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Kalendarium planowanych  
wydarzeń marzec 2014

6 marca
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Dializacyjnego

6 marca
Spotkanie Zespołu ds. Piele-
gniarstwa Epidemiologicznego

7 – 10 
marzec

Interdyscyplinarna Szkoła  
Zimowa w Bielsku Białej organi-
zowana przez Fundację Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci.

10 marca Posiedzenie Komisji Socjalnej 

10 marca
Dodatkowe spotkanie dla Kadry 
Zarządzającej w Pielęgniarstwie 

11 marca
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPIP

11 marca
Spotkanie Zespołu ds. Piele-
gniarstwa Diabetologicznego

11 marca Spotkanie Zespołu ds. Położnych

12 marca Posiedzenie Prezydium ORPIP

12 marca Posiedzenie komisji kształcenia 

12 marca
Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Operacyjnego

17 marca

Spotkanie Zespołu ds. pielę-
gniarek zatrudnionych w stery-
lizacji 

18 - 20 
marca

Posiedzenie NRPIP w Warszawie

26 marca
Posiedzenie ORPIP w Katowi-
cach

28 marca

XXXI Okręgowy Zjazd Delega-
tów Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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KATOWICE
CENTRUM POSŁUGI NAD CHORYM

 

Ekonomia pochłania umysły ludzie tak bardzo, że człowiek gubi się w gąszczu przepisów 
i kosztów. To bardzo trudny czas dla pracowników, którzy niejednokrotnie oczekują  

z niepokojem kolejnych decyzji o ograniczeniu kosztów w zakładzie, ale i dla pacjentów, którzy 
przeliczani na koszty procedur czekają na wizytę w długich kolejkach. Rozwiązaniem pozwalającym  
na skrócenie tego czasu byłoby między innymi  uwolnienie kompetencji pielęgniarek i położnych 
w zakresie  profilaktyki, edukacji, wykonywania badań fizykalnych itp. Piszę uwolnienia, bo 
kwalifikacje te po ukończeniu odpowiednich kursów posiadamy, niestety brakuje ich realizacji 
w pozostałych przepisach prawnych oraz Zarządzeniach Prezesa NFZ. Ale oprócz umiejętności 
specjalistycznych bardzo istotna jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Wydawać by się 
mogło, że skoro nikt nam za to nie płaci, nie warto w to inwestować. Ale to błędne przekonanie. 
Przykładem tego jest wprowadzenie zmian w zakresie edukacji  kobiet przez położne. To wspaniały 
dowód na to, że właśnie położne posiadają umiejętności i kwalifikacje do edukowania kobiety i że 
warto zainwestować w siebie, bo to się zwróci.

Nie da się jednak przeliczyć samej wartości umiejętności dobrego komunikowania się  
z ludźmi, nie da się przeliczyć wartości rozmowy. A ta jest też nieodłącznym elementem naszej 
pracy. Wykonanie którejkolwiek z czynności wiąże się z poinformowaniem o tym pacjenta,  
o wyrażeniu przez  pacjenta, pacjentkę zgody na jej wykonanie. Jednakże by kogoś przekonać 
potrzeba dobrych argumentów wynikających z wiedzy. To szczególnie ważne także w pracy osób 
prowadzących działalność gospodarczą: zadowolony pacjent to najlepsza reklama dla firmy. 

Podsumowaniem moim niech będzie wspomnienie o konferencji organizowanej przez 
Uniwersytet Śląski, konferencji o pacjencie, dla pacjenta, o personelu i dla personelu. Jeden  
z znakomitych gości konferencji - Arcybiskup Stefan Regmunt, Przewodniczący Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia powiedział, że Katowice są dla niego centrum 
posługi nad chorym. To wspaniała promocja naszego regionu, naszych placówek i ludzi w nich 
pracujących. Za udział w Konferencji dziękuję przybyłym tam naszym koleżankom. Pamiętajmy  
o tym, że nasza praca  to pacjent, pacjent, który nie tylko czuje ból, ale przeżywa to, co się wokół 
niego dzieje. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariola Bartusek
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Kalendarium luty 2014

6 Lutego
Posiedzenie Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

6 Lutego

Posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek.

8 Lutego
Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

10 Lutego Posiedzenie Komisji Socjalnej

11 Lutego Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych

11 Lutego

W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się konferencja 
otwierająca projekt pt.: „Wyższe kwalifikacje i  umiejętności samoza-
trudnionych z branży medycznej” czyli  wartość kwalifikacji w praktyce” 
oraz spotkanie Kierowników kursów organizowanych przez OIPIP. Udział 
wziął Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologiczne-
go Pani dr Beata Ochocka, Redaktor Naczelna Biuletynu Nasze Sprawy 
Małgorzata Maślanka, Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek  oraz Se-
kretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski  

11 Lutego
Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w Rodzinie. Udział 
wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek.

12 Lutego Posiedzenie Komisji Kształcenia 

12 Lutego Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego 

12 Lutego Posiedzenie prezydium ORPIP w Katowicach

18 Lutego

XXII Światowy Dzień Chorego Międzynarodowa Konferencja naukowa 
„Wiara i miłość wobec bólu duszy- znaczenie duchowości w opiece nad 
chorym oraz w doświadczeniu choroby” organizowana przez Uniwersytet 
Śląski Wydział Teologiczny, Śląski uniwersytet Medyczny Wydział Nauk  
o Zdrowiu oraz Wspólnotę Apostolstwo Chorych. Udział wzięła Przewod-
nicząca Mariola Bartusek.

18 Lutego Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego 

18 Lutego Spotkanie Zespołu ds. Położnych

18 Lutego Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPIP

20 Lutego Spotkanie Zespołu ds. Pielegniarstwa Dializacyjnego 

21 Lutego

Szkolenie „Planowanie obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjonar-
nym” organizowane przez NIPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodni-
cząca Mariola Bartusek, Przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji i Zarzą-
dzania Krystyna Klimaszewska oraz członkowie Zespołu Barbara Kubica, 
Danuta Rudzka-Cesarz, Anna Janik.

24 Lutego Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

26 Lutego Posiedzenie ORPIP w Katowicach

28 Lutego
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie w Ośrodku Kształcenia 
w Łaziskach Górnych
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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 lutego 2014 roku

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

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

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
•  wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
•  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
•  skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu,

•  skierowania położnej 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,

•  przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
•  przyznania zapomóg pośmiertnych,
•  sfinansowania szkolenia z zakresu planowania obsad pielęgniarek i położnych w lecznictwie stacjonar-

nym,
•  wyboru oferty w przedmiocie badania bilansu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach za 

rok 2013,
•  przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 15 stycznia 2014 roku.

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

w dniu 26 lutego 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
•   projektów stanowisk i apeli na XXXI Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
•  zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
•  skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 

oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu,

•  powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawo-
du położnej,

•  powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawo-
du pielęgniarki,

•  składu Zespołu ds. opieki długoterminowej,
•  składu Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych,
•  przeniesienia do Ośrodka Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych zespołu akt dotyczą-

cych realizacji projektu unijnego „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego”,

•  zorganizowania uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej,
•  prenumeraty „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” na 2014 rok,
•  refundacji kosztów kształcenia,
•  udzielenia pomocy finansowej z funduszu samopomocowego w postaci leczenia sanatoryjnego,
•  przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
•  spłaty zaległych składek członkowskich,
•  przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 29 stycznia 2014 roku,
•  wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielę-

gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
•  stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
•  wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej,

Podjęto wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
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PIT 8C – WAŻNE INFORMACJE
 Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Sprawa podatku od szkoleń organizowanych przez OIPIP od kilku miesięcy wszystkim nam spędza sen 
z powiek. Myślę, że mogę już powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze. Aktualnie zaskarżamy decyzję 
Dyrektora Izby Skarbowej o konieczności wystawienia przez OIPIP w Katowicach informacji podatkowej  
PIT 8C, a co za tym idzie konieczności odprowadzenia przez pielęgniarki i położne podatku dochodowego od 
udziału w kursach organizowanych przez samorząd zawodowy. Mimo, iż decyzja będzie przedmiotem sprawy 
sądowej, nie zwalnia to Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z obowiązku wystawienia informacji PIT 8C. 
Jeśli sprawę wygramy, mocą złożonych korekt, wszystkie środki wpłacone, zostaną podatnikom - pielęgniar-
kom, pielęgniarzom i położnym zwrócone.

Sprawą udało mi się zainteresować również posłów, co wiąże się z tym, iż nie pozostanie ona bez odpo-
wiedzi. Zostało złożone zapytanie do Ministra Finansów o wyjaśnienie sprawy podwójnego opodatkowania 
naszych wynagrodzeń i kursów organizowanych przez samorząd zawodowy. Dodatkowo sprawa została 
podjęta na posiedzeniu Komisji Zdrowia w Sejmie. Ponadto kilku posłów już przejęło sprawę, celem złożenia 
przygotowanych przez nas materiałów w formie interpelacji poselskiej z pozostałymi argumentami. Wszyst-
kie przesłanki przemawiają za tym, iż nie powinno się podatku dodatkowego odprowadzać. Ale sprawa nie 
jest łatwa, wymaga od nas bardzo dobrego, rzetelnego przygotowania oraz cierpliwości, bo można ją pro-
wadzić tylko zgodnie z ustalonymi procedurami, wymagającymi czasu. Będziemy walczyć o zwolnienie pie-
lęgniarek i położnych z konieczności płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za udział w kursach, 
których organizacja odbywa się tylko dlatego, że członkowie samorządu płacą składki. 

Pytają Państwo dlaczego mają płacić podatek? A ja wyjaśniam wszystkim po kolei, właśnie dlaczego po-
datku nie powinniśmy płacić. 

Każda pielęgniarka, pielęgniarz i położna mocą Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położ-
nych obowiązkowo przynależy do samorządu zawodowego. Przynależność obowiązkowa prawnie ustalona, 
poparta została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W ramach obowiązku ustawowego każdy członek 
samorządu odprowadza składki, w kwocie ustalonej przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Tym 
samym pielęgniarki i położne, w myśl przepisów prawnych oraz za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
potwierdzającego przynależność obowiązkową do samorządu, są zmuszone odprowadzać składki, których 
wysokość wyliczana jest z opodatkowanego wynagrodzenia zasadniczego. Z tych środków organizowane 
są dla pielęgniarek i położnych kursy prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego. W efekcie od 
ukończenia tych kursów uzależnione jest zatrudnienie pielęgniarek i położnych na danym stanowisku, od 
ukończenia kursów zależy również możliwość wykonywania poszczególnych czynności.

Do organizacji takich kursów zobowiązany jest mocą Ustawy samorząd zawodowy. Stąd też Okręgowa 
Izba organizuje je ze środków pozyskanych właśnie ze składek członkowskich. Większość Izb pobiera od 
swoich członków dodatkowe pieniądze na ich organizację. 

Udział w kształceniu podyplomowym jest naszym obowiązkiem wynikającym ze wskazanych polskich 
przepisów prawnych. Łączy się również z wymogami Unii Europejskiej wskazującej na konieczność respekto-
wania przepisów w zakresie kształcenia ustawicznego. Pragnę jednak zwrócić uwagę na to, że interpretacja 
przepisów prawa, która zmusza podatnika do odprowadzenia podatku z już opodatkowanego wynagrodzenia 
jest wysoko dla nas krzywdząca. Od ukończonych kursów zależy jednak nie tylko przyszłość pielęgniarki czy 
położnej, ale wszystkich placówek sektora ochrony zdrowia, których kontraktowanie świadczeń medycznych 
jest uzależnione od zatrudnianych pielęgniarek i położnych z odpowiednim wykształceniem i ukończonymi 
kursami. Przez wszystkie lata przeznaczając składki członkowskie na kształcenie pielęgniarek i położnych 
odciążaliśmy w ten sposób przychodnie, szpitale i wszystkie placówki zatrudniające pielęgniarki i położne. 
Tak naprawdę, gdyby nie wysokie wymagania dotyczące konieczności ukończenia wielu kursów – nasi człon-
kowie mogliby poświęcać czas np. na inną pracę, za którą polepszyłyby swój byt i od której odprowadzały-
by należny podatek. Ale my w wolnym od pracy czasie, w weekendy i w czasie urlopów, podnosimy swoje 
kwalifikacje. Niejednokrotnie cierpią na tym rodziny, dzieci. A teraz, kiedy już się wykształciliśmy zostajemy 
za to ukarani. Tak, ukarani, bo tak to właśnie czujemy. Aktualnie rozpropagowujemy informacje wszędzie 
tam, gdzie tylko istnieje szansa na zainteresowanie sprawą. Wnosimy o wprowadzenie zmian w zakresie 
przepisów prawnych i doprowadzenie do zwolnienia członków samorządów z ponoszenia kosztów podatku 
dochodowego od osób fizycznych za udział w kursach pochodzących ze składek członkowskich. 

Padają pytania, dlaczego samorząd nie może zapłacić? Niestety, gdyby tylko istniała taka możliwość, na 
pewno Izba zapłaciłaby podatek. Ale w myśl aktualnych przepisów prawnych nie może. Nie dlatego, że nie 
chce, tylko, że nie ma takiej możliwości. 

Każdą sprawę, którą wykonywaliśmy w dalszym ciągu będziemy wykonywać najrzetelniej, jak tylko moż-
na. Wierzę, że przy wspólnej walce nam się to uda.

 Z poważaniem 
Mariola Bartusek

WAŻNE :
Osoby, które standardowo rozliczały swoje przychody za dany rok na formularzu PIT-37 w roku 
za który otrzymały informacje PIT-8C winny dokonać rozliczenia na formularzu PIT-36. 
W części „D” w wierszu 8 formularza PIT-36: „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7  
(w tym emerytury – renty z zagranicy)” należy wykazać kwotę przychodu z PIT-8C z poz. 30.
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XXXI Okręgowy Zjazd 

Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Szanowni Państwo

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zapraszam  
Delegatów VI kadencji na XXXI Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach, który odbędzie się w dniu

28 marca 2014 roku o godzinie 900 w Auli Wydziału Radia i Telewizji  
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice  
(przy Międzynarodowych Targach Katowickich w Katowicach-Bytkowie). 

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, obecność Delegatów na Zjeździe jest 
obowiązkowa. 

W przypadku niemożności wzięcia udziału w Zjeździe, prosimy pisemnie  
powiadomić Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, celem odebrania mandatu i podpisania 
listy obecności. 

Rejestracja Delegatów rozpoczyna się o godz. 800.

Z poważaniem
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

(-)
dr Mariola Bartusek

Zaproszenie na Zjazd
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Odpowiedzialność  
materialna pracownika cz. II 

odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

adwokat Kinga Rudnik

 
Odpowiedzialność materialna pracownika jest szczególnym rodzajem odpowiedzial-

ności wskazanym w Kodeksie pracy i dotyczy wyłącznie stosunku pracy (np. umów o 
pracę). Zasady odpowiedzialności materialnej uregulowane w Kodeksie pracy odnoszą 
się do każdego, bez wyjątku, pracownika. Nie ma tu znaczenia stanowisko, na któ-
rym jest zatrudniony dany pracownik. Od odpowiedzialności materialnej pracownika 
należy odróżnić tzw. odpowiedzialność porządkową pracownika, która dotyczy prze-
winień pracowniczych i jej konsekwencją jest wymierzenie kary porządkowej przez 
pracodawcę. Ponadto zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wskazane w 
Kodeksie pracy nie mają zastosowania do osób, które nie pozostają w stosunku pracy, 
a mają zawartą umowę cywilnoprawną (kontrakt, zlecenie itp.).  

Odpowiedzialność materialna pracownika 
została uregulowana w dziale V Kodeksu pracy, 
art. 114 – 127 Kp. Dzieli się na dwa rodzaje, tj:

• odpowiedzialność pracownika za szkodę 
wyrządzona pracodawcy (art. 114-123 
Kp);

• odpowiedzialność za mienie powierzone 
pracownikowi (art. 124 – 127 Kp).

II. Odpowiedzialność  za mienie  
powierzone pracownikowi

Odpowiedzialność za mienie powierzone 
pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do 
wyliczenia się została uregulowana w art. 124 
Kodeksu pracy, gdzie wymieniono jakie jest to 
„mienie” oraz kiedy pracownik odpowiada i w 
jakiej wysokości (pełnej lub częściowej). 

 Pojęcie mienia- rozumiane jest bardzo 
szeroko, gdyż odpowiedzialnością pracownika 
objęte jest nie tylko mienie wskazane w para-
grafie pierwszym art. 124 Kodeksu pracy, ale 
także „inne”, nie wskazane w tym przepisie, 
a wskazane przez pracodawcę. Zgodnie z art. 
124 Kp: 

§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obo-
wiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub 
kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne 
przedmioty, a także środki ochrony in-
dywidualnej oraz odzież i obuwie robo-
cze, 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę 
powstałą w tym mieniu. 

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wyso-

kości również za szkodę w mieniu innym niż 
wymienione w § 1, powierzonym mu z obo-
wiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w  
§ 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wy-
każe, że szkoda powstała z przyczyn od nie-
go niezależnych, a w szczególności wskutek 
niezapewnienia przez pracodawcę warunków 
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego 
mienia.

„Koniecznymi przesłankami odpowiedzial-
ności pracownika są prawidłowe powierze-
nie mienia w warunkach umożliwiających jego 
strzeżenie oraz nierozliczenie się przez niego 
z tego mienia. 

Rozliczenie się przez pracownika z powie-
rzonego mienia polega na wykazaniu, że po-
zostaje ono nadal pod jego pieczą lub że zo-
stało rozdysponowane zgodnie z prawem. (…) 
Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział 
pracownika przy ustalaniu ilości i jakości prze-
kazanego mu mienia. Z reguły wymagane 
jest pisemne potwierdzenie tych okoliczności 
przez pracownika. Jeżeli pracodawca nie wy-
każe prawidłowego powierzenia mienia, nie 
może skutecznie dochodzić odszkodowania 
na podstawie art. 124. Nie wyłącza to jednak-
że możliwości ponoszenia przez pracownika 
odpowiedzialności według art. 114–122 k.p. 
Całkowity brak warunków umożliwiających 
dopilnowanie powierzonego mienia wywołuje 
takie same skutki jak jego wadliwe powierze-
nie (brak odpowiedzialności z art. 124, możli-
wość ponoszenia odpowiedzialności z art. 114–
122). (…) Orzecznictwo trafnie przyjmuje, że 
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za uszkodzenie (zniszczenie) rzeczy powierzo-
nych pracownik ponosi odpowiedzialność z art. 
114 k.p., jeżeli wykaże, iż nastąpiło to z jego 
winy nieumyślnej. Jest to szczególny sposób 
rozliczenia (ilościowego) z powierzonego mie-
nia. Podpisanie przez pracownika oświadczenia  
o ponoszeniu omawianej odpowiedzialności 
ma tylko znaczenie dowodowe. Pracownik nie 
ponosi tej odpowie-
dzialności, jeżeli nie 
powierzono mu pra-
widłowo mienia w 
warunkach umożli-
wiających dopilnowa-
nie go, i odwrotnie – 
ponosi ją mimo braku tego oświadczenia, gdy 
mienie zostało prawidłowo powierzone i praco-
dawca stworzył odpowiednie warunki do jego 
strzeżenia.”(K. Jaśkowski, E. Maniewska -Ko-
deks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszą-
ce z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy  
z orzecznictwem. Tom I. Wyd. VII, WPK 2012).

Odpowiedzialność wspólna  
pracowników (solidarna)

Kodeks pracy przewiduje także możliwość 
powierzenia dwóm lub większej ilości pracow-
ników mienia łącznie (wspólnie) z obowiązkiem 
wyliczenia się. W tym przypadku pracownicy 
razem (wspólnie) odpowiadać będą za mienie 
im powierzone. Warunkiem poniesienia od-
powiedzialności wspólnej jest zawarcie z pra-
codawcą umowy o współodpowiedzialności 
na piśmie, którego to obowiązku nie ma przy 
powierzeniu mienia pracownikowi pojedyncze-
mu. Zgodnie z omawianą regulacją prawną, 
w umowie należy wskazać wysokość do jakiej 
odpowiada każdy z pracowników, chyba że tyl-
ko kilku pracownikom zostanie udowodnione 
spowodowanie szkody w mieniu powierzonych, 
to wówczas tylko oni będą ponosić odpowie-
dzialność. I tak w myśl art. 125 Kp:

§ 1. Na zasadach określonych w art. 124 
pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowie-
dzialność materialną za mienie powierzone im 
łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podsta-
wą łącznego powierzenia mienia jest umowa 
o współodpowiedzialności materialnej, zawarta 
na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpo-
wiedzialność materialną odpowiadają w czę-
ściach określonych w umowie. Jednakże w ra-
zie ustalenia, że szkoda w całości lub w części 
została spowodowana przez niektórych pra-
cowników, za całość szkody lub za stosowną 

jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Najważniejszym elementem odpowiedzial-
ności wspólnej pracowników jest zawarcie 
umowy na piśmie.  Sąd Najwyższy wypowiada-
jąc się w tej kwestii stwierdził jednoznacznie, 
iż nie zachowanie formy pisemnej umowy o 
współodpowiedzialności powoduje nieważność 
umowy (uchwała pełnego składu Izby Pra-

cy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych SN z dnia 18 
kwietnia 1988 r., III PZP 
62/87, OSNCP 1988, nr 
12, poz. 165). 

Szczegółowe za-
sady ponoszenia 

odpowiedzialności wspólnej przez pra-
cowników (czyli w przypadku min. dwóch 
pracowników, z którymi łącznie pracodawca 
zawarł umowę) określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w 
sprawie wspólnej odpowiedzialności material-
nej pracowników za powierzone mienie (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663). Naj-
ważniejszymi zasadami wskazanymi w ww. 
rozporządzeniu są:

1. ponoszenie odpowiedzialności solidarnej 
przez pracowników w przypadku winy 
umyślnej;

2. określenie maksymalnej liczba pracow-
ników, z którymi można zawrzeć umowę 
o wspólnej odpowiedzialności, dotyczą-
cą jednego miejsca powierzenia mienia, 
która wynosi 8, 12 i 16 osób przy pracy 
– odpowiednio – na jedną, dwie lub trzy 
zmiany;

3. dostęp do mienia mają tylko pracowni-
cy objęci umową o odpowiedzialności 
wspólnej, a pozostałe osoby mogą mieć 
dostęp do mienia tylko za pisemną zgodą 
tych pracowników;

4. możliwość wypowiedzenia umowy przez 
pracownika „na czternaście dni naprzód" 
oraz, w razie stwierdzenia niedoboru – w 
terminie 3 dni od powzięcia o tym wiado-
mości – możliwość odstąpienia od umo-
wy ze skutkiem na przyszłość. Praco-
dawca  z kolei może odstąpić od umowy 
w każdym czasie. W tych przypadkach 
powstaje obowiązek przeprowadzenia in-
wentaryzacji mienia.

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pra-
cy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)

Koniecznymi przesłankami odpowie-
dzialności pracownika są prawidłowe 

powierzenie mienia w warunkach umoż-
liwiających jego strzeżenie oraz nieroz-
liczenie się przez niego z tego mienia.
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Nowy projekt – Nowe szanse

Pielęgniarki i położne pracujące w ramach indywidualnych i grupowych 
praktyk pielęgniarskich i położniczych mają szansę na podwyższenie swoich 
kwalifikacji na rynku usług branży medycznej. Nowy projekt, współfinansowa-
ny ze środków unijnych i realizowany przez OIPiP w Katowicach, został przy-
gotowany z myślą o nich, o grupie, która oprócz swoich umiejętności zawodo-
wych – musi często wykazywać się technikami menedżerskimi.

11.02.2014 roku w Ośrodku Kształce-
nia Okręgowej Izby Pielęgniarek i położ-
nych w Katowicach, w Łaziskach Górnych 
odbyła się konferencja pt.: „Wyższe 
kwalifikacje i umiejętności samoza-
trudnionych z branży medycznej czyli 
wartość kwalifikacji w praktyce”. 

Tym samym rozpoczęła się realizacja 
nowego projektu realizowanego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach. 

Rozpoczynając konferencję, dr Mariola  
Bartusek, Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach, wskazała różnicę pomiędzy pielę-
gniarkami i położnymi, pracującymi na 
umowach etatowych, opartych o Kodeks 
Pracy, a ich koleżankami i kolegami – 
pracującymi w ramach indywidualnych 
i grupowych praktyk. W szybkim tempie 
muszą poznawać tajniki mikroekonomii, 

zasady negocjacji, nauczyć się postępo-
wania z urzędami, z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, jednocześnie na tracąc  
z oczu nadrzędnego celu, jakim zawsze 
pozostaje dobro pacjenta, podopiecznego.

Na konferencji obecna była także-
Aleksandra Wanat Dyrektor ds Rozwoju 
i Analiz Ekonomicznych Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach z Regionalnej 
Izby Gospodarczej, która wyjaśniła związ-
ki między tą instytucją, a prawie 800 
pielęgniarkami i położnymi, pracującymi 
„na własny rachunek”. Ta właśnie grupa, 
jest częścią niezwykle istotnego dla go-
spodarki sektora mikroprzedsiębiorców, 
który generując zyski, opiera się niemal 
w 100% na wkładzie własnej pracy, wła-
snych umiejętności i zdolności radzenia 
sobie na rynku samozatrudnionych.

Projekt będzie realizowany od lute-
go 2014 roku do czerwca 2015. W jego 
ramach realizowane będą kursy specja-
listyczne m.in. resuscytacja krążeniowo 
– oddechowa, szczepienia ochronne oraz 
warsztaty z zakresu komunikacji społecz-
nej. Projekt zakłada elastyczne dopasowa-
nie zakresu i terminu krsów, tak by każda 
pracująca w ramach praktyki pielegniarka 
czy połozna mogła wybrać z oferty coś dla 
siebie najbardziej przydatnego. Dodat-
kowo, każdy uczestnik będzie miał także 
możliwość skorzystania z indywidualnego 
programu aktywizacji, który pomoże wy-
korzystać w pełni profesjonalną wiedzę  
w codziennej praktyce.

Wywiad z Koordynatorem Projektu Unijnego



11

Koordynatorem Projektu jest Pani  
Beata Ochocka, dr n.med., specjalista ds 
higieny i epidemiologii, Konsultant Krajo-
wy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego. Jej zaangażowanie, prawdzi-
wa pasja oraz przed wszystkim ogromne 
doświadczenie i profesjonalizm zawodowy 
z pewnością przyciągną do projektu wielu 
zainteresowanych. 

Barbara Lemanik: Kursy podnoszące 
kwalifikacje zawodowe są ważnym ele-
mentem rozwoju zawodowego - jakie są 
ich najważniejsze korzyści dla grupy pie-
lęgniarek i położnych wykonujących za-
wód w formie praktyki?

Beata Ochocka: Na wstępie naszej 
rozmowy pragnę podkreślić, iż jestem 
dumna, że mogę koordynować projekt re-
alizowany z funduszy unijnych dotyczący 
podwyższania kwalifikacji dwóch znaczą-
cych grup zawodowych tj. pielęgniarek i 
położnych mieszkających i zatrudnionych 
w województwie śląskim wykonujących 
zawód w formie praktyki. Projekt dedyko-

wany jest tym razem do mikroprzedsię-
biorców. To drugi projekt który nasza Izba 
wygrała w ostatnim czasie. Moja satys-
fakcja bierze się także stąd, iż uważam, 
że to wymierny sukces naszego samorzą-
du, odzwierciedlający możliwości skutecz-
nego zabiegania o środki, które obecnie w 
kraju wykorzystuje wiele gałęzi gospodar-
ki i nauki. Pielęgniarki i położne skupione 
w śląskim samorządzie wyjątkową wagę 

przykładają do wiedzy i ustawicznego, 
prężnego systemowego kształcenia. To co 
muszę podkreślić, to fakt, iż pielęgniar-
stwo i położnictwo, podobnie jak i kształ-
cenie jest procesem posiadającym swój 
cel. To działanie na rzecz promowania 
zdrowia poprzez zapobieganie chorobom. 
Jestem przekonana, że uzyskana wiedza 
przyniesie pożytek w praktycznym jej wy-
korzystaniu przez absolwentów kursów, 
że efektywnie wzbogaci ich oferty zawo-
dowe.

BL: Jak przekonać pielęgniarki i położ-
ne pracujące "na własny rachunek" do in-
westowania w swoje zawodowe umiejęt-
ności?

Beata Ochocka: Środki europejskiego 
funduszu społecznego Polska określiła sło-
wami „Kapitał ludzki”, „Narodowa strate-
gia spójności.., przecież to właśnie nasze 
umiejętności połączone z darem ofiarowa-
nia cząstki siebie pacjentowi, drugiemu 
człowiekowi, są i od zawsze były właśnie 
naszym kapitałem! A strategia?, myślę, 
że nie kto inny jak pielęgniarki i położne 
jako jedne z pierwszych zawodów w gru-
pie tzw. zawodów partnerskich „ zauwa-
żyły, że zmiany na lepsze przyniesie do-
brze obrana strategia! Obrana przez nas 
związana była i jest z wykształceniem! 
Taka filozofia nigdy nie zawodzi.

W dzisiejszych czasach, już po okre-
sie transformacji przyszedł czas na kon-
kurencję i mechanizmy rynkowe, także 
w ochronie zdrowia, także w pielęgniar-

Wywiad z Koordynatorem Projektu Unijnego
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stwie i położnictwie. I nie odkryję w tym 
momencie niczego nowego, ale z wielkim 
szacunkiem dla osób pracujących wła-
śnie na tzw. własny rachunek jeszcze raz 
podkreślę korzystając z możliwości tego 
spotkania, że praca taka wymaga dużej 
wiedzy, odwagi, świetnej organizacji pra-
cy, w tym także wygospodarowania czasu 
na naukę własną. Obecny projekt jest ko-
rzystnie skonstruowany, jest elastyczny 
poprzez możliwość właśnie zaplanowania 
kursów na przestrzeni kilkunastu mie-
sięcy. Podsumujemy efekty projektu w 
czerwcu przyszłego roku. Oferuje z jednej 
strony kwalifikacje podstawowe, ale nie 
zapomina i wręcz podkreśla poprzez bar-

dzo nowoczesną konstrukcję i tematykę 
znaczenie komunikacji.

Z własnej pasji i zawodowej ulubio-
nej dziedziny muszę wspomnieć o kur-
sie dającym uprawnienia do wykonywa-
nia szczepień ochronnych. Współczesna 
wakcynologia reaguje na zagrożenia epi-
demiologiczne, ale musi wspierać kadry 
medyczne w kształtowaniu postaw proz-
drowotnych rodziców, opiekunów, uczyć 
nas mądrej postawy wobec tych którzy 
metodami pozanaukowymi szkodzą - 
uchylając się od szczepień- metody zapo-
biegania chorobom zakaźnym i ochrony 
zdrowia publicznego. Wszystkie kursy zo-
stały przygotowane profesjonalnie, zaku-
piono pomoce do kursu resuscytacji-krą-
żeniowo-oddechowej, jedne z najlepszych 
podręczników. Część teoretyczna będzie 
prowadzona w naszym ośrodku kształce-
nia w Łaziskach, kursanci otrzymują pełne 
wyżywienie. 

Jeżeli mój własny przykład, którym 
skutecznie „zarażam” od wielu lat moje 
koleżanki i kolegów zdobywających co-
raz wyższe kwalifikacje i podejmują-
cych wspaniałe inicjatywy, (z sukce-
sami), że warto w siebie inwestować,  
i wiek nie gra tutaj roli, a stare motto 
„uczymy się przez całe życie” - za-
chęci kogoś dodatkowo, to chwila ukoń-
czenia kursu będzie dla wszystkich po-
dwójnym sukcesem. Ja mocno wierzę i 
powtarzam to przy każdej okazji, że po-
mimo nowych trudności, pielęgniarstwo,  
z pewnością także położnictwo, zmieniły 
swe oblicza, stoją mocno na wyprostowa-
nych nogach. Tę siłę daje nam samodziel-
ny zawód zaufania publicznego, ale przede 
wszystkim wykształcenie. Ta zmiana jest 
budująca. 

BL: Jak widzi Pani swoją rolę - jako Ko-
ordynatora Projektu? Czy także jako men-
tora dla uczestniczek kursów organizowa-
nych w ramach Projektu?

Beata Ochocka: Pielęgniarstwo i po-
łożnictwo czerpie wiele dobrego z mento-
ringu. To piękna relacja „mistrz-uczeń”. 
Jednak w projekcie, który właśnie się roz-
począł, każda z osób uczestniczących w 
proponowanych kursach będzie dla mnie 
swego rodzaju mentorem od strony me-
nedżerskiej, biznesowej, z pewnością i ży-
ciowej. Dobrze się czuję i sprawdzam w 
strategiach nastawionych na współpracę, 
skuteczność i efektywność, optymizm, ra-
dość i satysfakcję z nauki nowych rzeczy 
i poznania nowych osób, życzliwe relacje 
międzyludzkie. Tak jak budzi się wiosna 
do życia, rozkwita nasz nowy projekt- ser-
decznie zapraszam do skorzystania z tej 
oferty. Mamy miejsce dla blisko pół tysią-
ca osób, szczegóły dostępne są na stronie 
naszej Izby. Do zobaczenia na inauguracji 
kursów.

BL: Dziękuję za rozmowę.

***

Wywiad z Koordynatorem Projektu Unijnego
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WYŻSZE KWALIFIKACJE 
I UMIEJĘTNOŚCI SAMOZATRUDNIONYCH 
Z BRANŻY MEDYCZNEJ

Wyższe kwalifikacje i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej. 
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 styczeń 2014 - 30 czerwiec 2015
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

REKRUTACJA e-mail: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Wzrost konkurencyjności pielęgniarek i położnych pracujących  

w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich  
i położniczych, poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji  
o umiejętności do wymagań usługobiorców.
CELE SZCZEGÓŁOWE
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych niezbędnych  

w kontakcie z pacjentem i jego rodziną,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie wykonywania  

i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie szczepień 

ochronnych.
GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią pielęgniarki, pielęgniarze i położne, mikro 
przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną oraz zamieszkujący 
lub pracujący w województwie śląskim. Projekt skierowany jest głównie 
do pielęgniarek i położnych członków OIPIP w Katowicach, ale też 
zapraszamy koleżanki i kolegów z sąsiadujących z nami izb województwa 
śląskiego. 
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
•informacja o rozpoczęciu realizacji projektu zamieszczona została już 

w Biuletynie Nasze Sprawy OIPIP w Katowicach w styczniu i lutym  
br., kontynuowana będzie w miesiącu marcu, 

•analiza potrzeb w celu dokonania ostatecznego wyboru form 
wsparcia - rozpoczęcie projektu i udział w kursach będzie związany 
z wypełnieniem ankiety i wstępną rozmową na temat oczekiwań 
wobec kursów i tematów oferowanych. W czasie realizacji projektu 
prowadzona będzie dodatkowo indywidualna ścieżka wsparcia dla 
wszystkich zainteresowanych,

•złożenie deklaracji udziału w projekcie, wypełnienie dokumentów, 
weryfikacja warunków przyjęcia, kwalifikacja do udziału w projekcie, 
wypełnienie dokumentów, podpisanie umów, udział w kursach

•weryfikacja danych (poprawność wypełnienia dokumentów),
•ustalenie harmonogramu zajęć. 

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do czerwca 2014 roku
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku w Łaziskach,  

natomiast wszystkie zajęcia stażowe prowadzone będą  
w najdogodniejszej odległości dla uczestników projektu, na zajęciach 
teoretycznych zapewniamy pełne wyżywienie.

Biuro Projektu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16, tel. 32 350 17 58
www.projekt.izbapiel.katowice.pl
REKRUTACJA e-mail: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl
e-mail: projekt2@izbapiel.katowice.pl
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REKRUTACJA e-mail: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl
e-mail: projekt2@izbapiel.katowice.pl



14

PLAN NAUCZANIA – EKG dla pielęgniarek i położnych

Lp. Moduł
Teoria
(liczba 
godzin)

Staż
Łączna 
liczba 
godzinPlacówka

Liczba
godzin

I Podstawy elektrokardiografii 
Prawidłowy elektrokardiogram 7 pracownia EKG 14 21

II Nieprawidłowości poszczególnych 
elementów zapisu EKG 7 poradnia kardiologicz-

na z pracownią EKG ze 
sprzętem do wykona-
nia próby wysiłkowej  
i badania Holtera
albo oddział kardiologicz-
ny ze sprzętem do wyko-
nania próby wysiłkowej i 
badania Holtera

56 84
III Zapis elektrokardiograficzny w wy-

branych stanach kardiologicznych 14

IV
Badania diagnostyczne z wyko-
rzystaniem zapisu elektrokardio-
graficznego

7

Łączna liczba godzin 35 70 105

TEORIA – Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ulica Wodna 15.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Tychy, Zabrze, Katowice, Racibórz, Jaworzno.

PLAN NAUCZANIA – RKO dla pielęgniarek i położnych

Lp. Moduł
Teoria 
(liczba 
godzin)

Ćwicze-
nia (liczba 
godzin)

Staż Łączna 
liczba 
godzinPlacówka Liczba 

godzin

I Podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne - BLS 10 15 - - 25

II Zaawansowane zabiegi 
resuscytacyjne - ALS 20 10

oddział intensywnej 
terapii 
albo oddział inten-
sywnej opieki kar-
diologicznej albo 
szpitalny oddział ra-
tunkowy

35 65

Łączna liczba godzin 30 25 35 90

TEORIA I ZAJĘCIA SYMULOWANE – Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ulica Wodna 15.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Bytom, Jaworzno, Katowice.

PLAN NAUCZANIA – SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek 

Lp. Moduł
Teoria
(liczba 
godzin)

Staż Łączna 
liczba 
godzinPlacówka Liczba

godzin

I Organizacja szczepień ochron-
nych w Polsce 7

21
II Podstawy szczepień ochron-

nych 14

III Szczepienia noworodków 4 oddział noworodkowy 15 19

IV Szczepienia dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych 10

punkt szczepień dla dzieci i 
młodzieży 10

40poradnia pulmonologiczna 10
podstawowa opieka zdrowot-
na (gabinet zabiegowy) 10

Łączna liczba godzin 35 45 80

TEORIA – Ośrodek Kształcenia w Łaziskach Górnych ulica Wodna 15.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Katowice, Tychy, Jastrzębie Zdrój.



15

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
Doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie  

z pacjentem i jego rodziną

Plan nauczania

Lp Moduł
Teoria

liczba godzin
Ćwiczenia

Liczba 
godzin

I
Skuteczna komunikacja i kształtowanie konstruk-
tywnych relacji interpersonalnych w kontakcie  
z pacjentem i jego rodziną

8 8 16

II Emocje, stres i radzenie sobie z wypaleniem zawo-
dowym w kontakcie z pacjentem i jego rodziną 8 8 16

III Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych w 
relacji pielęgniarki z pacjentem i jego rodziną 8 8 16

IV Psychologiczna relacja pomagania w kontakcie  
z pacjentem i jego rodziną 8 8 16

V Innowacyjne kierunki i metody działania w relacjach 
pielęgniarki z pacjentem i jego rodzina 8 8 16

Łączna liczba godzin      80

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych.
Termin realizacji w okresie od kwietnia 2014r do maja 2015r w każdym miesiącu.

NAZWA PROJEKTU 
Wyższe kwalifikacje i umiejętności  

samozatrudnionych z branży medycznej

Biuro Projektu  - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,  
40 - 027 Katowice ul. Francuska 16

 Telefon 32  350-17-58

 e – mail REKRUTACJA: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl

 e – mail:  projekt2@izbapiel.katowice.pl

 www.projekt.izbapiel.katowice.pl
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Samodzielność zawodowa położnych

mgr Barbara Kotlarz
Śląski Uniwersytet Medyczny
 mgr Aleksandra Gawień,

CSK Katowice 
dr n o zdrowiu Mariola Czajkowska

Śląski Uniwersytet Medyczny

Najważniejszym zapisem Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r., z 
punktu widzenia praktyki zawodowej, jest stwierdzenie, że zawody pielęgniarki  i po-
łożnej są zawodami samodzielnymi (art. 2). Samodzielność zawodowa położnej wyni-
ka również z faktu uzyskania przez położne statusu wolnego zawodu. Gwarantuje to 
m. in.dowolność w wyborze miejsca, metod i środków pracy.

Pozostałe kryteria uznania zawodu za 
wolny:

• umiejętności zawodowe na wysokim po-
ziomie i obowiązek stałego ich podnosze-
nia;

• przedmiotem działania jest życie i zdrowie 
ludzkie, a działanie to oparte jest na za-
ufaniu;

• działa system orzecznictwa i sądownictwa 
zawodowego;

• istnieje korporacja zawodowa;

• obowiązuje nakaz przestrzegania zacho-
wania tajemnicy zawodowej;

• dostęp do zawodu jest reglamentowany;

• istnieje wymóg osobistego wykonywania 
czynności zawodowych;

• obowiązuje kodeks etyki i deontologii za-
wodowej.

Kompetencje położnych na przestrzeni wie-
ków zmieniały się, by w ubiegłym wieku ulec 
znacznemu zawężeniu, gdy opiekę nad kobietą 
ciężarną, jak również rodzącą przeniesiono do 
szpitali, przypisując położnej rolę osoby asy-
stującej lekarzowi. Doprowadziło to z jednej 
strony do uprzedmiotowienia matki i dziecka, a 
z drugiej strony również do ograniczenia samo-
dzielnych działań i udzielania świadczeń zdro-
wotnych udzielanych przez położne. 

Proces odbudowy niezależności zawodowej 
położnych rozpoczął się w latach 90. XX wieku, 
kiedy to powstał samorząd zawodowy pielę-

gniarek i położnych (1991 r.) oraz weszła w ży-
cie ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej 
(1996 r.). Ustawa ta dawała mocne podstawy 
do rozwoju samodzielności i niezależności pol-
skim położnym, jednak na pełne ich wykorzy-
stanie nie pozwalały nawyki, przyzwyczajenia, 
ale również brak wiedzy na temat własnych 
kompetencji wśród samych położnych. 

Dziś szczególne znaczenie zyskuje profesjo-
nalizm zawodowy, humanizm, poczucie etyki, 
umacnianie prestiżu zawodowego i sięganie do 
tradycji zawodu położnej. 

Położna ma ustawowe prawo do objęcia sa-
modzielną opieką kobiety w ciąży fizjologicznej, 
przyjęcia porodu niepowikłanego, opieki nad 
położnicą w połogu o fizjologicznym przebiegu, 
a także do opieki nad noworodkiem. Położna 
może (i powinna) udzielać pomocy w nagłych 
przypadkach np. zastosować pomoc ręczną w 
przypadku porodu pośladkowego, czy podjąć 
działania w krwotoku poporodowym.

Z racji dowolności w wyborze miejsca reali-
zacji działań, położna może swoją opiekę spra-
wować także poza zakładem opieki zdrowot-
nej, a więc również w warunkach domowych. 
Samodzielność zawodowa położnych może wy-
rażać się m. in. w tworzeniu:

• podmiotów leczniczych,
• indywidualnych (specjalistycznych) 

praktyk położniczych,
• grupowych (specjalistycznych) prak-

tyk położniczych:
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o spółki cywilne

o spółki partnerskie

Podstawowe warunki prowadzenia sa-
modzielnej praktyki:

• uzyskanie zezwolenia OIPiP na wykonywa-
nie praktyki (indywidualnej lub grupowej),

• posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w 
którym prowadzona ma być działalność,

• zgłoszenie działalności w urzędzie staty-
stycznym, skarbowym, ZUS,

• posiadanie firmowego konta bankowego.
Położna „samodzielna” może realizować 

usługi w ramach kontraktu z NFZ (indywidu-
alny (specjalistyczny), samodzielny dla prak-
tyki grupowej lub zespołowy) albo prowadzić 
komercyjną praktykę nie objętą kontraktem. 
Jednak położna zatrudniona w podmiocie lecz-
niczym, który zawarł kontrakt z NFZ, nie może 
prowadzić indywidualnej działalności kontrak-
towej. 

Samodzielność to również:
• swoboda w podejmowaniu decyzji ograni-

czona tylko wiedzą i doświadczeniem za-
wodowym.

• przygotowanie do podejmowania i wyko-
nania decyzji zawodowych w realizowaniu 
indywidualnych zadań, jak również w pra-
cy w zespole.

• sposób myślenia, działania, podejmowa-
nia decyzji, uczenia się.

Położna posiadająca prawo wykonywania 
zawodu powinna być samodzielna i przejawiać 
tę cechę w odniesieniu do wszystkich zadań 
zawodowych, również tych, które wykonuje na 
zlecenie innych osób.

Tak więc położne zatrudnione w podmio-
cie leczniczym mogą również wyrażać swoją 
samodzielność zawodową między innymi po-
przez:           

• zindywidualizowane podejście do pacjentki,
• dobór metod i środków pielęgnowania,
• udzielanie wsparcia emocjonalnego,
• stosowanie naturalnych metod łagodzenia 

bólu,
• poradnictwo koncepcyjne, laktacyjne.  

Zagrożenia wynikają najczęściej z:
• nieznajomości zasad rynku i aktów praw-

nych,
• obaw przed zmianą dotychczasowej formy 

zatrudnienia,
• braku środków finansowych,
• słabego zainteresowania decydentów kon-

traktowaniem usług położniczych,
• niedostatecznego przygotowania syste-

mu do wdrażania systemu kontraktowania 
usług położniczych,

• oporu innych grup zawodowych wobec tej 
formy działalności położnych,

• obaw o sprostanie wysokim wymogom, 
zarówno tym stawianym przez płatnika, 
jaki i samego odbiorcę usług.

Korzyści wynikające z szeroko rozumianej 
samodzielności zawodowej dla położnej, w 
tym również dla zawodu położnej, to przede 
wszystkim obecność na rynku usług zdrowot-
nych, przejęcie odpowiedzialności za siebie, 
wzmocnienie pozycji zawodowej, indywidual-
na realizacja usług i odpowiedzialność za ich 
wykonanie oraz motywacja finansowa.  Korzy-
ści dla pacjentek wynikają z zagwarantowania 
ciągłości opieki, poprawy jakości i dostępności 
świadczeń, a także wzrost satysfakcji odbior-
ców usług. Obecność położnych w systemie 
usług zdrowotnych to również wzrost konku-
rencyjności, obniżenie kosztów usług zdrowot-
nych, lepsza korelacja pomiędzy ceną a jako-
ścią usługi oraz zapewnienie ciągłości opieki.

Literatura:
B. Cholewka – Samodzielność zawodowa 

pielęgniarki i położnej w świetle obowiązują-
cych ustaw; prezentacja multimedialna.

G. Rogala – Pawelczyk: Kontraktowanie 
świadczeń zdrowotnych [w] Podstawy organi-
zacji pracy pielęgniarskiej, A. Ksykiewicz – Do-
roty (red.), wyd. Czelej, Lublin 2004.

NRPiP: 10-lecie samorządu, Pielęgniarka, 
położna – wolne zawody; Magazyn Pielęgniarki 
i Położnej nr 04 / 2001, s. 4, 5.

Chołuj I: Położna – zawód i powołanie. (w:) 
Urodzić razem i naturalnie. Informator i porad-
nik porodowy dla rodziców i położnych. Uściń-
ska A. oraz Augustyn R. (red.), Fundacja Źró-
dła Życia, Mszczonów 2008, 41-47.

Karkowska D: Status zawodowy położnej. 
Zarys problemu. (w:) Kubicka-Kraszyńska U. 
Otffinowska A. oraz Siemińska A. (red.), Fun-
dacja Rodzić po ludzku, Warszawa 2007.

Karzel K: Położnictwo położnych, a położ-
nictwo położników-czy istnieją różnice, http://
www.rodzicpoludzku.pl/Profesja-poloznej/.

Jędrzejewska L: Tradycja i etos zawodu po-
łożnej, Konferencja międzynarodowa pt. Wize-
runek pielęgniarki i położnej na tle nowych wy-
zwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim, 
Warszawa 12-13.05.2009.
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List polecający

Fundacja „By dalej iść”
mgr Anna Stachulska

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach Oddz. Wojewódzki
członek Zespołu ds Położnych

Okres oczekiwania potomka jest czasem wyjątkowym w życiu rodziców. Od chwili poczęcia, a 
czasem nawet wcześniej, rodzice puszczają wodze fantazji i wyobrażają sobie przyszłość dziec-
ka – jakie będzie, kim zostanie. Często widzą się już nawet w roli dziadków, liczą na to. Nic więc 
dziwnego, że gdy dziecko umiera, nie są w stanie tego pojąć. Czują się pozbawieni przyszłości. 
Kontynuowanie ich własnego życia wydaje się wówczas niemożliwe, a pytanie „dlaczego?” nie 
opuszcza ich ani na chwilę. 

Uczestniczki II edycji warsztatów z psycholog  
Katarzyną Włoch-Hyla z Fundacji

Śmierć dziecka to straszne nieszczęście. Czy 
to w łonie matki, czy tuż po porodzie, zawsze jest 
zdarzeniem wywołującym bardzo silne emocje. Wo-
kół śmierci dziecka w szpitalu, pożegnania z nim i 
formalności z tym związanych, powinna panować 
atmosfera godności i szacunku, i ogromną rolę ma 
tutaj postawa i pomoc położnej. Położna musi być 
człowiekiem empatycznym i wrażliwym, a jedno-
cześnie mocno stąpać po ziemi oraz stworzyć od-
powiednie warunki do procesu adaptacji po stracie 
dziecka.

Położna, w potocznym rozumieniu, to osoba, 
która towarzyszy kobiecie przy porodzie i przyjmu-
je dziecko na świat. Dla większości społeczeństwa 
oznacza to szczęśliwe narodziny, radosne i piękne 
przeżycia. W całej gamie zadań, praca położnej z 
pewnością wiąże się z nowym życiem i nadzieją. 
Jednak ta sama praca, to także obcowanie z utratą 
tej nadziei i kresem życia. 

Pomimo wielu trudności, na jakie napotykają w 
środowisku swojej pracy, położne chętnie podejmu-
ją się opieki nad kobietami po stracie dziecka. Same 
w większości są matkami, a część z nich także stra-
ciła dziecko. 

I tu naprzeciw oczekiwaniom i kobiet i po-
łożnych wyszła Fundacja „By dalej iść”. 

Fundacja powstała w 2010 roku w Mysłowicach, 
aby wspierać rodziny po stracie dziecka. Działa non-
-profit w całej Polsce. Pomaga rodzicom i opiekunom 
zrozumieć stan emocjonalny, którego doświadczają 
po śmierci dziecka oraz wyjaśnia i przygotowuje do 
tego, aby mogli przejść okres żałoby, a w konse-
kwencji pogodzić się z nieodwracalnością straty i 
wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. 

Przede wszystkim pragnie otoczyć profesjonal-
ną pomocą zarówno rodziców jak i osierocone dzie-
ci, poprzez interwencje telefoniczne, konsultacje, 
uczestnictwo w grupach wsparcia, psychoterapię in-
dywidualną czy grupową.

Fundacja proponuje także szkolenia z za-
kresu pomocy i wsparcia w temacie szeroko 
rozumianej straty, a szczególnie profesjonalne 
szkolenia warsztatowe dla pracowników tych 
grup zawodowych, które w pierwszej kolejno-
ści stykają się z rodzicami po stracie.

Ponadto działania Fundacji ukierunkowane są na: 
• skupienie wokół Fundacji psychologów i moderato-

rów z całego kraju tak, aby jak najwięcej rodzin 
po stracie mogło skorzystać z tej pomocy.

• nawiązanie współpracy z organizacjami o podob-
nym profilu, by móc dzielić się doświadczeniami i 
wzajemnie wspierać swoje działania,

• opracowanie i rozpowszechnienie informacji o 

działaniach Fundacji poprzez publikacje artyku-
łów, udział w konferencjach oraz w kampaniach 
społecznych,

• edukowanie społeczne w kwestii żałoby oraz ste-
reotypów towarzyszących śmierci i umieraniu.

• pozyskanie stabilnych źródeł finansowania tak, 
aby z tej pomocy skorzystała jak największa ilość 
osób potrzebujących.

Dzięki współpracy z Fundacją „By dalej iść” 
- Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towa-
rzystwa Położnych w Katowicach oraz Zespołu 
ds. Położnych przy ORPiP, w 2013 roku odbyły 
się dwie edycje Warsztatów Szkoleniowych dla 
położnych: „Pomoc w sytuacji straty dziecka. 
Interwencja kryzysowa. Śmierć i proces żało-
by.” Warsztaty cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem i według opinii uczestników przynio-
sły im wymierne korzyści. 

Ponieważ ciągle istnieje duże zapotrzebowanie na 
szkolenia położnych w tym temacie, Fundacja wy-
chodzi więc naprzeciw oczekiwaniom naszego śro-
dowiska. Dlatego też Oddział Wojewódzki Polskiego 
Towarzystwa Położnych w Katowicach oraz Zespół 
ds. Położnych szczerze zachęca zarówno położne jak 
i pielęgniarki, a także inne grupy zawodowe styka-
jące się w swojej pracy ze śmiercią, do współpracy i 
zapoznania się z ofertą szkoleniową oraz uczestnic-
twa w warsztatach organizowanych przez profesjo-
nalny zespół psychologów z Fundacji „By dalej iść”. 

Należy pamiętać także o tym, że Fundacja jest 
Organizacją Pożytku Publicznego, którą można 
wspomóc 1% podatku. Dzięki m.in. takim gestom 
Fundacja może działać, a my jako położne mamy 
gdzie kierować kobiety po stracie dziecka, w celu 
uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej  
w tych trudnych chwilach.
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DUCHOWOŚĆ I MEDYCYNA
 

18 lutego 2014 r. odbyła  się w Katowicach Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa pt. „Wiara i miłość, wobec «bólu duszy» – znaczenie duchowości w opiece nad 
chorym oraz w doświadczeniu choroby” zorganizowana przez Wydział Teologiczny  
Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach we współpracy z Wydziałem Opieki Zdrowot-
nej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jęli: JE Abp dr Wiktor Skworc - Metropolita 
Katowicki, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz JM Rek-
tor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. 
dr. hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. 

Udział w konferencji wzięli przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych z organizatorami państw, 
autorytety nauki,  medycyny i kościoła. Go-
śćmi specjalnymi byli m.in.: biskup Zbigniew 
Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady 
ds Duszpasterstwa Slużby Zdrowia oraz ro-
dzice bł. Chiary Luce Badano, Włoszki,, która 
w wieku 17 lat dowiedziała się o swojej cho-
robie nowotworowej.

 W sposób szczególny konferencja ta za-
padła w naszą pamięć, jako, że też w nieco-

dzienny sposób przedstawiono koncepcje ho-
listycznego podejścia do pacjenta. Ból duszy, 
bo ten wysuwał się na plan pierwszy, był tym 
szczególnym rodzajem cierpienia, na który 

zwracali uwagę niemal wszyscy prelegenci. 
Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, bo 
traktowanie choroby jako procesu uzdrawia-
nia pacjenta w sferze fizycznej, mentalnej, 
duchowej, emocjonalnej nie jest niczym no-
wym, gdyby nie fakt, iż właśnie nie kto inny, 
ale właśnie pracownicy medyczni, są w naj-
większej mierze tymi, którzy wobec pacjenta 
świadczą w tym czasie najwięcej usług. Są 
również tymi, od których spojrzenia przez 
pryzmat potrzeb, najwięcej oczekują pacjen-
ci. Ich rola jest nie do przecenienia i dlatego 
warto akcentować ich rolę, także w aspekcie 
duchowym.

Spora grupa pielęgniarek i położnych 
uczestnicząca w konferencji świadczy o za-
interesowaniu tą sferą potrzeb pacjenta.  
U jej podstaw leży zawsze komunikacja, po-
rozumienie, zrozumienie potrzeb i oczekiwań, 
oraz współodczuwanie. Dialog oparty o em-
patię i szacunek, komunikacja, jako środek 
do osiągnięcia cudownego celu, jakim jest 
poprawa stanu zdrowia pacjenta lub jego wy-
leczenie to niezbędne elementy procesu le-
czenia – i taka była jedna z najważniejszych 
przesłanek konferencji. Zdając sobie z tego 
sprawę pomożemy pacjentowi nawet w naj-
trudniejszych chwilach jego życia. Udział w tej 
niezwykłej konferencji był wyrazem szczerej 
troski o dobro naszych pacjetów oraz gwa-
rancją najwyższej jakości naszej pracy. 

mo



20

Emocjonalne lustro

czyli kilka słów o empatii

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

„Empatia to zdolność do myślenia i odczuwania siebie 
w wewnętrznym życiu innej osoby”
      H. Kohut

Praca pielęgniarki i położnej to codzienny, bezpośredni, bliski – zarówno w sensie 
fizycznym jak i emocjonalnym – kontakt z pacjentami. Kontakt ten przebiega za-
zwyczaj w dość szczególnym i trudnym okresie życia człowieka, kiedy częstokroć 
czuje się słaby, bezradny, zalękniony a nawet przerażony. Właśnie wtedy szcze-
gólnego znaczenia nabiera empatia, jako klucz do zrozumienia świata pacjenta – 
jego przeżyć i potrzeb.

A klucz ten otwiera niezwykłą przestrzeń 
do budowania atmosfery bezpieczeństwa, 
zaufania i współpracy w relacji między pielę-
gniarką/położną a pacjentem.

Słowo empatia pochodzi od niemieckie-
go słowa „Einfulung”, które oznacza „uczucie 
w”, czyli wczuwanie się. Czasami, mając 
na myśli właśnie empatię, mówimy o „wcho-
dzeniu w” czyjeś buty, czyli przyjmowaniu 
czyjejś perspektywy, możliwości wczucia się 
w jego sytuację. Niezbędnym warunkiem za-
istnienia empatii w relacji między ludźmi jest 
doprowadzenie do to takiej sytuacji, w której 
jesteśmy obecni, czyli całkowicie zaanga-
żowani w kontakt z drugim człowiekiem. Kie-
dy jesteśmy obecni dla kogoś oznacza to, że 
jesteśmy w stanie skoncentrować się na 
drugiej osobie – skupić na niej całą swoją 
uwagę, swój wzrok, słuch i odczuwanie.

Być może jest tak, że możesz wyobrazić 
sobie, że jesteś lustrem… Lustrem kryształo-
wym…, lustrem spokojnej źródlanej wody…, 
świetlistym lustrem czystego jeziora… Lu-
strem, w którym mogą odbijać się…, prze-
glądać się… inni ludzie… Ich uczucia…, my-
śli…, doznania… To ciekawe jakim lustrem 
jesteś…? Stabilnym…, o czystej, spokojnej, 
jasnej powierzchni…? Ciekawe jak możesz 
koncentrować światło swojego lustra w kie-
runku drugiego człowieka…? Jak możesz 
cierpliwie i wytrwale służyć swoją niezmą-
coną lustrzaną taflą tym, którzy potrzebują 
przyjrzeć się dokładniej swojemu odbiciu…? 
Potrzebują odnaleźć…, zobaczyć wyraźniej… 
siebie… w Tobie…

Koncentracja uwagi na pacjencie daje 

szansę pielęgniarce, położnej na „chłonięcie 
całą sobą” emocji, doznań i potrzeb pacjenta 
w danej chwili, „tu i teraz”. Pomocne może 
być jednoczesne stawianie sobie pytań: „Co 
on/ona czuje właśnie teraz?”, „Co widzi/do-
świadcza w swoim świecie?”, „Co w jej/jego 
życiu sprawiło, że doświadcza teraz bezrad-
ności…, że zachowuje się właśnie tak…, że 
cierpi…?”. Pełne skoncentrowanie się pielę-
gniarki na osobie pacjenta pozwala mu po-
czuć jej prawdziwą obecność, zaangażowa-
nie i życzliwość. Sprawia, że pacjent może 
poczuć się rozumiany i akceptowany.

 

W potocznym rozumieniu empatię często 
kojarzymy ze współczuciem, sympatią lub li-
tością. Jednak empatia nie polega na żałowa-
niu kogoś, życzeniu mu poprawy stanu zdro-
wia i ducha, dawaniu rad („Widzę, że jesteś 
wkurzona. Uspokój się i pomyśl spokojnie.”), 
podtrzymywaniu na duchu („Nie przejmuj 
się. Jutro będzie lepiej.”), ani dzieleniu się 
własnymi przeżyciami („Ja w podobnej sytu-
acji czułam się…”). 

Empatia to współodczuwanie, pełne 
szacunku dla drugiego człowieka rozu-
mienie jego doświadczeń, jego aktual-
nego „strumienia uczuć”.  Jest ono możliwe 
dzięki uważnemu „(…) wejściu w prywatny 
świat czyjejś percepcji i zadomowienie się 
w nim. Oznacza, że ma się nieustannie wy-
ostrzoną wrażliwość na zmiany znaczeń i od-
czuć drugiego człowieka, na jego lęk, wście-
kłość, czułość, zakłopotanie, na wszystko, co 
on przeżywa. Oznacza, że przez jakiś czas 
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żyję jego życiem, poruszając się tam delikat-
nie, nie oceniając (…)” (Carl Rogers). Chodzi 
przede wszystkim o to, aby dzięki empatii, 
pomóc drugiemu człowiekowi skoncentro-
wać się na tym, co w danym momencie od-
czuwa, aby mógł bez żadnych ograniczeń, z 
całą otwartością, doświadczyć w pełni siebie 
i swoich przeżyć. 

Jednym z podstawowych warunków umie-
jętności koncentrowania uwagi na drugim 
człowieku jest uważność i otwartość na we-
wnętrzny świat własnych emocji, myśli i do-
znań, czyli świadomość siebie. Poznawanie 
własnych reakcji emocjonalnych związane 
jest z kierowaniem uwagi „do środka” i wsłu-
chiwaniem się w siebie po to, aby wiedzieć 
jakie emocje, uczucia oraz doznania cielesne 
doświadczam w danej chwili. A jeśli potrafię 
je odnaleźć, zidentyfikować u siebie, w swo-
im wnętrzu, to o wiele łatwiej mogę dostroić 
się, odbierać i rozumieć przeżycia drugie-
go człowieka. Świadomość własnych emocji  
i uczuć pozwala również odróżniać je, od-
dzielać od emocji i uczuć innych ludzi.

Umiejętnością i narzędziem, które umoż-
liwia koncentrację na drugim człowieku jest 
aktywne słuchanie.  Zazwyczaj słuchanie 
kojarzy nam się z biernością i „nicnierobie-
niem”, jednak… nic bardziej mylnego. Ak-
tywne słuchanie jest procesem empatyczne-
go dostrojenia się do uczuć i myśli drugiego 
człowieka. Dostrojenie to jest widoczne 
również na zewnątrz – w kontakcie wzro-
kowym, w podobnym rytmie oddechów, w 
podobnej postawie ciała osoby słuchającej i 
mówiącej, podobnej mimice twarzy, podob-
nym nasileniu głosu – kiedy jedna osoba 
odzwierciedla drugą. Na poziomie fizjolo-
gicznym uaktywniają się wtedy specyficzne 
struktury mózgowe, zwane neuronami lu-
strzanymi. Na poziomie psychologicznym 
oznacza to maksymalnie możliwe otwarcie 
się na przekazy słowne i bezsłowne, zna-
czenia i emocje płynące od osoby, na której 
koncentruje się słuchacz. 

Być może jest tak, że czasami naprzeciw-
ko lustra, którym jesteś, pojawia się… inne 
lustro… I to naprawdę ciekawe jak w sponta-
niczny sposób drgania powierzchni jednego 
lustra odbijają się…, rezonują…, wchodzą w 
dialog z powierzchnią drugiego lustra… A fale 
na tafli drugiego lustra rezonują…, współ-
brzmią…, odbijają się…, odzwierciedlają fale 

pierwszego lustra… Ich brzegi…, toń…, głę-
bia…, przeglądają się w sobie nawzajem…

Na zakończenie kilka praktycznych wska-
zówek, jak można doskonalić i „ćwiczyć” em-
patię w kontakcie z pacjentami:

• postaw się, wyobraź sobie siebie w sy-
tuacji pacjenta;

• pozostań wraz z nim w tym samym 
miejscu i czasie, „tu i teraz”;

• zadaj sobie pytanie/pytania, które po-
stawi ci pacjent;

• postaraj się doznać tych samych 
uczuć, emocji, których jak sądzisz do-
znaje pacjent;

• powiedź pacjentowi, co w tej sytuacji 
sama byś czuła;

• postępuj wobec pacjenta w taki spo-
sób, w jaki chciałabyś, aby postąpiono 
w stosunku do ciebie lub twoich bli-
skich.

Lektura tego artykułu może skłonić do 
refleksji dotyczących tego, jak się ma opi-
sana (może dość idealistycznie) empatia, do 
codziennej rzeczywistości pracy pielęgniarki 
i położnej. Czy to w ogóle możliwe i na ile 
to możliwe, aby często zabiegana, zawalo-
na obowiązkami, śpiesząca do kolejnego 
pacjenta pielęgniarka, była empatyczna w 
kontakcie z każdym pacjentem i w każdej 
sytuacji? Jednak jeśli uznamy, że empatia 
jest zasobem, możliwością, mocną stroną 
każdej osoby, która zajmuje się profesjo-
nalnie pomaganiem drugiemu człowiekowi, 
to wtedy możemy z niej czerpać. Czerpać  
i korzystać w taki sposób, który może wzbo-
gacić zarówno pacjenta jak i pomagającą mu 
pielęgniarkę.
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8 MARCA

Bilans zdrowia z okazji Dnia Kobiet

mgr Zofia Prażak 
 Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego SPSZKiM w Katowicach

Przewodnicząca Koła Terenowego PTP

Życie stawia przed nami coraz to większe wymagania. Aby sprostać wszystkim 
pokładanym planom oraz cieszyć się dobrym samopoczuciem i kondycją zdrowotną, 
musimy pamiętać, aby o siebie zadbać. Zdrowie człowieka jest wartością nadrzędną 

i niezaprzeczalną. Będąc zdrowym można 
realizować plany, podejmować działania, 
rozwijać się intelektualnie i duchowo. 

Każdego dnia dociera do nas 100 tys. słów, 
jest to ponad dwa razy więcej niż na początku 
lat 80. Do tego należy dodać jeszcze obrazy 
z telewizji, gier to okaże się, że każdego dnia 
człowiek przyswaja i przetwarza 34 gigabajty 
informacji. Tyle, co niezły komputer. W pracy 
często wykonujemy wiele zadań jednocześnie, 
analizować musimy mnóstwo informacji. Mózg 
jest mechanizmem niezmiernie energochłon-
nym, jeśli musi wykonać jednocześnie kilka 
czynności naraz to szybko zaczyna brakować 
mu energii. Pracujemy wtedy gorzej. 

We współczesnym zabieganym  społeczeń-
stwie człowiek nie ma czasu na zajmowanie się 
zdrowiem. Wzrasta potrzeba nabywania coraz 
to nowych „nieodzownych” dóbr materialnych, 
wieczny brak czasu, podkreślanie wagi pienią-
dza sprawia, że wyobrażenia o zdrowiu, o tym, 
co ma wartość najwyższą, pozostają w sferze 
deklaracji, a znacznie rzadziej działań. 

Zdrowie to coś, o czym nie myślimy, gdy je-
steśmy zdrowi. Natomiast choroba jest stanem 
konkretnym, określonym, zmieniającym nasz 
tryb życia. Ile tracimy, gdy jesteśmy chorzy 
a co zyskujemy będąc zdrowym? Pokuszono 
się nawet na oszacowanie ludzkiego zdrowia – 
”ludzkie zdrowie warte jest tyle, ile dana osoba 
zarobiłaby w czasie choroby”. 

Minęło już 37 lat, od kiedy po raz pierwszy 
na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia został 
użyty termin promocja zdrowia. Należy pod-
kreślić, iż w Ustawie o zawodach pielęgniarki 
i położnej, „Rozdział 2., Art. 4. 1. Wykonywa-
nie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”. 

Kolejny dokument tak istotny, jakim jest-

Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek w rozdziale 
Pielęgniarka a praktyka,  pojawia się istotny za-
pis „Pielęgniarka dba o odpowiedni poziom 
własnego zdrowia tak, aby nie ograniczać 
swojej zdolności do sprawowania opieki”, a 
w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położ-
nej Rzeczypospolitej Polskiej w przyrzeczeniu w 
pierwszych 2 punktach mowa jest:

1. Sprawować profesjonalną opiekę nad ży-
ciem i zdrowiem ludzkim.

2. Według najlepszej wiedzy przeciwdziałać 
cierpieniu, zapobiegać chorobom…

Czy pamiętamy, że ten obszar jest rów-
nież dedykowany Nam Kobietom i powin-
niśmy czerpać z niego i dawać przykład. 
Według Lalonda: „Na zdrowie składa się w 50% 
styl życia i przestrzeganie zachowań zdrowot-
nych. Zachowania dają się modyfikować i moż-
na nimi zarządzać.”

Dlatego każdy z nas powinien pamiętać o 
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badaniach profilaktycznych. Dzięki nim można 
często wykryć niedającą jeszcze żadnych obja-
wów chorobę. Badania pozwalają na zapobie-
gnięcie poważniejszym niedomaganiom nasze-
go organizmu. Wcześnie wykryta choroba jest 
zwykle w pełni uleczalna.

W raporcie przygotowanym z inicjatywy 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
„Polki 2013 - zdrowie i jego zagrożenia” 
czytamy: Stereotypowo zakłada się, że skoro 
panie żyją dłużej, to są zdrowsze. Tak nie jest. 
Polki zaniedbują swoje zdrowie i profilaktykę. 
Efekt? Umiera w Polsce znacznie więcej kobiet 
niż w innych krajach UE.

Pod względem wskaźników umieralności 
mamy 21 miejsce wśród 27 krajów Unii Eu-
ropejskiej. W wieku 25-64 lata umiera u nas 
więcej kobiet niż w innych krajach. Co trzecia 
Polka (ponad 27 %) ma nadciśnienie. Schorze-
nia sercowo-naczyniowe zabijają każdego dnia 
476 Polaków, wśród nich 250 to kobiety. Z pro-
stego rachunku wynika, że obejmuje to 90000 
Polek. Na drugim miejscu są choroby nowo-
tworowe. Odpowiadają za 48% zgonów wśród 
kobiet. Kilka lat temu na raka umierały panie 

w wieku 55-59 lat, teraz jest to już po 30 roku 
życia. Wbrew pozorom nie jest to rak piersi, 
czy rak szyjki macicy, lecz rak płuc.

Najważniejsze zagrożenia dla życia ko-
biet: choroby układu krążenia, choroby nowo-
tworowe, neurologiczne, nieurazowe choroby 
układu ruchu, zakażenia układu moczowo-
-płciowego, choroba Alzheimera (w Polsce ko-
biety stanowią większość chorych), depresje i 

niektóre uzależnienia.

Polki zgłaszają się do lekarza zbyt póź-
no.

Zacznijmy dbać o siebie systematycznie a 
unikniemy poważnych zdrowotnych proble-
mów. W terminarz powinnyśmy wpisać wizy-
ty u takich lekarzy jak u: lekarza rodzinnego 
- podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologa, 
stomatologa, okulisty, dermatologa. 

Należy pamiętać o:

• Badaniach laboratoryjnych: morfologia; 
OB; poziom glukozy; poziom cholestero-
lu; TSH szczególnie wskazane w okresie 
burzy hormonalnej np. ciąży, karmienia 
czy menopauzy oraz badanie ogólne mo-
czu.

• Rtg klatki piersiowej

• EKG

• Kontroli RR

• Nawet, jeśli mamy zdrowe zęby, warto 
oczyścić je z kamienia, a gdy pojawi się 
próchnica -wyleczyć

• Kontroli wagi ciała i obwodu talii oraz o 
dobrze zbilansowanej diecie

• Kontroli wzroku - jeśli spędzamy wiele 
godzin przed komputerem czy nosimy 
okulary

• Samobadaniu piersi - najlepiej raz w mie-
siącu między 6 a 9 dniem cyklu

• Wizycie u ginekologa (co pół roku) a wy-
konanie cytologii, usg lub mammografii 
piersi wg wskazań lekarze i z zalecaną 
częstotliwością.

• W ramach profilaktyki nowotworów jelita 
grubego (w wieku 50 lat) warto również 
raz do roku wykonywać test na obecność 
krwi utajonej w kale

• Kontroli stanu znamion i pieprzyków- 
sami powinniśmy je przede wszystkim 
bacznie obserwować, a poza tym przy-
najmniej raz w roku przebadać je u der-
matologa lub chirurga onkologa. 

• Densytometrii, którą należy wykonać w 
wieku 45lat

To były badania, wizyty u lekarza a co 
jeszcze?

Uzależnieni jesteśmy od samochodu. Do 
pracy jeździmy samochodem a po pracy odpo-
czywamy na kanapie przed telewizorem. Przy-
pominając sobie, że ruch to zdrowie- „ćwicząc 
kciuk na pilocie”. W czasie weekendu próbuje-
my nadrobić zaległości, …ale to niewiele daje, 
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takie zrywy gwałtowne i niesystematyczne.

Należy serwować sobie małą dawkę ruchu, 
byle regularnie; korzystając ze schodów za-
miast windy. Nieoceniona byłaby aktywność 
fizyczna – co najmniej 30 minut dziennie. To 
najlepszy sposób, by wzmocnić mięśnie, wy-
smuklić sylwetkę i ujędrnić brzuch. A aktyw-
ność fizyczna pomoże walczyć z osteoporozą. 

Do tego powinnyśmy pamiętać o wypoczyn-
ku nocnym - spać minimum 7 godzin dziennie.

Na początku wspomniałam o bombardują-
cej nas codziennie ilości informacji zalewają-
cych nasz umysł i koniecznością ich przetwa-
rzania. Pamięć zaczyna słabnąć, gdy słabnie 
cały organizm oraz gdy trapiony jest chorobą. 
Co zrobić by nie znaleźć się na celowniku Al-
zheimera? Wskazane jest, aby nasz magazyn 
pamięci stale usprawniać. Wystąpienie choro by 
Alzheimera wiąże się częściowo z czynnikami 
do tyczącymi stylu życia. Procesowi starzenia 
nie można zapobiec, ale można go spowolnić. 

Podejmowanie czynności intelektualnych sty-
mulujących umysł, kombinowanie, rozważanie 
(np. gra w szachy lub rozwiązywanie krzyżó-
wek,sudoku, scrabble), regularne ćwiczenia 
fizyczne - mogą powiększyć tak zwaną rezer-
wę poznawczą mózgu. Ograniczyć bezmyśl-
nie spędzany czas przed telewizorem i nic nie 
wnoszącymi programami rozrywkowymi, które 
w żadnej mierze nie wspomagają myślenia. Nie 
popadać w rutynę, bo to prowadzi do bezmyśl-
nego działania. 

Każdy proces twórczego zapamiętywania to 
trening, a jak wiadomo trening czyni mistrza. 
Gimnastykować mózg to nie tylko uczyć się i 
zapamiętywać, ale również nawiązywać nowe 
kontakty, poznawać nowe miejsca.

W tym, co nas w życiu spotyka, zawiera się 
jakaś ambiwalencja - Trudności wychodzą nam 
na dobre, a coś, co przychodzi łatwo, bywa pu-

łapką.

Każdy z nas żyje jak umie, a gdy zachoru-
je, idzie do lekarza; potulnie znosi przypadłości 
zdrowotne i nie zastanawia się nad własnym 
w nich udziałem. Zmiana następuje w obliczu 
refleksji skąd?

Przysłowia polskie o zdrowiu i chorobie są 
najbardziej wymowne i przekazywane z poko-
lenia na pokolenie. Ale czy wyciągamy z nich 
wartość i sens? To przykład kilku:

• Chorobę zastarzałą trudno uleczyć. 

• Chory się dowie, co znaczy zdrowie. 

• Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość 
żałuje.

• Lepiej choroby nie mieć, niż ją leczyć.

• Choroba jest rzeczą naturalną, ale jesz-
cze bardziej naturalne od niej jest zdro-
wie. .

• Miłość do zdrowia rodzi się w chorobie.

• Przypisane nam zdrowie jest jak wieczne 
pióro –kiedyś się przecież wypisze. 

Nie możemy odłożyć „na potem”, „na 
kiedyś” troski o własne zdrowie. Rytm zdro-
wia jest różnorodny jak samo życie. Jednak, 
kiedy choruje jakaś część –konsekwencje 
ponosi cały organizm.

Najważniejszy dla nas jest zawsze pa-
cjent, jego zdrowie i życie, dbamy o po-
lepszenie zdrowia społeczeństwa. Pamiętać 
jednak musimy, że sami również jesteśmy 
bardzo ważni a Pielęgniarki powinny dawać 
przykład, same stanowić fundament zdro-
wia. 

O oddaniu samochodu do przeglądu za-
wsze pamiętamy, bo od tego zależy nasze bez-
pieczeństwo na drodze. 

Na koniec jeszcze jedna refleksja: Widząc 
szczyt planujemy jak do niego dojść, droga nie 
zawsze jest łatwa, musimy pokonać wiele nie-
dogodności po drodze, a to strumyk czy prze-
łęcz, często zmuszeni jesteśmy do odbicia w 
lewo czy prawo z prostej drogi, aby w końcu 
znaleźć się na szczycie. Ale kiedy znajdziemy 
się na szczycie widzimy, jak piękna jest pano-
rama. Pokonajmy wszystkie trudności by cie-
szyć się dobrym samopoczuciem i zdrowiem 
jak najdłużej.

Aktywna i mądra troska o siebie powinna 
nadać znaczenie każdemu powszechnemu wy-
siłkowi. Twórzmy podstawy i zadbajmy o siebie.

Literarura u autorki
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W imieniu Zarządu 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych 

Mirosława Malara

XVII Zjazdu 
Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych

Wisła
24-27

kwietnia 2014 r.

Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa w ramach

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie internetowej 

www.pspe.pl 
link: XVII Zjazd PSPE

Tematyka poświęcona będzie
różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych

serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do uczestnictwa

Konkursy Luty 2014

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 Rybnik

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

         Krystyna Kubecka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Dziecięcej 
         Iwona Kowalska

Pielęgniarka Oddziałowa  Stacji Dializ   Grażyna Kawa

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Oddziału Okulistycznego 
          Ewa Kluger
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Ustalanie minimalnych norm  
zatrudnienia pielęgniarek i położnych

W dniu 28.02.2014 w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie kadry zarządzają-
cej w pielęgniarstwie poświęcone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i po-
łożnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych reprezentował Sekretarz mgr Bartosz  
Szczudłowski, który przywitał tak liczne gro-
no pielęgniarek i położnych zainteresowanych 
tym jakże ważnym dla naszego środowiska a 
budzącym wiele wątpliwości i niejasności roz-
porządzeniem. Przedstawił apel przygotowany 
na XXXI Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który 
odbędzie się 28 marca 2014r w sprawie rozpo-
rządzenie o minimalnych normach oraz wspól-
ne stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium 
Zarządu OZZPiP  w sprawie braku działań Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w odpowie-
dzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i 
Położne z dnia 19 lutego 2014r.

Wykład „Planowanie zapotrzebowania na 
opiekę pielęgniarską w lecznictwie stacjonar-
nym” przedstawiła mgr Krystyna Klimaszewska 
przewodnicząca zespołu ds. organizacji pracy 
pielęgniarek/położnych przy OIPiP w Katowi-
cach.  Przedstawiła czym są potrzeby zdrowot-
ne  i jak powinno przebiegać planowanie opieki 
zdrowotnej aby zagwarantować bezpieczeń-
stwo chorym i pracownikom a równocześnie 
nie narazić instytucji na straty związane z nie-
doborami lub nadmiarem zasobów. Pani Prze-
wodnicząca poruszyła również problem klasy-
fikacji pacjentów do odpowiednich kategorii 
opieki: „System klasyfikacji pacjentów – 
podział chorych wg przyjętych kryteriów 
opieki do odpowiednich grup – kategorii, 
zgodnie z oceną zapotrzebowania ich na 
opiekę, wyrażoną liczbą minut opieki da-
nej grupy zawodowej w każdej kategorii 
w określonym czasie np. w ciągu doby. 

Czas wymaganej opieki danej kategorii 
powinien być zgodny z przyjętymi w kra-
ju standardami opieki.” Omówiono również 
zasady podstawiania danych do wzoru: wyli-
czanie czasów czynności pośrednich i bezpo-
średnich , czasu dyspozycyjnego i wreszcie 
obliczanie liczby etatów pielęgniarskich/położ-
niczych w ciągu roku. Po wykładzie nawiąza-
ła  dyskusja, w której uczestniczy konferencji 
podzielili się swoimi spostrzeżeniami, wąt-
pliwościami i doświadczeniami związanymi z 
trwającymi w swoich placówkach pracami nad 
liczeniem minimalnych norm zatrudnienia.

Przed przerwą gościliśmy również Panią  
dr nauk med. Beatę Ochocką, specjalistę ds. 
higieny i epidemiologii,  Konsultanta Krajowego 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologiczne-
go, Koordynatora Projektu „Wyższe kwalifika-
cje i umiejętności samozatrudnionych z branży 
medycznej” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Pani Koordynator w bardzo wyczerpujący spo-
sób przedstawiała założenia, zasady uczestnic-
twa w projekcie oraz tematykę kursów specja-
listycznych prowadzonych w ramach projektu. 

Po przerwie Krystyna Klimaszewska oraz 
Barbara Kubica przeprowadziły warsztaty ma-
jące na celu  rozwianie wszelkich wątpliwości 
związanych z liczeniem minimalnych norm 
zatrudnienia. Uczestniczki konferencji w gru-
pach, wykorzystując dane z własnych szpitali 
wyliczały normy dla swoich placówek. 

W związku z bardzo dużym zainteresowa-
niem tematem konferencji  w dniu 10 marca 
o godz. 13.00 w Ośrodku Kształcenia OIPiP 
w Łaziskach Górnych odbędą się dodatkowe 
warsztaty dotyczące norm zatrudnienia.

mgr Barbara Kubica Członek Zespołu  
ds. Organizacji Pracy Pielęgniarek/Położnych 

 przy OIPiP w Katowicach 
Przełożona Pielęgniarek i Położnych 

 Centrum Zdrowia w Mikołowie

Kadra Zarządzająca



2727

 

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI 
ODDZIAŁ ŚLĄSKI 

 
XVI Śląska 

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 
PTPAiIO Oddziału Śląskiego 

Pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego 
ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

prof. dr hab. n. med.Hanny Misiołek 
„Pacjent z urazem wielonarządowym” 

24 – 25 maj 2014 r. 
Hotel Meta 

ul. Skośna 4; 43 – 370 Szczyrk 
                  Ważne terminy: 

 Przesłanie  Uczestnictwa  do 05.04.14r. Kart
 Przesłanie prac konferencyjnych do 10.04.14r. 

  
 Koszty uczestnictwa: 

  - Członkowie Oddziału Śląskiego PTPAiIO opłata  dokonana do 25.04.2014r. – 400 zł 
         

 - Członkowie Oddziału Śląskiego PTPAiIO opłata dokonana po 25.04. 2011r. – 450 zł 
      

- Pozostali Uczestnicy opłata dokonana do 25.04.2014r.- 450 zł 
   

 - Pozostali uczestnicy opłata dokonana po 25.04.2014r – 500 zł 
       

 
     Koszty uczestnictwa obejmują:uczestnictwo w obradach,  

materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie,  imprezę integracyjną. 
 
Opłatę za uczestnictwo prosimy przelać na konto Oddziału Śląskiego PTPAiIO: 
PKO BP o/Sosnowiec 54 1020 2498 0000 8402 0154 0780 
Z dopiskiem XVI Konferencja oraz czytelnym imieniem i nazwiskiem.  
Telefony kontaktowe: 731 985 749; 692 865 352 
 
Kartę uczestnictwa prosimy przesłać na adres e – mail: ptpaio@op.pl 
Kartę uczestnictwa można otrzymać pod w/w adresem lub pobrać ze strony 
www.ptpa.amp.edu.pl 
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Resuscytacja krążeniowo 

oddechowa ciężarnej

Zatrzymanie akcji serca w ciąży, zdarza się bardzo rzadko. Oszacowanie do-
kładnej liczby przypadków jest trudne, ponieważ rzadko opisywane są zdarzenia 
zakończone uratowaniem pacjentki.

Przyczyny zatrzymania akcji serca u ko-
biet ciężarnych mogą być takie same jak w 
ogólnej populacji kobiet w określonym prze-
dziale wiekowym, np. uraz, anafilaksja 
i przedawkowanie leków. Można jednak 
powiedzieć, że niektóre z nich są bar-
dziej charakterystyczny dla ciężarnych. 
Są to np: toksyczność środków miej-
scowego znieczulenia, całkowite znie-
czulenie rdzeniowe, istniejące uprzednio 
choroby serca, choroba zakrzepowo-
-zatorowa, krwotoki, samobójstwa/cho-
roby psychiczne, nadciśnienie tętnicze 
ciężarnej, ciąża ekotopowa, zakażenia 
i posocznica, zatory płynem owodnio-
wym, hipermagnezemia czy hipoksemia 
- jako skutek nieudanej intubacji

Postępowanie

Skuteczna resuscytacja matki jest naj-
lepszym postępowaniem poprawiającym 
rokowanie dla płodu. Resuscytacja powin-
na być prowadzona zgodnie z wytycznymi 
Rady Resuscytacji Zarówno czynności resu-
scytacyjne w zakresie BLS ( podstawowych 
czynności resuscytacyjnych) jak i ALS ( za-
awansowanych czynności resuscytacyjnych) 
muszą być modyfikowane, gdy mamy do 
czynienia kobietą ciężarną.

ABC RESUSCYTACJI

A-airway (udrożnienie dróg oddecho-
wych)

W zakresie podstawowych czynności re-
suscytacyjnych, udrażnianie dróg oddecho-
wych powinno być wykonywane zgodnie  

z algorytmem BLS /ALS dorosłego i nie pod-
lega modyfikacji u kobiety ciężarnej.

B-Breathing (oddychanie)

Zakres czynności resuscytacyjnych  
w czasie prowadzenia sztucznej wentylacji 
nie podlega modyfikacji, lecz należy pamię-
tać, iż zachodzące zmiany fizjologii kobiety 
ciężarnej mają wpływ na trudność prowadze-
nia sztucznej wentylacji zarówno w BLS/ALS

Czynnościowa pojemność zalegająca 
jest zmniejszona u kobiet ciężarnych, co 
powoduje, że pacjentki mają tendencję do 
gwałtowniejszej desaturacji. Z powodu pod-
wyższonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego 
może także wzrastać ciśnienie w drogach 
oddechowych.

Wczesna intubacja jest konieczna, by 

lic.piel. Karina Wawros 
Specjalistka  pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej opieki medycznej.  
Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom

mgr Renata Mroczkowska
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Klinika 
i Katedra Wad Wrodzonych u Dzieci i Dorosłych.
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zmniejszyć ryzyko refluksu, będącego efek-
tem rozluźnienia dolnego zwieracza przełyku. 
Anestezjolog powinien być przygotowany do 
trudnej intubacji. Obrzęk dróg oddechowych 
i powiększone piersi sprawiają, że umiesz-
czenie laryngoskopu jest trudniejsze.

C-Circulation (krążenie)

Masaż pośredni serca należy przeprowa-
dzać według schematu dla osoby dorosłej, 
uważając aby nie uciskać brzucha poszko-
dowanej.Należy unieść prawe biodro o kąt 
30 stopni aby wyeliminować ucisk macicy na 
aortę i żyłę główną dolną.

Od 20. tygodnia ciąży, ciężarna maci-
ca może uciskać żyłę główną dolną i aortę, 
utrudniając powrót żylny i zmniejszając po-
jemność minutową serca nawet o70%. Pa-
cjentka musi zostać ułożona w przechylonej 

pozycji bocznej, aby przemieścić macicę. 
Można to osiągnąć poprzez zastosowanie 
przechylenia na lewy bok – umieszczenie 
poszkodowanej na kolanach ratownika, po-

duszkach, kocach oraz zastosowanie klina 
Cardiff wedge.

Całkowicie boczna pozycja nie jest odpo-
wiednia, gdyż nie daje możliwości przepro-
wadzenia skutecznego uciskania klatki pier-
siowej. Uciskanie klatki piersiowej powinno 

być wykonywane nieco wyżej niż u ko-
biety nieciężarnej ze względu na uniesie-
nie przepony i zawartość jamy brzusznej, 
jaką stanowi ciężarna macica. Jeżeli mat-
ka wymaga defibrylacji, powinny być sto-
sowane takie same wartości energii jak u 
kobiet nieciężarnych. 

Defibrylacja nie wpływa niekorzystnie 
na serce płodu. Przechylenie na lewy bok 
i powiększone piersi przemawiają również 
za zastosowaniem zamiast łyżek defibry-

latora, elektrod samoprzylepnych.

Cięcie cesarskie ze wskazań na-
głych

Matka i dziecko mają największe szan-
se przeżycia podczas zatrzymania akcji 
serca, gdy w celu zmniejszenia ucisku na 
aortę i żyłę główną dolną wydobędzie się 
dziecko z macicy co daje to także możli-
wość pełnej resuscytacji dziecka.

>20.tygodnia ciąży,należy wykonać 
cięcie cesarskie ze wskazań nagłych po 
4–5 minutach od zatrzymania akcji serca, 
jeżeli nie doszło do spontanicznego przy-
wrócenia krążenia.

Decyzja przystąpienia do cięcia cesar-
skiego zależy od wieku ciążowego; We 
wszystkich przypadkach cięcie cesar-
skie wykonywane jest przede wszystkim  
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w celu zwiększenia szans przeży-
cia matki.

Postępowanie w zależności od 
wieku ciążowego

<20. tygodnia ciąży- cięcie cesar-
skie ze wskazań nagłych - niepo-
trzebne.

20.–24. tygodnia ciąży - przepro-
wadzenie cięcia cesarskiego ze 
wskazań nagłych, zwiększa szan-
se przeżycia matki, ale dziecko w 
tym wieku nie jest zdolne do ży-
cia.

>24. tygodnia ciąży Przepro-
wadzenie cięcia cesarskiego ze 
wskazań nagłych zwiększa szan-
se przeżycia matki i dziecka. 
Są opisy przypadków przeży-
cia noworodka po prowadzeniu 
15–20-minutowej resuscytacji.  
Jednak powszechnie wiadomo, że 
nieodwracalne uszkodzenie mó-
zgu i tkanek wywołane hipoksją 
pojawia się po 4–6 minutach Zatem limit 5 
minut jest przyjmowany jako czas, w którym 
powinno być urodzone dziecko. Znaczenie 
przestrzegania tych wytycznych potwierdza-
ją dane dotyczące ilości dzieci, które  prze-
żyły cięcie cesarskie ze wskazań nagłych. 

W rzeczywistości, aby limit czasowy zo-
stał zachowany, przygotowanie do cięcia 
cesarskiego powinno zacząć się niezwłocz-
nie po rozpoczęciu resuscytacji. Czynnikami 
zwiększającymi szanse przeżycia noworod-
ka podczas cięcia cesarskiego ze wskazań 
nagłych są: krótki odstęp czasowy między 
zatrzymaniem akcji serca matki a wydo-
byciem noworodka, brak hipoksji u matki 
przed zatrzymaniem akcji serca, brak obja-
wów zagrożenia płodu przed wystąpieniem 
zatrzymania akcji serca matki, ofensywna i 
skuteczna resuscytacja.

Podsumowanie

Zabiegi resuscytacyjne u kobiety ciężar-
nej należy prowadzić według algorytmu sto-
sowanego w zatrzymaniu krążenia u osób 

dorosłych w sekwencji 30 uciśnięć klatki 
piersiowej : 2 wdechy. Jedyną modyfikacją 
jaką należy zastosować jest ułożenie ciężar-
nej na lewym boku lub ręczne przesunięcie 
macicy w lewą stronę. 

U kobiety ciężarnej po 20. tygodniu cią-
ży należy zastosować odpowiednio zwinięty 
koc pod prawą stronę pleców i miednicy lub 
inny przedmiot, który spowoduje stabilne 
przechylenie poszkodowanej na lewy bok. 
Ratownik może wsunąć swoje kolana pod 
prawy bok ciężarnej  i w ten sposób sku-
tecznie prowadzić zabiegi resuscytacyjne. 
Istotny jest kąt przechylenia poszkodowanej 
należy pamiętać aby nie był zbyt mały, czyli 
mniejszy niż 15 stopni, ani zbyt duży, powy-
żej 30 stopni, ponieważ zmniejszenie ucisku 
na naczynia krwionośne będzie nieskutecz-
ne. Pamiętać trzeba również o tym aby za-
wsze wykonywać masaż serca na twardym i 
stabilnym podłożu. Prowadząc resuscytację 
kobiety ciężarnej walczymy o życie dwojga 
poszkodowanych – matki i dziecka.

Literatura u autorek

SCHEMAT RESUSCYTACJ CIĘŻARNEJ
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Zachorowalność i analiza czynników  
sprzyjających powstawaniu  
nowotworów szyjki macicy

mgr Joanna Gawinek
Położna PZZOZ Będzin Oddział Noworodków i Wcześniaków

Celem pracy była analiza czynników takich jak stosowanie doustnych środków an-
tykoncepcyjnych, wkładki domacicznej, palenie tytoniu, liczba porodów, na występo-
wanie nowotworów szyjki macicy.

Postawiono również cele szczegółowe: przy-
datność wniosków wypływających z pracy do 
kształtowania postaw prozdrowotnych, unikanie 
czynników sprzyjających powstawaniu nowo-
tworom szyjki macicy. Mobilizacja pacjentek do 
kontrolnych badań, jeśli jest takie zalecane.

Potwierdzenie słuszności przeprowadzania 
systematycznych badań profilaktycznych wy-
mazu cytologicznego szyjki macicy, wczesne 
wykrycie – całkowite wyleczenie.

Wprowadzenie
80% przypadków przedwczesnej śmierci 

spowodowanej rakiem szyjki macicy można by  
teoretycznie uniknąć pod warunkiem rzetelne-
go przeprowadzania badań profilaktycznych w 
dobrze wyposażonym gabinecie ginekologicz-
nym[1]. Rak szyjki macicy jest drugim co do 
częstości występowania, po raku piersi, nowo-
tworem złośliwym u kobiet na świecie. Współ-
czynnik umieralności na ten nowotwór w Polsce 
jest tak wysoki ( wynosi    6,8/1 000000), że 
plasuje nasz kraj  na jednym z ostatnich miejsc 
wśród państw Unii Europejskiej w walce z tą 
chorobą [2].

Na świecie prowadzone są prace mające na 
celu wyeliminowanie zachorowań na nowotwór  
szyjki macicy. Warto przypomnieć, że prace 
zmierzające do eliminacji zachorowań rozpoczę-
ły się już pod koniec lat dwudziestych ubiegłego 
stulecia. Rolę cytodiagnostyki doceniono dopie-
ro pod koniec  lat 40-stych i na początku 50-
tych. W następnych dziesięcioleciach XX wieku, 
w  latach 60-tych i 70-tych, w USA, Skandy-
nawii i w Wielkiej Brytanii wprowadzono pierw-
sze badania profilaktyczne,  które w znacznym 
stopniu obniżyły śmiertelność z powodu tego 
nowotworu o 60 do 80% kobiet objętych tym 
skryningiem [3].

W Polsce badania w kierunku wykrycia raka 
szyjki macicy do końca lat 80-tych miały cha-
rakter skryningu biernego, zwanego też opur-
tunistycznym. Choć badania wykonywane były 
niesystematycznie to stworzyły podstawy do 
wprowadzenia w przyszłości nowoczesnego pro-
gramu profilaktycznego [2]. Pierwsze programy 
w naszym kraju obejmowały bardzo małe ob-

szary i przeprowadzane były w latach 80-tych 
i 90-tych ubiegłego stulecia. Dopiero w 2005 
roku Ministerstwo Zdrowia razem z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i Polskim Towarzystwem 
Ginekologicznym stworzyło w ramach Narodo-
wego Funduszu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy. Program ten spełnia 
wszelkie normy nowoczesnego skryningu zgod-
nie z założeniami Komisji Ds. Walki z Rakiem 
przy WHO [4].

Podstawowym narzędziem w tym badaniu 
profilaktycznym jest badanie cytologiczne, któ-
re jest nieinwazyjne, tanie,  łatwe w wykonaniu 
i niebolesne dla pacjentki. Cytologia pozwala na 
wyodrębnienie z badanej populacji grupy kobiet 
z nieprawidłowymi wynikami, które wymagają 
dalszej diagnostyki [2],  także tych, które kolej-
ne badania mogą wykonać dopiero za trzy lata.

Mimo coraz bardziej dynamicznego postępu 
wiedzy medycznej, metod oraz środków tera-
pii onkologicznej, nadal towarzyszy nam stały 
wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe 
[5]. Sytuacja ta może ulec poprawie pod warun-
kiem, że społeczeństwo będzie licznie uczestni-
czyć w regularnych badaniach profilaktycznych i 
będzie się stosować do zaleceń z nich wynikają-
cych. Zdarza się bowiem, że po wykonaniu ba-
dań cytologicznych w wyniku, których zostanie 
stwierdzony stan zapalny, kobiety albo nie zgła-
szają się na kolejną wizytę, albo nie sprawdzają 
rezultatów leczenia przeciwzapalnego. Należy 
pamiętać, że rak szyjki macicy w początkowej 
fazie zaawansowania nie wywołuje żadnych ob-
jawów co stanowi problem diagnostyczny. Stany 
przedrakowe u młodych kobiet, które zgłaszają 
się do ginekologa z innych powodów niż bada-
nie profilaktyczne, wykrywane są często przez 
przypadek [6

By wygrać z rakiem szyjki macicy konieczne 
jest współistnienie trzech elementów: świado-
mości kobiet, gdzie wpływ ma edukacja zdro-
wotna, prewencji wtórnej, czyli badań prze-
siewowych, a także prewencji pierwotnej, do 
której zaliczamy szczepienia przeciw najgroź-
niejszym typom wirusa brodawczaka ludzkiego 
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–HPV [5]. Personel medyczny, ma duży wpływ 
na poziom edukacji zdrowotnej w naszym kraju. 
Swoją wiedzą, opartą na najnowocześniejszych 
doniesieniach ze świata nauki, powinien dzielić 
się ze społeczeństwem.

Nowotwór szyjki macicy jest chorobą, po-
legającą na niekontrolowanym przez organizm 
rozmnażaniu się odpowiednich dla danego typu 
nowotworu komórek. Tworzą one własne struk-
tury, które z czasem zaburzają funkcjonowa-
nie poszczególnych organów, a w późniejszym 
czasie całego organizmu. Jeśli w odpowiednim 
czasie nie zostanie podjęte leczenie nowotwór 
prowadzi do śmierci [8]. 

 Sytuacja epidemiologiczna dotycząca 
występowania raka szyjki macicy w naszym 
kraju nakłada obowiązek wdrożenia programu 
aktywnej, a także powszechnej, profilaktyki 
opartej na przesiewowych badaniach cytologicz-
nych. Obecne dane polskie wskazują, że rocznie 
umiera z tego powodu około1800 kobiet. Udaje 
się wyleczyć około 49% chorych (średnia euro-
pejska to 63.5%). Najczęściej chorują i umie-
rają kobiety po czterdziestym roku życia [10]. 
Zaobserwowano, że istnieje zależność między 
szeregiem negatywnych zachowań prozdrowot-
nych w przeszłości, a występowaniem tej choro-
by w późniejszym wieku [12]. Zachorowalność 
na raka szyjki macicy zwiększa się wraz z wie-
kiem kobiety, a szczyt zachorowalności przypa-
da na grupę wiekową między 45 a 49 rokiem 
życia. Około 33% kobiet chorujących na ten 
nowotwór jest w wieku okołomenopauzalnym, 
45% w wieku pomenopauzalnym i starczym, a 
aż 20% kobiet w wieku rozrodczym, czyli przed 
45 rokiem życia [13].

Etiopatogeneza raka szyjki macicy nie jest 
do końca znana. Można jednak określić czynniki 
sprzyjające rozwojowi tej choroby takie jak:

• Wczesne rozpoczęcie współżycia płciowe-
go

• Częstą zmianę partnerów płciowych
• Palenie tytoniu
• Zakażenia pochwy spowodowane HSV-2 

(herpes simplex virus), chlamydią tracho-
matis, cytomegalowirusem, wirusem Ep-
stein-Barr, przewlekłe zakażenia bakteryj-
ne pochwy

• Długoletnie stosowanie doustnych, hor-
monalnych środków antykoncepcyjnych

• Niski status socjoekonomiczny
• Dietę z niedoborem prowitaminy A, karo-

tenoidów i witaminy C
• Liczne ciąże i porody, szczególnie w mło-

dym wieku [14].
Etiologia tego nowotworu jest nierozerwal-

nie związana z zakażeniem wirusa brodawcza-
ka ludzkiego, szczególnie wywołanym typami o 
wysokim charakterze onkogennym np. 16 i 18 
[15]. 

Ryzyko rodzinne składa się z dwóch kompo-

nentów: środowiskowego, związanego ze sty-
lem życia i warunkami socjoekonomicznymi ro-
dziny, oraz wrodzonego czyli uwarunkowanego 
genetycznie. Badania epidemiologiczne, oparte 
na danych rejestrów rodzinnych, nie wykazały 
dowodów na istnienie czynnika genetycznego 
mającego wpływ na dziedziczenie w raku szyjki 
macicy. Nie pozwoliły też na sformułowanie hi-
potezy na istnienie genu o wysokiej penetracji 
wiążących się z ryzykiem rozwoju raka szyjki 
macicy, tak jak się to dzieje w przypadku nowo-
tworów piersi czy jelita grubego. 

Jedną z metod wykorzystywanych do 
diagnostyki w tej jednostce chorobowej jest 
badanie cytologiczne, polegające na pobraniu 
materiału z tarczy części pochwowej oraz z uj-
ścia zewnętrznego kanału szyjki macicy za po-
mocą szczoteczki, rozprowadzeniu go na szkieł-
ku i utrwaleniu (ważne jest szybkie utrwalenie 
w celu uniknięcia artefaktów) [17]. Następnie 
preparat podlega ocenie cytologa lub cytopato-
loga i oceniany w skali Papanicolaou i systemie 
Bethesda. 

Rozpoczęcie badań cytologicznych jest zale-
cane maksymalnie do trzech lat po rozpoczęciu 
współżycia płciowego, ale nie później niż w 21 
roku życia pacjentki. Powinno być wykonywane 
co roku lub co trzy lata jeśli trzy kolejne wyni-
ki są prawidłowe. Kobiety obciążone występo-
waniem zachorowalności na raka szyjki macicy 
(tzn. rak szyjki macicy w wywiadzie, zakażenie 
HPV, albo chore na jakikolwiek zespół upośle-
dzonej odporności) powinny być poddawane ba-
daniom skryningowym co 12 lub co 6 miesięcy, 
bez określonej górnej granicy wieku [18.] 

Ważne jest odpowiednie przygotowanie kobiet 
do badania i poinformowanie, że na badanie na-
leży się zgłosić, co najmniej dwa dni po ostatnim 
krwawieniu miesiączkowym. 48 godzin przed 
pobraniem wymazu nie należy używać żadnych 
leków dopochwowych, nie wykonywać irygacji, a 
na 24 godziny przed badaniem należy zrezygno-
wać za współżycia płciowego [19]. 

Jako metodę diagnostyczną można również 
wykorzystać badanie markerów nowotworo-
wych i diagnostykę HPV- wirusa brodawczaka 
ludzkiego, którego onkogenne postacie 16 i 18 
mają wpływ na powstawanie nowotworu szyj-
ki macicy. Osobą, która odkryła tą istotną za-
leżność był laureat Nagrody Nobla w dziedzi-
nie medycyny prof. Harold zur Hausen. Uczony 
udowodnił hipotezę, że za występowanie raka 
szyjki macicy odpowiedzialny jest HPV przeno-
szony drogą płciową [20].

Zakażenie przetrwałe może być wykryte tylko 
za pomocą stwierdzenia obecności DNA wirusa, 
ponieważ w badaniu cytologicznym i klinicznym 
brak jest charakterystycznych dla tej infekcji 
cech w obrębie komórek zakażonego nabłonka 
[20]. Testy na obecność wirusa brodawczaka 
ludzkiego są dość skomplikowane, co ma zwią-
zek z naturą wirusa. Nie można go hodować, a 
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metody wykrywania przeciwciał nie są zwykle 
wystarczająco czułe; dlatego wykrycie wirusa 
HPV wymaga wykonania testów na jego DNA.  
Materiałem badawczym jest wymaz z nabłonka 
błon śluzowych lub skóry. Czas oczekiwania na 
wynik testu to 5 do 10 dni. Czułość w wykry-
waniu zaawansowanych zmian dysplastycznych 
szyjki macicy podczas wykonywania testu oce-
nia się na 25-40% wyższą niż tradycyjne ba-
danie cytologiczne. Diagnostyka wirusologiczna 
znalazła swoje zastosowanie w programach pro-
filaktyki raka szyjki macicy w krajach wysoko 
rozwiniętych. Wynik testu jest wiarygodny. Udo-
kumentowano udział infekcji wirusem HPV 16 i 
innych typów wysokookogennych w transforma-
cji nowotworu płaskonabłonkowego szyjki maci-
cy, ale także pochwy i sromu. Wysoka korelacja 
współistnienia infekcji HPV z powstaniem raka 
szyjki macicy stwarza możliwość wykorzystania 
zakażenia wirusowego jako swoistego markera 
określającego ryzyko rozwoju procesu nowo-
tworowego [22].

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka 
szyjki macicy

Pomimo dynamicznego postępu wiedzy me-
dycznej, wprowadzaniu nowych metod leczenia, 
nadal towarzyszy nam wzrost zachorowalno-
ści na nowotwory złośliwe. Według WHO około 
ośmiu milionów ludzi umiera rocznie na chorobę 
nowotworową. Rak szyjki macicy jest jednym z 
najczęstszych nowotworów złośliwych występu-
jących u kobiet [23].

Aby zachorowalność na raka szyjki macicy 
zmniejszyła się musiałyby współistnieć takie 
elementy jak świadomość kobiet, rozwijana 
przez edukację zdrowotną, prewencja wtórna, 
czyli powszechne badania przesiewowe, a także 
prewencja pierwotna w postaci szczepień prze-
ciw najgroźniejszym typom wirusa brodawczaka 
ludzkiego- HPV [5].  W Skandynawii przepro-
wadzono badania, które dowodzą, że wdroże-
nie regularnych badań przesiewowych wykry-
wających stany przedrakowe i nowotwory we 
wczesnym stadium rozwoju, może zmniejszyć 
umieralność o około 80% [24]. Rokowania w 
chorobach nowotworowych są ściśle związane z 
ich zaawansowaniem, dlatego jednym z podsta-
wowych celów walki z tą chorobą jest ich wcze-
sne wykrywanie. W Polsce dla wielu rak jest 
synonimem choroby nieuleczalnej, czyli śmier-
ci i to często śmierci związanej z wyjątkowym 
cierpieniem. Proces edukacyjny społeczeństwa 
powinien wnosić wiedzę na temat wczesnych 
objawów choroby nowotworowej i podjęcia 
przez pacjentów walki,  polegającej na zgłosze-
niu się do lekarza i kontynuowaniu leczenia. W 
społeczeństwie musi zacząć funkcjonować po-
twierdzone naukowo przekonanie, że rak szyjki 
macicy wcześnie wykryty jest uleczalny [25]. 
Aby można było zaobserwować znaczny spadek 
umieralności na raka szyjki macicy, należałoby 
do badań przesiewowych dołączyć powszech-

ne szczepienia przeciw HPV. Obecnie istnieją 
dwie szczepionki profilaktyczne: czterowalent-
na skierowana przeciw wirusowi typu 6, 11, 16  
i 18, a także dwuwalentna przeciw wirusowi 
typu 16 i 18. Obie szczepionki wykazują 100% 
skuteczność w ciągu pięciu lat obserwacji.

 Rutynowe szczepienia rekomendują Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie To-
warzystwo profilaktyki Zakażeń HPV. Szacuje 
się, że szczepienia nastolatek i młodych kobiet 
przeciw wirusowi HPV spowodują zmniejszenie 
ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy 
od 76 do 96 procent w ciągu 15-20 lat od rozpo-
częcia szczepień [26].

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej lecznictwa otwar-
tego „F-MED” Sp. Z o.o. w Czeladzi i w Zakła-
dzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu 
w Przychodni nr 20, po wcześniejszym uzyska-
niu zgody dyrektorów ośrodków. Okres badań 
obejmował pacjentki, które wykonały badanie 
cytologiczne od czerwca 2008 roku do lipca 
2009 roku. Materiał badawczy uzyskano przy 
pomocy danych zgromadzonych w Arkuszu da-
nych o zapadalności i czynnikach sprzyjających 
powstawaniu nowotworów szyjki macicy”.

Rozpiętość wiekowa pacjentek sięgała od 25 
do 59 roku życia. Analiza dotyczyła 395 bada-
nych. W arkuszu umieszczono dane dotyczące 
pierwszej miesiączki, ilość porodów, stosowania 
doustnej terapii antykoncepcyjnej, palenia ty-
toniu, stosowania wkładki domacicznej i wystę-
powania nadżerki szyjki macicy. Zgromadzone 
dane zostały poddane analizie statystycznej.

Wnioski
1.Analiza wyników badań cytologicznych su-

geruje, że rozpowszechnienie akcji „Populacyjny 
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy” wpływa istotnie na spadek 
zachorowalności na raka szyjki macicy.

2. Wyniki badan potwierdziły, że wiek pierw-
szej miesiączki oraz wielodzietność są czyn-
nikiem ryzyka zachorowalności na nowotwór 
szyjki macicy, ponieważ większości kobiet 60% 
rodziła przynajmniej dwukrotnie.

3. Analiza dokumentacji potwierdziła niewiel-
ki wpływ doustnych środków antykoncepcyjnych 
na rozwój raka szyjki macicy, gdyż tylko 10% ko-
biet z pozytywnym badaniem cytologicznym sto-
sowało tą metodę antykoncepcyjną. Nie można 
stwierdzić jednoznacznie przypuszczalnego wpły-
wu palenia tytoniu oraz nadżerki szyjki macicy na 
zachorowalność na raka szyjki macicy.

4. Mimo korelacji między wczesnym wykry-
ciem a wyleczeniem raka szyjki macicy, większość 
kobiet  (80%) z zaleceniem powtórzenia badania 
nie zgłosiła się ponownie, najprawdopodobniej z 
powodu niewystarczającej edukacji zdrowotnej ze 
strony pracowników ochrony zdrowia.

Streszczenie pracy licencjackiej
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kondo l e n c j e

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

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Pielęgniarce Zdzisławie Cisek 
z powodu śmierci Męża  składa 

cały Zespół pracowników okulistyki 
 oraz Przełożona pielęgniarek wraz z Zastępcą   

i Pełnomocnikiem ORPiP  Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Naczelnej Pielęgniarce Bożenie Chyla 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca 
składają Pielęgniarki Szpitala  

Murcki Sp.z o.o. w Katowicach

,,Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

dla Ireny Jeszke  
z powodu śmierci Mamy 

składają koleżanki z oddziału VIII  
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej 

w Piekarach Śląskich

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym” 
Koleżance Barbarze Gibas 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Taty składają koleżanki z Kliniki  

Chorób Wewnętrznych  
i Chemioterapii Onkologicznej  

Katowice Reymonta 8.

”Mimo, że odchodzą w naszych sercach  
pozostają na zawsze”

Koleżance Barbarze Syrek wyrazy szczerego  
współczucia z powodu śmierci Ojca 

składają Pielęgniarka Przełożona wraz 
z Koleżankami z Działu Medycy-

ny Szkolnej SPZLA w Katowicach

,,Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Łącząc się w głębokim żalu i smutku

Naszej Koleżance Grażynie Ścieszka 
Pielęgniarce Koordynującej wyrazy 

szczerego współczucia powodu śmierci Ojca  
składają koleżanki Przychodni Przyklinicznej 

Instytutu Onkologii w Gliwicach

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal” 

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Ewy Dudy z powodu śmierci Matki 

składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz  
z zespołem Pielęgniarek Oddziału 

 Chirurgii Ogólnej, 
Naczyniowej i Transplantacyjnej 

S P Szpitala Klinicznego  im. A Mielęckiego 
SUM w Katowicach.

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu 
śmierci Bliskiej Osoby Koleżance Joannie Biały 

najszczersze wyrazy współczucia składają  
Przełożona Pielęgniarek  

wraz z zespołem Pielęgniarskim oraz Pielęgniarki  
Epidemiologiczne SP ZOZ Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu 

śmierci Mamy 
 Pani Beacie Kijas najszczersze wyrazy  

współczucia składa  Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa,  

Koleżanki Pielęgniarki oraz Pracownicy UCOiO 
SP Szpitala Klinicznego K-ce ul. Ceglana 35
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'' Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku "
Wyrazy szczerego współczucia  

Koleżance Bożenie Chyla 
z powodu śmierci Ojca

składa Okręgowa Komisja Rewizyjna

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

Wyrazy szczerego współczucia  
Klaudii Prochownik  

z powodu śmierci Ojca
 składają Naczelna Pielęgniarka i Koleżanki 

 z Centrum Psychiatrii w Katowicach.

kondo l e n c j e

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu  
z powodu tragicznej śmierci Syna  

Koleżance Izabeli Brzoza najszczersze 
wyrazy współczucia składają koleżanki 

z Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2  Jastrzębie Zdrój.

,,Ze snu krótkiego zbudzi się dusza człowieka 
  w wieczność,gdzie śmierci nie ma"

  Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca 

  Koleżance Bogusławie Zając składają: 
  Pielęgniarka Naczelna ,Pielęgniarka Oddziałowa 

  i Koleżanki Izby Przyjęć Szpita-
la MSW w Katowicach

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal” 

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Mirosławie Nowak 
z powodu śmierci Taty składają 

Koleżanki i Koledzy 
z Ośrodka Całodobowej Opieki Medycznej 

NZOZ "Zdrowie" Dąbrowa Górnicza.

,,Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci TATY
Panu Andrzejowi Mainka   

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Pielęgniarki Oddziału Wewnętrznego  

i Sali ,,R” Szpitala VITO-MED  Spółka z o.o Gliwice

Wiemy że nic nie ukoi Twojego bólu i smutku.  
My sercem jesteśmy z Tobą 

Wyrazy szczerego współczucia 
Koleżance Izabeli Brzoza 

z powodu tragicznej śmierci Syna   
składają Naczelna Pielęgniarka, Pełnomocnik 
OIPiP oraz wszystkie Pielęgniarki i Położne   

Wojewódzkiego Szpitala 
 Specjalistycznego nr 2  Jastrzębie Zdrój.

„Nie odchodzi ten co pozostaje w sercach bliskich”
Pielęgniarce Joannie Biały wyrazy szczerego  

współczucia z powodu śmierci Bliskiej Osoby 
składa Przewodnicząca wraz z Zespołem Związku  

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  
działających przy WSS nr 4 w Bytomiu.

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci  
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  

ks. Jan Twardowski  
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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


