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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń styczeń 2014

6 stycznia 

Uroczyste rozesłanie misyjne 
Misji Medycznej do Paragwaju 
Kościół Podwyższenia Świetego 
Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju

7 stycznia 
Spotkanie Rady Programowej 
Magazynu Pielęgniarki I Położnej 
w Warszawie.

8 stycznia Spotkanie pielęgniarek aneste-
zjologicznych

9 stycznia Spotknie Zespołu Oceny 
Przyjęć GCZD w Katowicach

9 stycznia Spotkanie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Dializacyjnego

10 stycznia Spotkanie Zespołu ds Pielęgniar-
stwa Operacyjnego 

14 stycznia
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPIP

10 stycznia 

Uroczystość oficjalnego otwarcia 
Specjalistycznego Ośrodka 
Onkologicznego w Uniwersytec-
kim Centrum Okulistyki i Onkolo-
gii SPSK SUM w Katowicach oraz 
działającej na jego bazie Katedry 
Onkologii I Radioterapii .  

15 stycznia Posiedzenie Prezydium ORPIP

17 stycznia Spotkanie Zespołu ds Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego 

27 stycznia Spotkanie Zespołu ds Pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji 

29 stycznia  Posiedzenie ORPIP
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Jadąc pociągiem przeczytałam pożegnanie starego roku, nad którym 
warto się zastanowić.

 

„Żegnaj stary i nie wracaj! 

Chyba tylko mistrzostwo świata naszych szczypiornistek sprawiłoby, że moglibyśmy 
cię uznać za udany! Byłeś przykry dla piłkarzy nożnych, którzy nie potrafili wygrać z nikim 
oprócz San Marino. Byłeś złośliwy dla siatkarzy, którzy wyłożyli się w finałach mistrzostw 
Europy rozgrywanych w Polsce i w Danii. Piłkarzom ręcznym też nie przyniosłeś niczego 
dobrego (9 miejsce w MS). Cieszyć się może Paweł Fajdek , mistrz świata w rzucie młotem. 
Zadowoleni mogą być pewnie przedstawiciele zimowych dyscyplin sportowych. Tylko że 
oni już myślą o twoim następcy. Bo już w następnym roku mają swoje igrzyska. Zrobiłeś wprawdzie mistrzem świata w 
rajdach samochodowych WRC2 Roberta Kubicę, a Michałowi Kwiatkowskiemu dałeś tytuł mistrza świata w drużynowej 
jeździe na czas i pozwoliłeś mu się pokazać w Tour de France. No dobrze, nie byłeś taki do końca zły… ale wiesz co? 

Odjedź już sobie. Niech ten nowy 2014 będzie lepszy!!!
W PODRÓŻY, „Żegnaj stary i nie wracaj” Michał Elmerych 

s.69 ; Grudzień 2013/26  

W prostych słowach odczytamy to, co wiele osób myśli, ale nie wszyscy chcą powiedzieć 
głośno. Tylko czy aby to tylko wina starego roku? 

Nasz miniony rok nie do końca był taki zły, wiele z założonych spraw udało się zrealizować, 
dopisały konferencje i spotkania, wyjazdy integracyjne oraz promocje zawodu już na skalę całej 
Polski. Co przyniesie Nowy 2014? To dopiero nasze założenia, plany, które mogą zostać zreal-
izowane, jeżeli tego będziemy chcieli. W planach kontynuacja konferencji jedno i dwudniowych, 
regionalnych i ogólnopolskich oraz tych o zasięgu międzynarodowym.

Spośród zespołów te najbardziej aktywne dokładają wszelkich starań, aby być nie tylko atrak-
cyjnym pod względem merytorycznym, ale i edukacyjnym a także promocyjnym w stosunku do 
naszych zawodów. To rola nie tylko wspaniale działającego zespołu ds. promocji zawodów, ale 
każdej i każdego z nas, w swojej specjalności. Wiele nowego wnoszą warsztaty realizowane podczas 
konferencji pielęgniarek operacyjnych, psychiatrycznych, diabetologicznych czy położnych. Dziś 
to już nie tylko przekazanie treści teoretycznych, ale również sprawdzona forma przeniesienia 
ich na grunt praktyczny.

Spotkania z kadrą zarządzającą zawsze wnoszą wszelkie nowości w zakres zarządzania  
i kierowania kadrą. Najbliższe odniosą się do liczenia norm zatrudnienia, przekazywane będą również 
w postaci warsztatów. W ten sposób spokojnie zbliżymy się do tematu wyliczania norm zatrudnie-
nia na koniec kwartału br. Informacje szczegółowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 
Uaktywniamy naszą stronę internetową, gdzie po długich staraniach zespoły aktywniej będą mogły 
zaistnieć.

I wreszcie edukacja, która jest nieodłącznym elementem naszej pracy. Pragnę przypomnieć, iż 
od stycznia br. regulamin samopomocy zmienił się w części dotyczącej liczby kursów, w których 
można uczestniczyć nieodpłatnie. Regulamin dostępny jest na stronie OIPIP, zamieszczony był 
również w grudniowym numerze naszego Biuletynu. Proszę również o zapoznanie się z ważną 
informacją dotyczącą konieczności wystawienia przez Okręgową Izbę informacji podatkowej PIT 
– 8C wszystkim, którzy skorzystali z pomocy OIPIP w Katowicach w ramach funduszu samopo-
mocowego.

Ważna informacja dotyczy kursów. Od stycznia rozpoczynamy realizację projektu unijnego, tym 
razem skierowanego do pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą. Zachęcamy 
do udziału nie tylko ze względu na możliwość podniesienia kwalifikacji na kursach specjalistycznych, ale i 
rozszerzenia kompetencji o zakres komunikacji interpersonalnej. To jeden z najważniejszych 
elementów naszej pracy, tak ważny dla każdej pielęgniarki i położnej, ale szczególnie dla 
pielęgniarki i położnej - przedsiębiorcy. Bo w rolę wchodzi tu nie tylko komunikacja z personelem 
czy pacjentem, ale także i z innymi przedsiębiorcami czy płatnikiem usług medycznych. Projekt 
ten ma więc na celu nie tylko podniesienie kwalifikacji, ale wsparcie dla przedsiębiorcy w nabyciu 
umiejętności w zakresie szeroko pojętej komunikacji.

Rok 2014 będzie bardzo pracowity. Sektor ochrony zdrowia czeka wiele zmian i nie zawsze 
mamy dużo czasu na przygotowanie się do nich. Dlatego należy z przygotowaniami wybiegać 
do przodu. Zachęcam do komunikacji elektronicznej, bo ta znacznie przyspiesza i upraszcza 
załatwienie sprawy, dodatkowo unikamy w ten sposób nadmiaru papierowej dokumentacji. Jed-
no zadane pytanie i udzielona na nie odpowiedź, zamieszczona później na stronie internetowej  
i w biuletynie może pomóc wielu osobom. Dzielcie się wiedzą.

Sukces to wiedza! A tej, jeśli ją raz posiądziecie – nikt Wam nie zabierze! 
Zapraszam do współpracy!! Wszelkiej pomyślności na Nowy 2014 rok!!

Mariola Bartusek
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Kalendarium Grudzień 2013

2 grudnia Spotkanie pielęgniarek anestezjologicznych

3-4 grudnia Posiedzenie NRPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola 
Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski

5 grudnia Posiedzenie Rady Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowi-
cach. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPIP Czesława Brylak-Kozdraś

5 grudnia 
Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego  dla Wojewódzkie-
go Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl. Udział wziął Sekretarz  
Bartosz Szczudłowski

6 grudnia

Spotkanie pielęgniarek jubilatek Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii 
SPSK nr 7 GCM SUM w Katowicach Ochojcu. Udział wziął Sekretarz Bar-
tosz Szczudłowski

7-8 grudnia XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowi-
cach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

9 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 grudnia
Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ MSW im. sierżanta Grzegorza  
Załogi. Udział wzięła Maria Grabowska – członek ORPiP

10 grudnia
Posiedzenie Rady Społecznej SPSK nr 1 im. prof. S Szyszko SUM  
w Zabrzu. Udział wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski

10 grudnia
Posiedzenie Rady Społecznej SPSK A. Mielęckiego SUM w Katowicach. 
Udział wzięła Skarbnik Anna Grelowska.

11 grudnia

Posiedzenie Rady Społecznej SPSK nr 7 SUM w Katowicach GCM  
im. prof. Leszka Gieca. Udział wzięła Wiceprzewodnicząca Czesława  
Brylak-Kozdraś

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. Opieki Długoterminowej 

11 grudnia Posiedzenie prezydium ORPIP

12 grudnia

Spotkanie pielęgniarek jubilatek Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilo-
wego SPSK nr 7 GCM SUM w Katowicach Ochojcu. Udział wziął Sekretarz 
Bartosz Szczudłowski

13 grudnia 
Uroczyste wręczenie dyplomów  specjalistkom  w dziedzinie Pielęgniar-
stwo Onkologiczne w Ośrodku Kształcenia OIPIp w Łaziskach Górnych. 
Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

13 grudnia 

Konferencja „Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka,  
leczenie” organizowana przez Katedrę Filozofii i Nauk Humanistycz-
nychWydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Udział wzięła  
Przewodnicząca Mariola Bartusek

16 grudnia Posiedzenie Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
Udział wzięła Małgorzata Maślanka – członek ORPiP

17 grudnia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPIP w Ośrodku Kształcenia  
w Łaziskach Górnych 

18 grudnia Posiedzenie ORPIP

19 grudnia Spotkanie świąteczne członków Organów  Samorządu Zawodowego  
Pielęgniarek I Położnych w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych 

19 grudnia 

Uroczyste wręczenie dyplomów  specjalistkom w dziedzinie Pielęgniar-
stwo Rodzinne dla Położnych i  specjalistkom w dziedzinie Pielęgniarstwo 
Neurologiczne w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych. Udział wzię-
ła Przewodnicząca Mariola Bartusek

19 grudnia

Posiedzenie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i On-
kologii SPSK SUM w Katowicach. Udział wzięła Beata Ochocka – członek 
ORPiP

20 grudnia 
Spotkanie świąteczne zespołu Kliniki Hematologii I Transplantacji Szpi-
ku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego  
w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek
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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 11 grudnia 2013 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 oraz wpisu do re-

jestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 

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

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wykreślenia z Rejestru Położnych 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Katowicach,
• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykony-

waniu zawodu pielęgniarki,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkowskich, 
• prenumeraty „Służby Zdrowia” na 2014 rok,
• zorganizowania Zabawy Karnawałowej dla członków OIPiP w Katowicach w Ośrodku Kształce-

nia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 13 listopada 2013 roku.

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

w dniu 18 grudnia 2013 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, 
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Katowicach,
• składu Zespołu ds. opieki długoterminowej,
• refundacji kosztów kształcenia, 
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach,
• planu pracy ORPiP w Katowicach na rok 2014,
• leczenia sanatoryjnego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• zmiany Regulaminu wynagrodzeń dla pracowników biura,
• przyjęcia projektu budżetu OIPiP na rok 2014,
• przyjęcie protokołu z posiedzenia ORPiP w dni 27 listopada 2013 roku,
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Śląski Urząd Wojewódzki przypomina  
o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia  

i ochrony zdrowia za rok 2013  
oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej 

 działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych. 

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; 
(obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2014 r. za rok 2013);

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działal-
ność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2014 r. za rok 2013);

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 30 marca 2014 r. z danymi za rok 2013; in-
dywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę 
profilaktyczną nad dziećmi do lat 3);

MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opie-
ce zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 1 kwietnia 2014 r. za rok 2013; praktyki 
zawodowe udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 
ramach kontraktu z NFZ); 

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Sys-
temie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem: 
https://ssrmz.csioz.gov.pl/info.html. W związku z tym pielęgniarki i położne wykonujące dzia-
łalność w ramach praktyk zawodowych, a do tej pory niezarejestrowane zobowiązane są do re-
jestracji w ww. systemie. Dla praktyk zawodowych o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób 
dopuszczalne jest przekazywanie danych na formularzach MZ w formie papierowej do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: 

−        Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Sprawozdawczość_statystyczna.
html

−        Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

 

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy  
z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. 
zm.), art. 56 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykona-
nia obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub 
innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wyko-
nywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sank-
cji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.
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ROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT UNIJNY !!

Szanowne  Koleżanki i Koledzy, 
pragniemy poinformować, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach rozpoczyna re-
alizację kolejnego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach 

którego organizowane
będą kursy dla pielęgniarek i położnych prowadzących działalność gospodarczą. 

 Projekt realizowany jest z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiębiorstw. Projekt realizowany będzie od stycznia 2014 roku do czerwca 2015.

 Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności  praktyk prowadzonych przez pielęgniarki i 
położne w województwie śląskim poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji  i umiejętności 

do wymagań usługobiorców.
W ramach projektu prowadzone będą kursy : DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH NIEZBĘDNYCH W KONTAKCIE Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ,

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO, RESUSCYTACJA
KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA, SZCZEPIENIA OCHRONNE.

 Pozyskane kwalifikacje pozwolą Państwu na łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy, a dodatkowo 
nabyte umiejętności interpersonalne korzystnie wpłyną na komunikacją zarówno z pacjentem i jego 

rodziną, jak i 
innymi podmiotami na naszym rynku. Indywidualna ścieżka wsparcia dla każdego uczestnika po-

zwoli na pomoc  także w poszukiwaniu nowej, lepszej pracy.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, na której za-
mieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i organizacji kursów. 

Mariola Bartusek
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach

INFORMACJA  NA TEMAT PODATKU PIT 8C

Szanowni  Państwo,

w związku z otrzymaną od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją indywidualnej do-
tyczącej konieczności wystawiania deklaracji PIT 8C przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, a tym samym odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez pielę-
gniarki i położne wyjaśniam, co następuje:
wszyscy Państwo, którzy uczestniczyliście w różnych formach samopomocowych, min. kursach or-
ganizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  w najbliższym czasie 
otrzymacie list wyjaśniający wraz z informacją PIT 8 C. Informacje zawarte w PIT 8C muszą zostać 
przez Państwa uwzględnione przy rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2013 oraz musi zostać 
zapłacony podatek dochodowy w wysokości 18%. Kwotę wpisaną przez nas do informacji PIT 8C 
proszę  wpisać do rubryki POZOSTAŁE PRZYCHODY swojego zeznania podatkowego za rok 2013.  
Jeżeli Państwo będziecie potrzebowali wyjaśnień, prosimy o kontakt telefoniczny w działem księgo-
wości OIPIP. W najbliższych dniach uruchomione zostaną dwie dodatkowe, odrębne linie telefonicz-
ne, które ułatwią szybszy dostęp do informacji.
Ponadto wszelkie zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres : ksiegowosc@izbapiel.
katowice.pl
Dodatkowo w przygotowaniu jest podstrona strony OIPIP, która oznakowana zostanie tytułem PIT 
8C. Państwa pytania i odpowiedzi będą zamieszczane w tej właśnie części naszej strony.
Z uwagi na ważność sprawy związaną z Państwa rozliczeniem podatkowym proszę śledzić stronę 
internetową OIPIP w Katowicach. Dołożymy wszelkich starań, aby ułatwić Państwu pozytywne za-
łatwienie sprawy.

 
Mariola Bartusek

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach.
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Zasady udzielania  
urlopu wypoczynkowego

 

adwokat Kinga Rudnik

 

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych 
praw i niezbywalnych. Zostało ono zagwarantowane nie tylko w Kodeksie pracy 
(dalej „Kp”), ale i ustawach wyższego rzędu, jak m.in. w Konstytucji. Jest to pra-
wo przysługujące osobiście, co oznacza, iż nie można go przenieść na inną osobę. 
Nadto zastąpienie prawa do urlopu wypoczynkowego ekwiwalentem pieniężnym 
możliwe jest tylko w ściśle określonych prawem sytuacjach. 

Zgodnie z art. 152 § 1  Kodeksu pracy 
Pracownikowi przysługuje prawo do corocz-
nego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wy-
poczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 
Wymiar dni urlopu wypoczynkowe zależny 
jest z kolei od stażu pracy danego pracow-
nika. I tak:

− pracownik podejmujący pracę po raz 
pierwszy, w roku kalendarzowym,  
w którym podjął pracę, uzyskuje pra-
wo do urlopu z upływem każdego 
miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wy-
miaru urlopu przysługującego mu po 
przepracowaniu roku.;

− prawo do kolejnych urlopów pracow-
nik nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym;

Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrud-
niony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrud-
niony co najmniej 10 lat. (art. 153 i 154 Kp)

Do okresu zatrudnienia, od którego zale-
ży prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza 
się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez 
względu na przerwy w zatrudnieniu oraz 
sposób ustania stosunku pracy. W przypad-
ku jednoczesnego pozostawania w dwóch 
lub więcej stosunkach pracy wliczeniu pod-
lega także okres poprzedniego niezakończo-
nego zatrudnienia w części przypadającej 
przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego 
stosunku pracy (art. 154 ¹ Kp).

Pracodawca jest obowiązany udzielić pra-
cownikowi urlopu w tym roku kalendarzo-
wym, w którym pracownik uzyskał do niego 
prawo (art. 161 Kp). A na wniosek pracow-
nika urlop może być podzielony na części. W 
takim jednak przypadku co najmniej jedna 
część wypoczynku powinna trwać nie mniej 
niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 
162 Kp). Oznacza to, iż zasadą jest udziele-
nie pracownikowi urlopu w łącznym przysłu-
gującym mu wymiarze, np. 26 dni. Odstęp-
stwem od tej zasady jest udzielenie urlo-
pu w częściach, z tym że jedna z nich musi 
trwać min. 14 dni kalendarzowych. 

 
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z 

planem urlopów. Plan urlopów ustala pra-
codawca, biorąc pod uwagę wnioski pra-
cowników i konieczność zapewnienia nor-
malnego toku pracy. Pracodawca nie ustala 
planu urlopów, jeżeli zakładowa organiza-
cja związkowa wyraziła na to zgodę; do-
tyczy to także pracodawcy, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związkowa.  
W takich przypadkach pracodawca ustala 
termin urlopu po porozumieniu z pracowni-
kiem. Plan urlopów podaje się do wiadomo-
ści pracowników w sposób przyjęty u danego 
pracodawcy (art. 163 Kp). Zatem pracownik 
mający roszczenie o udzielenie mu urlopu 
bieżącego oraz zaległych może dochodzić 
tego przed sądem pracy. Nieudzielenie pra-
cownikowi urlopu w terminie z reguły będzie 
uprawniało go do rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 
§ 1¹ Kp. Stanowi to także wykroczenie z art. 
282 § 1 pkt 2 Kp.
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Zgoda pracodawcy na urlop wypoczyn-
kowy  może być wyrażona w sposób doro-
zumiany, zwłaszcza wówczas, gdy zgodnie 
z ustalonym zwyczajem istniejącym u tego 
pracodawcy pracownik może udać się na 
urlop zgodnie ze złożonym wnioskiem, jeże-
li pracodawca wyraźnie się temu nie sprze-
ciwił. Jeżeli jednak takiego zwyczaju nie 
ma, to jak stwierdził SN w wyroku z dnia 
15 marca 2001 r., I PKN 306/00, OSNAPiUS 
2002, nr 24, poz. 591, pracownik, który 
złożył wniosek o udzielenie mu urlopu wy-
poczynkowego nieprzewidzianego w planie 
urlopów, nie może go wykorzystać bez wy-
raźnej akceptacji pracodawcy. (...)” ( por. 
Jaśkowski K., Maniewska E. (w:) Komentarz 
aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
Opublikowano: LEX/el., 2012).

Przesunięcie terminu urlopu może nastą-
pić na wniosek pracownika umotywowany 
ważnymi przyczynami. Przesunięcie termi-
nu urlopu jest także dopuszczalne z powo-
du szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli 
nieobecność pracownika spowodowałaby 
poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 
Kp).

Urlop na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na 
żądanie pracownika i w terminie przez nie-
go wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu 
w każdym roku kalendarzowym. Pracownik 
zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia urlopu. Jednak łączny  
wymiar urlopu wykorzystanego przez pra-
cownika na  żądanie nie może przekroczyć 
w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od 
liczby pracodawców, z którymi pracownik 
pozostaje w danym roku w kolejnych sto-
sunkach pracy (art. 167 ² i 167³ Kp). Nale-
ży pamiętać, iż Sąd Najwyższy orzekł nadto, 
że pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody 
na urlop na żądanie, jeśli jest to podyktowa-
ne ważnymi przyczynami w zakładzie pracy. 
Pracodawca w razie postępowania przed są-
dem pracy będzie musiał jednak wykazać 
te ważne przyczyny, których konsekwencją 
była odmowa udzielenia urlopu na żądanie. 

Ekwiwalent pieniężny

W przypadku niewykorzystania przysłu-
gującego urlopu w całości lub w części z po-
wodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
pieniężny. Pracodawca nie ma obowiązku 
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o któ-
rym mowa w § 1, w przypadku gdy strony 
postanowią o wykorzystaniu urlopu w cza-
sie pozostawania pracownika w stosunku 
pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej z tym samym pracodawcą bezpo-
średnio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniej umowy o pracę z tym pracodaw-
cą. (art. 171 Kp).

Ponadto w przypadku urlopu zaległego 
za poprzedni rok kalendarzowy, pracownik 
może go wykorzystać do dnia 30 września 
następnego roku. Z tym, że Sąd Najwyższy 
w wyroku z 25.1.2005 r. uznał, że praco-
dawca może wysłać pracownika na zaległy 
urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody 
(I PK 124/05, nie publ.). Zatem niewyko-
rzystanie urlopu wypoczynkowego w danym 
roku kalendarzowym, pociąga dla pracow-
nika ryzyko urlopu zaległego w terminie 
wyznaczonym przez pracodawcę. Odmowa 
ze strony pracownika może być przyczyną 
rozwiązania umowy o pracę w trybie dys-
cyplinarnym. Nadto zachowanie pracownika 
polegające na opuszczeniu miejsca pracy, 
po wystosowaniu żądania urlopu po kilku 
godzinach świadczenia pracy w tym właśnie 
dniu, należy traktować jako bezprawne, tj. 
naruszające podstawowy obowiązek pra-
cowniczy w postaci konieczności przestrze-
gania ustalonego u pracodawcy czasu pracy 
(wyrok SN 2008.02.07 II PK 162/07, LEX nr 
448151). Urlop wypoczynkowy nie zwalnia  
także od powinności publicznych, do jakich 
należy stawiennictwo na wezwanie sądu w 
sprawie karnej. Innymi słowy to wyrażając 
- każdy ma obowiązek stawić się na wezwa-
nie sądu, niezależnie od swych zobowiązań 
pracowniczych czy osobistych planów, także 
biegły (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie z  2008.11.05, II AKz 537/08 OSA 
2010/3/24-26). 

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 

(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
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„JAK KARMIĆ SŁOWEM?” 
czyli kilka słów o konstruktywnej krytyce

Dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

„Aby móc powiedzieć komuś prawdę, potrzeba dwóch osób  
 kogoś, kto ją powie, i kogoś, kto jej wysłucha.”

Henry David Thoreau

Ze słowem „krytyka” możne się wiązać wiele nieprzyjemnych skojarzeń – związanych  
z przykrymi odczuciami smutku, złości, żalu i pretensji oraz z poczuciem upokorzenia,  
niedocenienia, czy też niesprawiedliwej oceny. Jak zatem sprawić, aby w kontakcie z dru-
gim człowiekiem słowa krytyki mogły się stać konstruktywnym budulcem poczucia kom-
petencji, własnej skuteczności i … sposobnością do uczenia się, rozwoju oraz dokony-
wania dobrych zamian? Jak sprawić, aby słowa krytyki nie „stawały jak kość w gardle” 
lub nie „zalegały długo na żołądku” tylko… dostarczały łatwo przyswajalnego pożywienia, 
umożliwiającego innej osobie zdrowy rozwój? 

Aby słowa krytyki nabrały pozytyw-
nej i budującej mocy dobrze, aby się stały 
konstruktywną informacją zwrotną (w 
języku angielskim „informacja zwrotna” to 
„feedback”, od słowa „feed” – „karmić”). 
Podstawowym założeniem konstruktywnej 
krytyki jest postawa szacunku w kontakcie 
z drugą osobą. Intencją osoby udzielają-
cej informacji zwrotnej nie jest atak, od-
reagowanie własnych negatywnych emo-
cji, poniżenie ani upokorzenie partnera. 
Celem informacji zwrotnej jest skłonienie 
jej odbiorcy do pracy nad sobą, do rozwo-
ju i dokonywania zmian, czyli zachęcenie 
do robienia postępów oraz polepsze-
nie współpracy. Postępy mogą dotyczyć 
obszarów pracy zawodowej, na przykład 
pewnych umiejętności zawodowych, umie-
jętności gospodarowania czasem, procedur 
związanych z wykonywaniem zadań w pra-
cy, wiedzy na temat określonego zagadnie-
nia itp. Udzielanie konstruktywnej krytyki 
jest sztuką i sposobem efektywnej komuni-
kacji i… (na całe szczęście!!!) możemy się 
jej uczyć. Zapraszam na krótką lekcję kon-
struktywnej krytyki.

Zastanówmy się najpierw kiedy, czyli 
w jakich sytuacjach, warto udzielać in-
formacji zwrotnej. Z pewnością warto 
wkroczyć do akcji, gdy:

• pojawia się możliwość doceniania 
dobrze wykonanej przez kogoś 
pracy. Zauważenie i nazwanie czy-
ichś kompetencji oraz mocnych stron 
może stać się pożywką do podejmo-
wania dalszych wysiłków oraz dalsze-
go angażowania się w pracę (czy też 
inną pożądaną, wartościową aktyw-
ność);

• istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że informacja zwrotna pomoże sku-
tecznie poprawić umiejętności 
danej  osoby. Życzliwe pokazanie za-
równo mocnych stron jak i obszarów 
niedociągnięć, czyli przestrzeni do 
rozwoju, 

• może zmobilizować daną osobę do 
tego, aby następnym razem wykonać 
zadanie jeszcze lepiej, doskonaląc 
posiadane już umiejętności; 

• pojawia się sytuacja problemowa, 
której ze względu na możliwe ne-
gatywne konsekwencje, nie można 
ignorować. 

Udzielanie i przyjmowanie konstruk-
tywnej krytyki nie zawsze jest łatwe. Wy-
maga otwartości zarówno ze strony osoby 
jej udzielającej, jak i odbiorcy – otwartości 
 i uważności zarówno na drugą osobę, jak  
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i na potencjalne korzyści płynące z wykorzy-
stania informacji zwrotnej. Oto kilka wska-
zówek pomocnych, gdy zdecydujesz się 
udzielić komuś informacji zwrotnej:

• chwal publicznie, krytykuj w cztery 
oczy;

• informacja zwrotna powinna doty-
czyć przyszłości i poruszać kwestie, 
które w przyszłości można zrobić ina-
czej, lepiej, efektywniej;

• najpierw zbierz potrzebne Ci dane i 
informacje dotyczące sprawy, którą 
chcesz poruszyć;

• opieraj się na konkretach i faktach 
(tym, co widziałaś i słyszałaś), a nie 
na plotkach, domysłach, czy własnych 
interpretacjach sytuacji i zachowań;

• krytykuj konkretne zachowanie, a 
nie daną osobę. Zamiast przyklejać 
„etykietkę” mówiąc, że np. „Jesteś nie-
miła”, powiedz: „Sposób w jaki potrak-
towałaś tego pacjenta był niemiły”;

• krytykuj konkretne wydarzenie, 
a nie całokształt. Nie mów zatem: 
„Zawsze spóźniasz się do pracy”, tyl-
ko: „Wczoraj spóźniłaś się do pracy i 
przez to…”;

• pokaż negatywne skutki danego 
wydarzenia/zachowania;

• przedstaw swoje oczekiwania do-
tyczące zmiany na przyszłość;

• wystrzegaj się generalizowania, czyli 
mówienia „zawsze”, „nigdy”, „żaden”, 
„nikt”, „każdy”, itp. Jeśli dane zacho-
wanie jest powtarzalne, doprecyzuj 
ile razy konkretnie miało miejsce; 

• zamiast atakujących komunikatów 
„ty” (np. „Patrz, co robisz!”, „Bo ty…”, 
„Gdybyś tylko była bardziej uważna!”) 
w rozmowie używaj komunikatów 
„ja” informując o swoich obserwa-
cjach, uczuciach i oczekiwaniach, np. 
„Jestem zła/niezadowolona, gdy…”, 
„Cieszy mnie, gdy…”, „Jestem pod 
wrażeniem…”, „Oczekuję, że następ-
nym razem…”;

• aby informacja zwrotna była „lekko-
strawna” możesz zastosować metodę 

kanapki, która polega na podawaniu 
informacji w określonej kolejności. 
Najpierw podaj informację pozytyw-
ną dotyczącą zachowania danej oso-
by. Następnie informację dotyczącą 
tego, co należy poprawić, a na koń-
cu „zamknij kanapkę” stwierdzeniem 
pozytywnym. Na przykład: „Widzę, że  
dbasz o prowadzenie dokumentacji. 
Zauważyłam, że w kilku kartach bra-
kuje …. . Mam nadzieję, że kiedy uzu-
pełnisz brakujące dane, to będziemy 
mieć porządek.” ;

• aby Twój rozmówca się nie „przejadł”, 
pamiętaj także o formule 2+2, czy-
li równowadze między pochwałą  
a krytyką – odwołuj się maksymal-
nie do dwóch uwag krytycznych bądź 
pozytywnych, ponieważ więcej nie 
jest w stanie przyjąć.

Na zakończenie kilka refleksji dotyczą-
cych korzyści płynących z udzielania i przyj-
mowania konstruktywnej krytyki. Kiedy 
udzielasz innym konstruktywnej infor-
macji zwrotnej to z pewnością wspoma-
gasz i promujesz efektywne metody pra-
cy oraz pozytywne zachowania innych. 
Możesz również życzliwe korygować czy-
jeś postępowanie lub wskazać inne (być 
może bardziej skuteczne) sposoby/metody 
działania. Twoja informacja zwrotna może 
również być zachętą do zdobywania no-
wej wiedzy i umiejętności przez osobę 
przyjmującą informację zwrotną. Kiedy inni 
przekazują Ci informację zwrotną, możesz 
doskonalić swoje relacje z innymi oraz 
jeszcze lepiej z nimi współpracować. Dzię-
ki temu może również ulec poprawie jakość 
wykonywanych przez Ciebie, bądź wspólnie, 
w zespole, zadań.

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):
•  Harris J. O. (2008). Feedback, czyli infor-

macja zwrotna. Gliwice, Wydawnictwo HE-
LION

•  Kuliga M. 7 kroków mądrej krytyki. Maga-
zyn Pielęgniarki i Położnej. 2013, nr 7-8, 
s. 72
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Profilaktyka zdrowotna  
a postanowienia noworoczne

mgr Anna Stachulska
Położna specjalistka, SP CSK ŚUM w Katowicach, Blok Porodowy   

Początek Roku to idealna okazja, aby skupić się na sobie, ustalić cel, spojrzeć na 
swoje życie dalekowzrocznie i małymi krokami podążać w kierunku upragnionych 
zmian.

Często na liście naszych noworocznych 
postanowień znajdują się także te dotyczące 
zdrowia. 

Jeśli chodzi o kobiety, mogą to być:
• Będę racjonalnie się odżywiać
• Będę regularnie kontrolować ciśnienie krwi
• Zrobię cytologię
• Pójdę na wizytę do ginekologa
• Skorzystam z zaproszenia na mammografię
• Pójdę na wizytę i poznam swoją położną ro-

dzinną
• Będę sama regularnie badać swoje piersi
• Będę kontrolować swoją temperaturę ciała i 

obserwować swój cykl miesięczny
• Wykonam podstawowe badania krwi

To oczywiście tylko kilka przykładów, ale z pew-
nością część z Pań odnajduje tu swoje własne cele, 
a część właśnie postanowiło coś do swojej listy no-
worocznych postanowień dopisać.

Cel to nic innego jak sprecyzowanie tego, czego 
naprawdę chcemy, wraz z określeniem konkretnego 
terminu, kiedy zamierzamy to osiągnąć. Ważne aby 
ten cel zapisać i powiedzieć o nim komuś. Zapisa-
ny cel pozwala w łatwy sposób kontrolować swoje 
postępy i sprawdzać na jakim etapie realizacji je-
steśmy. Natomiast powiedzenie komuś o swoich po-
stanowieniach sprawia, że jesteśmy bardziej zmoty-
wowani i zaangażowani w ich osiągnięcie.

Wszystkie te nasze postanowienia związane ze 
zdrowiem, tak naprawdę są działaniami profilak-
tycznymi (o ile je zrealizujemy), choć może nie za-
wsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Profilaktyka bowiem jest  szeregiem działań ma-
jących na celu zapobieganie chorobie bądź innemu 
niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej 
rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i 
czynników ryzyka. Istotnym elementem profilaktyki 
jest także zapobieganie powstawaniu niekorzyst-
nych wzorów zachowań społecznych, które przyczy-
niają się do podwyższania ryzyka choroby.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, wyróż-
niamy trzy fazy profilaktyki:
• Pierwsza z nich, profilaktyka wczesna, ma na 

celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego 
stylu życia i zapobieganie szerzeniu się nieko-
rzystnych wzorców zachowań, w odniesieniu do 
osób zdrowych. 

• Druga faza, zwana także wtórną, ma zapobiegać 
konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne 
wykrycie i leczenie. Ważne w tej fazie profilaktyki 
są tzw. przesiewowe badania skriningowe mające  

na celu wykrycie osób chorych w jak najwcze-
śniejszym okresie. Są to zorganizowane działa-
nie polegające na wczesnym wykryciu w popula-
cji chorób lub stanów patologicznych za pomocą 
stosowanych masowo prostych, bezpiecznych i 
wiarygodnych testów diagnostycznych. 

• Profilaktyka III fazy zwana także metaprofilak-
tyką, której działania polegają na zapobieganiu 
utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby. 
Działania w tej fazie polegają na systematycz-
nym leczeniu oraz zapobieganiu utrwalaniu się 
niepomyślnych skutków choroby i przywrócenia 
w jak najkrótszym czasie utraconych funkcji po-
przez wczesną i właściwą rehabilitację.

Warto zatem zapoznać się z przykładami 
szerokich działań profilaktycznych i edukacji 
zdrowotnej na Śląsku w odniesieniu do kobiet 
oraz ich związku z pracą położnych.

W październiku 2013 roku w Jaworznie od-
była się konferencja „Wczesne wykrycie raka 
gwarancją życia”. Konferencja zorganizowana 
została z okazji X-lecia istnienia Zrzeszenia 
Amazonek Szansa w Jaworznie. 

Na zaproszenie Przewodniczącej Zrzeszenia - 
Pani Krystyny Giełdoń w konferencji uczestniczyły: 
Pani Zofia Kamińska reprezentując Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Pani Aneta 
Trzcińska reprezentując Śląski Oddział Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego oraz Panie Ewa Tobor i 
Anna Stachulska z Oddziału Wojewódzkiego Polskie-
go Towarzystwa Położnych w Katowicach.

Wydawałoby się, że słysząc hasło „Amazonki” 
wszyscy wiemy o co chodzi. To kluby w całej Pol-
sce skupiające kobiety po leczeniu raka piersi, które 
wspierają się wzajemnie. Czy aby tylko to? Zrze-
szenie „Szansa” w Jaworznie powstało 10 lat temu 
z inicjatywy trzech kobiet, m.in. położnej Marii Ża-
lińskiej, ale działalność Amazonek z Jaworzna to nie 
tylko poniedziałkowe spotkania kobiet. 

Oczywiście głównym celem działania „Szansy” 
jest działalność na rzecz osób dotkniętych proble-
mami chorób nowotworowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowotworów piersi, ale także pro-
wadzenie działań profilaktycznych ukierunkowa-
nych na poprawę warunków życia oraz zwiększenie 
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i 
kulturalnym kraju poprzez: 
• ochronę i promocję zdrowia, 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istnie-

jących niekorzystnych układów rodzinnych  
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i środowiskowych
• promocję i organizację wolontariatu
• promocję i aktywizację zawodową osób pozosta-

jących bez pracy
• naukę i edukację

Szansa realizuje zadania publiczne Pt.: „Staje się 
kobietą’, „Wczesne wykrycie raka gwarancją życia”, 
„Optymalne dojście do równowagi psychofizycznej 
kobiet po chorobie nowotworowej” i w ramach tych 
zadań organizuje:
• prelekcje w szkołach, zakładach pracy i innych 

organizacjach na temat samobadania piersi
• konferencje poświęcone profilaktyce raka piersi
• białe soboty edukujące społeczeństwo
• spotkania z lekarzami i przedstawicielami ZUS, 

dietetykami, psychologami, położnymi
• rożne formy rehabilitacji (taniec, muzykoterapia, 

basen, masaż)
• wycieczki edukacyjno-rehabilitacyjne

Wypełnianie zadań statutowych i tak szeroka 
działalność Amazonek wpływa na rosnącą świado-
mość kobiet.  Z kolei nauka samobadania piersi i 
wiedza przekazywana przez położne o wielkim zna-
czeniu wczesnego wykrywania raka dociera do co-
raz większej rzeszy kobiet i dziewcząt, co pozwala 
zmniejszać umieralność na tą chorobę.

Drugim ważnym przykładem z zakresu pro-
filaktyki zdrowotnej jest działalność Śląskiej 
Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Maci-
cy, której II Kongres odbył się w listopadzie 2013 
roku w Katowicach.  Działaniom Koalicji przewod-
niczy prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan Wy-
działu Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach 

Podstawowym zadaniem Śląskiej Koalicji 
na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy jest 
skonsolidowanie na terenie województwa 
śląskiego działań wszystkich podmiotów pro-
wadzących profilaktykę raka szyjki macicy i 
przygotowanie oraz realizowanie jednolitego, 
kompleksowego programu dostosowanego do 
sytuacji epidemiologicznej regionu.

Koalicja realizuje więc zadania w zakresie:
 Edukacji

1.  wprowadzenie "Kodeksu Profilaktyki RSM" wśród 
lekarzy ginekologów, lekarzy rodzinnych i pedia-
trów oraz położnych i pielęgniarek

2.  w szkołach realizacja programu "Wybierz ży-
cie pierwszy krok"  oraz „Profilaktyka granat na 
raka”,

3.  akcje medialne – audycje radiowe nt. profilaktyki 
RSM,

4.  internet: uruchomienie strony www.granatnara-
ka.pl,

5.  komunikacja z kobietami poprzez miejsca w któ-
rych dbają o siebie: np. salony fryzjerskie,  gabi-
nety kosmetyczne, itp.

 Cytologii
1.  zwiększenie zaangażowania lekarzy ginekolo-

gów, położnych, pediatrów i lekarzy rodzinnych 
w zachęcaniu kobiet (pacjentek) do udziału w 
badaniach cytologicznym,

2.  opracowanie mapy epidemiologicznej wg powia-
tów,

3.  przygotowanie celowanych działań skierowanych 
na powiaty o najniższej zgłaszalności,

4.  podnoszenie jakości badań cytologicznych po-
przez zapewnienie badania z użyciem specjal-
nych szczoteczek o sprawdzonej jakości.
 Szczepień

1.  informowanie o roli szczepień przeciw HPV,
2. wspieranie samorządowych programów szcze-

pień.

 Rejestrów
1.  wprowadzenie pilotażowego programu rejestru 

badań cytologicznych wykonywanych zarówno 
przez  skrining cytologiczny, jak i poza nim.
 Koordynacji działań

Na podstawie tylko tych dwóch przykładów, ła-
two można wnioskować jak bardzo w te działania 
wpisuje się praca położnej. Sama ustawa o zawo-
dzie położnej mówi o samodzielnym udzielaniu w 
określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
oraz profilaktyce chorób kobiecych i prowadzeniu 
działalności edukacyjno-zdrowotnej. Natomiast w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju 
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskie-
go, określono je już wyraźnie. Są to m.in.:
• przygotowanie kobiet do prowadzenia samoob-

serwacji we wszystkich okresach życia w celu 
wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ry-
zyka schorzeń nowotworowych,

• prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesie-
niu do kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi,

• pobieranie materiałów do badań i wykonywanie 
testów diagnostycznych

• kierowanie na badania diagnostyczne lub pobie-
ranie materiałów do badań diagnostycznych,

• wykonywanie badania fizykalnego umożliwiają-
cego wczesne wykrywanie chorób sutka.

Także NFZ w Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wskazuje że:

Położna poz, pod warunkiem spełnienia wyma-
gań określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 31d ustawy, w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu programów zdrowotnych, może 
uczestniczyć w realizacji Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy przez wykonywanie pobrania materia-
łu z szyjki macicy do przesiewowego badania cyto-
logicznego w Programie. Zakres tego świadczenia 
obejmuje m.in.:

pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewo-
wego badania cytologicznego i przeprowadzenie 
edukacji pacjentki w zakresie prewencji nowo-
tworów szyjki macicy.
Tak więc wracając do naszych noworocznych po-

stanowień, warto zatem zadać sobie pytanie: Co 
zrobię w 2014 roku dla zdrowia własnego, swojej 
rodziny, przyjaciół, podopiecznych - jako kobieta, 
jako matka i jako położna? Realizację postanowień 
czas zacząć…

Literatura u autorki
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego  

Sądu Pielęgniarek i Położnych  
pełnić będą dyżury również w godzinach od 1500 – 1700,  

w niżej podanych terminach:
Terminy dyżurów: 

15.01.2014 r.    14.05.2014 r.    10.09.2014 r.

29.01.2014 r.    28.05.2014 r.    24.09.2014 r.

12.02.2014 r.    11.06.2014 r.    08.10.2014 r.

26.02.2014 r.    25.06.2014 r.    22.10.2014 r.

12.03.2014 r.    09.07.2014 r.    12.11.2014 r.

26.03.2014 r.    23.07.2014 r.    26.11.2014 r.

09.04.2014 r.    13.08.2014 r.    10.12.2014 r.

23.04.2014 r.    27.08.2014 r.    

Z poważaniem:
Przewodnicząca

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Barbara Gardyjas

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia,  
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 w 2014 roku pełnić będzie dyżury 

w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.

Natomiast 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić 

będą dyżury w godzinach od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:

Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku  
do czwartku w godzinach od 1200 – 1600.

Terminy dyżurów: 

08.01.2014 r.    07.05.2014 r.    03.09.2014 r.

22.01.2014 r.    21.05.2014 r.    17.09.2014 r.

05.02.2014 r.    04.06.2014 r.    01.10.2014 r.

19.02.2014 r.    18.06.2014 r.    15.10.2014 r.

05.03.2014 r.    02.07.2014 r.    29.10.2014 r.

19.03.2014 r.    16.07.2014 r.    05.11.2014 r.

02.04.2014 r.    30.07.2014 r.    19.11.2014 r.

16.04.2014 r.    06.08.2014 r.    03.12.2014 r.

30.04.2014 r.    20.08.2014 r.    17.12.2014 r.

Z poważaniem:
Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Aleksandra Liszka
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Za nami kolejny pracowity rok, wypełniony  konferencjami, które wzbogaciliśmy o warsztaty, pełen 
spotkań, których roboczy charakter nadawał ton mijającym miesiącom. Podnosiliśmy kwalifikacje, dzieliłyśmy 
się wynikami badań, promowałyśmy zawody pielęgniarki i położnej  tak by umocnić w społeczeństwie nasz 
wizerunek – profesjonalistek, świetnie wykształconych, kompetentnych i empatycznych. Miniony rok dal 
nam okazje do propagowania naszej edukacyjnej roli – pielęgniarki i polożne  pojawiały się na imprezach 
kulturalno-sportowych, wśród rodziców i seniorów, wszędzie tam gdzie potrzebna była nasza profesjonalna 
wiedza. To był intensywnie przepracowany rok – dynamiczny i efektywny. Warto przypomnieć kilka 
najważniejszych dat.

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

22 luty- spotkanie Kadry Zarządzającej w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach Górnych

9 marca – Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych, 
wizyta szwedzkich położnych  Ylvy Thernstrom i Ingrid 
Hassis.

7 stycznia- uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki 
Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  i podjęcie 
współpracy z OIPiP w Katowicach

28 stycznia - spotkanie z emerytowanymi 
członkami samorządu zawodowego oraz PTP 
w Ośrodku 

22 marca  - XXIX Zjazd Budżetowy OIPIP w Katowicach

KALENDARIUM 2013 r KALENDARIUM 2013 r
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KWIECIEŃ 

18 kwietnia- w  Rybniku- Boguszowice - Dni Promocji 
Zdrowia organizowane
przez firmę Salus p. mgr V. Dytko przy współorganizacji 
Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego 

23 kwietnia -   Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łaziskach , warsztaty chirurgii 
małoinwazyjnej organizowane przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
pt. „Chirurgia małoinwazyjna- organizacja pracy i instrumentarium w 
operacjach videochirurgicznych” 

13-14 kwietnia- konferencja naukowo- 
szkoleniowa „Współczesne wyzwania w 
zawodzie położnej” organizowana przez PT 
Położnych oraz Zespół ds. położnych przy 
ORPIP w Katowicach

15-16  kwietnia- konferencja organizowana przez 
NIPIP oraz OIPIP Katowice „Prawo-Praktyka-
Etyka” w Warszawie

MAJ

16-17 maja- konferencja Zespołu ds. 
Ochrony zdrowia „Ochrona zdrowia 
pielęgniarek i położnych w schorzeniach 
kardiologicznych”

8 maja- uroczystość z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej w Centrum Kultury im. Krystyny 
Bochenek w Katowicach

KALENDARIUM 2013 r KALENDARIUM 2013 r

28 maja-  VI Spartakiada Przedszkolaków  
w Mikołowie, udział zespołu d.s promocji 
zawodów
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CZERWIEC 1 czerwiec- Festyn z okazji Dnia Dziecka w Śląskim 
Centrum Handlowym- Chorzów

7 czerwca- konferencja Zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego „Cukrzyca pandemią XXI wieku” 
w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych

KALENDARIUM 2013 r KALENDARIUM 2013 r

LIPIEC

Cykl spotkań w przedszkolach na terenie 
województwa ślaskiego  w ramach II edycji edukacji 
prozdrowotnej  w ramach projektu NRPiP  „Zdrowy 
Przedszkolak”

Ośrodek Kształcenia OIPiP w Łaziskach, warsztaty 
edukacyjne „Zdrowe Niemowlę” w ramach 
ogolnopolskiej kampanii edukacyjnej „Powstrzymaj 
Rotawirusy”

WRZESIEŃ

16-18 września – III Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw  w Centrum Kultury 
Katowice im.Krystyny Bohenek

19 grudnia- rozdanie dyplomów ze specjalizacji piel 
rodzinne dla położnych

12 września 2013r. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo 
– Wyborczy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Katowicach. Nową przewodniczącą 
została Pani Krystyna Klimaszewska.

7 lipca- Biała Niedziela- warsztaty z pielęgniarstwa  
i pierwszej pomocy organizowane przez UM  
w Mikołowie oraz przy pomocy Zespołu ds. promocji 
zawodów pielegniarki i położnej
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KALENDARIUM 2013 r KALENDARIUM 2013 r

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

10 października- Europejskie Targi Pracy w 
Katowicach- wystawa OIPIP w Katowicach

10 października- konferencja Zespołu ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego „Endoprotezoplastyka- 
rola i zadania pielęgniarki operacyjnej”

29 października- konferencja organizowana przez 
firmę Inter Polska oraz OIPIP w Katowicach „Prawo 
a medycyna””  w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach

5 listopada- konferencja Zespołu ds. pielęgniarstwa 
psychiatrycznego „Uzależnienia- fakty i mity” w 
Ośrodku Kształcenia w Łaziskach 

23 listopada- Zabawa andrzejkowa w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach

13 grudnia- rozdanie dyplomów ze specjalizacji 
pielęgniarstwo onkologiczne

17 grudnia- spotkanie świąteczne z Pełnomocnymi 
Przedstawicielami

19 grudnia- rozdanie dyplomów ze specjalizacji piel 
rodzinne dla położnych

19 grudnia- spotkanie świąteczne członków 
organów samorządu zawodowego

19 listopada- konferencja Zespołu ds. 
pielęgniarstwa kardiologicznego „Pielęgniarka w 
kardiologii” w Katowicach
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„Pielęgniarka w kardiologii” 

Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Kardiologicznych zorganizowana  przez Zespól 
ds Pielęgniarstwa Kardiologicznego działający przy ORPiP w Katowicach odbyła się  
19 listopada 2013 roku. Po raz kolejny gościł nas Hotel Qubus w Katowicach. Konfe-
rencja miała charakter edukacyjny i składała się z trzech części.  Każdy z uczestników 
otrzymał certyfikat oraz 4,75 punktu edukacyjnego przyznanego Konferencji przez 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne .

Wykład Inauguracyjny wygłosił prof.  
Andrzej Bochenek , przybliżając uczestnikom 
historię Polskiej Kardiochirurgii na podstawie 
doświadczeń ze swojej pracy  zawodowej.

I część poświęcona została  problemom pa-
cjentów , którzy zostają poddani zabiegom z 
zakresu kardiologii Interwencyjnej a w szcze-
gólności trudnościom z prawidłowym przygo-
towaniem do zabiegów, optymalnymi sposo-
bami dezynfekcji pola zabiegowego, doborem 
sprzętu do zabiegów. dr Radosław Parma 
wygłosił referat na temat najnowszych sten-
tów biodegradowalnych, możliwości ich uży-
cia oraz dostępności dla naszych pacjentów. 
Sesji przewodniczyła mgr Elżbieta Sojka , 
oraz mgr Małgorzata Pytel- Przewodnicząca 
Zespołu ds.  Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i 
Położnych . W trakcie Sesji  każdy z jej uczest-
ników w sposób aktywny brał udział w rozwią-
zywaniu kolejnych problemów pojawiających 
się na ekranie. Taka forma, silnie aktywizująca 
zebranych słuchaczy pozwala na zwiększenie 
koncentracji a jednocześnie weryfikację  i po-
głębienie swojej wiedzy z tego zakresu. 

II część  poświęcona była zagadnieniom kar-
diologii zachowawczej . 

Głównym wykładowcą była Pani dr Beata  
Piórecka z Krakowa – pielęgniarka, która od 
wielu lat zajmuje się problematyką żywności i 
żywienia szczególnie w chorobach układu krą-
żenia .Zwróciła również uwagę na sposób od-
żywiania pielęgniarek jako ten , który niesie 

za sobą wiele nieprawidłowości ze względu na 
pracę w porze nocnej i systemach 12 godzin-
nych. Przekazała również najnowsze rekomen-
dacje towarzystw naukowych dotyczące zasad 
prawidłowego i racjonalnego żywienia.   Pani 
mgr Renata Mroczkowska  w nawiązaniu do 
tematyki żywności przedstawiła temat doty-
czący interakcji i znaczenia przyjmowania le-
ków przez pacjentów  o określonych porach, w 
trakcie lub przed czy po posiłkach  oraz zwró-
ciła szczególna uwagę na interakcje pomiędzy 
lekami . Zachęcała również uczestników do 
edukowania pacjentów w tematyce lekowej . 

Na konferencji nie zabrakło również aktual-
ności medycznych, które przygotowała mgr 
Magdalena Cwynar  i mgr Adam Smołka  
z GCM w Katowicach – Ochojcu  , którzy 
przedstawili najnowsze doniesienia dotyczą-
ce zastosowania urządzeń wspomagających  

u pacjentów z niewydolnością serca. Sesja po-
łączona była z pokazem sprzętu do wspoma-
gania – ECMO , oraz szczegółowo prelegenci, 
na podstawie własnych doświadczeń , omówili 
problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zasto-
sowanym ECMO.  Pozaustrojowa oksygenacja 
krwi (ECMO – Extracorporeal Membrane Oxy-
genation) – jest techniką polegającą na utle-
nowaniu (oksygenacji)  krwi i eliminacji z niej 
CO2 w oksygenatorze, z wykorzystaniem  krą-
żenia pozaustrojowego. ECMO  w intensywnej 
terapii wspomaga zarówno mięsień sercowy 
jak i układ oddechowy. ECMO uważane jest za 
metodę wysoce inwazyjną i obarczona liczny-
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mi powikłaniami, pozwala jednak na uzyskanie 
pełnej regeneracji miąższu płuc oraz na od-
ciążenie pracy serca co jest równoznaczne z 
możliwością wyleczenia i powrotem do pełnego 

zdrowia pacjenta. Pacjent leczony pozaustro-
jowym utlenowaniem krwi-ECMO wymaga 
szczególnej opieki pielęgniarskiej i wyjątkowo 
szczególnej pielęgnacji. Dlatego też ważne jest 
aby personel pielęgniarski  był dobrze wyszko-
lony w pracy z pacjentem poddanym wysoko-
specjalistycznym zabiegom ratującym życie. 

Wykład ten miał  na celu przedstawienie i 
analizę najważniejszych problemów pielęgna-
cyjnych, z którymi zmaga się personel pielę-
gniarski podczas pracy z pacjentem leczonym 
metodą ECMO. Wskazania właściwego dobru 
materiałów, sprzętu oraz sposobu organizacji 
pracy w Oddziale Intensywnej Terapii , w  któ-
rym hospitalizowany jest pacjent. 

Zaprezentowano również  pompę Impella CP 
jako jedną z możliwości wspomagania lewej ko-
mory serca już w pracowni hemodynamiki, po-
kazano sposób implantacji urządzenia , zasadę 
działania oraz powikłania  – prezentację przy-
gotował Pan Marcin Wizimirski z Krakowa. 

Podsumowując : w spotkaniu wzięło udział 
245 pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy wyrazili 
chęć ponownego spotkania w roku przyszłym.

Zespól ds. Pielęgniarstwa Kardiologicz-
nego dziękuje wszystkim wykładowco-
m,uczestnikom za udział w  V Konferencji 
„Pielęgniarka w Kardiologii” i zaprasza na 
VI Konferencję w dniu 17.11.2014 roku.

dr n.med. Ewa Molka 

Przewodnicząca Zespołu  
ds Pielęgniarstwa Kardiologicznego

Relacja z V Jesiennej Konferencji

Stanowisko Konsultanta Krajowego

w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Stanowisko  w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znie-
czulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do po-
dawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego zabieg operacyjny

Pielęgniarka anestezjologiczna w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standar-
dów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013 r. poz 1315) współpracuje 
przy wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego z lekarzem aneste-
zjologiem, dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.

Podobnie w przypadku znieczuleń do zabiegów chirurgii jednego dnia lub dokonywania znie-
czulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia świadczeniodawca 
zobowiązany jest zapewnić opiekę lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, 
warunki powyższe określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
W zakresie wykonywania przez pielęgniarkę zleceń lekarskich należy się kierować zapisem 
art. 15 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który określa, że 
pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej, wyjątek sta-
nowić mogą zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Reasumując w odniesieniu do powyższych zapisów prawa, pielęgniarka anestezjologiczna 
uczestniczy w znieczuleniu miejscowym z lekarzem anestezjologiem oraz wykonuje zlecenia 
związane z prowadzonym znieczuleniem i zapisane w dokumentacji medycznej.

Poznań, 10.10. 2013 r.
(-) Danuta Dyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
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Razem czy osobno, 
czyli o interakcjach lekowych  

w edukacji pacjenta  
mgr Renata Mroczkowska 

Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Współczesna medycyna opiera leczenie o stosowanie wielu farmaceutyków. 
Ustawa refundacyjna, która weszła w życie w 2012 r. przyczyniła się szczególnie do 
wzrostu sprzedaży leków OTC (over the counter) sprzedawanych bez recepty. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że leków typu 
OTC nie dotyczy zakaz reklamy. Pacjenci przyjmu-
ją zatem coraz więcej leków, a zachęcani reklamą 
różnego rodzaju preparatów, coraz większą uwagę 
skupiają także na profilaktyce chorób. Sytuacja ta 
podkreśla narastające zjawisko polipragmazji,( cho-
ry przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie) co 
zmusza do zwrócenia uwagi na problem interakcji. 
Tak więc optymalnym rozwiązaniem w opiece nad 
pacjentem wydaje się propagowanie podstawowej 
wiedzy dotyczącej działań ubocznych i niepożąda-
nych, zachowanie czujności oraz edukacja pacjenta 
i personelu.

INTERAKCJA to modyfikacja zamierzonego 
skutku leku przez jednoczesne stosowanie innego 
leku bądź pożywienia. 

Ryzyko interakcji rośnie wraz z liczbą przyjmo-
wanych leków, przy stosowaniu trzech leków za-
chodzi często, a przy czterech i więcej jest wręcz 
nieunikniona. Pacjenci stale zażywający leki oraz 
stosujący preparaty bez recepty nie zdają sobie 
sprawy z możliwych interakcji pomiędzy nimi. Kon-
sekwencjami są :zmiana szybkości wchłaniania oraz 
siły i czasu działania. 

„Wiedzieć o czymś, co jest szkodliwe dla in-
nej osoby, która o tym nie wie, 

i nie powiedzieć jej – to nieetyczne”

Światowa Organizacja Zdrowia

Obecnie przyjmuje się, że około 75% leków przyj-
mowanych jest doustnie, a zatem ta właśnie grupa 
bezpośrednio wchodzi w kontakt z pożywieniem. 
Posiłek może zwiększyć lub zmniejszać wchłanianie 
leku prowadząc do wystąpienia objawów niepożą-
danych czy braku efektów terapeutycznych. Ma to 
miejsce wówczas, gdy lek zażywany jest w trakcie 
jedzenia w okresie 1,5 godziny przed posiłkiem lub 
w okresie do 2 godzin od jego spożycia. 

Produkty zawierające duże ilości jonów wapnio-
wych (mleko, sery, jogurty) często zmniejszają lub 
nawet całkowicie uniemożliwiają wchłanianie nie-
których leków tworząc z nimi nierozpuszczalne sole, 
wydalane z kałem. Sytuacja ta dotyczy m.in. flu-
orochinolonów (cipronex, palin)  i tetracyklin. Przyj-
mowanie tych leków z mlekiem/twarogiem skutkuje 
zmniejszeniem ich stężenia we krwi do 50%. Dlatego 
pamiętajmy o tym, że jeśli jemy naleśniki z serem, 
zupę mleczną czy pijemy jogurt, zróbmy 2-godzinną 
przerwę, zanim połkniemy antybiotyk. Ważne jest 
także to czym popijamy lek. Błędem jest używanie 
do tego celu soków owocowych. Zawarty w nich 
kwas cytrynowy, zaburzają wchłanianie farmaceu-

tyków. Niewłaściwe jest też popijanie leku herbatą, 
która przez obecność tanin ogranicza wchłanianie 
np. preparatów żelaza (np. Hemofer, Ascofer). Nie 
należy również  używać mleka ze względu na obec-
ność soli wapnia, ograniczających wchłanianie np. 
tetracyklin prawie o połowę.

Badania dowodzą, że istotna jest także ilość 
wody, którą popijany jest lek, ponieważ umożliwia 
to jego rozcieńczenie, a to z kolei zwiększa jego 
biodostępność. Do leków takich zaliczany jest, po-
wszechnie stosowany kwas acetylosalicylowy, który 
rozpuszczalny jest w wodzie w stosunku1: 300, dla-
tego podanie go wraz z 150 ml wody zamiast 75 ml 
może spowodować dwa razy szybsze wchłanianie.

Przyczyną wielu interakcji jest sok grejpfruto-
wy. Zwiększa on wchłanianie z jelit następujących 
leków powodując wzrost ich stężenia do poziomów 
toksycznych.

• leki blokujące kanał wapniowy (nitrendypina, 
werapamil)

• leki immunosupresyjne (cyklosporyna, takroli-
smus ↑ o 60%)

• leki hipolipemiczne (statyny –atorwastatyna, 
simwastatyna, ↑200 do 1500%)

•  leki przeciwhistaminowe (loratydyna)
• leki działające na OUN (diazepam, midazolam)
•  sterydy
•  sildenafil - ↑ działań niepożądanych (bóle głowy, 

zaburzenia widzenia, zaczerwienienie twarzy, za-
burzenia dyspeptyczne)

• cefalosporyny (kefzol, biofuroksym, nawet o ↑ 
60%)

Aby uniknąć interakcji pomiędzy lekami a sokiem 
grejpfrutowym można go pić co najmniej 4 godziny 
przed i 4 godziny po przyjęciu leku. 

Wykład z Konferencji "Pielęgniarka w Kardiologii"
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Zwiększone wchłanianie niektórych  leków wa-
runkuje zawartość tłuszczów w posiłkach. Emulsja 
tłuszczowa jest nośnikiem dla leku i przez to jego 
stężenie we krwi istotnie wzrasta. Zjawisko to za-
chodzi nie tylko po zażyciu leku w czasie posiłku, 
lecz nawet w czasie krótszym niż godzina przed i 2 
godz. po daniu bogato tłuszczowym np. smażone 
jajka, bekon, duża ilość masła, smalec, pełnotłuste 
mleko. Z tłuszczem pokarmowym reagują witami-
ny, leki przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. Leki 
psychotropowe, przyjmowane z tłuszczami mogą 
powodować zaburzenia świadomości, drgawki, spa-
dek ciśnienia krwi i zaburzenia akcji serca. Bardzo 
niebezpieczne interakcje zachodzą pomiędzy tłusz-
czami a preparatami teofiliny. Wzrost stężenia tego 
leku we krwi objawia się tachykardią, zaburzeniami 
rytmu serca (skurcze dodatkowe), hipotonią, bólami 
głowy oraz zaburzeniami snu. Tłuszcz pokarmowy 
zwiększa poniekąd dostępność atenololu, metopro-
lolu czy propranololu nawet o 600 –1800%. 

Pacjenci, zażywający witaminę C w celach lecz-
niczych lub profilaktycznie, nie powinni jeść w tym 
samym czasie surowych ogórków posiadających 
duże ilości askorbinazy - enzymu rozkładającego tę 
witaminę. Podobnie osoby z osteoporozą, leczone 
preparatami wapnia, muszą eliminować jednocze-
sne spożywanie  takich warzyw jak szpinak, szczaw, 
rabarbar czy buraki - mają one w sobie znaczne 
ilości kwasu szczawiowego, silnie wiążącego wapń. 
Osoby z chorobami tarczycy (nadczynność, niedo-
czynność, wole obojętne) winny unikać pokarmów 
wolotwórczych, do których należą warzywa kapust-
ne takie jak brukselka (najbardziej wolotwórcza), 
kapusta biała, czerwona, kalafior,kalarepa - sub-
stancje w nich zawarte (goitrogeny) zaburzają pra-
widłowy metabolizm hormonów tarczycy. Nadmiar 
tyraminy wywołuje  m.in. wzrost ciśnienia tętni-
czego krwi, napadowe kołatania serca i bóle głowy, 
dlatego nie jest wskazane spożywanie przejrzałych 
owoców np. awokado, bananów czy fig, przez osoby 
z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnieniowcy muszą 
być świadomi, że ta sama tyramina występuje w 
znacznych ilościach w serach dojrzewających (np. 
camembert, ementaler, cheddar, mozzarella), nie-
których wędlinach (np. salami, pepperoni), rybach 
marynowanych, solonych i wędzonych, w wątrób-
kach drobiowych.

Innym typem interakcji pomiędzy żywno-
ścią a lekami są działania synergiczne. Spo-
dziewana, charakterystyczna dla danego leku reak-
cja organizmu jest istotnie zwiększona, jeśli lek i 
konkretny składnik żywności są spożyte jednocze-
śnie lub w krótkich odstępach czasu. Przykładem 
synergizmu jest zsumowanie się działania teofiliny 
i kofeiny. Łączne zażywanie z 2-3 filiżankami kawy 
dziennie, może spowodować bóle głowy, pobudze-
nie i tachykardię. Kofeina (zawarta w napojach typu 
Coca-Cola, Pepsi, Red Bull) zwiększa działanie prze-
ciwbólowe kwasu acetylosalicylowego (np. aspirin, 
polopiryna). 

Dużą grupę stanowią interakcje typu lek-
-lek. Ryzyko efektów niepożądanych NPLZ jest wy-
sokie, szczególnie u pacjentów z chorobami układu 
krążenia. Jednoczesne podanie aspiryny (75mg) i 
ibuprofenu (400 mg) zmniejsza skuteczność aspiry-
ny stosowanej we wtórnej prewencji zawału mięśnia 

sercowego. Aby ograniczyć ryzyko tej interakcji ibu-
profen powinien być przyjmowany 8 godzin przed 
lub 30 minut po podaniu aspiryny.

NLPZ mogą obniżać skuteczność leków hipoten-
syjnych, diuretyków, antykoncepcyjnych wkładek 
wewnątrzmacicznych. Podawane łącznie z lekami 
przeciwzakrzepowymi nasilają ich działanie - obni-
żając krzepliwość krwi.

Kwas acetylosalicylowy wzmacnia działanie le-
ków przeciwzakrzepowych, podwyższa stężenie w 
osoczu: digoksyny, barbituranów, związków litu. 
Zwiększa  ryzyko krwawień z przewodu pokarmo-
wego podczas jednoczesnego stosowania kortyko-
steroidów, niektórych ziół lub spożywania alkoholu. 
Osłabia: działanie antagonistów aldosteronu i diure-
tyków pętlowych (furodemid), leków przeciwnadci-
śnieniowych, leków zwiększających wydalanie kwa-
su moczowego.

Witamina C zmniejsza skuteczność leków prze-
ciwdepresyjnych i aminogliokozydów ale zwiększa 
wchłanianie żelaza. Działanie warfaryny nasilają: 
antybiotyki (amoxycylina, tetracyklina, niektóre ce-
falosporyny), metronidazol, doustne leki przeciwcu-
krzycowe, leki przeciwarytmiczne (amiodaron, pro-
pafenon), sterydy, omeprazol, cimetydyna,  wit. A, 
wit. E, gorączka,  miłorząb, szałwia.
Podczas kuracji pacjent musi pamiętać, że: 
1. Dieta bogata w wit. K osłabia działanie leków 

przeciwzakrzepowych (antagonistów wit. K np. 
warfaryny, acenokumarolu)

2. Należy utrzymywać spożycie pokarmów zawiera-
jących witaminę K na stałym poziomie (wątroba 
wołowa, żółtko, zielona herbata, szpinak, broku-
ły, biała rzepa, kapusta włoska, brukselka, olej 
rzepakowy, sojowy, majonez)

3. Należy unikać lub ograniczyć: napoje zawierają-
ce kofeinę (cola, kawa, herbata, gorąca czeko-
lada, mleko czekoladowe), ponieważ mogą mieć 
wpływ na terapię warfaryną 

4. Ograniczyć spożycie: cebuli i czosnku (krwawie-
nie z tkanek i narządów np. wylewy podskórne, 
krwawienia z nosa, krwiomocz, krwawienie z 
przewodu pok.) –bardzo niebezpieczna ilość >10 
ząbków

5. Nie przekraczać 2 szklanek zielonej herbaty 
dziennie i jednej szklanki wyciągu z miłorzębu 
oraz rumianku.
Ponadto :

• Leki należy popijać wodą (1 szklanka), 
• Należy unikać gorących płynów, ponieważ wyso-

ka temperatura może osłabić skuteczność wielu 
środków leczniczych.

•  Bezwzględnie przeciwwskazane jest zażywnie 
leków równocześnie z napojami alkoholowymi.

• Jeśli nie zaleca tego producent środka lecznicze-
go lub lekarz nie należy zażywać leku tuż przed, 
w trakcie lub bezpośrednio po jedzeniu, ponie-
waż może to zmienić działanie leków.

•  Jeśli posiłek zaburza działanie leku należy go 
zażywać 1-2 godziny przed lub 2 godziny po po-
siłku. 

• Należy unikać równoczesnego przyjmowania le-
ków z preparatami witaminowo- mineralnymi, 
ponieważ połączenie to zaburza wchłanianie wie-
lu leków.
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Podstawowe tryby stałej stymulacji serca  cz. I

licencjat piel.Beata Wilkoszyńska
dr Marcin Wilkoszyński 

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Stała stymulacja serca jest bardzo istotną częścią kardiologii klinicznej. Co roku w 
Polsce wszczepia się kilkadziesiąt tysięcy kardiostymulatorów. Rośnie również liczba 
ośrodków implantujących układy stymulujące. Z uwagi na powyższe fakty, znajomość 
podstawowych trybów stymulacji jest niezbędna w codziennej pracy personelu me-
dycznego. Zaburzenia pracy rozrusznika mogą być niebezpieczne dla życia chorego, 
dlatego szybkie ich rozpoznanie na podstawie zapisu EKG jest tak bardzo ważne.

Stymulacja serca jest obecnie bardzo rozpowszechnionym sposobem terapii bradykardii, jed-
nakże kliniczne zastosowanie kardiostymulatorów ma dopiero nieco ponad 50 lat. Trzeba jednak 
podkreślić, że pierwsze próby stymulacji serca za pomocą prądu elektrycznego mają znacznie 
dłuższą historię i sięgają drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy to właśnie angielski doktor Charles 
Kite opisał urządzenie elektryczne, które wykorzystał do ożywienia pacjenta( najpewniej pierw-
szy defibrylator na prąd stały).

Obecnie do rozróżnienia poszczególnych rodzajów rozruszników i trybów stymulacji w jakich 
one pracują używa się kodu literowego.

Pierwsza litera oznacza miejsce, gdzie może dojść do stymulacji; litera A oznacza przedsio-
nek-atrium, litera V oznacza komorę-ventricle, a litera D oznacza możliwość stymulacji w obu 
tych jamach-dual(przedsionek i komora). 

Druga litera kodu oznacza jamę, w której wyczuwane są własne pobudzenia(A-przedsionek, 
V-komora, D- obie jamy)

Trzecia litera kodu pokazuje w jaki sposób rozrusznik zareaguje na 
wyczute własne pobudzenie. Litera I (inhibited) oznacza, że odebrane 
pobudzenie będzie hamowało wysłanie impulsu ze stymulatora. Litera 
T (trigerred) oznacza, że po wyczutym własnym pobudzeniu dojdzie do 
wyzwolenia impulsu ze stymulatora(odwrotnie niż w poprzednim sposo-
bie odpowiedzi). I wreszcie litera D oznacza możliwość różnej odpowiedzi 
rozrusznika, zarówno hamowania jak i wyzwalania impulsu stymulatorowego w zależności od sy-
tuacji. Podwójny rodzaj odpowiedzi może występować tylko w rozrusznikach przedsionkowo-ko-
morowych (DDD). Przykładowo w rozruszniku DDD pobudzenie wyczute w przedsionku będzie 
hamowało wyzwolenie stymulacji przedsionkowej ale wyzwoli stymulację komorową. 

Tryb stymulacji VVI

VVI to najprostszy tryb stymulacji zapewniający skuteczną pracę komór. Obecnie stosuje się go 
najczęściej w przypadku migotania przedsionków z wolną akcją komór. Elektroda umieszczana 
jest w prawej komorze, najlepiej na przegrodzie międzkomorowej, aby uzyskać jak najlepsze 
parametry hemodynamiczne. Obecnie dąży się do takiego ustawienia parametrów kardiostymu-
latora, aby unikać stymulacji prawej komory (a szczególnie jej koniuszka), gdyż prowadzi ona 
z czasem do spadku frakcji wyrzutowej 
serca, a co za tym idzie do niewydolno-
ści krążenia.

W EKG typowa stymulacja prawej ko-
mory daje obraz bloku lewej odnogi 
pęczka Hisa. Jest to szczególnie ważne 
w interpretacji EKG ze stymulacją bipo-
larną(zapis 2), w której nie widać pików 
z rozrusznika

Zapis 1: Stymulacja unipolarna(dobrze 
widoczne piki stymulacji) VVI 65/min.-
-skuteczna. Widoczne jedno pobudze-
nie zsumowane(pierwsze).
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Zapis 2: Stymulacja bipolarna (piki 
stymulacji niewidoczne-miejsce sty-
mulacji pokazują znaczniki ”VP” w 
dolnej części zapisu) VVI 80/min. 
Brak skutecznej odpowiedzi komór 
na stymulację. Widoczny własny 
rytm zastępczy (najpewniej węzło-
wy) o częstości 45/min.

Tryb stymulacji AAI

AAI to kolejny tryb stymulacji jednojamowej. Elektroda umieszczona jest w prawym przedsionku, 
najczęściej w jego uszku, choć obecnie uważa się, że najlepszym miejscem stymulacji przedsion-
kowej jest pęczek Bachmana. Rozrusznik AAI implantuje się wyłącznie u pacjentów bez zaburzeń 
przewodzenia przedsionkowo-komorowego, gdyż w tym typie stymulacji brak jest zabezpiecze-
nia pracy komór i w przypadku wystąpienia zaawansowanego bloku przedsionkowo-komorowego 
może dojść do utraty przytomności.

Wskazaniem do wszczepienia kardiostymulatora AAI jest objawowa dysfunkcja węzła zatoko-
wego(bradykardia zatokowa, blo-
ki zatokowo-przedsionkowe). W 
przypadku pojawienia się zaburzeń 
przewodzenia przedsionkowo-ko-
morowego po implantacji rozruszni-
ka AAI niezbędne jest doszczepienie 
elektrody komorowej oraz wymiana 
stymulatora na DDD.

Zapis 1: Stymulacja AAI, unipolar-
na(widoczne piki ze stymulatora-
-znacznik AP) o częstości 60/min. Po 
wszystkich impulsach z rozrusznika 
widoczne załamki P, świadczące o 
skuteczności stymulacji

Zapis 2: Rytm zatokowy, miarowy o 
częstości ok.52/min. Widoczne pra-
widłowe wyczuwanie przez rozrusznik 
własnych załamków P(znacznik AS) 
oraz nieskuteczna stymulacja przed-
sionkowa(po pikach ze stymulatora 
brak załamków P- znacznik AP)

Artykuł publikowany jest za zgodą Prezesa Zarządu wydawnictwa ”AKTIS” oraz Redaktora Naczelnego czasopisma 
„Lekarz Rodzinny”.
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Analiza postaw pielęgniarek wobec  
problemu transplantacji narządów

mgr Iwona Woźniak
S.P. S.K. im. A. Mielęckiego SUM Katowicach

Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego  
PTP przy Zarządzie Oddziału w Katowicach

Minęło 60 lat od wykonania pierwszego w świecie przeszczepu narządowego. Pierw-
szego przeszczepu nerki dokonał Joseph Murray w Bostonie, Massachusetts, USA.
Po raz pierwszy w Polsce udany przeszczep narządowy został przeprowadzony przed 
49 laty. Przeszczep nerki wykonał prof. Jan Nielubowicz w Warszawie. 
W województwie Śląskim w 1966 roku w Bytomiu prof. Józef Gasiński przeszczepił 
nerkę od dawcy żywego.

26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień 
Transplantacji upamiętniający pierwszy udany 
przeszczep w Polsce.

W Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczy-
niowej i Transplantacyjnej SP Szpita-
la Klinicznego im. A. Mielęckiego SUM w 
Katowicach w 2013 roku wykonano 171 
przeszczepów narządowych w tym:

przeszczepów nerki   - 141
przeszczepów nerki i trzustki  - 4
przeszczepów trzustki  - 1
przeszczepów wątroby   – 31
Transplantacja jest uznaną formą leczenia 

zaburzonej funkcji narządów, niejednokrotnie 
zabieg przeszczepienia jest jedyną szansą na 
przeżycie pacjenta.

Pomimo, że transplantacja jest skuteczną 
metodą leczenia uregulowaną prawnie, nadal 
spotyka się z krytyką i sprzeciwem dotyczą-
cym pobierania narządów.

Obecnym jednym problemem w transplan-
tologii jest niedobór narządów do przeszcze-
pienia w stosunku do potrzeb,czyli osób ocze-
kujących.

Celem badań ankietowych było pozna-
nie wiedzy i postaw pielęgniarek wobec 
przeszczepów narządów. 

Badania prowadzono metodą ankietową 
wśród 227 losowo wybranych pielęgniarek w 
różnych placówkach szpitalnych zlokalizowa-
nych w województwach Śląskim, Mazowieckim 
i Małopolskim pracujących w różnych oddzia-
łach szpitalnych (onkologii, anestezjologii, dia-
betologii, pediatrii, ortopedii, interny, chirur-
gii, kardiologii, urologii, nefrologii, ginekologii, 
neurochirurgii, neurologii i izby przyjęć), cen-
trum rehabilitacji.

Do przeprowadzenia sondażu wykorzystano, 
autorski kwestionariusz ankiety zawierający 
25 pytań. Poszczególne grupy pytań dotyczy-
ły m.in.: danych społeczno-demograficznych, 

problemów prawno-etycznych, pielęgniarstwa 
transkulturowego.

Ankietowani znali pojęcie transplantacji i 
potrafili wskazać narządy i tkanki, które można 
przeszczepiać. Do najczęściej wymienianych 
należały: nerka (48%), wątroba (45%), serce 
(42%), płuca (25%), rogówka (24%) i trzust-
ka (16%).

Większość badanych (95%) uważa, że nale-
ży poszerzyć program szkoleń dla pielęgniarek 
o zagadnienia z zakresu transplantologii. 

Wiedza pielęgniarek z uwarunkowań religij-
nych opieki nad pacjentami wyznającymi pro-
testantyzm, grekokatolicyzm, islam, judaizm, 
hinduizm, buddyzm oraz nad Romami ,Świad-
kami Jehowy i innymi wyznawcami jest niewy-
starczająca. Zagadnień problemów pielęgniar-
stwa transkulturowego nie zna 65%.

Pielęgniarki deklarują swoją wiedzę z zakre-
su w jaki sposób powinny:

• dostarczyć wsparcia psychicznego pa-
cjentowi przed transplantacją 53,74%, 

• dostarczyć wsparcia psychicznego rodzi-
nie dawcy 51,54%.

W zdecydowanej większości ankietowani 
akceptują przeszczepianie narządów, tkanek i 
komórek jako metodę leczenia oraz wyrażają 
zgodę na oddanie narządów po śmierci. 

Za życia oddali by swój narząd:
•  dziecku    85,46% 
•  rodzeństwu   45,37%
•  rodzicom    43,61% 
•  mężowi    42,29%
•  żonie    4,40%
•  nie oddałabym   3%.
Deklaracje badanych nie są już tak zdecy-

dowane i jednoznaczne w przypadku członków 
dalszej rodziny, znajomych i osób nie spokrew-
nionych.

Ankietowani wyrażają zgodę na oddanie 
swoich narządów do transplantacji. 
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Najczęściej wymieniono:
• wątroba    68,32%
• nerka    67,40%
• transplantologia powinna rozwijać się 

w kierunku przeszczepiania narządów  
sztucznych   84,14%

• nie wiem    15,85%
Czy powinny być prowadzone na temat trans-
plantacji akcje społeczne, w kościołach lub w 
mediach:

• tak     48,01%
• indywidualna sprawa każdego   

z nas    48,01% 
Niestety, pomimo znaczących osiągnięć me-

dycyny i podstaw prawnych regulujących za-
biegi pobierania i przeszczepiania narządów i 
tkanek, ciągle występują trudności w przeła-
maniu oporów społecznych i psychologicznych 

potencjalnych dawców.
W związku z zwiększająca się co roku liczbą 

chorych oczekujących na przeszczep, wiedza 
personelu na temat momentu śmierci czło-
wieka, obowiązujących przepisów prawnych 
w Polsce i postawa personelu pielęgniarskiego 
ma ogromne znaczenie w promowaniu trans-
plantacji wśród pacjentów i środowiska celem 
zmniejszenia niechęci pobrania narządów, zli-
kwidowanie sprzeciwów z powodu niskiej świa-
domości społeczeństwa, niepewności wynika-
jącej z nieznajomości problemów medycznych 
i względów emocjonalnych. 

Pielęgniarka w ramach swoich kompeten-
cji zawodowych, prawnych i etycznych powin-
na umieć odpowiedzieć choremu na wszelkie 
jego pytania, nawiązujące do zdrowia, śmierci 
i transplantacji organów.

Zaproszenie

SP Szpital Kliniczny im. A. MielęckiegoSUM, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  
i Transplantacyjnej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski  

zapraszają lekarzy, pielęgniarki, położne do udziału w  
II Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 

 nt. „Nowoczesny model leczenia ran – postępowanie z raną zakażoną”,  
która odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. w godzinach 900 ÷ 1430 w Katowicach,  

ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza). Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. 
Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia 

 i nadesłanie jej do dnia 28.02.2014 r. na adres:
Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja”

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej  
http://www.spskm.katowice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/kon-

ferencje/konferencjaleczenieran2014.html
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony  

program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.
Informacji udziela: 
Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 15 21 lub kom. 603 111 952 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Iwona Woźniak
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Burząc bariery

Dom Bez Barier „Maja” w Wodzisławiu Śl.

Otwarty w listopadzie ubiegłego roku Dom Bez Barier „Maja” w Wodzisławiu Śl. jest 
obiektem wyjątkowym. Nie da się go jednoznacznie zdefiniować, gdyż jego przezna-
czenie i funkcjonowanie odbiegają od znanych stereotypów. 

Dom „Maja” pomimo tego, że oferuje 
mieszkania do wynajęcia, nie jest zwy-
kłym blokiem mieszkalnym. 

Pomimo tego, że oferuje całodobową 
opiekę pielęgnacyjną nie jest typowym 
domem seniora. Pomimo tego, że posiada 
Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji 
nie jest typową placówką usługową.

Wydaje się, że kluczową rzeczą dla zrozumienia 
idei Domu „Maja” jest jego lokalizacja. Powsta-
jące domy seniora najczęściej lokowane są da-
leko od ludzi, gdzieś „pod lasem”, gdzie dobrze 
spędza się urlop, ale źle żyje latami. Bo dalej 
jest się samotnym, a do tego daleko od innych. 
Humanitarne miejsca odosobnienia. Humani-
tarna bariera. Dom Bez Barier „Maja” burzy tę 
barierę, gdyż znajduje się w osiedlowej dziel-
nicy Wodzisławia Śl. Jest częścią niegdyś gór-
niczego osiedla w zamieszkiwanej przez ponad 
6 tys. mieszkańców dzielnicy Wilchwy. Dodat-

kowo bliskość Wielospecjalistycznego Ośrodka 
Zdrowia, targowiska, sklepów, banku, poczty, 
apteki, przystanku autobusowego, katolickiej 
parafii dają poczucie bezpieczeństwa i nieza-
leżności.

Równie istotną kwestią w procesie burzenia ba-
rier są sprawy mieszkaniowe. Dom „Maja” ofe-
ruje mieszkańcom szereg możliwości. Dla osób 
starszych, samotnych czy też niepełnospraw-
nych ale samodzielnych oferuje mieszkania do 
wynajęcia o powierzchni od 20  do 60 m.kw. 
Wszystkie zaprojektowane do potrzeb ludzi po-
ruszających się na wózkach, a nawet leżących. 
Oprócz tego, dla osób potrzebujących pomo-
cy w codziennych czynnościach oferowana jest 
forma całodobowej opieki. Składają się na nią: 
opieka pielęgniarska, pomoc opiekunów, pełne 
wyżywienie, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia te-
rapeutyczne, pranie, sprzątanie. 

Widać więc, że dla właścicieli Domu „Maja” 
najważniejsza jest likwidacja barier w dwóch 
aspektach. Po pierwsze, architektonicznym i po 
drugie psychologicznym. Takie podejście wyni-
ka z kilkudziesięcioletniego doświadczenia jakie 
Śląskie Centrum Medyczne posiada w dziedzi-
nie opieki długoterminowej. Wszystkie wymie-
nione wyżej cechy Domu Bez Barier „Maja” 
pozwalają stwierdzić, że jest to Dom wyjątko-
wy stwarzający zarówno dla osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych, ale także ich 
rodzin wiele nowych możliwości. Strona www.
mieszkaniebezbarier.pl

Piotr Będziński



2929

Wywiad z Grażyną Malczyk Preze-
sem Śląskiego Centrum Medycznego  
Sp. z o.o.

Redakcja. Jest Pani pomysłodawczynią powsta-
nia Domu Bez Barier „Maja”. Proszę powiedzieć 
skąd taki pomysł?

Grażyna Malczyk. Dom „Maja” to moja naj-
nowsza inicjatywa. Jednak żeby powstał ko-
nieczna była droga, którą przeszłam w sensie 
zawodowym ale i społecznym. Z wykształcenia 
jestem pielęgniarką i moją przygodę z opieką 
zdrowotną rozpoczęłam w 1978 roku w ZOZ 
Wodzisław Śl. na oddziale internistycznym. 
Specjalnie mówię o „przygodzie” ponieważ 
bardzo szybko przekonałam się, że opieka nad 
ludźmi chorymi to coś więcej niż tylko praca. 

Red. Proszę powiedzieć jak z „etatowej” pielę-
gniarki stała się Pani prezesem Śląskiego Cen-
trum Medycznego.

GM. Lata 90. stworzyły nowe możliwości także 
w dziedzinie przedsiębiorczości. Ustawa  o za-
wodzie pielęgniarki i położnej, dała możliwość 
samodzielnego wykonywania zawodu. Stąd 
prosta droga do założenia własnej działalności. 
I tak od połowy lat 90. prowadzę własną dzia-
łalność od gabinetu pielęgniarskiego, poprzez 
opiekę w domu chorego, prowadzenie stacjo-
narnej opieki pielęgniarskiej w Zakładzie Pie-
lęgnacyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl., 
stworzenie i prowadzenie Domu Opieki „Se-
nior” w Rybniku aż do Domu Bez Barier „Maja”.

Red. Jak to się stało, że w centrum Pani zain-
teresowań znaleźli się ludzie starsi i niepełno-
sprawni?

GM Już od początku mojej pracy miałam kon-
takt z bardzo dużą grupą pacjentów w pode-
szłym wieku, obłożnie i przewlekle chorych. 
Już wtedy myślałam o tym, że organizacja tej 
opieki powinna się zmienić. 

Red. Wspomniała Pani także o działalności spo-
łecznej. Proszę powiedzieć o tej ścieżce Pani 
działalności.

GM  Działalność społeczna jest mi bliska także 
od kilkudziesięciu lat. Z jednej strony jestem 
zaangażowana w działalność stowarzyszenia 
Bractwa Osób Niepełnosprawnych, gdzie od 
10. lat pełnię funkcję prezesa. Ale to także 
działalność związana ściśle ze środowiskiem 
pielęgniarskim, gdzie uczestniczę w pracach 
Samorządu Pielęgniarskiego.

Red. Wróćmy do Domu „Maja”. Nowe idee to 

najczęściej wypadkowa naszych doświadczeń 
ale także chyba marzeń. O Pani doświadcze-
niach już troszeczkę wiemy. Proszę opowie-
dzieć o Pani marzeniach.

GM Moim marzeniem jest świat bez barier. 
Zdaję sobie sprawę, że brzmi to bardzo ogól-
nie, ale uważam, że tak samo jak ludzie stwa-
rzają bariery, tak samo ludzie mogą a nawet 
powinni te bariery burzyć. Oczywiście nikt sam 
tego nie dokona, ale każdy może zrobić coś w 
tym kierunku, w takim zakresie jaki jest w jego 
zasięgu. Grupą która szczególnie narażona jest 
na życie w świecie barier są ludzie starsi i nie-
pełnosprawni. Począwszy od barier architekto-
nicznych a skończywszy na mentalnych.

Red. Czy te marzenia zdecydowały o nazwie 
Domu Bez Barier „Maja”

GM  Z pewnością miały ogromny wpływ. Chcia-
łam, żeby już w samej nazwie był jasny i pre-
cyzyjny sygnał czym jest ten dom. Przed kim 
otwiera drzwi, kogo zaprasza i co oferuje.

Red. No właśnie, proszę powiedzieć jak jest ta 
oferta.

GM  W pierwszym rzędzie to 58 samodzielnych 
mieszkań, które pozbawione zostały barier ar-
chitektonicznych, które można wynająć, a nie 
wykupić. Można korzystać z pojedynczych form 
opieki i usług takich jak sprzątanie, zakupy, po-
moc pielęgnacyjna. Ale to także możliwość dla 
kilkudziesięciu osób do zamieszkania i korzy-
stania z opieki całodobowej. Wyjątkową ofer-
tą jest Ośrodek Dziennej Opieki i Rehabilitacji. 
To kolejna wyjątkowa oferta dla osób star-
szych i samotnych, które mieszkając w swoich  
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domach, mają możliwość codziennego kontak-
tu z innymi, udziału w zajęciach terapeutycz-
nych, także z pełnym wyżywieniem.

 W naszym powiecie wodzisławskim jest to je-
dyny taki ośrodek, przeznaczony dla osób star-
szych i przewlekle chorych, które mogą prze-
bywać w naszym Ośrodku czasowo, dając tym 
samym ich rodzinom lub opiekunom możliwość 
aktywności zawodowej. 

Red. Czymś co wyróżnia Dom „Maja” jest 

szczególna, bo osiedlowa lokalizacja. Dlaczego 
nie uciekła Pani – zgodnie z panującą modą – 
gdzieś na wieś?

GM  Uważam, że każdy człowiek chce być jak 
najdłużej aktywny i potrzebuje do życia innych 
ludzi. Nasz Dom stwarza szansę normalnego 
funkcjonowania w lokalnej społeczności i inte-
gracji z jej mieszkańcami.

Red. Dom „Maja” to także miejsce pracy. Kto 
pracuje w Pani ośrodku?

GM  Docelowo zatrudnionych będzie kilkana-
ście osób. Od pielęgniarek, poprzez opiekunki, 
rehabilitantów, terapeutów do osób zajmują-
cych się czystością i ochroną.

Red. Początek roku to czas składania życzeń. 
Jakie życzenia brzmiałyby dla Pani w tym roku 
najlepiej?

GM  Najważniejsze do życzenia zdrowia i sił. 
Zarówno tych fizycznych jak i psychicznych. 
Tego, by moja praca i działania przyczyniały 
się do faktycznego burzenia barier, oraz bu-
dowania szczerych i dobrych relacji między-
ludzkich. Niech ten Dom będzie takim właśnie 
miejscem.

Red.

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych  
i niepełnosprawnych

Na postawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) Minister Zdrowia powołał Panią dr n. o zdrowiu 
Mariolę Rybkę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z dniem 2 stycznia 2014 r. 
Konsultant Krajowy dr n. o zdrowiu Mariola Rybka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach: 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki. Czynnie uczestniczy w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W ramach działalności nauko-
wo-badawczej jest autorem/współautorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, 
w tym dotyczących m.in. opieki geriatrycznej oraz opieki długoterminowej. 
Od kilku lat kieruje zespołem pielęgniarskim, jako zastępca Dyrektora ds. lecznictwa w zakre-
sie pielęgniarstwa oraz, jako Kierownik Przedsiębiorstwa - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Szpitalu Lipno Sp. z o.o.
Należy dodać, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski w czerwcu 2011 r. powołał Panią Mariolę 
Rybkę do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa  
w województwie kujawsko-pomorskim; 
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ZABAWA KARNAWAŁOWA

Serdecznie zapraszamy 
w sobotę 22 lutego 2014 r na Zabawę Karnawałową

do Ośrodka Kształcenia Pielęgniarek i Położnych  
w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15

Koszt od osoby: 80 zł
W cenie: kawa, herbata, ciasto, napoje, ciepłe dania.

Zaczynamy od godz. 19:00
Informacje i zapisy

Ośrodek Tel : 32 224 32 80     
osrodek@izbapiel.katowice.pl

lidiakulawik@10g.pl
Tel : 888 588 915
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Zdrowy styl życia
Zaburzenia odżywiania - nadwaga, otyłość

Promocja zdrowia ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę 
właściwych nawyków żywieniowych, co z kolei prowadzi do przedłużenie życia czło-
wieka i zapobiega błędom żywieniowym prowadzącym do nadwagi i otyłości. Zrozu-
mienie znaczenia właściwego odżywiania ma ogromny wpływ na nasze życie, jego 
długość i jakość.

Aby właściwie komponować swoją codzienną 
dietę, unikając przy tym błędów żywieniowych pro-
wadzących do nadwagi i otyłości, a tym samym do 
gorszego samopoczucia i chorób z nich wynikają-
cych konieczna jest znajomość właściwych zasad 
odżywiania i piramidy żywieniowej. 

Czym zatem jest piramida żywieniowa?    
Piramida żywieniowa to przedstawienie w for-

mie graficznej właściwych zasad odżywiania . Na 
dole piramidy znajdują się produkty, które powinni-
śmy najczęściej spożywać, na samym zaś szczycie 
te, które powinniśmy całkowicie wyeliminować lub 
znacznie ograniczyć ich spożycie. Przez lata pirami-
da ulegała licznym zmianom. Ta najnowsza przy-
gotowana została przez Amerykański Departament 
Rolnictwa w 1992 roku.
1 piętro Do nowej piramidy, oprócz produktów spo-

żywczych, włączono aktywność fizyczną 
oraz kontrolę wagi (obliczanie wskaźnika 
BMI).

2 piętro Tam znajdują się produkty zbożowe, peł-
noziarniste, z mąki żytniej i razowej, ma-
karony z pszenicy i razowe, brązowy ryż, 
naturalne musli (3–4 razy dziennie). Ten 
poziom to również zdrowe tłuszcze nasy-
cone (olej słonecznikowy, rzepakowy, oli-
wa z oliwek).

3 piętro Owoce i warzywa. Owoce rzadziej (2 por-
cje dziennie), warzywa w nieograniczo-
nych ilościach.

4 piętro Nasiona i orzechy oraz warzywa strączko-
we groch, fasola, bób, soja, soczewica.

5 piętro Drób, jajka i ryby nie muszą być spoży-
wane codziennie, każdego dnia można wy-
brać 1–2 produkty z tej grupy.

6 piętro Nabiał 1–2 porcje dziennie plus suplemen-
ty wapnia.

7 piętro Na szczycie zakazane przyjemności fast 
foody, produkty pszenne, czerwone mięso, 
słodycze, tłuszcze nasycone i trans, sól. 

Zasady prawidłowego odżywiania. Istnieją 
dwie podstawowe zasady właściwego żywienia. Lu-
dzie powinni jeść odpowiednią dla siebie ilość 
pokarmu i ich pokarmy muszą mieć odpowied-
nią jakość.

•  Pod pojęciem odpowiednia ilość pokarmu ro-
zumiemy że:

• nie przejadamy się nie głodujemy
• nie odchudzamy się na siłę bo można zachoro-

wać na anoreksje
• jemy kilka razy dziennie małe ilości pokarmu

• jemy regularnie o tych samych porach dnia
• nie jemy późno wieczorem
Z kolei pojęcie odpowiednia jakość pokarmu 
oznacza że: 

• nie jemy za dużo słodyczy, hamburgerów, piz-
zy ponieważ zawierają one puste kalorie, dużo 
tłuszczy, są zrobione z mrożonek i nafaszero-
wane konserwantami

• jemy dużo warzyw i owoców bo zawierają dużo 
witamin i przyspieszają trawienie

• unikamy używek
• nie jemy produktów nieświeżych, przetermino-

wanych
• nie jemy produktów wiele razy odgrzewanych
Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do róż-
nego rodzaju zaburzeń w tym także do nadwagi 
i otyłości. 

Co wobec tego nazywamy nadwagą a co otyło-
ścią?

Pojecie nadwaga: Nadwagą określamy nad-
miar tkanki tłuszczowej w organizmie w stosunku 
do beztłuszczowej masy ciała występujący w stop-
niu umiarkowanym. 

Pojęcie otyłości: Otyłość jest przewlekłą choro-
bą spowodowaną nadmierną podażą energii zawar-
tej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania 
organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie 
nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Przyczyny 
otyłości to także czynniki psychologiczne np. zaja-
danie stresu, czynniki fizjologiczne, czynniki dzie-
dziczne. Styl życia, złe nawyki żywieniowe takie 
jak szybkie jedzenie, rzadkie obfite jedzenie, złe 
przeżuwanie, siedzący tryb życia, brak aktywności 
fizycznej, używki.

 Podział otyłości. Otyłość prosta jest spowo-
dowana dodatnim bilansem energetycznym czyli 
spożywaniem nadmiernej ilości pokarmów. Otyłość 
wtórna może być wynikiem zaburzonej czynności 
układu hormonalnego np. nadczynność tarczycy, 
jajników, zespół Cushinga, występuje w genetycz-
nie uwarunkowanych zespołach tj. Willy-Pradera, 
Downa. Może powstać w wyniku stosowania niektó-
rych leków np. glikokortykosteroidów, długotrwałe-
go stosowania estrogenów, progesteronu, środków 
uspokajających czy przy przedawkowaniu insuliny w 
cukrzycy. Otyłość podwzgórzowa może być wywoła-
na urazem, guzem nowotworowym, tętniakiem lub 
stanem zapalnym brzuszno - przyśrodkowej części 
podwzgórza w której to znajduje się ośrodek syto-
ści w związku z czym charakteryzuje ją wzmożone 
łaknienie. 

mgr Gabriela Ptaszek
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

mgr Barbara Stołecka
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze
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Otyłość centralna inaczej brzuszna, andropo-
idalna, wisceralna, tzw. typ „jabłko”. Charakteryzu-
je się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w górnej 
połowie ciała, głównie wewnątrz jamy brzusznej: w 
sieci krezki i przestrzeni zaotrzewnowej. Najczęściej 
występuje u mężczyzn, a u kobiet zazwyczaj poja-
wia się ona w okresie menopauzy. 

Otyłość obwodowa inaczej pośladkowo-udo-
wa, ginoidalna, tzw. typ „gruszka”. Charakteryzuje 
się nagromadzeniem nadmiaru tkanki tłuszczowej 
w obrębie dolnej połowy ciała. Jest ona charaktery-
styczna dla kobiet.

Otyłość to nie tylko złe samopoczucie, ale rów-
nież poważne konsekwencje zdrowotne.

 Jakie są więc następstwa otyłości?

Niekorzystne następstwa otyłości: Nadci-
śnienie tętnicze - wzrost masy ciała o 20% powoduje  
8-krotny wzrost częstości występowania nadciśnie-
nia. Niewydolność serca ryzyko wystąpienia u oty-
łych jest większe 1,9 razy. Choroba wieńcowa ryzyko 
jest 1,5 razy większe niż u osoby z prawidłową wagą. 
Hiperlipidemia, wzrasta poziom cholesterolu i trój-
glicerydów we krwi, zmiana stosunku cholesterolu 
HDL/LDL. Udar mózgu ryzyko wystąpienia u osób 
otyłych jest 2 razy większe. Zaburzenia oddychania 
w czasie snu objawiające się m.in. zespołem hipo-
wentylacji bądź bezdechu sennego. Kamica pęche-
rzyka żółciowego występuje 6-krotnie częściej niż 
u szczupłych. Zmiany zwyrodnieniowe stawów spo-
wodowane nadmiernym obciążeniem: bóle kręgo-
słupa i stawów kolanowych. Zaburzenia hormonalne 
i powikłania ciąży częściej występują u osób otyłych. 
Nowotwory, częściej niż u szczupłych występują no-
wotwory: macicy, sutka, prostaty, jelita grubego, 
pęcherzyka żółciowego. 
Żylaki kończyn dolnych 
- gorsze warunki odpły-
wu krwi. Zespół X (zespół 
polimetaboliczny) to ze-
spół ogólnoustrojowych 
zaburzeń na które skła-
dają się: otyłość trzewna, 
upośledzona tolerancja 
glukozy, zwiększone stę-
żenie insuliny, oporność 
na insulinę, nadciśnienie, 
dyslipidemia (wzrost trój-
glicerydów, spadek cho-
lesterolu HDL), choroba 
wieńcowa.

Utrata zbędnych kilo-
gramów przynosi bardzo 
wiele korzyści dla nasze-
go organizmu. Z jednej 

strony zmniejsza się ryzyko wystąpienia poważnych 
powikłań zdrowotnych a zyskując lepszą sylwetkę 
wzrasta nasza atrakcyjność oraz polepsza się nasze 
samopoczucie, wzrasta energia życiowa.

Spadek masy ciała rzędu już 10 kg powodu-
je znaczne zmniejszenie ryzyka zachorowalno-
ści na choroby układu krążenia, spadek o 20% 
umieralności ogólnej i spadek aż o 50% stęże-
nia glukozy na czczo.

Sposoby leczenia otyłości. Odpowiednia die-
ta, ograniczenie spożycia tłuszczu zarówno tego wi-
dzialnego jak i masy ciała niewidzialnego, ogranicze-
nie spożycia cukrów prostych, zwiększenie spożycia 
warzyw i owoców, całkowite unikanie konsumpcji 
alkoholu, zaleca się spożywanie tłuszczy bogatych 
w kwas linolowy, nie należy obniżać ilości spożytego 
białka poniżej 1g/kg należnej. Zwiększenie aktyw-
ności fizycznej.

Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć 
gdy: BMI > 30 lub BMI jest niższe ale współistnieją 
choroby tj. cukrzyca typu 2, nadciśnienie, hiperlipi-
demia. Próby leczenia samą dietą i wysiłkiem fizycz-
nym zakończyły się niepowodzeniem. 

Leczenie chirurgiczne należy rozpocząć gdy: 
BMI > 40 BMI 35 – 40 w sytuacji zagrożenia życia 
lub przed operacją gdy otyłość stanowi przeszkodę 
w skutecznym leczeniu choroby podstawowej.

Co to jest BMI?

Miernik otyłości BMI (body mass index) BMI 
= masa ciała (kg)/wzrost2 (m2). Należna masa cia-
ła, bez względu na płeć, powinna znajdować się w 
przedziale BMI od 18,5 do 24,9. Za nadwagę uznaje 
się przedział 25-29,9 a powyżej 30 rozpoznaje się 
otyłość. Wartość do 18,5 – niedowaga; 18,5-24,5 
– waga prawidłowa; 25-29,9 – nadwaga; 30-34,9 
– otyłość I stopnia; 35-39,9 – otyłość II stopnia; 
powyżej 40 – otyłość III stopnia. 

Podsumowanie. Jak widzimy utrzymanie 
właściwej wagi dzięki prawidłowej diecie i ak-
tywności fizycznej przynosi korzyści nie tylko 
w postaci zgrabnej figury ale chroni także nas 
przed zgubnymi skutkami otyłości jakimi są 
różne choroby. 

Literatura u autorek

klasyfikacja otyłości wg WHO w zależności od wskaźnika masy ciała i obwodu talii

BMI (kg/m2)
talia (cm) ryzyko chorób 

towarzyszących otyłościkobiety mężczyźni

niedowaga < 18,5 niskie (ale zwiększone ryzyko 
innych problemów zdrowotnych

norma 18,5 – 24,9 < 80 <90 średnie

nadwaga 25,0 – 29,9 80 – 88 94 - 102 umiarkowanie podwyższone

Io otyłości 30,0 – 34,9

> 80 > 102

podwyższone

IIo otyłości 35,0 – 39,9 wysokie

IIIo otyłości ≥ 40,0 bardzo wysokie



34

Jedna medycyna, różne profesje

Od momentu kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do IV misji i pierwszej misji z udziałem 
pielęgniarek padały często pytania laików ale i o zgrozo profesjonalistów typu: "A to siostry 
będą mierzyć ciśnienie i pomagać lekarzom?"... Otóż NIE, NIE, NIE. Lekarze potrafią sami 
mierzyć ciśnienie a "siostry" (lepiej tak nie mówić:)) mają do zrobienia swój niezależny proces 
medyczny... NIEZALEŻNY.

W trakcie trwania moich podyplomowych 
studiów miałem do czynienia z profesjonalistami 

medycznymi, lekarzami i pielęgniarkami, którzy na 
bazie doświadczeń światowych bardzo dobrze już 
wiedzą, że profesja pielęgniarska nie jest służebna 
wobec profesji lekarskiej, jak to często bezmyślnie 
w Polsce się upraszcza. Specjalnie też nie używam 
słowa medycyna pielęgniarska i medycyna 
lekarska gdyż jestem zwolennikiem nurtu JEDNEJ 
MEDYCYNY wielu PROFESJI. Od razu inaczej to 
ustawia kąt postrzegania: lekarzy, pielęgniarek, 
położnych, fizjoterapeutów, rehabilitantów a nawet 
i dietetyków...

Jak dotychczas dla przeciętnego polaka lekarz 
jest jedynym przedstawicielem medycyny. 

Owszem ma skończone studia, specjalizacje 
ale... Pielęgniarki i pielęgniarz też mają, nawet 
doktoraty z nauk medycznych, fizjoterapeuci także, 
ale to całkowicie oddzielny wielki temat z serii - kto 
ma większe kompetencje w rehabilitacji - lekarz 
ortopeda czy wykwalifikowany rehabilitant....

Profesja pielęgniarska posiada swój własny 
niezależny od profesji lekarskiej profil. Posiada 
swoje specjalizacje i tok kształcenia a także 
na zachodzie odpowiedzialność medyczną za 
prowadzony proces leczniczy i pielęgnacyjny. Na 
przykład w wielu krajach w wypisie jest epikryza 
lekarska i pielęgniarska, są zalecenia lekarskie 
i pielęgniarskie. W wielu krajach pielęgniarska 
profesja ma kompetencje kierowania na 
diagnostykę - laboratoryjną, rtg. proces pielęgnacji 
nie jest zbiorem przypadkowych li tylko toalet 
pacjenta ale specjalistyczną terapią leczenia - bólu, 
odleżyn, zmiany opatrunków specjalistycznych, 
ginekologicznych objawów, regulacją temperatury 
ciała, wydzielin, płynów ustrojowych. Obserwacja 
pielęgniarska nie jest bezmyślnym alarmowaniem 
lekarza w wypadku pogorszenia się pacjenta ale 
wymaga natychmiastowej reakcji profesjonalistów 
pielęgniarskich.

Kompetencje pielęgniarskie są bardzo szerokie i 
specjalistyczne. Jednakże w społeczeństwie nie ma 

tej świadomości. Według mojej obserwacji składają 
się na to następujące elementy:
• brak inicjatywy środowiska pielęgniarskiego
• akceptacja i "święty spokój" samych pielęgniarek
• forma kształcenia lekarzy w odniesieniu do 

pielęgniarek - czyli przełożony i podwładna
• sama forma odnoszenia się pacjentów: do 

lekarza - Pan Doktor, Pani Doktor do pielęgniarki 
- Siostrzyczko!!!!!!

• lobby lekarskie
Nie sposób będzie wyjść z tego impasu jeżeli 

najpierw samo polskie środowisko pielęgniarskie 
nie uwierzy w własne kompetencje i kiedy 
wyjdzie z owego "świętego spokoju". Nie sposób 
będzie wyjść z tego impasu kiedy świadomość 
poprawy stanu zdrowia i komfortu zdrowia 
będzie ukierunkowana tylko na pomoc lekarską. 
 
Nasza misja wskazuje mocno, że Licencjonowane 
Pielęgniarki są w stanie KONKRETNIE i 
ODPOWIEDZIALNIE pomóc ludziom w potrzebie (nie 
mierząc ciśnienia) ale prowadząc proces leczniczy i 
pielęgnacyjny w ramach swoich kompetencji. A są 
one wielkie. Nasza misja pokazuje, że medycyna w 
wszystkich swych wymiarach pomaga człowiekowi 
- lekarskim, pielęgniarskim, położniczym i 
rehabilitacyjnym.

Więc każdy kto bezmyślnie albo świadomie 
sprowadza rolę profesji pielęgniarskiej do mierzenia 
ciśnienia i podania termometru i ewentualnie 
zawołania lekarza i zrobienia zastrzyku powinien 
porządnie puknąć się w czoło, otworzyć oczy 
i popatrzeć na świata a nie mierzyć go podług 
bezmyślnych schematów.

Misja opiera się na dobrej woli wielu darczyń-
ców. Firmy, instytucje, osoby prywatne, parafie  
zaangażowane są w pomoc finansową, farmaceu-
tyczną oraz w pozyskiwanie  sprzętu medycznego. 
Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy gest.
Darowizny na cel działalności  misji można wpłacać 
na konto:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Kusocińskiego 45 

44-330 Jastrzębie Zdrój
Nr Konta: 67 1050 1605 1000 0022 9577 5122 

z dopiskiem: MISJA PARAGWAJ   

Ks Wojciech Grzesiak

Ks.Wojciech Grzesiak prowadzi IV edycję Misji 
Medycznej do Paragwaju, wyruszającą  28 stycznia 
2014r. Po raz pierwszy w składzie ekipy znajdą się 
pielęgniarki.  Są to pielęgniarki Marta Wdowczyk 
i Barbara Dziak –z WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdro-
ju. OIPiP  w Katowicach objęła swoim patronatem  
IV edycję Misja Medycznej do Paragwaju
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kondo l e n c j e

"Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim najdroższym..."
Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Gabrieli Fidor 
z powodu tragicznej śmierci Syna 

składają  Koleżanki i Koledzy NZOZ 
"PULS-MED"w Rybniku 

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu tragicznej śmierci Syna 

dla naszej Koleżanki Gabrieli Fidor 
składa Dyrekcja NZOZ "PULS-MED" w Rybniku

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

Serdeczne wyrazy współczucia dla Koleżanki 
Urszuli Mrożek z powodu śmierci Mamy 

składają koleżanki z Centrum Psychiatrii w Katowicach

Koleżance Małgorzacie Nowak 
z powodu śmierci Mamy 

wyrazy szczerego współczucia składają pielęgniarki 
Oddziału Neurochirurgii oraz  

Oddziału Ortopedii i Traumatologii
 Narządu Ruchu  SP SK   nr 7 GCM im. prof. 

Leszka Gieca  w Katowicach – Ochojcu

Wyrazy głębokiego współczucia  
dla Katarzyny Wiechowskiej  

z powodu śmierci Matki 
 składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem pie-

lęgniarek Oddziału Chirurgii ogólnej,  
Naczyniowej i Transplantacyjnej SP 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 Mamy

Koleżance Iwonie Haberce  
najszczersze wyrazy współczucia

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem 
PZZOZ Będzin oraz Pełnomocnik OIPiP

Wyrazy współczucia dla Jolanty Biernat 
z powodu śmierci Ojca 

składa Naczelna Pielęgniarka oraz wszystkie 
pielęgniarki i położne Wojewódzkiego szpitala 

Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Koleżance Agnieszce Mnich

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
składają Współpracownicy  

oraz Dyrekcja NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

„Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Drogiej Koleżance 

Wioli Curyło
Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

Składają pielęgniarki Szpitala Miejskiego Nr 4  
w Gliwicach

Wyrazy współczucia
 z powodu śmierci Taty 

dla Koleżanki Krystyny Puławskiej 
składają Pielęgniarki oddziału Rehabilitacji Narządu 

Ruchu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Bliscy naszemu sercu
Zawsze pozostają z nami”…

Z żalem pożegnaliśmy  
Naszą Koleżankę  Pielęgniarkę Oddziałową 

Oddziału Rehabilitacyjnego  
Barbarę Stysz.

Składamy wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie Zmarłej, Najbliższym i Przyjaciołom.

W imieniu Pielęgniarek i Położnych 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

 Barbara Koleżyńska 
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

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

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

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

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

Dział Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.00 do 15.00 

Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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 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 i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych 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


