam i co zobaczyłam podczas niezwykłej uroczy-
stości, która odbyła się w Operze Śląskiej Bytomiu dnia 12 marca 2014 roku.Tą wy-
jątkowo podniosłą, godną odnotowania i zapamiętania uroczystość zorganizowano z 
okazji obchodów 125 – lecia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. 

Przybyłych, wyjątkowych i bardzo wyjąt-
kowych GOŚCI było tak wielu, że nie sposób 
wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. Byli 
przedstawiciele władz wszystkich szczebli za-
rządzania, profesorowie różnych specjalności, 
pracownicy wyższych uczelni, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych, 
związków zawodowych, a także byli i obecni 
pracownicy Szpitala oraz ci, dla dobra których 
placówka wciąż istnieje i działa – pacjenci. 

Jako pielęgniarka i bytomianka, czułam 
się zaszczyconą i wyróżnioną, będąc w gro-
nie tych wszystkich niezwykłych osób. Od-
czuwałam serdeczną radość z wielu powo-
dów. Po pierwsze dlatego, że Szpital – Jubilat, 
był pierwszym miejscem mojej pracy, tuż po 
otrzymaniu dyplomu pielęgniarki. Pierwszym 
i niezapomnianym. Po drugie dlatego, że to 
właśnie w tym szpitalu, doświadczając bardzo 
dobrej profesjonalnej troski i opieki, przeby-
wałam więcej niż jeden raz, jako pacjentka.  
I po trzecie dlatego, że właśnie z tego szpitala, 
od samego początku działania samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych, wywodziła 
się duża grupa pielęgniarek i położnych, które 
angażowały się z oddaniem i serdeczną troską, 
o losy zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, 
w prace społeczną na rzecz samorządu. Miałam 
przyjemność współpracować z tymi KOLEŻAN-
KAMI w strukturach samorządu wojewódzkiego 
i krajowego. Wspomnę tylko, że jedną z pierw-
szych wiceprzewodniczących ORPiP w Katowi-

cach była położna Barbara Skrzypek, ze Szpi-
tala nr2 w Bytomiu. 

125 LAT – to bardzo dużo ! Dlatego na-
leży cieszyć się z faktu, że po upływie tak wie-
lu lat, udało się odszukać ważne dokumenty, 
fotografie i wspomnienia ludzi. Historia to nie 
tylko budynki, architektura, myśl naukowa  
i osiągnięcia. Historia to także l u d z i e, któ-
rzy przez długie lata tą historię tworzyli, dzień 
po dniu, niezależnie od sytuacji politycznej, 
zmian gospodarczych, zawirowań wojennych  
i zmian powojennych. Ratowali życie i zdrowie, 
służyli drugiemu CZŁOWIEKOWI,niezależnie 
od przynależności narodowej, wyznaniowej, 
kulturowej, zgodnie ze swoją wiedzą medycz-
ną, zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami i 
możliwościami. Moim zdaniem, tym – ludziom 
różnych profesji i zawodów, znanym i nie zna-
nym z nazwiska i imienia, tworzącym Histo-
rię Szpitala, należy się cześć, trwała pamięć  
i uznanie. 

Przygotowany „ Rys historyczny Szpi-
tala „ ciekawie ubogacony fotografiami, datami 
oraz wspomnieniami, przedstawiła Pani prof. dr 
hab. n. med. Anna Obuchowicz. Po jego wysłu-
chaniu, zaprezentowano bardzo interesujący, 
okolicznościowy film ukazujący aktualną dzia-
łalność Szpitala oraz trendy rozwojowe. 

Szpital zaprojektowany przez bytomskie-
go architekta Paula Jackischa budowano w la-
tach 1886 – 1888. W roku 1908 szpital dys-
ponował ponad 350 łóżkami. W czasie trwania 
działań wojennych II wojny, był niemieckim 
szpitalem wojskowym. Po zakończeniu wojny 
zniszczony szpital został przejęty jako mienie 
poniemieckie, i wymagał kapitalnego remontu. 

W roku 1950 cześć budynków była już 
wyremontowana. Między innymi, budynek nr 
3- najstarszy!, w którym zorganizowano Szko-
łę Pielęgniarsko – Położniczą. Jej dyrektorką 
została B. Bartycka. W niedługim czasie, bo w 
marcu 1951 roku, szkołę tą zmieniono na dwu-
letnią Państwową Szkołę Położnych. Jej dy-
rektorem został dr med. H. Skałba. W budyn-



33

ku szkoły dla położnych znajdowały się wtedy 
dwie sale wykładowe, jedna sala ćwiczeń, pokój 
dyrektora i sekretariat. A na piętrze mieścił się 
internat dla uczących się. Wspomnieć należy, 
że uczennice tylko dwa razy w miesiącu mogły 
opuścić internat, aby odwiedzić swoje rodziny. 
Uważano wtedy, że obowiązek mieszkania w 
internacie, wpływał znacząco na dobre i bar-
dzo dobre wyniki nauczania uczennic. Położ-
ne, odbierając zawodowy dyplom bytomskiej 
szkoły, były dobrze przygotowane do zawodu, 
pod względem teoretycznym i praktycznym. 
Szkoła wykształciła też dobrą kadrę instruk-
torek zawodu. Wśród kierownictwa i grona 
pedagogicznego wymienić należy: Katarzynę  
Krystek, Irenę Fabiańską, Bogumiłę Marchewkę,  
Helenę Bluszcz, Zofię Piasecką i Elżbietę Ptak. 
Cenionymi nauczycielkami zawodu były, mię-
dzy innymi: H. Bakalarz, E. Bień, K. Kubina,  
E. Sikora, J. Brożek, A. Skrzypek, J. Wałecka, D. 
Tutak. Przedmioty teoretyczne wykładali leka-
rze ginekolodzy i położnicy, między innymi: A. 
Cekański, A. Rosławska, K. Marzec, J. Michalski, 
K. Kokot, J. Żmudziński, J. Giec, Z. Szulc. 

W roku 1967 Państwową Szkołę Położ-
nych przeniesiono z Bytomia do Zabrza. 

Podczas tej wyjątkowej uroczystości w 
Operze Śląskiej w Bytomiu, wręczono dużo 
nagród i wyróżnień, przygotowanych dla pra-
cowników Szpitala pracujących na różnych 
stanowiskach. Wyróżniono również niektórych 
pracowników, którzy już przeszli na zasłużoną 
emeryturę. Nie sposób wymienić WSZYSTKICH 
wyróżnionych z imienia i nazwiska. Dlatego, 
zachowując szacunek dla wyróżnionych, prze-
kazując serdeczne gratulacje, wymienię tyl-
ko wyróżnione pielęgniarki i położne. Jest to 
ogromny zaszczyt dla naszego środowiska za-
wodowego pielęgniarek i położnych. 

Odznakę dla pracowników Szpitala „ZA 
ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” otrzy-
mała Urszula Wyszkowska - Naczelna Pielę-
gniarka. 

Odznaki dla pracowników Szpitala „ME-
DAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” otrzymały: 

Danuta Kwasek,Danuta Łukaszczyk,  
Małgorzata Nabrdalik,Urszula Wyszkowska 
Edyta Zygmunt. 

Nagrody „BATORYNKA" otrzymały: 

Adriana Całka, Sylwia Cichowska, Jadwiga  
Czulak, Marta Dydych, Sylwia Dąbrowska, 
Ewa Horzela, Anna Kiełpińska, Mariola Kuźma,  
Joanna Lukosek, Maria Piórkowska,  
Dorota Siebiata Tomczyk, Bożena Tylek,  
Elżbieta Puzyńska, Katarzyna Wojna. 

CERTYFIKATY dla wyróżniających się pra-
cowników otrzymały: 

Bożena Klof, Czesława Łój, Małgorzata  
Pilawa, Halina Śmieja, Beata Tobor 

Odbieranym nagrodom, towarzyszyło 
wzruszenie, widoczne tak u nagradzanych jak i 
tych, którzy obserwowali, nagradzając wyróż-
nionych brawami. Całość uroczystości zwień-
czył Koncert przygotowany przez artystów 
Opery Bytomskiej oraz spotkanie na poczę-
stunku, gdzie życzeniom i wspomnieniom nie 
było końca… 

Chyląc czoło przed Wszystkimi Pracowni-
kami Szpitala Nr 2. w Bytomiu,za nieustannie 
czynione dobro w trosce o drugiego człowieka, 
zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, naj-
wyższego profesjonalizmu, zgodnie z umiejęt-
nościami i sztuką prezentowania zasad etycz-
nych i moralnych, na każdym zawodowym 
dyżurze, złożyłam życzenia, cytując Wandę 
Terlecką „Oddaję Ci cześć Kolego, nieznany 
mi z nazwiska ( - ). To TY traktujesz pacjen-
tów tak, jak sam chciałbyś być traktowany, a 
to właśnie Ciebie najczęściej dotyka agresja, 
niegrzeczność czy nawet obelgi niektórych z 
nich. Mimo bólu, jaki Ci sprawiają, nie uprze-
dzasz się do nich, ani do innych. Dziękuję Ci 
za Twą wielkoduszność… ( - ). To TY umiesz 
się dzielić swoją wiedzą tak, że inni nie czują 
Twojej przewagi. Umiesz mobilizować do nauki 
i pracy tak, że każdy rozwija się jak gdyby bez 
Twojej pomocy. Dziękuję Ci za Twoją mądrość 
i skromność …( - ). Swego nazwiska nigdy nie 
podpisujesz pod fałszem, potrafisz mówić : „ 
nie „, gdy inni usiłują Cię skłonić do „ załatwia-
nia grzeczności „ , niezależnie od kosztów od-
mowy. Za wierność prawdzie, także w rzeczach 
małych, dziękuję Ci…". 

Hanna Paszko – pielęgniarka
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Naszej Koleżance Elżbiecie Gołębiewskiej  
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

 z powodu śmierci Mamy 
składają pracownicy Sosnowieckiego  

Szpitala Miejskiego sp z o.o  
w Sosnowcu wraz z pełnomocnikiem ORPiP.

Pani
Bogusławie Dyrbuś

Członkowi Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 i Położnych w Katowicach

wyraz wsparcia i otuchy
z powodu śmierci Matki

składają
Przewodnicząca i Członkowie
Okręgowej Rady Pielęgniarek 

 i Położnych w Katowicach.

”Ludzie, których kochamy zostają  z nami na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach”...

Naszej Koleżance Joannie Kwaśniewskiej

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powody śmierci Córki 

składa Naczelna Pielęgniarka wraz  

z zespołem Pielęgniarek i Położnych 

 Szpitala Miejskiego Sp.z o.o w Zabrzu

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

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  
dla Teresy Olszańskiej 
z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarka Przełożona wraz 
z zespołem WSS nr 4 w Bytomiu

Rozłąka jest naszym losem ,spotkanie naszą nadzieją
 

Wyrazy głębokiego współczucia
 koleżance EMILII SZCZĘSNEJ

 z powodu śmierci TATY
 składają 

Z-ca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa,
koleżanki pielęgniarki oraz pracownicy UCOiO

 SP Szpitala Klinicznego Nr 5  
w Katowicach ul. Ceglana 35

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim  
najdroższym..."

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance Bogusi Dyrbuś

z powodu śmierci Matki
składają Koleżanki i Koledzy  

Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

„Bliscy naszemu sercu  
pozostają na zawsze z nami”…

Z żalem pożegnaliśmy 
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę 

 Zuzannę Menderę. 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, 

 przyjaciołom i bliskim 
 składają Pielęgniarki, Położne i współpracownicy  

Szpitala Leszczyńskiego w Katowicach.

„Umarłych wieczność dotąd trwa 
dokąd pamięcią się im płaci”

Z głębokim żalem żegnamy  
Naszą Koleżankę Pielęgniarkę 

 Karolinę Łuczkę.  
Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie, przyjaciołom i bliskim  

składają Pielęgniarki  Położne i współpracownicy  
Szpitala Leszczyńskiego w Katowicach.
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„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
Szczere wyrazy współczucia dla Urszuli Drynda  

z powodu śmierci Męża 
 składa personel Bloku Operacyjnego Oddziału  

Ginekologii i Położnictwa SP CSK SUM 
im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach

Naszej Koleżance Dagmarze Sołtysik 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci   Taty     
składa Przełożona Pielęgniarek wraz  
z wszystkimi pielęgniarkami Kliniki  

Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia  
Środowiskowego w Sosnowcu

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

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku w trudnych 
chwilach. Sercem jesteśmy z Tobą.  

Naszej drogiej Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej  
Urszuli Drynda  

wyrazy wsparcia i szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża składają  

Naczelna Pielęgniarka, pielęgniarki i położne  
oddziałowe, koordynujące, epidemiologiczne  

oraz koleżanki pracujące w Samodzielnym  
Publicznym Szpitalu Klinicznym 

 im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość, to nieśmiertelność”

 Koleżance  Danucie Zborowskiej  
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca  

składają koleżanki z oddziału VIII  
Szpitala Urazowego Piekary Śląskie

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

Wyrazy szczerego współczucia  
dla Beaty Białożyt  

z powodu śmierci Ojca
 składają koleżanki  

z Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" 
 Wyrazy szczerego współczucia  

po stracie Taty   
Pielęgniarce   Ilonie  Wysockiej składają  

Pielęgniarka Naczelna
 z Zespołem Pielęgniarskim  Szpitala  

Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej.

Wyrazy  szczerego współczucia  
dla pielęgniarki  Kurzeja Jolanta  
z powodu śmierci Taty składają   

Pielęgniarka Naczelna i koleżanki   
z Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSW w Katowicach 

„Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Drogiej Koleżance  Bożenie Hecel  

szczere wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci Taty

składają pielęgniarki Szpitala Miejskiego Nr 4  
w Gliwicach

Ludzie, których kochamy  
zostają  z nami na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach...

Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej
Beacie Teklak

wyrazy szczerego współczucia
z powody śmierci Mamy

składa Naczelna Pielęgniarka 
 oraz pielęgniarki i położne 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
MEGREZ Sp. z o.o. 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


