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szkolenie dla pielęgniarek nefrolo-
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Letnia aktywność samorządu

Kiedy powstawały pierwsze artykuły do sierpniowego numeru Biuletynu 
„Nasze Sprawy” był lipiec – początek wakacji i sezonu urlopowego – a pogoda roz-

pieszczała nas wysokimi temperaturami i niewielką ilością opadów. Trudno uwierzyć, 
że od tego czasu minęły już dwa miesiące, lato się skończyło i ustąpiło miejsca sza-
rej jesieni, a piękne i słoneczne dni są już tylko wspomnieniem… Wydaje się jednak, 
że ilość pozytywnej energii nagromadzona przez członków samorządu w zupełności 
wystarczy, by przegonić burzowe chmury. Świadczy o tym zapał w działaniu, jaki cha-
rakteryzuje pielęgniarki i położne z naszej Izby.

Przede wszystkim w ciągu minionych dwóch 
miesięcy miały miejsce ciekawe konferencje i 
szkolenia, w których uczestniczyła – co może-
my powiedzieć z dumą – duża ilość członków 
katowickiego samorządu pielęgniarek i położ-
nych.

30 sierpnia 2016 roku w siedzibie Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach odbyło się szkolenie zorganizowane przez 
Zespół ds. pielęgniarek szkolnych. Poruszone 
zostały na nim problemy, które obecnie coraz 
częściej stają się udziałem dzieci i młodzie-
ży uczęszczających do szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład o 
nowych narkotykach, tzw. dopalaczach, zawie-
rających substancje psychoaktywne działające 
na układ nerwowy człowieka. Równie ważkimi 
tematami były: wpływ gier komputerowych na 
życie młodych ludzi, przemoc w rodzinie czy 
odżywianie w szkole. Warto podkreślić, że na 
szkolenie zgłosiło się wielu chętnych, a sala 
konferencyjna OIPiP w Katowicach wręcz pę-
kała w szwach.

Wydawnictwo medyczne TERMEDIA zaj-
mujące się publikacją książek oraz czasopism 
dla środowiska medycznego, zorganizowało 
II Ogólnopolski Kongres „Epidemiologia XXI 
wieku. Bezpieczny pacjent, bezpieczny per-
sonel”, który odbył się w Hotelu Diament Ar-
senal Palace w Chorzowie w dniach 16-17 
września 2016 roku. Patronat nad konferencją 
z ramienia OIPiP w Katowicach objął Konsul-
tant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epi-
demiologicznego, Wiceprzewodnicząca OIPiP 
w Katowicach dr n. med. Beata Ochocka. Kie-
rownikiem Naukowym całego przedsięwzięcia 
była dr n. med. Mirosława Malara – Członek 
ORPiP w Katowicach.

Całość wykładów podzielona została na pięć 
sesji. Pierwsza sesja: „Wyzwania współczesne-
go szpitalnictwa” skupiła się na kwestii szcze-
pów odpornych na leki oraz zapobieganiu le-
kooporności. Druga i trzecia sesja poruszała 
niezwykle ważny temat, jakim jest profi lakty-
ka zakażeń. Uczestnicy wykła du mogli wysłu-
chać wykładów między innymi o współczesnym 
zagrożeniu bioterroryzmem czy skutecznej 
ochronie układu oddechowego personelu szpi-
talnego.

Kolejne sesje wykładów odbyły się 17 wrze-
śnia 2016 roku. Podczas sesji czwartej omó-
wione zostały zagrożenia epidemiologiczne 
w zdrowiu publicznym, w tym. m.in. WZW typu 
C, HCV, Clostridium diffi  cile oraz HIV i AIDS. 
Ostatnia sesja oscylowała wokół zagadnienia 
„Bezpieczeństwo i kontrola środowiska pra-
cy”. Przypomniane zostały podstawy prewencji 
zakażeń oraz rola Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej w przypadku, gdy dojdzie do zakażenia 
i rozwoju chorób zakaźnych. Przewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach Pani Anna Janik swoim wykła-
dem zwróciła uwagę na obowiązek zachowa-
nia tajemnicy pielęgniarskiej, co jest jedną 
z zasad wykonywania zawodu.Kolejny, a zara-
zem ostatni wykład dotyczył postępu w tech-
nikach diagnostycznych i zabiegowych, który 
jest wyzwaniem dla procesów dekontaminacji 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
Następnie miało miejsce podsumowanie i za-
kończenie kongresu, który tak jak w roku po-
przednim cieszył się dużym zainteresowaniem.

Zespół ds. Organizacji i Zarządzania dzia-
łający przy OIPiP w Katowicach pod przewod-
nictwem mgr piel. Jolanty Palki zorganizo-
wał II Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. 
„Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie 
w aspekcie jakości usług medycznych”, która 
odbyła się 23 września 2016r. Na szerszą rela-
cję z w/w konferencji zapraszamy w kolejnym   
Biuletynie.

Miło nam poinformować, że w ciągu najbliż-
szego miesiąca odbędzie się siedem (!) kon-
ferencji i szkoleń m.in. na tematy tj. „Trans-
plantologia XXI wieku – wiedza i kompetencje 
pielęgniarek operacyjnych” (18.09.2016), 
„Zaburzenia odżywiania” (3.11.2016), czy 
„Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem 
z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi” 
(18.11.2016). Pełna lista konferencji i szkoleń 
wraz z wszelkimi szczegółami dostępna jest 
na stronie internetowej OIPiP w Katowicach 
(zakładka „Aktualności” na głównej stronie, 
następnie „Konferencje i spotkania” lub „Kon-
ferencje i spotkania OIPiP”). Gorąco zachęca-
my do zapoznania się z zamieszczonymi tam 
informacjami i do aktywnego uczestnictwa 
w zaplanowanych wydarzeniach.
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W OIPiP w Katowicach również dużo się 
dzieje. 7 września w siedzibie Izby odbyło się 
spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach 
z Panią Przewodniczącą Anną Janik. Podczas 
spotkania omówione zostały zasady pobierania 
i rozliczania Funduszu Integracyjnego (środ-
ków fi nansowych przeznaczonych na integra-
cję środowiska pielęgniarskiego i położniczego 
w jednostkach objętych pełnomocnictwem da-
nego Pełnomocnika). Pani Anna Janik przedsta-
wiła zebranym jakie działania podjęte zostaną, 
by zredukować koszty utrzymania Ośrodka 
Kształcenia OIPiP w Katowicach mieszczącego 
się w Łaziskach Górnych. 

W roku 2011 OIPiP w Katowicach – jako 
pierwsza Okręgowa Izba w Polsce – uzyskała 
Certyfi kat Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008, który obejmuje swoim zakresem 
„Usługi doradcze i szkoleniowe w ochronie 
zdrowia”. 

System Zarządzania Jakością w Izbie ma na 
celu stałe podnoszenie poziomu obsługi pielę-
gniarek i położnych, dbałość o pozytywny wi-
zerunek Izby wśród członków samorządu, jak 
i poza nim oraz doskonalenie komunikacji po-
między członkami samorządu a OIPiP. Z dumą 
możemy stwierdzić, że System Zarządzania Ja-
kością w OIPiP w Katowicach funkcjonuje bez 
zarzutu, a wszelkie procesy i cele są realizowa-
ne przez pracowników Izby w sposób zadowa-
lający oraz zgodnie z zasadą ciągłego dosko-
nalenia i podnoszenie standardów zarządzania. 
Potwierdzają to przeprowadzone audity: audit 
dla ponownej certyfi kacji, który miał miejsce 
w październiku 2014 roku oraz audit w nadzo-
rze, który odbył się w Izbie 12 września 2016r.

W chwili obecnej przy ORPiP w Katowicach 
działa 20 zespołów problemowych. Do ich za-
dań należy realizacja uchwał ORPiP oraz Pre-
zydium ORPiP, wspieranie merytoryczne pracy 
Izby oraz przygotowywanie projektów rezo-
lucji, oświadczeń deklaracji i apeli na posie-
dzenia ORPiP w Katowicach lub NRPiP oraz na 
Okręgowy Zjazd (pełny Regulamin działania 
Zespołów problemowych przy OIPiP w Kato-
wicach dostępny jest na stronie internetowej 
Izby: zakładka „Strona startowa”, a następnie 
„Komisje i zespoły problemowe”). 

W dniu 20 września 2016r. odbyło się spo-
tkanie Przewodniczących wszystkich Zespo-
łów z Przewodniczącą ORPiP w Katowicach 
Anną Janik. Każdy z Zespołów poproszony 
został o sporządzenie sprawozdań ze swojej 
tegorocznej działalności oraz o przygotowa-
nie planu pracy na przyszły rok, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ewentualnej organizacji 
szkoleń lub konferencji oraz wysokości środ-
ków fi nansowych koniecznych do zrealizowa-
nia rzeczonego planu. Pani Janik zaapelowała 
do Przewodniczących Zespołów, by wraz z po-
zostałymi członkami, zastanowiły się nad roz-
winięciem współpracy Zespołów z Okręgową 
Izbą, aby jeszcze efektywniej działać na rzecz 
środowiska pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Pani 
Anna Janik wraz z Panią Sekretarz ORPiP w Ka-
towicach Marią Grabowską 27 września 2016 r. 
uczestniczyły w kolejnym spotkaniu członków 
Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publiczne-
go. Do Forum przyjęte zostały cztery kolejne 
samorządy, w tym Okręgowa Izba Pielęgnia-
rek i Położnych w Częstochowie oraz Beskidz-
ka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Bielsku-Białej.

Forum podjęło też dwie uchwały. Pierw-
sza z nich: Uchwała nr 2/2016 w sprawie sa-
morządności zawodowej wyjaśnia przepis art. 
17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, zgodnie 
z którym podstawowym zadaniem samorządów 
zawodowych pozostaje sprawowanie pieczy nad 
należytym wykonywaniem zawodów zaufania 
publicznego i dla jego ochrony. Dlatego też sa-
morządy muszą stanowić same o sobie, a inge-
rencja organów Państwa w wewnętrzne sprawy 
samorządowe powinna być ograniczona wyłącz-
nie do przypadków wskazanych w ustawie.

Druga uchwała (nr 3/2016) dotyczyła utwo-
rzenia strony internetowej Forum i przezna-
czenia na ten cel środków fi nansowych. Zgod-
nie stwierdzono, że strona internetowa jest 
niezbędna dla lepszego upowszechnienia idei 
i działań Śląskiego Forum Samorządów Za-
ufania Publicznego zarówno wśród członków 
poszczególnych samorządów, jak i na arenie 
ogólnokrajowej.

Na spotkaniu odczytany został też list Wo-
jewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka, 
w którym pogratulował on wszystkim przedsta-
wicielom samorządów dotychczasowej działal-
ności, życzył im sukcesów w kolejnych latach 
oraz wyraził uznanie dla idei powstania Forum, 
jako inicjatywy, która umożliwi wymianę myśli 
i poglądów pomiędzy jej członkami.

Jak wszyscy zapewne wiedzą, w tym roku 
minęło dokładnie 25 lat od momentu powsta-
nia samorządu zawodowego pielęgniarek i po-
łożnych. W związku z tym doniosłym faktem 
uroczyste obchody Jubileuszu przez OIPiP 
w Katowicach zorganizowane zostały 30 wrze-
śnia 2016 roku w Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu. Dwa dni wcześniej, 28 września, w Ka-
towicach-Panewnikach w Bazylice św. Ludwika 
Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny odprawiona została Msza Święta w intencji 
zmarłych pielęgniarek i położnych. Przemówie-
nie Przewodniczącej ORPiP w Katowicach wraz 
z krótkim komentarzem oraz relację z obcho-
dów Jubileuszu mogą Państwo znaleźć na dal-
szych stronach Biuletynu. 

Mamy nadzieję, że lektura „Naszych Spraw” 
umili Państwu długie jesienne popołudnia, 
a także jeszcze bardziej zmotywuje Państwa do 
działania i angażowania się w prace na rzecz 
samorządu pielęgniarek i położnych. Wszystko 
jest w zasięgu naszych rąk, musimy tylko od-
ważyć się po to sięgnąć.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP
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11 sierpnia Posiedzenie Prezydium ORPIP

25 sierpnia Posiedzenie ORPIP

30 sierpnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

30 sierpnia
Szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej dot. przemocy w rodzinie, 
odżywiania w szkołach oraz negatywnych skutkach uzależnienia od gier 
komputerowych

7 września Spotkanie Pełnomocników ORPIP

8 września Uroczyste obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego OIPIP w Krakowie. 
Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik 

10 września Uroczyste obchody 25-lecia samorządu zawodowego lekarzy weterynarii. 
Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

13-14 września Posiedzenie NRPIP w Warszawie

19 września Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

21 września Spotkanie Przewodniczących Zespołów Problemowych przy ORPIP w Kato-
wicach

22 września Posiedzenie ORPIP

23 września
Konferencja zorganizowana przez Zespół ds organizacji i zarządzania „Za-
rządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie w aspekcie jakości usług me-
dycznych”. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

27 września Spotkanie Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Katowicach. Udział 
wzięła Przewodnicząca Anna Janik oraz Sekretarz Maria Grabowska 

28 września
W Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Katowicach-Panewnikach odbyła się Msza św. w intencji pielęgniarek 
i położnych z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Zawodowego. 

30 wrzesnia Uroczyste obchody z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

30 wrzesnia Inauguracja Roku Akademickiego Śląskiego uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach- Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik 

3 października

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialnosci zawodowej w ZOZ Świę-
tochłowice. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik, Sekretarz Maria 
Grabowska, Mecenas Kinga Rudnik, Zastępca OROZ Agnieszka 
Wojciechowska 

5 października Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. 
Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

6 października

Konferencja dot. odpowiedzialności zawodowej w Szpitalu Miejskim nr 4 
w Gliwicach. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik, Sekretarz 
Maria Grabowska, Mecenas Kinga Rudnik, Zastępca OROZ Agnieszka 
Wojciechowska 

13 października Konferencja dot. odpowiedzialności zawodowej w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych dla Fundacji Unia Bracka w Rudzie Śląskiej

Kalendarium wydarzeń sierpień-wrzesień 2016
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Wyciąg 
z Protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2016 roku
1. Informacje ogólne:

1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszonych gości.
1.2 Omówienie spraw związanych z budynkiem Ośrodka Kształcenia OIPiP zlokalizowanego w Łaziskach 

Górnych. 
1.3 Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
1.4 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych.
1.5 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/
położnego:

2.1  21 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru PiP 
ORPiP w Katowicach (13 pielęgniarek i 8 położnych).

2.2 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach.
2.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 

(1 zgubienie, 1 wymiana stare na nowe)
2.4 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wykreślenia z Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (1 pielęgniarka 

i 2 położne).
3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:

3.1 Omówienie 3 odwołań od decyzji Komisji Kształcenia w sprawie odmowy refundacji kosztów kształ-
cenia.

3.2 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplo-
mowe Pielęgniarek i Położnych.

3.3 Podjęcie uchwały przedmiocie wpisu zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształ-
cenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.4 Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

3.5 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki/pielęgniarza na odbycie przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Wyciąg 
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 15 lipca 2016 roku.
 

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: 
1) Uchwały Nr 520/2016/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i położnych w Katowicach z dnia 

15 lipca 2016 roku w przedmiocie wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
2) Uchwały Nr 521/2016/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 

15 lipca 2016 roku w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia,
3) Uchwały Nr 522/2016/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 15 lip-

ca 2016 roku w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 15 lipca 2016 roku do godz. 9:00 stwierdzono oddanie 17 głosów „za” 
podjęciem ww. Uchwał.
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3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie Wniosków o przyznanie odznaczeń za zasługi dla samorządu pie-
lęgniarek i położnych. 

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie półrocznej korekty budżetu na rok 2016 Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, tj. na dzień 30 czerwca 2016 roku.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie wydatków związanych z kosztami organizacyjnymi obchodów Ju-
bileuszu 25-lecia samorządu.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru fi rmy do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów OIPiP 
w Katowicach.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykonania projektu przyłącza kanalizacyjnego budynku Ośrodka 
Kształcenia w Łaziskach Górnych.

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego budynku 
Ośrodka Kształcenia w Łaziskach Górnych.

3.12 Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków, w jakich powinno odbywać się kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych oraz wysokości czynszu za najem pomieszczeń.

3.13 Podjęcie uchwały w przedmiocie spłaty zaległych składek członkowskich.
3.14 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie umorzenia zaległych składek członkowskich.
3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 617/2016/VII Prezydium ORPiP w Katowicach 

z dnia 27 lipca 2016 roku.
3.16 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji naukowo-szkole-

niowej przez Zespół ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie oraz jej dofi nansowania.
3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji naukowo-szkole-

niowej przez Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz jej dofi nansowania.
3.18 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji naukowo-szkole-

niowej Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz jej dofi nansowania.
3.19 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie konferencji naukowo-szkole-

niowej Zespołu ds. pielęgniarstwa neurologicznego oraz jej dofi nansowania.
3.20 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 18 czerwca 2016 roku.
3.21 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 15 lipca 2016 roku.

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2.2 Wnioski z posiedzenia.

4.2.1.  Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów uczestnictwa (opłata rejestracyjna i koszty 
noclegu) 11 członków Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego w IX Konferencji Medycyny 
Ratunkowej „Kopernik 2016”.

Wyciąg 
z Protokołu posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
w dniu 22 września 2016 roku

1. Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszonych 

gości.
1.2 Prezentacja fi rmy Libris Polska Sp. z o.o. w temacie outsourcingu dokumentów OIPiP.
1.3 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych.
1.4 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/
położnego:

2.1 Podjęcie 19 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru 
PiP ORPiP w Katowicach (15 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, 2 położne).

2.2 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (7 pielęgniarek).
2.3 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 

(5 pielęgniarek – błąd w nazwie miejscowości, błąd w dacie wydania, błąd w miejscu urodzenia, 
2 zagubienia).

2.4 Podjęcie uchwał w przedmiocie wykreślenia z Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (6 pielęgniarek, 
2 położne).
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2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia indywidualnej praktyki.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
3.1 Podjęcie uchwały przedmiocie wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomo-

we Pielęgniarek i Położnych.
3.2 Podjęcie uchwały przedmiocie wpisu zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształ-

cenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.
3.3 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
3.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przepro-
wadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji.

3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia środków z Funduszu Integracyjnego.
3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
3.8 Podjęcie uchwał w przedmiocie wypłaty zapomóg chorobowych i pośmiertnych (2 uchwały losowe, 

2 pośmiertne).
3.9 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie dofi nansowania do leczenia sanatoryjnego.
3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia na raty składek członkowskich.
3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wsparcia fi nansowego dla osób biorących udział w misji 

medycznej do Paragwaju.
3.12 Podjęcie uchwały przedmiocie uchylenia uchwały nr 360/2016/VII w sprawie przyznania pożyczki 

gospodarczej.
3.13 Podjęcie uchwały w przedmiocie zwrotu kosztów przejazdu do Warszawy na obchody Jubileuszu 

25-lecia Samorządu Zawodowego organizowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie kalendarzy „Położna 2017”.
3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla 

położnych.
3.16 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na organizację szkolenia przez Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie treści opinii dotyczącej sposobu podziału miesięcznie środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
3.18 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Okręgowej rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2 Wnioski z posiedzenia.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 27 lipca 2016 roku.

1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, 
położnego:

4.1 Podjęcie 73 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położ-
nej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(49 pielęgniarek, 3 pielęgniarzy, 21 położnych).

4.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach (2 pielęgniarki, 1 położna).

4.3 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (4 wymiana 
stare na nowe, 1 błąd PWZ).

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
5.1 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-

mowe.
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5.2 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe.

5.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał w zakresie wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe.

5.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przepro-
wadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

5.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Zespołu ds. pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
i intensywnej opieki działającego przy OIPiP w Katowicach.

5.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia Funduszu Integracyjnego.
5.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie zamówienia nabożeństwa okolicznościowego za pielęgniarki i po-

łożne.
5.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie zamówienia aranżacji Hymnu pielęgniarskiego na orkiestrę dętą 

oraz zawarcie umowy z Orkiestrą Dętą KWK „Wujek” na wykonanie hymnu w trakcie obchodów 
Jubileuszu 25-lecia Samorządu.

5.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 7 lipca 2016 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1 Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2 Omówienie zasad kompensaty wynagrodzeń za czas wykonywania czynności na rzecz samorządu.
6.3 Wnioski z posiedzenia. 

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

w dniu 11 sierpnia 2016 roku
1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, 

położnego:
4.1 Podjęcie 49 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położ-

nej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(41 pielęgniarek/pielęgniarzy, 8 położnych).

4.2 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, po-
łożnej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach (4 pielęgniarki).

4.3 Podjęcie uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (3 pielęgniarki).

4.4 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (3 pielęgniarki, 2 położne).

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
5.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocnika ORPiP w Katowicach.
5.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty środków z Funduszu Integracyjnego.
5.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia spłaty zaległych składek członkowskich na raty. 
5.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplo-

mowe.
5.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu zmiany w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształcenie 

Podyplomowe.
5.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie 

dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przepro-
wadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

5.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 27 lipca 2016 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1 Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.2 Wnioski z posiedzenia. Sekretarz 

ORPiP w Katowicach
Maria Grabowska
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KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO

mgr Leokadia Jędrzejewska
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani
Mgr Anna Janik
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
40-027 Katowice, ul. Francuska 16

 Szanowna Pani Przewodnicząca, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 lipca 2016 roku - (Znak: OIPiP/DP-KR 2073/2016) w sprawie 
możliwości zatrudnienia położnych (nie posiadających prawa wykonywania zawodu pielęgniarki) 
na blokach operacyjnych wieloprofi lowych oraz zakresu ich uprawnień, tj.uprawnienia do asy-
stowania i pomagania w trakcie zabiegów operacyjnych innych niż ginekologiczno-położnicze, 
jeśli ukończyły kurs kwalifi kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek lub 
pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych przedstawiam opinię w przedmiotowej sprawie. 

 Rodzaj świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez położną określa art. 5.1. ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U.2014.1435). 

Do realizacji świadczeń zdrowotnych na stanowisku położnej operacyjnej, upoważniona jest 
położna, która ukończyła kurs kwalifi kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego prze-
znaczony dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastoso-
wanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifi kacyjne 
oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922) 
lub ukończyła kurs kwalifi kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu dzie-
dzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifi kacyjne (Dz. U. z 2013r. poz. 1562).

 W mojej opinii położna, która ukończyła kurs kwalifi kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego może być zatrudniona na bloku operacyjnym wieloprofi lowym posiadającym 
w swojej strukturze organizacyjnej oddział ginekologiczno-położniczy, onkologiczny (profi l gine-
kologiczny). W przypadku podmiotów leczniczych nie posiadających w swojej strukturze wymie-
nionych oddziałów, położne nie powinny być zatrudnianie na bloku operacyjnym. 

Biorąc pod uwagę uprawnienia położnej do wykonywania określonych w ustawie o zawodach pie-
lęgniarki i położnej świadczeń zdrowotnych, położna zajmując stanowisko położnej operacyjnej 
powinna uczestniczyć samodzielnie w zabiegach z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej 
i cięć cesarskich. Natomiast podczas innych rodzajów zabiegów operacyjnych powinna asysto-
wać pielęgniarce operacyjnej i realizować zadania, do których została przygotowana w ramach 
kształcenia podyplomowego. 

 Z wyrazami szacunku, 

 Konsultant Krajowy
 w dziedzinie pielęgniarstwa

 ginekologicznego i położniczego

 Leokadia Jędrzejewska
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Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska 
i Wielkopolski” nr WND-POWR.05.04.00-00-0009/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE 

ORGANIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

 
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek: 

 
Pielęgniarstwo onkologiczne 

Pielęgniarstwo psychiatryczne 
 

 
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich. 
 
Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w 
Warszawie, 
ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa 
 
Biuro Projektu: Klinika ffx 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 111A/2 
 
W województwie śląskim w najbliższym czasie planujemy realizację kursów: 

 
„Pielęgniarstwo psychiatryczne” - planowane rozpoczęcie – grudzień 2016 r. Katowice/Gliwice 
 
„Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie II edycji kursu – kwiecień 2017 r. - 
Katowice 
 
 
Wymagania w stosunku do kandydatów: 
 

– aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zawodzie 
pielęgniarki/pielęgniarza, 
 

– zamieszkanie i/lub zatrudnienie i/lub prowadzenie działalności na terenie województw: 
dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.  

 
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu: 

 
http://www.kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifikacje 

 
 
Kontakt z działem rekrutacji: 
tel.: 500 176 854 
fax: (12) 398 19 93 
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl 
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Konkursy Wrzesień- Październik  2016r
PPZOZ w Rydułtowach Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Pielęgniarka Oddziałowa  Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.
 Agnieszka Stankiewicz

SP SK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie 
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Pielęgniarka Naczelna Małgorzata Karczmarczyk

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I Rehabilitacji Oddechowej
  Aleksandra Pasella
Pielęgniarka Oddziałowa  II Oddziału Chorób Płuc 
i Chemioterapii Nowotworów  Ramona Mikler

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
   Mirosława Borkowska

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna
 pielęgniarki anestezjologicznej 

Legal liability and medical records of anesthetic nurse
adwokat Kinga Rudnik

Streszczenie: Odpowiedzialność prawna pielęgniarki jest bardzo ważnym elementem 
wykonywania zawodu. Wiedza o prawach i obowiązkach pielęgniarki, pozwala uniknąć 
przykrych konsekwencji prawnych i czuć się pewnie w przypadku skargi pacjenta. Jednym 
z najważniejszych dowodów w postępowaniu prawnym jest dokumentacja medyczna, która 
pozwala na udowodnienie prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych, a także 
obalenia zarzutu tzw. błędu wykonawczego, który staje się co raz bardziej popularny. 

Abstract: Liability nurse is a very important element of the profession. Knowledge of the 
rights and duties of nurses help avoid unpleasant legal consequences and feel confi dent 
when complaints of the patient. One of the most important evidence in legal proceedings 
is medical records, which allows each nurse to demonstrate the proper performance of 
professional duties, as well as the so-called rebut a complaint - the error executive who 
becomes at once more popular.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, dokumentacja medyczna, błąd wykonawczy 
Key words: liability, medical records, error executive

Wykonywanie zawodu pielęgniarki to ogrom-
na odpowiedzialność za życie i zdrowie człowie-
ka. Aby sprostać tej odpowiedzialności istotne, 
obok podnoszenia kwalifi kacji zawodowych przez 
pielęgniarkę, jest poszerzanie wiedzy prawnej 
związanej ściśle z wykonywaniem zawodu pie-
lęgniarki. Wiedza ta pozwala uniknąć przykrych 
konsekwencji skutkujących na dalszą karierę za-
wodową. Świadomość praw i obowiązków zwią-
zanych z zasadami prawidłowego wykonywania 
zawodu pozwala ustrzec się błędów, sprawnie i 
bez strachu podjąć właściwą decyzję oraz spo-
kojnie przyjąć sytuację wniesienia przez pacjenta 
skargi. Z drugiej strony pozwala także na respek-
towanie szacunku wobec własnej osoby (dóbr 
osobistych) oraz godności zawodu. To nie tylko 
bowiem pielęgniarka ma obowiązek przestrzegać 
określonych reguł czy przepisów, to także osoby 
współpracujące z nią, czy też będące odbiorcami 
jej usług mają obowiązki powinnego zachowania. 
Każda osoba biorąca udział w procesie leczenia 
winna być świadoma swoich praw i obowiązków, 
praw drugiej strony i przestrzegać ustalonych za-
sad. Pamiętać należy, iż za sprzeczne z prawem 
zachowanie można ponieść surową odpowiedzial-
ność. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
dotyczących każdego człowieka, ale także odpo-
wiedzialność szczególnego rodzaju – odpowie-
dzialność zawodową.

Odpowiedzialność to szerokie pojęcie, które 
determinuje każdego z nas do określonego za-
chowania w danej sytuacji. Odpowiedzialność 

to także ponoszenie konsekwencji za nasze za-
chowanie, czyny (lub ich brak), a nawet słowa. 
Odpowiedzialność prawna z kolei jest pojęciem 
wielopłaszczyznowym, wielopostaciowym. Odpo-
wiedzialność prawną można ponosić na gruncie 
kilku gałęzi prawa, m.in. na gruncie prawa karne-
go, prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa re-
gulującego zasady wykonywania danego zawodu 
(odpowiedzialność zawodowa). Do najważniej-
szych rodzajów odpowiedzialności prawnej, które 
mogą mieć zastosowanie do wykonywania obo-
wiązków zawodowych przez pielęgniarkę należą:

• odpowiedzialność cywilna – która skutkuje 
zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę lub 
odszkodowaniem za wyrządzoną szkodę

• odpowiedzialność karna – którą jest popeł-
nienie czynu zabronionego (wykroczenia, 
przestępstwa) pod groźbą kary przez ustawę 
(np. Kodeks karny) obowiązującą w czasie 
popełnienia tego czynu

• odpowiedzialność dyscyplinarna – odpo-
wiedzialność pracownika za naruszenie 
obowiązków pracowniczych, jest to odpo-
wiedzialność przed pracodawcą i wyłącznie 
w ramach stosunku pracy 

• odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki– 
ponoszona jest za postępowanie sprzeczne 
z zasadami etyki zawodowej oraz za naru-
szenie przepisów dotyczących wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej

Ponadto jedno zachowanie, czyn (bądź brak dzia-
łania) mogą skutkować poniesieniem  ujemnych 

Artykuł stanowi przedruk publikacji. Oryginalne źródło: Rudnik K. Odpowiedzialność prawna oraz dokumentacja medyczna 
pielęgniarki anestezjologicznej.  <http://evereth.pl/?p=10519>
 PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2015;1(3):145–148. Copyright by Evereth Publishing. 
Opublikowano za zgodą Wydawcy.”
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konsekwencji na gruncie kilku regulacji prawnych. 
W praktyce oznacza to dla osoby, która naruszyła 
obowiązujące ją normy prawne, możliwość wyda-
nia wobec niej kilku decyzji (wyroków, orzeczeń) 
odnośnie tego samego zachowania, np. wyroku 
cywilnego, wyroku karnego, kary dyscyplinarnej 
wymierzonej przez pracodawcę oraz orzeczenia 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 
Warunkiem jest jednak, aby dane zachowanie, 
czyn (bądź bierność) naruszało przepisy z okre-
ślonych dziedzin prawa. Odpowiedzialność ponosi 
się wyłącznie na gruncie tych regulacji prawnych, 
które zostały naruszone (złamane, niedopełnio-
ne). Zatem zachowanie (czyn lub brak działania), 
które wyczerpuje znamiona przepisów prawnych 
z różnych regulacji (np. karnej, cywilnej i zawo-
dowej) może mieć fi nał w postaci wydania kilku 
wyroków lub orzeczeń, w zależności które regula-
cje prawne zostały naruszone tym jednym zacho-
waniem (czynem lub brakiem działania). 

Odpowiedzialność prawna pielęgniarki jest 
ściśle powiązana z obowiązkiem prowadzenia 
w sposób prawidłowy dokumentacji medycznej. 
To dokumentacja medyczna bowiem będzie w 
wielu przypadkach odpowiadała na pytanie orga-
nów prowadzących postępowanie, czy doszło do 
naruszenia reguł prawnych lub/i etycznych. Pra-
widłowo sporządzona dokumentacja medyczna 
jet wiarygodnym dowodem w postępowaniu i daje 
odpowiedzi na wiele pytań. W wielu przypadkach 
wskazuje kto z uczestników postępowania (skar-
żący, pokrzywdzony, obwiniona, oskarżona, świa-
dek) mówi prawdę. To na dokumentacji medycz-
nej także opiera się biegły sądowy wydając swoją 
opinię. Oczywiście dokumentacja medyczna win-
na zostać sporządzona w sposób odpowiadający 
wymogom prawnym, a więc w porządku chro-
nologicznym, czytelnie, na bieżąco, nie powinna 
zawierać luk czy niejednoznacznych stwierdzeń. 
W zapisach w dokumentacji nie powinny znaleźć 
się też skróty wpisów używanych przez personel, 
za wyjątkiem powszechnie znanych jak EKG, RTG 
itp. Wpisy w dokumentacji medycznej należy do-
konywać w taki sposób, aby osoby oceniające ją 
w przyszłości mogły wyprowadzić tożsame wnio-
ski odnośnie informacji, jakie chciała umieścić 
w niej osoba dokonująca wpisu. 

Nie bez znaczenia pozostają także tzw. wpisy 
fakultatywne, których nie wymaga ani ustawa ani 
rozporządzenie. Są to wpisy, które pielęgniarka 
uważa za istotne z punktu widzenia np. pełnio-
nego dyżuru. Dotyczą one np. stanów emocjo-
nalnych pacjenta, obrażania przez pacjenta per-
sonelu, zgody ustnej czy konkludentnej, innych 
wydarzeń mających miejsce w trakcie dyżuru. 
Sygnalizowanie zaistniałego błędu organizacyj-
nego jest także ważnym wpisem fakultatywnym, 
który może mieć w przyszłości wpływ podczas 
oceny odpowiedzialności prawnej. To pielęgniarka 

decyduje, które z wpisów i informacji umieści w 
raporcie pielęgniarskim i nie może spotkać się w 
tym zakresie z ograniczeniami czy nakazami ze 
strony przełożonych. 

 Prowadzenie dokumentacji medycznej sta-
nowi więc obowiązek każdego podmiotu leczni-
czego, a także lekarza, pielęgniarki oraz położ-
nej prowadzących praktykę. Przepisy regulujące 
ten obowiązek wyznaczają takie same zasady dla 
każdego z tych podmiotów. Jedną z podstawo-
wych funkcji obowiązku prowadzenia dokumen-
tacji medycznej jest kontrola (weryfi kacja) czy 
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowot-
nych przebiega prawidłowo, a to ściśle związa-
ne jest z ustaleniem zasad odpowiedzialności za 
zdarzenia jakie miały miejsce podczas udzielania 
tych świadczeń. 

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011r. Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania (z dnia 21 grudnia 2010r, Dz. U. 
2010.252.1697 z późn. zm) szczegółowo regulu-
je zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, 
przypisując każdemu z podmiotów uczestniczą-
cych w udzielaniu świadczeń zdrowotnych okre-
ślone zadania. Zadania te (obowiązki) charak-
teryzują się tym, iż nie mogą zostać wykonane 
przez inne osoby, jeśli nie zostały one wskazane 
wyraźnie przez przepisy prawa. 

Zgodnie z § 4 wskazanego rozporządzenia: 
„Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocz-
nie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, 
w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 
Każdy wpis w dokumentacji opatruje się ozna-
czeniem osoby dokonującej wpisu…”. Oznaczenie 
osoby dokonującej wpisu w dokumentacji me-
dycznej polega na wskazaniu: nazwiska i imienia 
tej osoby, tytułu zawodowego, uzyskanych spe-
cjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu 
(w przypadku lekarza, pielęgniarki lub położnej) 
oraz podpisu tej osoby ( por. §10 ust. 1 pkt 3 ww 
rozporządzenia).

Istotną formą dokumentacji zbiorczej we-
wnętrznej prowadzonej w podmiocie leczniczym 
jest księga raportów pielęgniarskich. Jak już 
sama nazwa wskazuje, raporty te dotyczą czyn-
ności wykonywanych przez pielęgniarki i sporzą-
dzają je pielęgniarki. Sporządzenie i podpisanie 
raportu pielęgniarskiego jest wyłącznym obo-
wiązkiem prawnym pielęgniarki. Każda pielę-
gniarka wpisuje w raporcie tylko te okoliczności, 
które są związane z dyżurem przez nią pełnionym 
osobiście i udzielanymi osobiście świadczeniami 
zdrowotnymi. To subiektywna z punktu widze-
nia pielęgniarki relacja z przebiegu zdarzeń. To 
szansa na wskazanie przełożonym błędu organi-
zacyjnego, niewłaściwego zachowania pacjenta 
czy wykonania większej liczby czynności wobec 
pacjenta tego potrzebującego. Żadna osoba 
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z pozostałego personelu nie ma upoważnienia 
prawnego do sporządzenia i podpisania raportu 
pielęgniarskiego oprócz pielęgniarki, którego ten 
raport dotyczy. Nie możliwe jest zatem sporzą-
dzanie raportów „w zastępstwie” np. przez innego 
lekarza, pielęgniarkę czy położną. Obowiązujące 
rozporządzenie wyraźnie wskazuje na obowiązek 
osobistego sporządzenia i podpisania raportu.. 
Zwrócić uwagę należy także na fakt, iż sporzą-
dzenie, to odrębna czynność od podpisania ra-
portu. Sporządzenie, to opis przebiegu pewnych 
wydarzeń, istotnych okoliczności, które miały 
miejsce podczas dyżuru i bezpośrednio związa-
nych z osobą pełniącą ten dyżur. Innymi słowy 
jest to dokonanie wpisu do raportu. Zatem czyn-
ność ta wymaga autorstwa osoby sporządzającej 
raport. Podpis pod raportem z kolei, to czynność 
charakteryzująca się poświadczeniem prawdzi-
wości informacji zawartych w treści tego raportu. 
 Analogiczne zasady odnoszą się do raportów le-
karskich. Żadna pielęgniarka nie jest uprawniona 
do sporządzania ich treści, tak jak do sporządza-
nia treści innych dokumentów przeznaczonych 
prawnie wyłącznie do wypisania przez lekarza. 
Ważne, aby tego przestrzegać i dokonywać wpi-
sów w miejscach do których nie jest się upraw-
nionym przez przepisy prawa.

Z uwagi na fakt, iż zasady sporządzania ra-
portów pielęgniarskich zostały ustalone w akcie 
prawnym wysokiej rangi, tj. w drodze rozporzą-
dzenia, podlegającego bezpośrednio ustawie, nie 
zgodnym z prawem jest uregulowanie tych zasad 
w odmienny sposób, aktami niższego rzędu, jak 
np. zarządzeniami czy wytycznymi osób kieru-
jących podmiotami leczniczymi. Zmiana zasad 
sporządzania raportów może zostać dokonana 
wyłącznie w drodze rozporządzenia lub ustawy. 
Wszelkie odstępstwa od wymienionych zasad 
czy ich modyfi kacja poprzez wydawanie aktów 
niższego rzędu, stanowią naruszenie przepisów 
obowiązującego prawa i w zakresie niezgodnym 
z treścią rozporządzenia nie obowiązują. W ich 
miejsce należy stosować przepisy omawianego 
rozporządzenia. 

Tożsame zasady odnoszą się także do innych 
wpisów dokumentacji medycznej, które z uwagi 
na rodzaj posiadają wyraźne wskazania, kto po-
siada uprawnienie ich dokonywania. I tak w myśl 
§ 18 ust. 3- 6 poszczególne rodzaje wpisów do-
konywane są przez następujące osoby z persone-
lu medycznego:

„...4.Wpisy w karcie zleceń lekarskich są do-
konywane przez lekarza prowadzącego lub leka-
rza sprawującego opiekę nad pacjentem. Wpisy 
o wykonaniu zlecenia są dokonywane przez oso-
bę wykonującą zlecenie.

5.Wpisy w karcie indywidualnej opieki pielę-
gniarskiej lub karcie indywidualnej opieki pro-

wadzonej przez położną są dokonywane przez 
pielęgniarkę lub położną sprawującą opiekę nad 
pacjentem. Wpisy o wykonaniu zlecenia, czyn-
ności pielęgniarskiej lub położniczej są dokony-
wane przez osobę realizującą plan opieki.

6.Wpisy dotyczące monitorowania bólu są 
dokonywane przez lekarza, pielęgniarkę lub po-
łożną.”.

Pielęgniarka anestezjologiczna również zo-
bowiązana jest stosować wszystkie wyżej opi-
sane zasady. Dodatkowo obowiązki pielęgniarki 
anestezjologicznej doprecyzowuje Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie standardów postępowania medycz-
nego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii dla podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. Akt ten zawiera kolejne wskazówki 
wpływające na zasady odpowiedzialności praw-
nej, a przede wszystkim porządkuje czynności 
jakie należą bezwzględnie do lekarza, a jakie 
winna wykonać pielęgniarka. Nie jest możliwe 
zastępstwo przez pielęgniarkę lekarza podczas 
czynności, które z mocy przepisów obowiązują-
cych należą do lekarza. Do zapisów takich nale-
zą m.in.:

− Lekarz specjalista anestezjologii i inten-
sywnej terapii przejmuje na wezwanie pro-
wadzenie resuscytacji i podejmuje decyzję 
o jej zakończeniu;

− W podmiocie leczniczym świadczenia zdro-
wotne z zakresu anestezji, polegające na 
wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz 
znieczulenia regionalnego: zewnątrzopono-
wego i podpajęczynówkowego, mogą być 
udzielane wyłącznie przez lekarza specjali-
stę anestezjologii i intensywnej terapii;

− lekarz dokonujący znieczulenia może w tym 
samym czasie znieczulać tylko jednego pa-
cjenta; podczas znieczulenia z lekarzem 
współpracuje pielęgniarka anestezjologicz-
na; dotyczy to również znieczuleń wykony-
wanych poza salą operacyjną; 

− przed przystąpieniem do znieczulenia le-
karz dokonujący znieczulenia, a w przypad-
ku lekarza w trakcie specjalizacji również 
lekarz nadzorujący znieczulenie, jest obo-
wiązany: sprawdzić wyposażenie stanowi-
ska znieczulenia, skontrolować sprawność 
działania wyrobów medycznych niezbędnych 
do znieczulenia i monitorowania,skontrolo-
wać właściwe oznakowanie płynów infuzyj-
nych, strzykawek ze środkami anestetycz-
nymi, strzykawek z lekami stosowanymi 
podczas znieczulenia,przeprowadzić kontro-
lę zgodności biorcy z każdą jednostką krwi 
lub jej składnika przeznaczoną do przetocze-
nia w przypadku konieczności jej toczenia;
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− lekarz dokonujący znieczulenia wy-
pełnia kartę przebiegu znieczulenia, 
uwzględniającą w szczególności jego 
przebieg, dawkowanie anestetyków 
i innych leków, aktualne wartości pa-
rametrów podstawowych funkcji życio-
wych oraz ewentualne powikłania; 

W przypadkach zarezerwowanych ustawowo 
wyłącznie dla lekarza pielęgniarka nie ma prawa 
go zastąpić, nawet przy takiej czynności jak doko-
nanie wpisu w dokumentacji, który następnie pod-
pisze lekarz. W świetle obowiązujących przepisów 
jest to niedopuszczalne. Z kolei w przypadku po-
jawienia się błędnego wpisu w dokumentacji me-
dycznej, niedozwolone jest jego trwałe usuwanie 
(np. korektorem). Treść § 4 ust. 3 rozporządzenia 
nakazuje bowiem w takiej sytuacji zamieszcze-
nie przy błędnym wpisie adnotacji o przyczynie 
błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej 
adnotacji.

Pielęgniarka anestezjologiczna spotyka się na 
co dzień także z innym problemem – brakiem do-
kumentacji, w której mogłaby udokumentować 
swoje czynności, wykonane zadania, czy wskazać 
na te fakty, które były istotne podczas jej dyżu-
ru. Brak takiej dokumentacji osłabia pozycję do-
wodową pielęgniarki anestezjologicznej w razie 
zarzutów. Traci ona wówczas jeden z koronnych 
dowodów na swoją obronę, czasem jedyny do-
wód. Warto więc zabiegać o utworzenie na od-
dziale odpowiednich wzorów dokumentacji, we-
dług potrzeb pielęgniarek anestezjologicznych. 
Prawo nie zabrania takich działań. Pozwoli to 
pielęgniarkom anestezjologicznym czuć się pew-
niej podczas wykonywanych obowiązków. Przy-
kładem takiego wzoru jest zalecana przez Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Terapii „Karta czynności pielęgniar-
ki anestezjologicznej”. Wprowadzenie na oddział 
takiej karty stanowi bardzo mocny dowód dla 
pielęgniarki anestezjologicznej i pomoże ode-
przeć ewentualne zarzuty. Pozwala także na rze-
telną ocenę pracy i wykonywanych obowiązków.

W ostatnim czasie coraz szerzej mówi się tak-
że o błędzie wykonawczym pielęgniarki. Błąd 
wykonawczy polega nie tylko na błędnym wy-
konaniu prawidłowego zlecenia lekarskiego, ale 
i na wykonaniu zlecenia lekarskiego, którego pie-
lęgniarka nie powinna wykonać w świetle aktu-
alnej wiedzy medycznej, np. podaniu omyłkowo 
wpisanej złej dawki leku, czy nazwy leku. Usta-
wa o zawodzie pielęgniarki i położnej wyraźnie 
wskazuje w art. 15 ust. 3, iż „W przypadku uza-
sadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna 
mają prawo domagać się od lekarza, który wydał 
zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania”. 
Jest to obowiązkiem pielęgniarki wykonującej 
zawód samodzielny. Ponadto art. 13 ww ustawy 
stwierdza, iż: „Pielęgniarka i położna mają pra-

wo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta 
oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o 
stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, propono-
wanych metodach diagnostycznych, leczniczych, 
rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających 
się przewidzieć następstwach podejmowanych 
działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych 
przez siebie świadczeń zdrowotnych”.Wykonanie 
pisemnego zlecenia lekarskiego jest obowiąz-
kiem pielęgniarki i położnej. Jednakże nie należy 
tego rozumieć w ten sposób, iż każde zlecenie 
lekarskie, powinno się wykonać bezkrytycznie 
i bezwarunkowo. Świadczą o tym zapisy wyżej 
powołanych przepisów, które nakładają na pielę-
gniarkę obowiązek uprzedniej analizy, czy zlece-
nie nie budzi wątpliwości merytorycznych. Pie-
lęgniarka wykonuje bowiem samodzielnie swój 
zawód i podlega szerokiej odpowiedzialności za 
podjecie swoich działań. W przypadku wyko-
nania zlecenia lekarskiego, którego wątpliwość 
mogła rozpoznać, będzie ponosiła za to odpowie-
dzialność prawną. Zawód pielęgniarki i położnej 
z uwagi na fakt, iż jest samodzielnym zawodem, 
implikuje odpowiedzialność prawną za wyko-
nywanie czynności zawodowych niezgodnych 
z przepisami prawa, niezależnie od czynności 
i zachowania innych osób, nawet przełożonych 
(w tym lekarzy). Każda pielęgniarka i położna 
zobowiązana jest zatem do zweryfi kowania czy 
może wykonać dane zlecenie lekarskie oraz, czy 
jego wykonanie nie narazi pacjenta na szkodę, 
a jej samej na odpowiedzialność. 

Zatem prawidłowo prowadzona dokumentacja 
medyczna daje większą pewność każdej pielę-
gniarce podczas wykonywanych obowiązków za-
wodowych, a przede wszystkim wzmacnia ją do-
wodowo, co w dzisiejszej dobie jest nieocenione.

 
Podstawa prawna/ piśmiennictwo:

1. ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038);

2. ustawa z dnia 15 lipca 20011r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039);

3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. 
zm);

4. ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012.nr 159 t.j 
z późn. zm);

5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny 
(Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm);

6. ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny (Dz. 
U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm);

7. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 
Dz.U.2014.1502 j.t. 

8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. 
2010.252.1697 z późn. zm).

9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 
2012 r. w sprawie standardów postępowania me-
dycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii dla podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (Dz. U. 2013. 15);
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Ach, co to był za wyjątkowy dzień…

Gdyby jeszcze 25 lat temu ktoś zapytał dowolną pielęgniarkę lub położną czy 
wyobraża sobie, że powstanie samorząd reprezentujący jej grupę zawodową, zapew-
ne usłyszałby odpowiedź przeczącą, a być może zostałby też wyśmiany za niedorzecz-
ne pomysły. Tymczasem, drodzy Państwo, samorząd zawodowy pielęgniarek i położ-
nych istnieje już od ćwierć wieku i nie ustaje w działaniach na rzecz wszystkich swoich 
członków.

Przez minione 25 lat w Polsce, jak i na ca-
łym świecie, zaszło wiele zmian: zmienił się 
ustrój polityczny naszego kraju, nastało nowe 
millenium, ludzkość dokonała ogrom-
nego postępu technologicznego, Pol-
ska przystąpiła do Unii Europejskiej… 
Wszystkie te wydarzenia były również 
udziałem pielęgniarek i położnych, któ-
re na przestrzeni tych lat budowały swój 
autorytet wśród przedstawicieli innych 
zawodów medycznych, pacjentów, jak 
i całego społeczeństwa. To, co zostało 
już dokonane, godne jest najwyższej 
pochwały. Nic więc dziwnego, że od po-
czątku września kolejne Okręgowe Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Polsce oraz 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
organizują uroczystości mające na celu 
uczczenie dnia 19 kwietnia 1991 roku, 
w którym Sejm Rzeczpospolitej Pol-
ski uchwalił ustawę o samorządzie zawodo-
wym pielęgniarek i położnych (opublikowaną 
w Dzienniku Ustaw 14 maja 1991 roku).

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach uroczyste obchody Jubile-
uszu powstania samorządu pielęgniarek i po-
łożnych zaplanowane zostały na 30 września 
2016 roku.

Przygotowania do uroczystości pod kierow-
nictwem Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anny 
Janik trwały od wielu miesięcy, gdyż niezwy-
kle istotnym było, aby tak doniosły Jubileusz 
uczczony został z należytą powagą i splendo-
rem. Dużym wyzwaniem było znalezienie od-
powiednio dużego budynku tak, by jak naj-
większa liczba pielęgniarek i położnych mogła 
wziąć udział w obchodach. Po długim namy-
śle, decyzją Okręgowej Rady, wybrany został 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wówczas moż-
na było przystąpić do wysyłania zaproszeń, 
rozpocząć rejestrację internetową członków 
samorządu, którzy zechcieli zaszczycić nas 
swoją obecnością na uroczystościach itd. itd… 
Wykonany został ogrom pracy, jednak z sa-
tysfakcją można powiedzieć, że było warto.

Przed głównym wejściem Domu Muzyki i 

Tańca w Zabrzu, przybyłych witała muzyka w 
wykonaniu Orkiestry Górniczej KWK „Wujek” 
pod batutą maestro Henryka Morcinczyka. 

Choć początek części ofi cjalnej obchodów za-
planowany był na godzinę 14.30, zaprosze-
ni goście przybyli do Zabrza nieco wcześniej 
i wraz z upływem czasu na sali można było 
wyczuć narastającą atmosferę radosnego 
oczekiwania na wydarzenie, które niebawem 
miało się rozpocząć.
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W końcu nadeszła długo wyczekiwa-
na chwila i rozbrzmiały fanfary. Pan Dariusz 
Niebudek, prowadzący uroczystość powitaw-
szy wszystkich obecnych wygłosił kilka słów na 
temat jubileuszu, po czym oddał głos Przewod-
niczącej ORPIP w Katowicach Annie Janik.

Pani Anna Janik w swoim wystąpieniu pod-
kreśliła fakt, że pielęgniarstwo i położnictwo 
towarzyszyły ludzkości od starożytności. Do 
ubiegłego stulecia osoby wykonujące te zawo-
dy nie były należycie doceniane. Nie postrze-
gano ich jako samodzielnych profesjonalistów. 
Trudno nie zauważyć, iż to następstwo wciąż 
silnie zakorzenionego w świadomości poglądu, 

że pielęgniarka lub położna „służy” przy łóżku 
pacjenta.

Następnie Pani Przewodnicząca przytoczyła 
słowa księdza Jerzego Tischnera, który w 1993 
roku był gościem Komisji Prawa i Legislacji 
przy Naczelnej Radzie: „Należy uwypuklić war-
tość pielęgniarki, jako istoty, która zna inaczej, 
głębiej pacjenta, bo lekarze wiedzą z maszyn, 
co dzieje się w środku człowieka, natomiast 
pielęgniarka musi sobie zdawać sprawę z tego, 
że zaszczepia siłę życia”. Według Pani Anny 
Janik w praktyce oznacza to, że pielęgniarka 
czy położna, będąc w pełni wykwalifi kowanym 
profesjonalistą, ma prawo domagać się sza-
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cunku od pacjentów i przedstawicieli innych za-
wodów medycznych, ale nie może zapominać 
o zwykłej, ludzkiej empatii, bo często to wła-
śnie od pielęgniarki/położnej zależy, jak będzie 
wyglądał czas, który pacjent spędzi w szpitalu. 
Chodzi o to, by znaleźć „złoty środek”, bo bycie 
profesjonalistą nie oznacza braku współczucia 
wobec osób bezbronnych i cierpiących.

Po przemowie Pani Przewodniczącej wszy-
scy zostali poproszeni o powstanie i nastąpiło 
uroczyste wprowadzenie na scenę Sztanda-

ru OIPiP w Katowicach, czego dokonał Poczet 
Sztandarowy w składzie: Pan Jarosław Panek 
(pielęgniarz), Pani Ewa Molka (pielęgniarka) 
i Pani Anna Rybarska (położna). Wówczas or-
kiestra górnicza KWK „Wujek” zagrała hymn 
pielęgniarski, co wzbudziło widoczny zachwyt 
wśród publiczności. Po tej doniosłej chwili pa-
dła komenda: „Poczet Sztandarowy – wystąp!”. 

Pan Dariusz Niebudek wraz z Panią Anną 
Janik powitali wszystkich zgromadzonych 
na sali, mn. Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych – mgr Zofi ę Małas, Pre-
zydenta Miasta Zabrze – Panią Małgorzatę 
Mańka-Szulik, członków wszystkich kaden-
cji samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, Przewodniczące Okręgowych 
Rad Pielęgniarek i Położnych w całej Pol-
sce,  Prorektora ds. rozwoju i promocji Uczel-
ni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach prof. Dr hab. n. med. Violettę 
Skrzypulec-Plinta, Dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w So-
snowcu dr Ewę Nogaj, Kanclerza Wyższej 
Szkoły Medycznej w Sosnowcu mgr Danutę  
Obcowską, Dziekana Zamiejscowego Wydziału 
Nauk o Zdrowiu w Tychach Śląskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Kato-
wicach dr hab. n. med. Jerzego Siemianowicza, 
Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk Zamiej-
scowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Tychach 
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. 
J. Ziętka w Katowicach dr Marię Trzeciak, 
Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonię 
Grychtoł, Przewodniczącą Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mgr 
Krystynę Klimaszewską i innych.

Część z gości zabrała głos i składając bukiety 
pięknych kwiatów na ręce Pani Przewodniczą-
cej, gratulując pielęgniarkom i położnym tak 
wspaniałego jubileuszu, życząc , by samorząd 
nadal działał równie prężnie i niestrudzenie, 
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jak dotychczas oraz odnosił kolejne sukcesy.
W dalszej części obchodów wyróżniono 

członków samorządu statuetką „Diamentowy 
Czepek”. Jest ona przyznawana pielęgniarkom 
i położnym za upowszechnianie etyki zawo-
dowej, wzorowe wykonywanie obowiązków 
zawodowych oraz współdziałanie na rzecz in-
tegrowania środowiska zawodowego. Z dumą 
możemy przekazać Państwu, że w tym roku 
„Diamentowe Czepki” z rąk Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Anny Janik oraz Sekre-
tarz ORPiP w Katowicach Marii Grabowskiej 
otrzymały 163 pielęgniarki i położne i jeden 
pielęgniarz. 

Po wręczeniu statuetek, na scenę poproszo-
na została Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Pani Zofi a Małas, która wraz z Pa-
nią Anną Janik oraz Panią Marią Grabowską 
wręczały odznaczenia „Zasłużony dla Samo-
rządu Pielęgniarek i Położnych”. Odznaczenia 
te są wręczane członkom samorządu za za-
sługi w działalności na rzecz samorządu oraz 
upowszechnienia etyki zawodowej, wzorowe 
wykonywanie obowiązków na rzecz organów 
samorządu, współdziałanie na rzecz integro-
wania środowiska zawodowego oraz podejmo-
wanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia 
społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa 
i organizacji ochrony zdrowia, przy czym od-
znaczenia brązowe i srebrne są odznaczeniami 
niższego stopnia, a odznaczenie złote – wyż-
szego stopnia.

Bardzo wzruszającym momentem była chwi-
la, w której wyczytane zostało nazwisko Pani 
Marii Frąckowiak – Członka ORPiP w Katowicach 
poprzednich kadencji oraz niestrudzonej dzia-
łaczki na rzecz całego środowiska zawodowego 
pielęgniarek i położnych. Niestety, stan zdro-
wia nie pozwolił Pani Marii osobiście przybyć na 
uroczystość, dlatego w jej imieniu odznaczenie 
odebrał syn. Pani Anna Janik wręczając odzna-
czenie Panu Frąckowiak prosiła, by w imieniu 
całego samorządu zechciał przekazać Mamie 

gorące pozdrowienia i najlepsze życzenia.
Pani Grażyna Bonek-Wytrych wyróżniona zo-

stała „Honorowym Odznaczeniem Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych”, które przyznawane 
jest instytucjom lub osobom spoza samorządu 
za wspieranie swoim działaniem samorządu, 
sprawowanie patronatu nad przedsięwzięciami 
oraz pomoc w realizacji projektów podejmowa-
nych przez samorząd.

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień i odzna-
czeń, zgromadzeni na sali zostali poproszeni 
o powstanie, a Poczet Sztandarowy otrzymał 
komendę, by wyprowadzić Sztandar. Na tym 
zakończyła się pierwsza część uroczystości. 
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach zaprosi-
ła wszystkich obecnych na poczęstunek, a na-
stępnie na sztukę teatralną „Złodziej” w reży-
serii Cezarego Żaka.

Autorem tej wyśmienitej komedii kryminal-
nej jest Eric Chappelli, a na scenie podziwiać 
można było Cezarego Żaka (w roli tytułowego 
Złodzieja), Izabelę Kunę, Renatę Dancewicz, 
Leszka Lichotę oraz Rafała Królikowskiego. 

Aktorzy w mistrzowski sposób oddali peł-
ną humoru historię złodzieja, który zostaje 
przyłapany na gorącym uczynku przez John’a 
i Barbarę w ich domu. Małżeństwu towarzyszy 
para przyjaciół – Jenny i Trevor. Złodziej, któ-
ry bynajmniej nie jest zwykłym opryszkiem, 
przeszukując dom, poznał tajemnice jego 
mieszkańców i wykorzystując swój ogrom-
ny intelekt, zmusił pozostałych bohaterów do 
gruntownego przewartościowania łączących 
ich relacji. Błyskotliwe żarty, jak i gra aktorów 
zachwyciły publiczność. 

Jak więc widać, 30 września obfi tował 
w dużą ilość wrażeń i emocji, ale nie da się 
ukryć, że wszyscy mogą być zadowoleni z ob-
chodów Jubileuszu 25-lecia istnienia Samorzą-
du Pielęgniarek i Położnych zorganizowanych 
przez OIPIP w Katowicach. Jeszcze raz dzięku-
jemy wszystkim, którzy tego dnia zaszczycili 
nas swoją obecnością w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu i gratulujemy laureatom „Diamen-
towego Czepka” oraz odznaczonym za zasłu-
gi dla samorządu. Mamy głęboką nadzieję, że 
kolejne rocznice również świętować będziemy 
wspólnie, bo – co warto podkreślić – święto 
Samorządu, to święto wszystkich, którzy swo-
je życie zawodowe związali z pielęgniarstwem 
i położnictwem. Samorząd – to każda pielę-
gniarka i położna oraz każdy pielęgniarz i po-
łożny w kraju. I o tym należy pamiętać.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP
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StomaPERSONA 2016 
dla Pani Jolanty Mączka

5 października, w Pałacu Prymasowskim  w Warszawie wręczone zostały nagro-
dy stomaPERSONA. W trakcie Gali Finałowej II edycji Plebiscytu wyróżniono między 
innymi pielęgniarkę Oddziału Chirurgii Ogólnej Jolantę Mączka Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu.

Głównym celem Plebiscytu było na-
grodzenie osób, które aktywnie dzia-
łają na rzecz osób z wyłonioną sto-
mią, pomagają im w powrocie do 
zdrowia, a także uświadamiają spo-
łeczeństwo odnośnie życia ze stomią.
Sposób funkcjonowania większości ludzi 
w następstwie wyłonienia stomii zmienia 
się diametralnie. Dlatego też w Szpitalu 
Miejskim w Zabrzu działa grupa wsparcia 
dla osób z wyłonioną stomią w ramach 
której prowadzone są zajęcia grupowe 
i konsultacje indywidualne z wybranych 
zagadnień:

 
•Pielęgnacja stomii:

Spotkania prowadzone przez doświadczone pielęgniarki, których celem jest przekazanie fa-
chowych porad praktycznych w zakresie zaopatrzenia i higieny stomii, oraz zapoznanie z naj-
nowszą ofertą rynku w tym zakresie. 
• Aktywność fi zyczna:

Zajęcia prowadzone przez rehabilitanta, których celem jest zmniejszanie i nadrabianie ogra-
niczeń fi zycznych spowodowanych przebytą chorobą lub współistniejących. Zapoznanie z możli-
wościami uprawiania rekreacji fi zycznej.
• Zajęcia z psychologiem:

Pra ca grupowa na zasadach grupy wsparcia. Zajęcia edukacyjne w tematach: budowanie 
pozytywnego wizerunku siebie, relacje społeczne, komunikacja, radzenie sobie z sytuacjami 
trudnymi. 
• Zajęcia z seksuologiem:

Zajęcia są prowadzone na zasadzie luźnej dyskusji grupowej oraz konsultacji indywidualnych 
i partnerskich. 

Składamy serdeczne gratulacje Pani Jolancie Mączka z  otrzymanego wyróżnie-
nia. Jest ono docenieniem rzetelnej pracy, empatii i szacunku jakim w codziennej 
pracy obdarza każdego Pacjenta. Niech będzie motywacją do dalszych działań na 
rzecz pacjentów. 

Życzymy satysfakcji  z wykonywania zawodu Pielęgniarki, radości w życiu oso-
bistym, wszelkiej pomyślności.

 Przewodnicząca Anna Janik,
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
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Wyniki Konkursu 

„Mój sposób na  profi laktykę chorób nowotworowych”

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród za zdobycie I, II, III miejsca oraz 
dwóch wyróżnień miało miejsce w dniu 7.10.2016 roku na IX Ogólnokrajowej konfe-
rencji  naukowo – szkoleniowej „NOMED 2016” w Domu Lekarza w Katowicach 

Laureatki  konkursu 
I miejsce – Ksenia Jońca 

Pielęgniarka- Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
zachowawczego i kardiologicznego.

Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach - Sala Intensywnego
 Nadzoru Kardiologicznego przy Oddziale Wewnętrznym  

II miejsce – Jolanta Biernacka 
Pielęgniarka środowiskowo- rodzinna

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szerzyny (woj.małopolskie)

III miejsce – Anna Jaworska
Indywidualna praktyka pielęgniarska

Częstochowa (woj. śląskie)

Wyróżnienia
I – Edyta Wach

Pielęgniarka (licencjat z pielęgniarstwa)
Archidiecjezjalny Dom Hospicyj-

ny św. Jana Pawła II w Katowicach, 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krzyżowicach,

II – Magdalena Anton
Studentka pielęgniarstwa II° stu-
dia stacjonarne  Śląski Uniwersy-

tet Medyczny w Katowicach

Laureatom konkursu zostały również wręczone nagrody ufundowane przez : 

• Redakcję Magazynu Pielęgniarki i Położnej
• Nestle Polska S.A.
• Hexanowa Sp.zo.o.
• Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Oleśnie
• Katarzyna Kwiecień – Drab 

• Zespół muzyczny SELEX z Gliwic w składzie 
Gotfryd Palenga, Bernard Palenga, Rafał 
Palus

• Kancelaria Radcy Prawnego z Katowic
• Urszula Sarnek

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Onkologicznego przy ORPIP w Katowicach

Od lewej strony:
Ksenia Jońca,

Jolanta Biernacka,
Iwona Woźniak,
Anna Jaworska, 

Magdalena Anton,
Edyta Wach
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Rola i znaczenie edukacji pacjenta 
z Przewleką Chorobą Nerek 

mgr Ilona Starek 
Specjalista piel. nefrologicznego, 

członek zespołu do spraw piel. nefrologicznego 
Gliwickie Centrum Medyczne Oddział wewnętrzno - nefrologiczny

mgr Anna Janus 
Specjalista piel. nefrologicznego, 

Przewodnicząca zespołu do spraw piel. nefrologicznego
 Stacja dializ

 
Aby umożliwić pacjentowi aktywne uczestnictwo w procesie leczenia i ułatwić 

adaptację w chorobie potrzebna jest szeroko rozumiana edukacja zdrowotna. Edu-
kacja ułatwi choremu podejmowanie zachowań prozdrowotnych, a przede wszystkim 
pozwoli odzyskać pewność siebie, kontrolę nad chorobą oraz może pomóc odzyskać 
poczucie bezpieczeństwa. Aby właściwie dotrzeć do pacjenta zaleca się rozmowę in-
dywidualną. Wskazówki należy dostosować indywidualnie do stanu klinicznego pa-
cjenta, poziomu wiedzy i wykształcenia. Pogadanki należy prowadzić cyklicznie
 w razie potrzeby powtórzyć omawiany materiał. 

Ciągle rozwijające się pielęgniarstwo a tak-
że nowe, dynamiczne podejście do zdrowia 
i choroby sprawiają, że sytuacja zawodowa 
pielęgniarek począwszy od połowy lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku uległa dużym 
przemianom. Do tego stanu przyczyniło się 
nie tylko ustanowienie 
Karty Praw Pacjenta 
ale przede wszystkim 
uchwalenie i zatwier-
dzenie nowej Ustawy 
o Zawodach Pielęgniarki 
i Położnej.

Ustawa ta daje 
obecnie pielęgniarce 
szeroką niezależność, 
możliwość stanowienia 
norm, samodzielność 
działań oraz wysokie poczucie odpowiedzial-
ności zawodowej. Wszystkie te akty prawne są 
wspierane poprzez Kodeks Etyki Zawodowej 
Pielęgniarki i Położnej, uwzględniają bowiem 
one nowe spojrzenie na zadania zawodowe 
stawiane pielęgniarkom w obecnym systemie 
opieki zdrowotnej. Obecne możliwości kształ-
cenia pielęgniarek, a także aktualne usta-
wodawstwo zawodowe nie ograniczają pracy 
pielęgniarek jedynie do wykonywania zleceń 
lekarskich, ale przede wszystkim pozwalają na 
samodzielny rozwój zawodowy. Ustawa o Za-
wodach Pielęgniarki i Położnej zawiera zestaw 
świadczeń do których realizacji pielęgniarka 
jest przygotowana. W myśl tej ustawy, pie-
lęgniarka, wypełniając obowiązki zawodowe 
wobec pacjenta wykonuje zadania spełniające 
nie tylko funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, 

promującą zdrowie, profi laktyczną, terapeu-
tyczną czy rehabilitacyjną ale przede wszyst-
kim edukacyjną. 

Edukacja zdrowotna pacjenta w nowym 
rozumieniu traktowana jest bowiem nie tyle 
jako sposób do uzyskania zmiany jednostko-

wych zachowań znanych 
jako czynniki ryzyka, 
ile jako potężny środek 
możliwy do wykorzysta-
nia w celu uruchomienia 
wszystkich dostępnych 
sił społecznych na rzecz 
bardzo szeroko pojmo-
wanej zmiany służącej 
zdrowiu, w tym zmiany 
warunków środowisko-
wych.

Zaobserwowano iż w ostatnim okresie 
czasu zapadalność w Europie na Przewlekłą 
Chorobę Nerek stale wzrasta, Podejmowanie 
zachowań prozdrowotnych już we wczesnym 
okresie choroby pozwoli nie tylko opóźnić pro-
ces rozpoczęcia „kosztownej” terapii nerkoza-
stępczej, ale pośrednio zmniejszy także kosz-
ty ogólnie zastosowanego leczenia. 

Zatem wskazane jest zastosowanie edu-
kacji terapeutycznej jako kolejno następu-
jących, powiązanych logicznie i przyczy-
nowo czynności, które są podejmowane 
w celu wywołania określonych i zamierzonych 
zmian w zachowaniu pacjenta. Celem edukacji 
zdrowotnej pacjenta w oddziale nefrologicz-
nym będzie wyposażenie go w wiedzę i umie-
jętności z zakresu: samokontroli, samoopieki i 

Część I - Okres przeddializacyjny

Rola pacjenta to przede wszystkim 
rola - partnerska. Pacjent jest naj-
ważniejszym ogniwem w podejmo-
waniu ważnych decyzji wobec swo-
jego zdrowia i życia. Oznacza to, że 
obecnie bardzo wiele zależy od same-
go edukowanego, który jest współ-
odpowiedzialny za swoje leczenie 
i samoopiekę.
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samopielęgnacji, Ma to istotny wpływ na dal-
szy rozwój Przewlekłej Choroby Nerek, ogra-
niczenie jej następstw, a także przywracanie 
i utrzymanie zdrowia.

Nasuwa się natomiast pytanie ,,Jaka jest 
rola pacjenta z Przewlekłą Chorobą Nerek 
w edukacji ???’’

Rola pacjenta to przede wszystkim rola - 
partnerska. Pacjent jest najważniejszym 
ogniwem w podejmowaniu ważnych decyzji 
wobec swojego zdrowia i życia. Oznacza to, że 
obecnie bardzo wiele zależy od samego edu-
kowanego, który jest współodpowiedzialny za 
swoje leczenie i samoopiekę. Partnerski udział 
chorego w procesie opieki charakteryzuje się 
pełną świadomością wpływania na stan wła-
snego zdrowia. Pacjent jest przygotowywa-
ny do podejmowania samodzielnych decyzji 
związanych ze zdrowiem, dzięki temu potrafi  
określić zakres i charakter oczekiwanej pomo-
cy ze strony pielęgniarki. 

Aktualne zalecenia międzynarodowych sto-
warzyszeń (w tym Europejskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyj-
nych, czy Brytyjskiego Towarzystwa Nefrolo-
gicznego) podkreślają znaczącą rolę wczesnej 
edukacji pacjenta. Wzrost wiedzy chorego 
z zakresu istoty schorzenia, metod dalszego 
postępowania czy zapobiegania możliwie wy-
stępującym powikłaniom znacznie może uła-
twić akceptację sytuacji w jakiej znalazł się 
sam chory. Dokonując wyboru metody lecze-
nia nerkozastępczego, oprócz wskazań klinicz-
nych należy uwzględnić przekonania i prefe-
rencje pacjenta, bowiem to właśnie od niego 
zależy ostateczna decyzja, 

Jaka jest rola zespołu medycznego w 
edukacji pacjentów z Przewlekłą Choro-
bą Nerek?

Edukacja chorych jest działaniem, w któ-
rym powinni uczestniczyć: lekarze, pielęgniar-
ki oraz dietetycy tworzący zespół. Konieczne 
jest w tym celu zaangażowanie całego zespo-
łu lecząco-pielęgnującego, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska pielęgniarskiego, 
bowiem właśnie z nim pacjent ma najczę-
ściej do czynienia. Człowiek, który jest w peł-
ni świadomy korzyści wynikających z działań 
profi laktyczno-terapeutycznych oraz zagrożeń 
będących następstwem ich zaniechania chęt-
niej i lepiej współpracuje z zespołem medycz-
nym ochrony zdrowia. 

Najbardziej skuteczną metodą komunika-
cji interpersonalnej jest rozmowa edukacyj-

na, która jest prowadzona przez pielęgniarkę 
z pacjentem w określonym celu. Pozwala ona 
na ocenę reakcji chorego przekazanie jasnych 
komunikatów i ich ewentualną weryfi kację 

Jak więc efektownie edukować pacjenta 
z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia 
zachowawczego ??

Edukując pacjentów, należy wziąć pod 
uwagę wiele różnych czynników, które mają 
wpływ na osiągnięcie sukcesu. Należą do nich: 
stan kliniczny, wiek, płeć, wykształcenie, ogól-
ne samopoczucie pacjenta i miejsce do pro-
wadzenia zajęć. Powinna ona być prowadzona 
w sposób uporządkowany według planu, wie-
loetapowo tj. obejmować wszystkie etapy 
choroby, systematycznie wg. ustalonego har-
monogramu oraz wymiernie czyli sprawdzając 
efekt przeprowadzonej edukacji. 

Badania wykazały, że właściwe szkolenia 
dostosowane do wykształcenia, światopoglą-
du oraz wieku pacjenta, efektywnie uzupeł-
niają terapię a także poprawiają jej efekty 
w zakresie zwiększenia świadomości choroby, 
zmniejszenia stresu, poprawy ogólnego samo-
poczucia, ograniczenia incydentów hospitali-
zacji i ograniczenia progresji przewlekłej cho-
roby nerek. Wskazane jest, aby w ośrodkach 
nefrologicznych oraz oddziałach nefrologicz-
nych możliwie jak najwcześniej wprowadzano 
powszechną edukację zdrowotną skierowaną 
nie tylko do pacjentów z przewlekłą chorobą 
nerek, ale także do ich rodzin. Edukacja ta 
powinna być traktowana jako nieodłączny ele-
ment leczenia

Planując cykl rozmów terapeutycznych 
z pacjentem z Przewlekłą Chorobą Nerek 

oraz jego rodziną należy:
• zapoznać ich z istotą choroby i objawami 

w poszczególnych jej okresach,
• dostarczyć wiedzę na temat zagrożeń 

związanych z rozwojem chorób sercowo- 
naczyniowych, nauczyć samodzielnie do-
konywać pomiarów ciśnienia tętniczego

• przekazać wiedzę na temat czynników 
przyśpieszających rozwój PChN,

• nauczyć zasad samoopieki, dbałości o swój 
stan zdrowia, właściwego przyjmowa-
nia leków oraz stosowania innych działań 
profi laktycznych zwalniających progresję 
PChN,

• dostarczyć wiedzę na temat ochrony 
przed zakażeniami i możliwości unikania 
infekcji oraz konieczności natychmiasto-
wego leczenia infekcji ogólnoustrojowych
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i miejscowych w tym likwidacja ognisk 
zakażeń (zęby, zatoki), Taka profi laktyka 
stanowi przede wszystkim przygotowanie 
do pre- transplantacji. 

• dostarczyć wiedzę na temat utrzymania hi-
gieny ciała, szczególnie miejsc w okolicach 
obrzęków i okolicy moczowo-płciowej, 

• omówić najważniejsze czynniki ryzyka po-
wstania Choroby Niedokrwiennej Serca
u chorych z PChN czyli: niedożywienia 
i otyłości, nadciśnienia tętniczego oraz bra-
ku aktywności fi zycznej i rehabilitacji

• dostarczyć wiedzę na temat niedokrwisto-
ści pochodzenia nerkowego oraz wskazać 
korzyści wynikające ze stosowanego lecze-
nia preparatami stymulującymi erytropo-
ezę, zapoznać ich z technikami podawania 
leku,

• przeprowadzić edukację dietetyczną wska-
zując co pacjent powinien wyeliminować
 z jadłospisu, a co suplementować oraz jak 
dostosować restrykcje płynów do resztko-
wej funkcji nerek.

• uświadomić o konieczności oszczędzania 
własnych naczyń krwionośnych i dbałości 
o prawidłowe ich wykorzystywanie,

• omówić znaczenie wpływu pozytywnego 
wysiłku fi zycznego, unikając zarazem zbyt 
dużego obciążenia.

•  Zaznajomić ich z niefarmakologicznymi 
oraz farmakologicznymi metodami nefro-
protekcji.

Nefroprotekcja to promowanie zdrowego 
stylu życia poprzez:

• normalizację masy ciała
• ograniczenie spożycia soli
• zaprzestanie palenia tytoniu
• Stosowane umiaru w zażywaniu le-

ków przeciwbólowych ogólnie dostęp-
nych

• Zaprzestania stosowania ziół chiń-
skich powszechnie obecnych w środ-
kach odchudzających, 

• Kontrolę wartości ciśnienia tętniczego 
i skuteczne leczenie nadciśnienia tęt-
niczego 

• Promowanie aktywnego styl życia. 
Podejmowanie umiarkowanej ak-
tywności fi zycznej sprzyja poprawie 
ukrwieniu nerek, zwiększając dzięki 
temu efektywność pracy narządu. 

Edukacja żywieniowa w przewle-
kłej chorobie nerek w okresie lecze-

nia zachowawczego obejmuje:
1. Spożycie białka, które przyczynia się do 

narastania toksyn mocznicowych i kwasi-
cy metabolicznej. Zachodzi zatem potrze-
ba ograniczenia jego spożycia nawet po-
niżej 0,8 g/ kg należnej masy ciała/dobę. 
Z uwagi na stosowane restrykcje ważne jest, 
aby komponując jadłospis wybierać produk-
ty białkowe o wysokiej wartości biologicz-
nej Pełnowartościowe białko, dostarczające 
wszystkich niezbędnych aminokwasów, na-
leży czerpać z produktów, takich jak: chude 
mięso, ryby, mleko, sery twarogowe, białko 
jaja. Należy pamiętać, iż nadmierne ogra-
niczenie może prowadzić do niedożywienia, 
bowiem białko stanowi jedyny materiał bu-
dulcowy organizmu. 

2. Podaż energii - zapotrzebowanie energe-
tyczne wynosi około 30-35 kcal/kg należnej 
masy ciała/dobę, a więc znajduje się w gra-
nicach 2000–2500 kcal/dobę. Podstawowe 
źródło energii powinny stanowić węglowo-
dany złożone. Zaleca się spożywanie pro-
duktów zbożowych niskoprzetworzonych, 
takich jak razowe pieczywo, razowe maka-
rony, płatki pszenne czy owsiane. Tłuszcze 
w diecie nie powinny dostarczać więcej niż 
35% dziennego zapotrzebowania energe-
tycznego. Powinny przeważać tłuszcze po-
chodzące z oliwy z oliwek, oleju rzepakowe-
go, kukurydzianego oraz z ryb.

3. Odpowiednia ilość dostarczanej energii jest 
tak samo ważna jak ilość i jakość spożywa-
nego białka. Dieta ubogoenergetyczna nasi-
la katabolizm białek i prowadzi do spadku 
masy ciała oraz niedożywienia białkowo- ka-
lorycznego, co stanowi zagrożenie dla życia 
pacjenta. 

4. Podaż fosforu Zaburzenia gospodarki 
wapniowo fosforanowej pojawiają się już 
około 3 stadium Przewlekłej Choroby Ne-
rek zatem ich ograniczenie jest dość istotne 
w celu zachowania homeostazy Zastosowa-
nie restrykcji jest w praktyce dość trudne, 
bowiem fosfor jest bardzo rozpowszechnio-
nym pierwiastkiem. Aby utrzymać spożycie 
w granicach 800- 1000 mg /dobę ogranicze-
niu powinno ulec przede wszystkim spożycie 
produktów takich jak : sery żółte i topione, 
pleśniowe, żółtka jaja, podroby, konserwy 
rybne i mięsne, oraz przede wszystkim pro-
dukty zawierające konserwanty dodawane 
w postaci fosforanów w procesie przetwa-
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rzania żywności.(napoje typu coca- cola, 
Fanta, gotowe zupki, itp.)

5. Podaż sodu - zaleca się ograniczenie spo-
życia sodu do 1–3 g/dobę (< 7,2 g soli), 
Głównym źródłem sodu, którego powinno 
się unikać są: konserwy mięsne, rybne oraz 
wędliny. Dość dużo sodu znajduje się też w 
serach żółtych i topionych, kiszonkach oraz 
koncentratach spożywczych zawierających 
znaczne ilości glutaminianu sodu. W celu 
zapobiegania występowaniu hipernatremii 
zaleca się pacjentom doprawianie potraw 
ziołami, unikania dodatkowego dosalania.
Podczas edukacji chorego należy pamię-
tać iż w niektórych przypadkach Przewle-
kła Choroba Ne rek przebiega z nadmierną 
utratą sodu. W tej sytuacji zastosowanie re-
strykcji mogłoby zaszkodzić pacjentowi. Za-
tem należy pamiętać, iż zalecane wskazów-
ki należy dostosować adekwatnie do stanu 
klinicznego pacjenta. 

6. Podaż potasu zalecana suplementacja to 
około 1500–2000 mg/dobę . Produktami, 
które zawierają szczególnie dużo potasu, 
są: suszone oraz świeże owoce, warzywa 
(zwłaszcza suche strączkowe), przecie-
ry pomidorowe, ziemniaki, kasze, orzechy, 
czekolada. Zarówno hiper jaki i hipokalie-
mia stanowią zagrożenia dla życia pacjenta. 
Restrykcje stosuje się u chorych z anurią, 
u których zaobserwowano podwyższone 
wartości potasu w surowicy krwi. W celu 
eliminacji pierwiastka z pokarmów zaleca 
się dodatkowe obgotowywanie potraw. Bar-
dzo często jednak zdarza się że u chorych 
w okresie przeddializacyjnym dochodzi do 
wielomoczu z tendencją do hipokalemii,. W 
tej sytuacji w celu zachowania homeostazy 
konieczna jest suplementacja pierwiastka. 

7. Podaż wapnia – Stosowanie ograniczeń 
w spożyciu białka i fosforu skutkują de-
fi cytem wapnia dlatego zaleca się cho-
rym suplementację preparatami wapnia
 i aktywnej postaci witaminy D

8. Niedobór żelaza (szczególnie w schył-
kowym okresie schorzenia) jest związany
z upośledzeniem wchłaniania pierwiastka 
z dwunastnicy i upośledzonym uwalnia-
niem go do krążenia. Dlatego zaleca się 
pacjentom spożywanie pokarmów zawie-
rających lepiej przyswajalną postać że-
laza, w postaci hemu tj. czerwone mięso, 
(wołowina), mięso drobiowe oraz ryby. 
Preparaty żelaza niedializowanym chorym
 z PChN najczęściej podaje się doustnie. 

Należy jednak uwzględnić możliwość wystą-
pienia objawów ubocznych, zwłaszcza ne-
frotoksyczność preparatów żelaza.

9. Podaż witamin U chorych z PChN często 
dochodzi do niedoborów witamin rozpusz-
czalnych w wodzie, a zwłaszcza witaminy 
B6, kwasu foliowego i witaminy C, które na-
leży także wówczas suplementować. Czę-
sto jest to związane z stosowaniem metod 
eliminacji potasu, dzięki podwójnym obgo-
towywaniu pokarmów. Należy pamiętać, 
iż wszelki preparat witaminowy dostępny 
na rynku dla zdrowej populacji stanowią za-
grożenie dla życia chorego z PChN. Stoso-
wanie suplementu Nephrocomplex stanowi 
alternatywne rozwiązanie bowiem zawiera 
on zestaw pierwiastków dostosowanych dla 
chorych z Przewlekłą Chorobą Nerek. 

10. Utrzymanie prawidłowego bilansu 
wodnego W początkowym okresie cho-
roby często zaleca się, aby podaż płynów 
była dość wysoka ze względu na zwiększo-
ną objętość oddawanego moczu. Zarówno 
w tym okresie, jak i podczas późniejszego 
stosowania restrykcji płynowych dozwoloną 
ilość spożywanych płynów oblicza się, doda-
jąc do dobowej diurezy około 500 – 700 ml, 
co stanowi tzw. objętość oksydacyjną nie-
zbędną do przeprowadzenia podstawowych 
przemian biochemicznych w organizmie. 

Podsumowanie
 Po przeprowadzonej prawidłowo edukacji 

chory z PChN powinien:
  Znać dolegliwości w przebiegu PChN
 Znać czynniki nasilające postępowanie 

PChN
 Posiadać wiedzę na temat zaburzeń wod-

no – elektrolitowych (objawy świadczące 
o przewodnieniu i odwodnieniu organi-
zmu)

 Posiadać wiedzę na temat objawów hiper-
kaliemii i hipokaliemii

 Znać sposoby zmniejszenia uczucia pra-
gnienia (plaster cytryny, ssanie kostki 
lodu)

 Znać dietę w okresie leczenia zachowaw-
czego

 Znać produkty z największą i najmniejszą 
ilością fosforu, potasu, sodu

 Posiadać wiedzę z zakresu wskazanych 
i przeciwwskazanych form aktywności 
fi zycznej.

Piśmiennictwo u autorek
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Dyspozytor medyczny

Kornelia Bednarska 
Iwona Zygmuntowicz

Członkowie zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

Wiele osób błędnie zakłada, że dyspozytor w ratownictwie to zawód medyczny. Jest 
to jedynie stanowisko zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi kacje 
tzn. dyspozytorem medycznym może być osoba, która posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu 
lub ratownika medycznego i była zatrudniona przez co najmniej 5 lat przy udziela-
niu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunko-
wym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala zgodnie 
z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dodatkowo w cyklach 3 letnich dyspozytor-
medyczny jest prawnie zobligowany do odby-
cia kursu dokształcającego oraz odbycia se-
minarium, co weryfi kowane jest przez służby 
wojewody, który odpowiadają za prawidłowe 
funkcjonowanie Ratownictwa Medycznego na 
terenie każdego województwa.

W potocznym rozumowaniu Dyspozytor 
medyczny to osoba, której praca polega je-
dynie na odbieraniu telefonu i wysyłaniu ka-
retki, a to nie jest prawdą, od tych bowiem 
osób zależy właściwe kwalifi kowanie zgłoszeń 
i dysponowanie odpowiednich zespołów do 
miejsca zachorowania lub zdarzenia. Muszą w 
oparciu o własne doświadczenie dokonać se-
gregacji zgłoszeń, pracują w oparciu o zaleca-
ne procedury przyjmowania zgłoszeń. Nie jest 
to jednak dokument przyjęty, a jedynie zale-
cenia na chwilę obecną, nie ma obowiązują-
cych procedur z góry narzuconych dla wszyst-
kich podmiotów zajmujących się ratownictwem 
medycznym. Należy w sposób szczególny pod-
kreślić, że osoby pracujące jako dyspozyto-
rzy medyczni ratują często życie przez telefon 
o czym nikt nie mówi to jest po prostu codzien-
ność zadań na tym stanowisku.

To właśnie dyspozytor w sposób odpowiedni 
musi dotrzeć do rozmówcy po drugiej stronie 
słuchawki i przekonać ją, aby ta osoba zechcia-
ła podjąć działania zmierzające do uratowania 
czyjegoś życia do czasu przyjazdu zespołu. 
Podkreśla się jedynie, że tak robią Policjanci 
i Strażacy. 

Praca na tym stanowisku jest mało widoczna, 
mówi się o zespołach wyjazdowych zapomina-
jąc, że aby zespół wyjechał ktoś musiał go za-
dysponować. Jest to również praca bardzo trud-
na i niewdzięczna o czym świadczy podejście 
osób dzwoniących . W przekazach medialnych 
słyszymy jedynie, że ktoś zadzwonił, a oni tam 
pytają o,, głupoty’’, a od tych głupot właśnie za-
leży prawidłowe dysponowanie zespołów.

Zapomina się również o tym, że Dyspozy-
tor jest narażony na odpowiedzialność karną, 
cywilną i zawodową. Wiele roszczeń dotyczy 
właśnie tej grupy w Ratownictwie Medycznym. 

Dyspozytornia medyczna to centrum całości 

działania całego systemu ratownictwa me-
dycznego, dlatego też na stanowiskach tych 
powinny pracować osoby profesjonalne, empa-
tyczne ale i asertywne, bo należy pamiętać o 
jednym, że dyspozytor może, a nawet czasami 
musi odmówić przyjęcia zgłoszenia ponieważ 
nie kwalifi kuje on go jako zdarzenia dla ratow-
nictwa medycznego, wtedy jednak informuje 
co należy zrobić. W ciągu najbliższej dekady 
z pracy odejdzie wielu dyspozytorów, co zwią-
zane jest z wiekiem osób pracujących na tych 
stanowiskach .

Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie 
czy przy tak dużym obciążeniu i związanym 
z nim stresem łatwo jest znaleźć osoby, które 
chętnie zajęłyby to stanowisko. Należy pamię-
tać, że dyspozytor kiedyś dysponował kilkoma 
zespołami wyjazdowymi w ramach stacji dzi-
siaj dysponuje nawet kilkudziesięcioma w ra-
mach zintegrowanej dyspozytorni medycznej, 
dodatkowo musi być zorientowany w terenie- 
dotyczy to już kilku miast, a i powiatów.

Na chwilę obecną ustawodawca założył, że 
na jedno stanowisko dyspozytorskie przypada 
200 tys. mieszkańców co wydaje się ilością za-
wyżoną i prowadzi do nadmiernego obciążenia 
dyspozytorów medycznych

W województwie śląskim dyspozytorzy me-
dyczni w skali roku odbierają około 500-800 tys. 
połączeń telefonicznych z czego do miejsca zda-
rzenia dysponują zespoły około 250 tys. razy

Sami więc sobie odpowiedzmy w jakich spra-
wach wykonane zostały pozostałe połączenia?!
Zastanówmy się do czego służy numer alarmowy!
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 „Rodzina, środowisko i instytucja 
w opiece długoterminowej”

Konferencja Opieki Długoterminowej, która odbyła się 27 - 28 09.2016 to spotkanie 
profesjonalistów działających na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych 
i starszych. To bez wątpienia największa w Polsce konferencja poświęcona tej tema-
tyce. Jak co roku swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się wykładowcy i eksperci 
z Polski ,Włoch, Szwecji, Holandii, Danii, Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii. 

Jak sugeruje temat tegorocznej konferen-
cji - Rodzina osoby niepełnosprawnej to bardzo 
ważny czynnik w opiece nad tą osobą. W Polsce, 
w sytuacji choroby, to rodzina wciąż stanowi pod-
stawowe środowisko dla osoby chorej. Współpra-
ca z rodziną jest nieodłącznym elementem dzia-
łalności.

W trakcie pierwszej sesji na temat „Współ-
praca a rodzina w opiece długoterminowej ‘’ 
której to przewodniczącym był Maciej Zdziarski 
dyskutowano czy współpraca z rodziną jest po-
trzebna i możliwa? Wymieniono wszystkie ko-
rzyści dla osoby niesamodzielnej jakie przynosi 
dobra współpraca z rodziną. Przedstawiono trud-
ne sytuacje w kontaktach z rodziną i prawidło-
wej komunikacji. A także o wsparciu dla opieku-
nów nieformalnych, o wsparciu rodziny, ale też o 
wsparciu potrzebnym pacjentom i podopiecznym 
pozostawionych bez rodziny.

II Sesja „Koordynacja opieki nad osobą star-
szą i przewlekle chorą z perspektywy lokalnej w 
różnych krajach Europy”, której przewodniczącą 
była Pani dr Grażyna Wójcik poświęcona była sko-
ordynowanej opiece nad osobą niesamodzielną na 
przykładzie Norwegii, Danii, Holandii. Przykłady 
przedstawione przez wykładowców jasno pokaza-
ły iż może funkcjonować świetnie działający plan 
opieki skoordynowanej gdzie punktem zaintereso-
wania są potrzeby osoby niesamodzielnej.

Następna sesja poświęcona Nowoczesnym 
Technologiom w opiece nad osobą niesamodziel-
ną. Przewodniczącym tej sesji był prof. dr hab. 
Piotr Błędowski.

Nowoczesne Technologie to już teraźniejszość 
w opiece długoterminowej. 

Nowe technologie to także narzędzie optyma-
lizacji procesów zarządzających w instytucjach 

świadczących usługi opieki długoterminowej.
„Żywienie i aktywność ruchowa w procesie 

zdrowego starzenia się” - to temat następnej se-
sji, której przewodniczącym był prof. dr hab. To-
masz Kostka.

W sesji tej pokazano jak codzienna dieta może 
stać się istotnym elementem terapii. Przedstawio-
no jak wraz z wiekiem zmienia się zapotrzebowa-
nie na poszczególne składniki odżywcze i energię. 
Wskazano również jaki rodzaj aktywności zaleca-
ny jest dla osób starszych.

Podczas ostatniej już sesji pod tytułem„ Różne 
wymiany jakości w opiece nad osobą niesamo-
dzielną” pod przewodnictwem Magdaleny Kamiń-
skiej przedstawiono że kluczowym narzędziem 
w zarządzaniu opieką nad osobą niesamodzielną 
jest podnoszenie wiedzy i umiejętności zarówno 
wśród opiekunów profesjonalnych jak i nie profe-
sjonalnych. Pokazano jak można walczyć z bólem 
i przedstawiono argumenty że należy walczyć 
z bólem w chorobie.

Jak powiedział Przewodniczący Komitetu Na-
czelnego Konferencji prof. dr hab. Piotr Błędow-
ski „Są dwa powody, dla których możemy mówić 
o wyjątkowości Toruńskich Dni Opieki Długoter-
minowej: pierwszy to liczba uczestników. Nie 
znam w Polsce żadnej innej konferencji, która 
każdego roku skupiałaby tak liczne grono repre-
zentujące tak różne specjalności. Ważne jest to 
- i to jest ten drugi powód – że wzajemnie się 
od siebie uczymy : dla praktyków przydatne są 
nasze prezentacje, a z kolei dyskusja podczas 
sesji, a przede wszystkim w kuluarach konferen-
cji jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy 
naukowców” 

mgr Joanna Zielińska 
Przewodnicząca Zespołu

Relacja z XIX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej 
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Dietoterapia w cukrzycy typu II 
krok po kroku

Natalia Wyciślik-Piróg
Położna, Szpital Miejski Ruda Śląska Oddział Położniczy

Doktorantka ŚUM w Katowicach 

Cukrzyca typu II jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyj-
nych XXI wieku. Jej przyczyna leży w prowadzeniu niezdrowego trybu życia (praca 
w pozycji siedzącej, brak dodatkowej aktywności fi zycznej) oraz w predyspozycjach 
genetycznych (każdy z chorych rodziców przekazuje potomstwu 50% ryzyka zacho-
rowania). Pierwszym, często bagatelizowanym, symptomem zbliżającej się cukrzycy 
jest insulinooporność. Profi laktyczna dietoterapia już na tym etapie choroby umożliwia 
jej regresję i szansę na opóźnienie wystąpienia pełnoobjawowej cukrzycy. Zachęca się 
zatem, aby wszystkie osoby, a zwłaszcza te z obciążonym wywiadem rodzinnym, sto-
sowały dietę z niskim indeksem glikemicznym od najmłodszych lat.

Wypracowanie zdrowych nawyków żywie-
niowych, zwłaszcza u osób dorosłych, nie jest 
łatwym zadaniem. Kulinarne przyzwyczajenia 
sprawiają, iż ludzie niechętnie podchodzą do 
wszelkich zmian w jadłospisie. W polskich tra-
dycyjnych potrawach dominują ziemniaki, tłuste 
mięsa oraz zawiesiste sosy. Warzywa i owoce 
traktowane są jako dodatek do dania głównego 
lub jako deser. Tymczasem dieta z niskim indek-
sem glikemicznym, zwana potocznie ‘dietą cu-
krzycową’, opiera się w głównej mierze na suro-
wych i gotowanych warzywach nie skrobiowych 
(brokuły, fasolka szparagowa, brukselka, szpi-
nak, kalafi or, pomidory, ogórki). Nie powodują 
one gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we 
krwi a tym samym nie stymulują komórek beta 
trzustki do wydzielania dużej ilości insuliny. Wa-
rzywa skrobiowe (ziemniaki, buraki, korzeń pie-
truszki, marchewka, pasternak) podczas obróbki 
termicznej zyskują wyższy indeks glikemiczny ze 
względu na zmiany łańcucha węglowodanowe-
go skrobi. Oznacza to, iż spożycie gotowanego 
ziemniaka (IG 95) spowoduje gwałtowny wyrzut 
insuliny we krwi oraz szybkie fl uktuacje poziomu 
glukozy w organizmie.

Trzustka ‘lubi’ stabilność. Im wolniejszy i bar-
dziej równomierny wyrzut insuliny, tym dłużej 
organizm korzysta ze spożytych węglowodanów. 
Ma to bezpośredni wpływ na jego kondycję fi -
zyczną, poziom koncentracji oraz apetyt. Częste 
stymulowanie trzustki powoduje nadmierny wy-
rzut insuliny do krwiobiegu, co w dłuższej per-
spektywie może skutkować uodpornieniem się 
tkanek na jej działanie. Zjawisko to zwane jest 
insulinoopornością. Na tym etapie niemożność 
wykorzystania glukozy przez tkankę mięśniową 
powoduje odkładanie się nadmiaru energii w po-
staci tkanki tłuszczowej przy równoczesnym roz-
biciu i ogólnym zmęczeniu (następuje niedoży-
wienie przy równoczesnej podaży dostatecznej 
ilości pokarmu). Trzustka produkuje coraz wię-
cej insuliny, co w zależności od indywidualnych 
predyspozycji, powoduje po pewnym czasie 

wyczerpanie narządu. Następuje upośledzenie 
wewnątrzwydzielnicze wysp beta, co objawia się 
wzrostem poziomu glukozy we krwi oraz pełno-
objawową cukrzycą. Diagnostyka stanu organi-
zmu odbywa się poprzez pomiar poziomu insuli-
ny i glukozy na czczo oraz wyliczenie wskaźnika 
HOMA-IR. U wielu osób odnotowano także tzw. 
„płaski” wykres krzywej cukrzycowej zwiastują-
cy problemy metaboliczne.
Symptomy insulinooporności:
- szybkie przybieranie na wadze
- brak koncentracji
- ospałość, apatia
- niski poziom glukozy we krwi
- „płaska” krzywa cukrowa
- rogowacenie ciemne

Początkowe symptomy cukrzycy typu II:
-  wzmożone pragnienie
- u niektórych osób utrata wagi ciała w krótkim 

czasie bez zmiany diety
- poziom glukozy w krwi żylnej na czczo prze-

kraczający 125mg%
- cukromocz
- częste oddawanie moczu

Terapia cukrzycy opiera się na synergi-
stycznym działaniu farmakologicznym i nie-
farmakologicznym. Najistotniejsze znaczenie 
w niefarmakologicznej metodzie leczenia ma sa-
modyscyplina pacjenta w zakresie przestrzega-
nia właściwej diety oraz uprawiania regularnej 
aktywności fi zycznej.

Głównym orężem w walce z insulinoopor-
nością oraz cukrzycą typu II jest dieta oparta 
na niskim indeksie glikemicznym. Schemat ży-
wienia został opracowany i opublikowany przez 
Francuza Montignaca w 1986 roku w dziele pt: 
„Dieta dla biznesmena”,  a jego tabele indek-
sów glikemicznych z powodzeniem służą po 
dziś dzień. Węglowodany dzielimy w zależno-
ści od indeksu na niskoglikemiczne, średnio-
glikemiczne oraz wysokoglikemiczne. W diecie 
Montignaca wykorzystuje się w głównej mierze 
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węglowodany o wolnym uwalnianiu (niskogli-
kemiczne) oraz średnim indeksie glikemicznym 
(w ograniczonych ilościach) celem stabilizacji 

Indeks glikemiczny odnosi się wyłącznie do 
pokarmów węglowodanowych, ponieważ białka 
i tłuszcze mają zdecydowanie mniejszy wpływ na 
poziom glukozy we krwi. Zaleca się całkowitą eli-
minację z diety produktów o wysokim indeksie 
glikemicznym, zwłaszcza cukru dodanego. Rów-
nież połączenia niektórych pokarmów mogą obni-
żać lub zawyżać ich indeks glikemiczny.

Należy pamiętać o tym, że białko, tłuszcze oraz 
błonnik spowalniają wchłanianie węglowodanów w 
przewodzie pokarmowym. Dlatego też należy:
- spożywać owoce możliwie ze skórką, natomiast 

unikać soków (nawet tych naturalnych) ponie-
waż pozbawiając owoc skórki, pozbawiamy ich 
błonnika, co zawyża indeks glikemiczny same-
go napoju

- przygotowywać posiłki główne na zasadzie zbi-
lansowanej kompozycji – węglowodany z ni-
skim IG (warzywa surowe lub blanszowane) + 
węglowodany ze średnim IG (np. gruboziarni-
ste kasze, makarony razowe, ryż brązowy) + 
źródło białka (rośliny strączkowe – soczewica, 
ciecierzyca, fasola lub mięso – najlepiej chude 
drobiowe, ew.wieprzowe) + odrobina zdrowe-
go tłuszczu, najlepiej nienasyconego (oleje ro-
ślinne, oliwa z oliwek)

- zwracać uwagę na stopień rozgotowania wa-
rzyw, kasz i roślin strączkowych – im bardziej 
rozgotowane tym indeks glikemiczny wyższy

- dodawać do posiłków zdrowe tłuszcze 

nienasycone (oleje roślinne nieutwardzone, oliwa 
z oliwek), unikać tłuszczy nasyconych (masła, 
smalcu)

- w miarę możliwości zastąpić sól aromatyczny-
mi ziołami (jako wczesna profi laktyka nadci-
śnienia tętniczego)

- zrezygnować z tłustych sosów i zasmażek
- przygotowywać potrawy w sposób duszony, 

pieczony bez tłuszczu, gotowany, unikać sma-
żenia

- ograniczyć ilość owoców do 1 porcji dziennie, 
spożywać w towarzystwie zdrowych tłuszczy 
i białka, np. orzechów

- całkowicie zrezygnować z dosładzania zastępu-
jąc cukier ksylitolem lub stewią, unikać produk-
tów ‘dla diabetyków’ jak wafelki czy batoniki 
ze względu za zawartość wysoko oczyszczonej 
mąki  pszennej i konserwantów
Dieta z niskim indeksem glikemicznym jest 

kluczowym elementem walki z insulinooporno-
ścią, cukrzycą, otyłością, hipercholesterolemią 
oraz nadciśnieniem, które są elementami składo-
wymi zespołu metabolicznego – jednej z chorób 
cywilizacyjnych XXI wieku. Skrupulatne stosowa-
nie się do jej zaleceń pozwala na spowolnienie, a 
nawet zatrzymanie procesu chorobowego co czy-
ni dietę Montignaca dietą godną polecenia każde-
mu człowiekowi.
Piśmiennictwo u autorki.

czynności wydzielniczej trzustki. Przykładowe 
produkty każdej z grup przedstawia poniższa 
tabela.

Tabela 1 – Przykładowe produkty wraz z ich indeksami glikemicznymi
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Zwyczaje żywieniowe uczniów szkoły podstawowej 
a promocja zdrowia w Katowicach 

 Grażyna Jędraszek 
Medycyna  Szkolna w Katowicach

Studia magisterskie  Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników, które decyduje o zdrowiu, 
kondycji i długości życia człowieka. W działalności szkoły żywienie jest ważnym ob-
szarem opiekuńczym, a racjonalne odżywianie się jest warunkiem koniecznym, by 
dziecko było zdrowe, miało dobre samopoczucie, poprawnie się zachowywało i czyniło 
postępy w nauce.  

O prawidłowym żywieniu mówimy wtedy, gdy 
dostarczamy naszemu organizmowi wszystkie 
niezbędne składniki pokarmowe.

Przede wszystkim polega ono na dostarczeniu 
do organizmu pożywienia:

a) w ilościach i proporcjach zgodnych z za-
leceniami żywienia, zawierających także 
wszystkie niezbędne składniki,

b) odpowiednio sporządzonego w sposób 
estetyczny, higieniczny i smakowy,

c) przyjmowanego w określonych porach 
dnia (najlepiej regularnie) i rozdzielone-
go na poszczególne posiłki,

d) sporządzonego zgodnie z wytycznym sa-
nitarno-higienicznymi”[1].

W 1997 roku został zainicjowany program 
„Mleko w szkole”, a w 2009 roku „Owoce w szko-
le”. Odbiorcą obu tych programów jest 30 mln 
dzieci. Potrzeba takich programów jest niezmier-
nie ważna gdyż zauważa się tendencje spadkowe 
spożywania przez dzieci owoców, warzyw i mleka. 
W większości krajów europejskich spożycie spada 
z roku na rok i utrzymuje się poniżej zalecanej dzien-
nej dawki. Zmniejsza się znacznie spożycie mleka 
a wzrasta spożycie produktów wysoko przetworzo-
nych. Nadwaga i otyłość stały się niebagatelnym 
współczesnym problemem. Światowa Organizacja 
Zdrowia szacowała, że ok. jedna trzecia dzieci w 
wieku od 6 do 9 lat w UE jest otyła bądź ma nad-
wagę i jest to problem z roku na rok większy [2].

Nie mniej istotna jest wiedza na temat zapo-
trzebowania dzieci w odpowiednią ilość witamin 
czy składników mineralnych. Dzieci w wieku od 
10-12 lat potrzebują większej ilości produktów 
energetycznych, co spowodowane jest więk-
szymi potrzebami, gdyż wzrasta tempo rozwoju 

ciała i aktywność fi zyczna. Śniadanie spożywane 
w domu powinno być obfi te i pożywne. Niezbędne 
są tutaj potrawy z wysoko wartościowym białkiem 
oraz warzywa zawierające witaminy. Natomiast II 
śniadanie powinno się składać z pieczywa, tłusz-
czu, produktów zawierających białko zwierzęce 
oraz surowe warzywa i owoce. Toteż odpowiedni 
posiłek spożyty przez dziecko nie tylko regeneru-
je zużytą energię podczas intensywnej pracy, ale 
ma duży wpływ na wyniki w nauce [3].

Średnie zapotrzebowanie na energię dla 

chłopców i dziewcząt wraz z aktywnością 
fi zyczną w wieku od 10 do 12 lat przedstawia po-
niższa tabela. 
Zapotrzebowanie energetyczne dziewcząt 
i chłopców:

Wiek
(w latach)

Masa ciała
(w kg)

Kcal/doba
Poziom aktywności fi zycznej

mały umiarkowany Duży
chłopcy
10-12

38 2050 2400 2750

dziewczęta
10-12

37 1800 2100 2400

 Źródło: Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób 
niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

 Badania własne
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Zwyczaje żywieniowe uczniów szkoły 
podstawowej w Katowicach

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach swojej 
pracy licencjackiej przeprowadziłam za pomocą 
kwestionariusza ankiety badania dotyczące na-
wyków żywieniowych uczniów z klas 4-6 szkoły 
podstawowej. 

Wybór grupy uczniów był celowy. Wybrałam 
kilkudziesięciu uczniów do przeprowadzenia ba-
dań, gdyż stwierdziłam, że przy udziale takiej 
liczby osób będzie można wyraźnie dojrzeć spe-
cyfi kę problemu. 

Łącznie zbadałam 110 uczniów w 7 klasach,
 w tym 52 dziewczyny i 58 chłopców.

Szczegółowa analiza tych wyników, pozwoliła 
mi na wysunięcie następujących wniosków:

• Większość uczniów spożywa 3-4 posiłki 
dziennie, średnio co 3-4 godziny.

• Ponad połowa uczniów zjada codziennie 
obiad składający się z dwóch dań. 

• Najczęściej uczniowie zjadają śniadanie 
przed wyjściem do szkoły, a jako główną 
przyczynę nie zjadanego śniadania wska-
zują brak czasu.

• Znaczny odsetek uczniów je dania typu 
Fast food.

• Badani spożywają często produkty mleczne, 
warzywa i owoce, a preferowane przez nich 
przekąski to: słodycze, paluszki i orzeszki.

• Preferowane produkty żywnościowe na 
śniadanie to: produkty mleczne i wędliny, 
a napojem jest herbata. W podobnej ilości 
badani jedzą pieczywo jasne i ciemne.

• Uczniowie postrzegają szkołę jako placów-
kę promocji zdrowia.

• Szkoła jako placówka integracyjna or-
ganizuje zajęcia edukacyjne i imprezy 
dotyczące promocji zdrowia 

Powyższe wnioski świadczą o tym, że zwycza-
je żywieniowe uczniów w tej placówce są dość 
dobrze ugruntowane, a szkoła podejmuje wiele 
starań aby promować zdrowie w różnorakim za-
kresie w całej społeczności szkolnej. Placówka 
otrzymała wielokrotnie certyfi katy Śląskiej sieci 
szkół, a w 2015 roku – krajowy certyfi kat „Szko-
ły promującej zdrowie”. Zdobycie certyfi katu to 
efekt systematycznej i ciężkiej pracy wielu osób. 
Co roku organizowane są następujące akcje i 
imprezy: Tydzień Życzliwości, Szkolny Konkurs 
Kanapkowy, którego celem jest propagowanie 
zdrowego odżywiania się i przypominanie warto-
ści odżywczych owoców i warzyw, Dzień Galaret-
ki, Dzień świeżych owoców i warzyw, Kolorowy 
Tydzień. Realizowanych jest także wiele innych 
programów: Szkoła w Ruchu, Radosna Szkoła, 
Dzień profi laktyki, Zdrowy uśmiech, 5 porcji wa-
rzyw, owoców lub soku, Owoce w szkole. 

Organizacja tak wielu akcji i zajęć promujących 
zdrowie dają gwarancję na dobre ukształtowanie 
nawyków związanych z odżywianiem i nie tylko. 

Nabieranie tych przyzwyczajeń jest efektem 
wychowania i oddziaływania wielu środowisk 
przede wszystkim rodziny. Relacje między rodzi-
cami, wspólne posiłki, przywiązywanie wagi do 
tego co powinny jeść dzieci w określonym wie-
ku, zwyczaje obowiązujące w domu rodzinnym 
oddziałują na kształtowanie się pożądanych na-
wyków żywieniowych. Zbyt mało czasu poświęco-
nego dzieciom, zbyt mało czasu na przygotowa-
nie posiłku skutkuje odwiedzaniem przez dzieci 
miejsc gdzie można szybko i tanio zjeść choć nie 
koniecznie zdrowo. 

Toteż rodzina i szkoła powinna wskazać odpo-
wiednie wzorce zdrowego stylu życia. Dzięki temu 
dorastający człowiek nabierze prawidłowych 
przyzwyczajeń i zwróci uwagę na to, że zdrowie 
w życiu każdego z nas jest najważniejsze.

Piśmiennictwo u autorki
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Zastosowanie rezonansu 
magnetycznego w medycynie

 Anna Bogdał 
 Licencjat pielęgniarstwa

Rezonans Magnetyczny (inaczej MRI – z ang. magnetic resonance imaging) jego 
rozpowszechnienie w medycynie klinicznej jest zauważalnym procesem. Jest to bar-
dzo dokładna i złożona metoda obrazowania. Ze względu na wysokie możliwości dia-
gnostyczne lekarze niejednokrotnie na podstawie tych badań są w stanie potwierdzić 
swoją wstępną diagnozę oraz zaplanować leczenie.

Badanie odbywa się z użyciem silnego pola 
magnetycznego, fal radiowych oraz kompute-
ra, który przetwarza dane na obrazy. Aby za-
pewnić dokładność i szczegółowość wykonanych 
badań aparat Rezonansu Magnetycznego musi 
być odizolowany od zewnętrznych fal elektroma-
gnetycznych, które mogłyby zakłócić pracę, tak 
aby jedynym źródłem pola magnetycznego był 
elektromagnes zamontowany w urządzeniu. Aby 
uzyskać taką izolację urządzenia do badań MRI 
są montowane wewnątrz tzw. klatki Faradaya. 
W Polsce pierwsze kliniczne instalacje pojawiły 
się w 1991 roku. 

Przebieg badania jest bezbolesny i nie ma 
szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Dys-
komfortem dla pacjenta jest długi czas badania 
zależny od badanej okolicy. Może trwać od 20 
– 60 minut, podczas których badany musi leżeć 
w bezruchu. Oprócz tego uciążliwy jest hałas ge-
nerowany przez urządzenie podczas pracy.

W sposób anatomiczny można ocenić struk-
tury całego ciała, w szczególności ośrodkowego 
układu nerwowego (mózgowie i rdzeń kręgowy), 
stawy i tkanki miękkie, narządy jamy brzusznej, 
i miednicy małej, i ukazać je we wszystkich płasz-
czyznach. Sprawdza się w diagnozowaniu nowo-
tworów i procesów zapalnych. Badanie z użyciem 
Rezonansu Magnetycznego nie jest niestety po-
zbawione ograniczeń, gdyż ze względu na bardzo 
silne pole magnetyczne przeciwwskazaniami do 
jego wykonania są przede wszystkim:

• Rozrusznik serca,
• Wszczepione stymulatory,
• Pooperacyjne świeże metalowe implanty,
• Metalowe opiłki w oku,
• Stare klipsy tętniaków,
• Magnetyczne implanty.
Oprócz tego względnym przeciwwskazaniem 

jest I trymestr ciąży u kobiet, klaustrofobia, 
sztuczne zastawki serca, tatuaże (których barwni-
ki zawierają żelazo i ołów mogące rozgrzewać się 
podczas badania i poparzyć pacjenta).

W celu poprawy uzyskanego obrazu badanej 
okolicy ciała niejednokrotnie zachodzi potrzeba 
podania środka kontrastowego, jeśli nie występu-
ją przeciwwskazania.

W roku 2015 w ramach swojej pracy licen-
cjackiej „Ocena częstości i rodzaju badań diagno-

stycznych (TK, MR) wśród pacjentów zakładu dia-
gnostyki obrazowej w doświadczeniu zawodowym 
pielęgniarki” przeprowadziłam analizę dokumen-
tacji z 2014 roku pacjentów zgłaszających się 
na badanie Rezonansu Magnetycznego szpitala 
w Katowicach. Przeanalizowałam dane związane 
z najczęstszą badaną okolicą ciała z określeniem 
wieku, płci pacjenta, miejsca jego zamieszkania, 
okresu oczekiwania na badanie. Łącznie podda-
łam analizie 2508 badań. Badaną grupę stanowili 
pacjenci przebywający na oddziałach tego szpi-
tala (spośród których najliczniejszą grupą byli 
chorzy z oddziałów neurologicznych), pacjenci 
z izby przyjęć i ambulatoryjni. Liczba wykonywa-
nych badań nie była jednak związana z ilością pa-
cjentów zgłaszających się do badania według po-
trzeb, lecz kontraktem zawieranym przez szpital 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie 
samodzielnie opracowanego kwestionariusza po-
równałam ilość badań z 2014 roku w odniesieniu 
do lat poprzednich (2012, 2013) wykonywanych 
w tej samej placówce, gdzie okazało się, że ilość 
wykonywanych badań utrzymywała się na zbli-
żonym poziomie, podczas gdy ilość pacjentów 
kierowanych do badania w MRI stale wzrasta 
o czym świadczy okres oczekiwania na badanie 
dla osób niebędących pacjentami szpitala. Pacjen-
ci korzystający, zwłaszcza pierwszy raz z takiego 
badania są bardzo zaskoczeni tak długim czasem 
oczekiwania. Niestety z informacji uzyskanych od 
osób rejestrujących się, sytuacja ta powtarza się 
w większości placówek z wyłączeniem pracowni, 
gdzie te badania wykonywane są odpłatnie.

Dokonując dalszej analizy dokumentacji oka-
zuje się, że nieznacznie większą grupą badanych 
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osób w pracowni MRI były kobiety, a przeważa-
jący wiek badanych to 41 – 50 lat. Zdecydowana 
większość osób zgłaszających się na badanie po-
chodzi z miasta, gdzie występuje większe zalud-
nienie i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, 
gdyż tylko oni mogą wypisać tego typu skierowa-
nie. Okazuję się, że do poradni specjalistycznych, 
czas oczekiwania niejednokrotnie wynosi kilka ty-
godni. Więc często okres od wystąpienia objawów 
bólowych do zdiagnozowania jest bardzo długi. 

Nieliczną grupą, dla której oczekiwanie na ba-
danie jest znacznie krótsze, są chorzy z podej-
rzeniem nowotworu i leczeni w ramach szybkiej 
terapii onkologicznej. W ramach pakietu onkolo-
gicznego, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 
2015 roku, powstała odrębna kategoria chorych 
oczekujących na świadczenia całej opieki zdro-
wotnej. Tu czas oczekiwania powinien zamykać 
się w przedziale 24 - 48 godzin od momentu zgło-
szenia się do lekarza onkologa, a czas ten jest 
uzależniony od stopnia złośliwości nowotworu 
oraz wewnętrznych ustaleń szpitalnych.

Następną grupą, zarazem najmniej liczebną są 
pacjenci z izby przyjęć, którzy mają wskazania do 
wykonania MRI w trybie pilnym. Dotyczy to głów-
nie chorych z urazami kręgosłupa z podejrzeniem 

uszkodzenia (przerwania) rdzenia kręgowego 
(wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, 
skoki do wody) oraz wczesne godziny od wystą-
pienia objawów świadczących o udarze mózgu. 
Natomiast dla pacjentów ambulatoryjnych czas 
oczekiwania wynosi od 5 do 7 miesięcy i jest to 
uzależnione od trybu pilności skierowania.

Najczęściej badaną okolicą ciała wśród prze-
analizowanych 2508 przypadków była głowa, 
a dominującymi wskazaniami do wykonania były 
zmiany demielinizacyjne (SM), udary, bóle głowy. 

Rezonans Magnetyczny jest dynamicznie roz-
wijającą się metodą diagnostyki obrazowej, która 
jest bardzo pomocna przy diagnozowaniu wielu 
schorzeń, urazów oraz nowotworów i stanów za-
palnych. Pozwala ocenić morfologie i funkcje na-
rządów przy niewielkim obciążeniu dla pacjenta 
ze względu na swoją nieinwazyjność oraz brak 
szkodliwego wpływu na zdrowie badanego. Za-
uważalnym zjawiskiem jest powstawanie nowych 
pracowni rezonansu co jest skutkiem popularyza-
cji MRI wśród lekarzy specjalistów, którzy często 
zlecają to badanie jako uzupełnienie diagnostyki 
i potwierdzenie swoich przypuszczeń związanych 
z występującymi dolegliwościami.

Piśmiennictwo u autorki.

ZaproszenieZaproszenieZaproszenieZaproszenieZaproszenieZaproszenie
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Oswoić śmierć
mgr socjologii, Pielęgniarka Lidia Styrc 

WSS nr 3 Rybnik Oddział Wewnętrzny

„Śmierć może być jednym z naszych najwspanialszych doświadczeń. 
Jeśli dobrze przeżywasz każdy dzień swojego życia, wówczas niczego nie musisz się bać”

 Elisabeth Kubler-Ross

Przed nami kolejny listopad, kolejne Święto Zmarłych. To czas, kiedy, pochylając 
się nad grobami naszych bliskich, mamy czas na refl eksję nad śmiercią, umieraniem. 
Czy naprawdę zastanawiamy się nad sensem samej śmierci, umierania, czy raczej nie 
dopuszczamy tego tematu do naszej świadomości? Przecież to takie odległe!To nas na 
razie nie dotyczy! A może straciliśmy akurat bliskiego i temat śmierci jest nam bliższy. 
Ale czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym tematem tak do głębi, czy raczej wolimy 
nie myśleć o śmierci, bo to wzbudza w nas lęk. A przecież śmierć jest nieodłącznym 
elementem życia! To jedyny „pewniak” w naszym życiu.

W dzisiejszym szalonym, zabieganym świe-
cie temat śmierci jest często spychany na mar-
gines. Nie pasuje do współczesnej wizji wiecz-
nej młodości, afi rmacji życia, jest niemodny, 
więc nie ma potrzeby mówić o śmierci. Myślę, 
że współczesne postawy odrzucania tematu 
śmierci z codziennych dyskusji spowodowały, 
że społeczeństwo nie jest gotowe do zmierze-
nia się bezpośrednio ze śmiercią, stąd najczę-
ściej człowiek umiera w szpitalu, bo boimy się, 
żeby umarł w domu, we własnym łóżku.

A przecież mamy dziś wśród znanych współ-
czesnych przykłady do naśladowania, gdzie 
śmierć jest traktowana jako kolejny, choć ostat-
ni etap naszego życia. Jakże piękną lekcję poka-
zał nam święty Jan Paweł II, który ostatnie dni 
życia spędził wśród bliskich mu osób, w zaciszu 
własnego łózka, a nie, jak chciano, w szpitalu, 
gdzie ratowano by go za wszelką cenę.

W tym roku odszedł również ksiądz Jan 
Kaczkowski, teolog i założyciel Hospicjum 
w Pucku. Myślę, że może on stać się autoryte-
tem dla wielu w dziedzinie podejścia do śmierci. 
Przez kilka lat, kiedy zmagał się ze śmiertelną 
chorobą ( glejak 4 stopnia) , dał swoją posta-
wą wspaniałe świadectwo, jak godnie odejść, 
a przede wszystkim, jak pięknie przeżyć pozo-
stały krótki czas. Mimo młodego wieku (zmarł 
w wieku zaledwie 39 lat), wykazał się ogrom-
ną pogodą ducha i potrafi ł otwarcie rozma-
wiać o śmierci, jej przeżywaniu, o cierpieniu. 
Był ogromnym wsparciem dla swoich hospi-
cyjnych pacjentów. Choć należy podkreślić, 
że ksiądz Jan niejednokrotnie  wypowiadał się, 
że boi się samego momentu śmierci, bo prze-
cież do końca nie wie, jak „to będzie”.

To właśnie ksiądz Jan jest autorem słów: 
„nie da się uciec od myślenia o własnej śmierci, 

będąc śmiertelnie chorym. Zresztą ze śmier-
ci trzeba żartować, bo gdyby śmierć była 
śmiertelnie poważna, to by nas zabiła”. Mimo, 
że próbował żartować z własnej sytuacji, to 
jednocześnie prowadził z chorymi w hospicjum 
rozmowy w bardzo bezpośredni sposób, nie 
oszukiwał, że będzie dobrze, nie koloryzował. 

Mobilizował swoich podopiecznych: „Panie 
X, mamy teraz dwie możliwości. Pierwsza jest 
taka, że usiądziemy, rozpłaczemy się i to nas 
całkowicie rozłoży na łopatki. Druga możliwość 
jest taka, że postara się Pan niczego nie schrza-
nić, a naprawdę wszystko można schrzanić, 
także chorowanie. Zachęcam Pana, do tego, 
żeby Pan tego chorowania nie schrzanił i wy-
korzystał swój czas jak najlepiej. Wiem, że jest 
panu trudno, ma Pan prawo być zły, wściekły, 
wkurwiony. Ale jeżeli to Pana zepchnie w czar-
ną otchłań rozpaczy, to zło, które się pojawiło 
w formie guza (…), odniesie podwójny sukces: 
zniszczy nie tylko pańskie życie, ale też Pana 
osobę. Niech Pan nie daje rakowi takiej satys-
fakcji”.

Ksiądz Jan rok przed swoją śmiercią w wy-
wiadzie dla Piotra Żyłki do książki „Życie na 
pełnej petardzie” mówił: „Wolę pracować i ro-
bić co do mnie należy tak długo, jak będzie 
to możliwe, na pełnej petardzie, niż spędzać 
ostatni czas życia na walce z tym, co już nie-
uchronne. Dlatego w obliczu pogarszającej się 
jakości życia zastrzegam sobie prawo do po-
wiedzenia na pewnym etapie: STOP”.

W tym ostatnim roku ks. Jan był tak zako-
chany w życiu, jak gdyby dopiero je zaczynał, 
a jednak  cały czas miał świadomość zbliżają-
cej się śmierci: „Co mam Państwu powiedzieć? 
Że już mi się odechciało? Że nie chce mi się 
żyć? Przecież to nieprawda. Życie jest takie 
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ciekawe, takie smaczne.” I ks. Jan w swej cho-
robie nie potrzebował, wręcz nie chciał litości. 
Uważał, że sam fakt śmiertelnej choroby nie 
uprawnia go do litości ze strony innych czy do 
specjalnych praw.

W kontekście śmierci ksiądz Jan wielokrot-
nie zwracał uwagę na zjawisko, które w obli-
czu postępującej medycyny niepokojąco czę-
sto  zdarza się na oddziałach szpitalnych - to 
tzw. terapia uporczywa. To taka terapia, która 
powiększa cierpienia pacjenta, zakłócając pro-
ces jego umierania. Zaniechanie uporczywej 
terapii nie jest pozbawianiem człowieka życia, 
ale zapewnieniem choremu godnych warun-
ków umierania, kiedy śmierć jest nieuchronna 
w  czasie i nie można jej zapobiec. Jednak dość 
często zdarza się, że lekarze , bądź to  z pobu-
dek ambicjonalnych, bądź pod wpływem naci-
sku rodziny, bliskich pacjenta, stosują leczenie, 
które w istocie przynosi większe cierpienie cho-
remu (przykładem może być podawanie che-
mioterapii, kiedy chory jest już tak osłabiony, 
że leczenie powoduje tylko większe cierpienie, 
a skutku leczniczego nie ma).

Z mojego doświadczenia pracy z ludźmi 
umierającymi wynika, że pacjent nierzadko 
daje do zrozumienia, że jest ze śmiercią po-
godzony, że nie chce kolejnych badań, lecze-
nia, które przynosi mu niesamowite cierpienie. 
Często pacjenci są już gotowi na śmierć, pogo-
dzeni, spokojni. Ksiądz Jan też o tym mówił: 
„Terapia uporczywa jest jatrogenna, czyli po-
woduje dodatkowe cierpienie. I w istocie - pa-
trząc całościowo na człowieka- nie leczy. Oczy-
wiście może prowadzić do przedłużenia życia, 
ale jej efektem jest cierpienie”. I dalej zauwa-
żał: „Zdarza się, że rodzina stara się zmusić 
umierającego do życia. Zmusza go do jedze-
nia, do poddawania się kolejnym dziwnym le-
czeniom, nawet jakimś podejrzanym ekspery-
mentom. Gdyby od zjedzenia stojącej przed 
nami na stole cukierniczki zależało moje wy-
zdrowienie, zjadłbym ją. Ale to tak nie działa”. 
Poprzez pracę w hospicjum i bliskie spotkania 
z chorymi umierającymi Jan zaobserwował, że 
„chory czasem daje bliskim sygnały, że zbliża 
się śmierć albo że nie ma już siły na kolejne 
terapie. Ale bliscy często nie umieją albo- nie-
rzadko podświadomie- nie chcą tego usłyszeć. 
Czasem nie chcą do tego stopnia, że wręcz 
wściekają się na chorego, kiedy próbuje o tym 
mówić . Moje zadanie to krążenie między chory-
mi i ich rodzinami i uświadamianie, że budowa-
nie na micie, na jakiejś pseudonadziei zawsze 

obraca się przeciwko nam. (…) zamiast wmu-
szając w chorego kolejne rewelacyjne prepara-
ty, po prostu z nim bądźmy, gładźmy po ręku, 
czytajmy mu ulubioną książkę, (…) powspomi-
najmy wspólnie przeżyte szczęśliwe chwile”.

Czy zatem będziemy gotowi na własną 
śmierć?

W naszym współczesnym, zabieganym ży-
ciu trudno nam chyba będzie przygotować się 
na własną śmierć. Dziś ciągle oddalamy ten 
temat, nie chcemy mówić o śmierci nawet 
z bliskimi. Ale ks. Jan był dobrze przygotowany. 
Powtarzał w ostatnich latach, kiedy wiedział, 
że jego choroba jest śmiertelna, że „swoją 
śmierć trzeba dobrze przeżyć”. Wręcz prowo-
kował niektórych tym stwierdzeniem.

Jak zatem wygląda sam moment śmierci? 
Co wtedy możemy czuć? 

Wg ks. Jana, jego intuicji i doświadczeniu 
opartym na wieloletnim towarzyszeniu osobom 
umierającym „sam moment agonii dokonuje 
się najprawdopodobniej  w samotności. Cho-
ciaż czasami umierający- będący już na granicy 
dwóch światów- zachowują się tak, jakby spo-
tykali swoich zmarłych”. Jednak jednocześnie 
podkreślał, że mimo tych spostrzeżeń, śmierć 
to ogromna tajemnica.

Osoby , które niejednokrotnie towarzyszyły 
lub towarzyszą śmierci (np. pielęgniarki, leka-
rze), zauważają z pewnością, że starsi ludzie 
zwykle wyczuwają moment swojej śmierci 
i traktują ją jak naturalny etap życia. Mnie sa-
mej zdarzyło się w pracy, że starsza Pani rano 
podczas śniadania tak po prostu spokojnie 
oznajmiła: „siostro, ja dzisiaj umrę” i w istocie 
tak się stało. Choć, gdy to powiedziała, potrak-
towałam jej słowa z dystansem.

Jednak młodzi ludzie w obliczu własnej 
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śmierci przyjmują zwykle inną postawę. Dość 
często towarzyszy im lęk, zwłaszcza w tym 
pierwszym okresie umierania, kiedy jeszcze są 
przytomni, świadomi.

Jak więc przygotować się na śmierć bliskich? 
Może po prostu być przy nich, wykorzystać ten 
krótki czas, kiedy są jeszcze z nami, żeby po-
trzymać ich za rękę, być tuż obok. I powiedzieć 
im to, na co w ferworze codziennych obowiąz-
ków nie udało się powiedzieć. Tak po prostu.

Jeszcze na koniec chciałam przypomnieć, że 
człowiek umierający też ma prawa. Zostały one 
spisane podczas hospicyjnej kampanii eduka-
cyjnej „Hospicjum to też Życie”.

Pamiętajmy! To kiedyś będą też nasze 
prawa!

PRAWA 
CZŁOWIEKA UMIERAJĄCEGO

Człowiek ma prawo do:

1. Naturalnej, godnej i świadomej śmierci;

2. Umierania we własnym domu, a jeśli to 
niemożliwe, to nigdy w izolacji i osamot-
nieniu;

3. Rzetelnej informacji o stanie swego zdro-

wia, uzyskiwania prawdziwych odpowiedzi  
na zadawane pytania i udziału w podejmo-
waniu decyzji;

4.  Zwalczania fi zycznego bólu i innych dole-
gliwości;

5.  Troski i pielęgnacji z poszanowaniem ludz-
kiej godności;

6.  Otwartego wyrażania swoich uczuć, 
zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci;

7.  Swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi;

 8. Pomocy psychologicznej i wsparcia ducho-
wego zgodnego z przekonaniami;

9.  Niezgody na uporczywą terapię przedłuża-
jącą umieranie;

10. Zapewnienia należnego szacunku dla swo-
jego ciała po śmierci.

Jan Kaczkowski – ur. 19.07.1977r., zm. 
28.03.2016 r.; polski duchowny, prezbiter, 
doktor nauk teologicznych, bioetyk, organiza-
tor i dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio. Otrzymał jeszcze za życia wiele odznaczeń 
za swoją działalność , m.in. Order Odrodzenia 
Polski nadany przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w 2012 r. Nadano mu także 
tytuł Honorowego Obywatela Pucka.

W roku 2016 pożegnaliśmy nasze Koleżanki 
Pielęgniarki i Położne

Śp. Edyta Pieprz
Śp. Martyna Czerny
Śp. Izabela Żak
Śp. Bronisława Śiewniak
Śp. Urszula Danielczyk
Śp. Danuta Pelc
Śp. Barbara Gorpiel
Śp. Urszula Segieth 

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.
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Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd w pamięci pozostają”
Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę
 emerytowaną Położną Urszulę Segieth

 wieloletnią Oddziałową i nauczycielkę zawodu położnej.
 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Pogrążeni w głębokim smutku- Położne, Pielęgniarki, Lekarze,  
Współpracownicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

 im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach

kondo l e n c j e

Naszej Koleżance Joannie Tarnowskiej   
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu  śmierci Mamy składają koleżanki z Oddziału  
Okulistyki WSS nr 5 im. Św Barbary w Sosnowcu

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,  
że zasłużył sobie na niebo”

Niełatwo nam znaleźć słowa otuchy  
dla Urszuli Matuszczyk po śmierci Męża,

możemy jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu,  
który tylko czas może złagodzić.

Prosimy, przyjmij od nas wyrazy najszczerszego  
współczucia i wsparcia.

Pielęgniarki Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

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

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci Taty
Koleżance Renacie Wójcik  

najszczersze wyrazy współczucia składają
Pielęgniarki Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Droga Urszulo, 
Jesteśmy zasmuceni odejściem Twojego  

Męża Zygmunta Matuszczyk.
Jesteśmy myślami z Tobą i Twoimi Bliskimi.  

Pamiętaj, że zawsze  możesz na nas liczyć.
Dyrekcja i Pracownicy Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 

„Mimo, że odchodzą w sercach naszych pozostają na zawsze”
Wyrazy współczucia po śmierci Mamy  

Koleżance Lucynie Dudłak składa personel pielęgniarski  
Oddziału Neurologii SP.Szp.Kl.nr7.ŚUM 

im.prof. L.Gieca GCM w Katowicach

Naszej Koleżance Zofii de Lambert wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci  Matki 

składają koleżanki Przychodni Przyklinicznej  
Instytutu Onkologii w Gliwicach    

Naszej Koleżance Mirosławie Konieczny wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci  Męża
 składają koleżanki Przychodni Przyklinicznej  

Instytutu Onkologii w Gliwicach    

Pielęgniarce Ewie Szweda łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci Mamy najszczersze wyrazy współczucia 

 składają koleżanki i współpracownicy  
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
naszej Koleżance Bożenie Francus składają Pielęgniarka  

oddziałowa, pielęgniarki, sanitariuszki oraz współpracownicy 
 z I Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  
śmierci Męża, Koleżance Reginie Skopp  

składa Położna Oddziałowa wraz z Zespołem Położnych  
i Pielęgniarki Oddziału Położnictwa i Ginekologii  

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Ligocie

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia z powodu śmierci 
Mamy Koleżance Elżbiecie Olesińskiej składa  

Pielęgniarka Naczelna oraz pielęgniarki i położne Zespołu  
 Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża   
Koleżance Sabinie Burczyk składa personel  

Bloku Porodowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  
oraz pielęgniarki i położne Szpitala Miejskiego  

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich.

Wyrazy szczerego współczucia po śmierci Mamy  
Koleżance Zosi Bartoszek

składają Pielęgniarka Naczelna wraz z pielęgniarkami  
i położnymi PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach

Koleżance Elżbiecie Leśniak-Janus wyrazy  
 współczucia z powodu śmierci Mamy składa  

zespół Oddziału Anestozjologii i Intensywnej Terapii  
WSP S.A. Tarnowskie Góry



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30

Działy merytoryczne czynne są:
od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
czwartek: od 7.30 do 18.00
piątek: od 7.30 do 13.00

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 31

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

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
Czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2016 roku pełnić 
będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również 
w godz. od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:
20.01.2016 r. 06.04.2016 r 15.06.2016 r 25.08.2016 r 03.11.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 30.06.2016 r 01.09.2016 r 24.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 07.07.2016 r. 29.09.2016 r. 01.12.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 28.07.2016 r. 06.10.2016 r. 29.12.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 04.08.2016 r 27.10.2016 r.
30.03.2016 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Czynne jest we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych 
terminach:

01.03.2016 r. 10.05.2016 r. 19.07.2016 r. 27.09.2016 r. 06.12.2016 r.
15.03.2016 r. 24.05.2016r. 02.08.2016 r. 11.10.2016 r. 13.12.2016 r.
29.03.2016 r. 07.06.2016 r. 16.08.2016 r. 25.10.2016 r.
12.04.2016 r. 21.06.2016 r. 30.08.2016 r. 08.11.2016 r.
26.04.2016 r. 05.07.2016 r. 13.09.2016 r. 22.11.2016 r.

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


