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Kalendarium planowanych wydarzeń 
wrzesień - październik 2017

1 września Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

7 września Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

7 września Posiedzenie Komisji Kształcenia

8 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego

8-9 września III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna „Opie-
ka zintegrowana - hospicyjne drogowskazy”

11 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego

12 września Spotkanie Zespołu ds. położnych

12 września Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie

13-14
 września

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych

14 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratun-
kowego

15 września III Konferencja „Kadra Zarządzająca jako waż-
ny element w strukturach opieki zdrowotnej”.

19 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego

19 września
III Moduł warsztatów praktycznych „Stan-
dard bezpieczeństwa zdefi niowany w normie 
PN EN 13795 – właściwości i parametry wy-
robów medycznych jednorazowego użytku.”

21 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego

21 września Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach

22 września IV edycji konferencji pod hasłem „Cukrzyca 
dziś – wielofunkcyjne wyzwanie”

26 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onko-
logicznego

26 września Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 września Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego 
i badań naukowych w pielęgniarstwie

28 września Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

28 września Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epide-
miologicznego

29 września XV Konferencja naukowo-szkoleniową na te-
mat „Żywienie enteralne i parenteralne”

29 września V Jubileuszowa edycja Kon ferencji „Zadania 
pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”

30 września
1 października

XI Ogólnopolska Konferencja Stowarzysze-
nia Dobrze Urodzeni „Naturalnie Położna” 

5 października Posiedzenie Komisji ds. kształcenia

6 października
VIII Ogólnopolska Konferencja „Ginekologia 
i położnictwo we współczesnym pielęgniar-
stwie operacyjnym”

9-10 
października

Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo pol-
skie, europejskie, światowe”

10 października Spotkanie Zespołu ds. położnych

12 października Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

12 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratun-
kowego

13 października VIII Ogólnopolska Konferencja „Jesienne 
spotkania pediatryczne” 

16 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego

18 października VII Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

19 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego

19-20 
października

„Rola Pielęgniarki, Położnej w respektowa-
niu praw pacjenta. Rola kadry kierowniczej 
w eliminowaniu zdarzeń niepożądanych”

23 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji

24 października Posiedzenie Komisji Socjalnej

25 października Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego 
i badań naukowych w pielęgniarstwie

26 października Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach
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… czas płynie szybko …

Choć mogłoby się wydawać, że lipiec i sierpień – miesiące wakacyjne, są czasem błogiego 
lenistwa, odpoczynku i funkcjonowania „w zwolnionym tempie”, to rzeczywistość na ogół 
wygląda zupełnie inaczej. W szczególności dotyczy to pracowników ochrony zdrowia, którzy 
w sezonie letnim zawsze mają więcej pracy, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, że 
część personelu medycznego przebywa w chwili obecnej na zasłużonym urlopie.

Również w Samorządzie Zawodowym Pielęgniarek i Położnych miało miejsce kilka wyda-
rzeń oraz spraw, które należy poruszyć. Jedną z kwestii, w ostatnim czasie budzącą wiele 
emocji, jest Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
w dniu 19 lipca br. Szczegółowe informacje na temat zakresu Ustawy wraz z komentarzem 
znajdą Państwo na dalszych stronach Biuletynu, w artykule pt. „Podwyżki wynagrodzeń 
a pielęgniarki i położne”. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

W lipcu OIPiP w Katowicach otrzymała uzasadnienie Wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017r. (syng. akt II FSK 1206/15), dotyczącego podatku 
dochodowego od osób fi zycznych w zakresie skutków podatkowych fi nansowania członkom sa-
morządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych. 
Oznacza to, że każdy członek OIPiP w Katowicach – pielęgniarka, położna, pielęgniarz, położny 
– który uczestniczył w darmowych kursach/szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę 
i w związku z tym zapłacił podatek dochodowy, może ubiegać się o jego zwrot. W tym celu 
należy złożyć we własnym Urzędzie Skarbowym: Wniosek o nadpłatę i kopię Wyroku wraz 
z uzasadnieniem (oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej OIPiP w Katowicach) 
oraz Korektę Deklaracji za rok, w którym należy się zwrot nadpłaconego podatku. Warto 
podkreślić, że wnioski można składać za okres wstecz, tj. do roku 2011 włącznie. Wszelkie 
informacje znajdują się na stronie internetowej Izby.

23 czerwca 2017r. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organów odpowiedzialno-
ści zawodowej poszczególnych samorządów zawodowych w ramach Śląskiego Forum Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie miało na celu określenie ram współpracy 
w zakresie organizacji spotkań cyklicznych mających służyć wymianie myśli i doświad-
czeń oraz nawiązaniu współdziałania m. in. w sferze szkoleniowej. Ponadto postanowiono, 
że w najbliższym czasie powstanie opracowanie zbiorcze, które pozwoli na ustalenie po-
dobieństw i różnic pomiędzy samorządami na polu odpowiedzialności zawodowej m. in. 
w zakresie regulacji prawnych.

Natomiast 27 czerwca br. odbyło się V spotkanie Forum, podczas którego miał miejsce 
panel dyskusyjny pt. „Miejsce prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania pu-
blicznego”. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Archi-
diecezjalny Duszpasterz Akademicki ks. Damian Copek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w stanie spoczynku, były wiceprezes TK Janusz Niemcewicz oraz wiele innych znamienitych 
osobistości. Szczegółowa relacja z przebiegu spotkania jest zamieszczona na stronie inter-
netowej Forum.
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Biorąc pod uwagę trwający sezon urlopowy, nieco zmniejszyła się ilość organizowanych 
szkoleń i konferencji, jednakże już od września Zespoły Problemowe przy ORPiP w Katowi-
cach przystąpią do działania ze zdwojoną energią.

W dniach 7-8 września 2017 w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbędzie się 
bezpłatna konferencja pt. „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej”, podczas 
której poruszone zostaną tematy tj. „Fizjologia laktacji”, „Najczęstsze problemy laktacyjne”, 
„Technika karmienia piersią” i in. uczestnicy konferencji będą mogli odświeżyć i zaktualizo-
wać swoją wiedzę w tym zakresie oraz zadać wykładowcom wszelkie nurtujące ich pytania.

O tym jak ważne jest sprawne zarządzanie personelem i jak trudne jest to zadanie w każdym 
podmiocie wie zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy. Interakcje międzyludzkie są jednym 
z kluczowych czynników mających wpływ na sprawne funkcjonowanie zespołu czy danej jed-
nostki. Mając to na uwadze, Pani Jolanta Palka, Przewodnicząca Zespołu ds. organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie, serdecznie zaprasza na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową  „Kadra 
zarządzająca jako ważny element w strukturach opieki zdrowotnej”, która będzie miała miejsce 
15 września br. w SPSK im. A. Mielęckiego w SUM w Katowicach. 

Podczas konferencji wykładowcy udzielą zebranym praktycznych wskazówek nt. zarządza-
nia personelem, a także omówią prawne aspekty dotyczące kadry zarządzającej w pielęgniar-
stwie i położnictwie. Będą to m. in. tematy: „Kadra Zarządzająca w kodeksie pracy”, „Tajemnica 
zawodowa pielęgniarek i położnych”, czy „Odpowiedzialność pracowników, zmiany po wejściu 
w życie Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (tez. RODO) dla pla-
cówek medycznych”.

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego pod przewodnictwem Pani Danuty Siemiątkowskiej, 
6 października 2017r. zaprasza na bezpłatną VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szko-
leniową dla Pielęgniarek i Położnych „Ginekologia i położnictwo we współczesnym pielęgniar-
stwie operacyjnym”.

Konferencja została podzielona na trzy sesje: położniczą, prawną oraz ginekologiczną, 
co pozwoli na szczegółowe zapoznanie się zarówno z nowościami w medycynie operacyjnej, 
jak i aspektami prawnymi pracy pielęgniarek i położnych na bloku operacyjnym.

Warto regularnie odwiedzać stronę internetową Izby, na której na bieżąco aktualizowane 
są informacje nt. organizowanych szkoleń i konferencji, a z dumą można stwierdzić, że jest 
ich naprawdę sporo i na pewno każdy znajdzie coś, co go zainteresuje.

Niestety, połowa wakacji jest za nami, a większość pracowników ochrony zdrowia zdążyła 
już wrócić z urlopu, jednak wciąż możemy się cieszyć długimi letnimi dniami. Choć pogoda 
nas nie rozpieszcza, warto korzystać z każdej chwili, by zregenerować siły przed nadchodzą-
cą jesienią oraz być gotowym na nadchodzące wyzwania, których – jak można przypuszczać 
– zapewne będzie całkiem sporo…

 Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach
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Podwyżki wynagrodzeń a pielęgniarki i położne

W ostatnim czasie żywo poruszana jest kwestia podwyżek wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W związku z 
faktem, iż temat ten rodzi wiele pytań, warto omówić kilka niejasności w tym zakresie.

19 lipca 2017r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z 
dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Warto podkreślić, iż w/w Ustawa została przy-
jęta w wersji pierwotnej, pomimo licznych uwag 
zgłaszanych zarówno przez Samorząd Zawo-
dowy, w tym Okręgową Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach, jak i Związki Zawodowe, 
dotyczących m. in. podwyższenia współczynnika 
pracy, jak i podziału pielęgniarek i położnych na 
5 grup (z uwzględnieniem osób posiadających 
tytuł magistra i licencjata). Ponadto do Sejmu 
złożony został obywatelski projekt w/w Ustawy, 
a w maju i w czerwcu odbył się cykl spotkań przed-
stawicieli OIPiP w Katowicach oraz przedstawicieli 
OZZPiP Zarządu Regionu Śląsk z parlamentarzy-
stami, które miały na celu uświadomienie posłom 
i senatorom problemów nurtujących środowisko 
zawodowe pielęgniarek i położnych (szczegółowa 
relacja na ten temat została zamieszczona w po-
przednim numerze „Naszych Spraw”, który jest 
dostępny na stronie internetowej OIPiP w Kato-
wicach). Temat projektu w/w Ustawy oraz wspo-
mnianych uwag był na nich wielokrotnie poru-
szany, lecz niestety, nie przyniosło to rezultatów 
w postaci uwzględnienia naszych propozycji.

Celem Ustawy jest – wg wypowiedzi Wicemi-

nister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko – nie tyle 
podwyżka wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ale 
wyrównanie płac najmniej zarabiających, co w 
rezultacie ma zlikwidować poczucie niesprawie-
dliwości panujące wśród osób znajdujących za-
trudnienie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z treścią ustawy do dnia 31 grudnia 
2021r. podmiot leczniczy ma dokonać „podwyż-
szenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
wykonującego zawód medyczny, którego wyna-
grodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego […]”. Jest ono usta-
lane jako iloczyn współczynnika pracy określone-
go w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w roku poprzedzającym ustalenie, przy czym do 
dnia 31.12.2019r. najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika 
pracy określonego ustawą oraz kwoty 3900 zł 
brutto.

Poniżej prezentujemy Państwu tabelę, w któ-
rej ujęty został współczynnik pracy dla każdej 
z grup zawodowych oraz wysokość wynagrodze-
nia zasadniczego brutto.

Lp. Grupy zawodowe wg kwalifi kacji 
wymaganych na zajmowanym stanowi-
sku

Współ-
czynnik 
pracy

Najniższe 
wynagrodzenie

zasadnicze brutto 
do 31.12.2019 r.

Najniższe 
wynagrodzenie

zasadnicze brutto 
do 2021r.

1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzy-
skał specjalizację drugiego stopnia lub 
tytuł specjalisty w określonej dziedzinie 
medycyny

1,27 4953, 00 6351, 00

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzy-
skał specjalizację pierwszego stopnia w 
określonej dziedzinie medycyny

1,17 4563, 00 5851, 00 

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specja-
lizacji

1,05 4095, 00 5251, 00

4. Farmaceuci, fi zjoterapeuci, diagności la-
boratoryjni albo inni pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne inne niż okre-
ślone w lp. 1-3, wymagające wyższego 
wykształcenia i specjalizacji

1,05 4095, 00 5251, 00

5. Farmaceuci, fi zjoterapeuci, diagności la-
boratoryjni albo inni pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne inne niż okre-
ślone w lp. 1-4, wymagające wyższego 
wykształcenia, bez specjalizacji

0,73 2847, 00 3651, 00

6. Pielęgniarka lub położna z tytułem 
magistra na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo, ze specjalizacją

1,05 4095, 00 5251, 00

7. Pielęgniarka albo położna, ze spe-
cjalizacją

0,73 2847, 00 3651, 00
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8. Pielęgniarka albo położna, bez spe-
cjalizacji

0,64 2496, 00 3201, 00 

9. Fizjoterapeuci albo inni pracownicy wy-
konujący zawody medyczne inne niż 
określone w lp. 1-8, wymagające śred-
niego wykształcenia

0,64 2496, 00 3201, 00 

Jak można zauważyć, pielęgniarki i położne 
zostały podzielone na 3 grupy. Grupę pierwszą 
stanowią osoby posiadające tytuł magistra pie-
lęgniarstwa/położnictwa ze specjalizacją. Grupa 
druga to pielęgniarki/położne ze specjalizacją, a 
grupa trzecia to pielęgniarki/położne bez specja-
lizacji. Oznacza to, że w tabeli nie uwzględnio-
no pielęgniarek i położonych posiadających tytuł 
magistra i licencjata bez specjalizacji oraz inny 
tytuł magistra mający zastosowanie w ochronie 
zdrowia, np. magistra socjologii, magistra pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, magistra 
psychologii/pedagogiki itp. Natomiast posiadanie 
specjalizacji przy braku tytułu magistra pielę-
gniarstwa lub położnictwa nie oznacza zakwali-
fi kowania do grupy o współczynniku pracy 1,05, 
lecz do grupy o współczynniku 0,73. Zapis ten nie 
został zmieniony pomimo licznych apeli ze strony 
OIPiP w Katowicach. Podobnie jak nie przychylo-
no się do propozycji zwiększenia wymiaru współ-
czynników pracy w sposób, który zlikwidowałby 
widoczne dysproporcje zarówno wewnątrz grup 
zawodowych, jak i pomiędzy nimi.

Biorąc pod uwagę dane zawarte w tabeli, pielę-
gniarka bez specjalizacji jest zakwalifi kowana do 
grupy ze współczynnikiem 0,64. Oznacza to, że 
jeśli na chwilę obecną zarabia ona np. 2300,00 zł, 
to aby obliczyć minimalną kwotę, o którą w tym 
roku ma wzrosnąć jej wynagrodzenie, należy: 
od najniższego wynagrodzenia brutto, które ma 
być osiągnięte do 31.12.2019, czyli od kwoty 
2496,00 odjąć obecne wynagrodzenie (2300,00 
zł), co daje kwotę 196,00 zł. Z tej kwoty należy 
obliczyć 10%. W tym przypadku będzie to 19,6 
zł. Co najmniej o tą sumę należy podwyższyć wy-
nagrodzenie zasadnicze na dzień 1 lipca 2017r., 
co daje wynagrodzenie brutto w kwocie co naj-
mniej 2319,60 zł. 

W roku następnym oraz w roku 2019, po wy-
liczeniu różnicy pomiędzy najniższym wynagro-
dzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem danego 
pracownika, wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 
co najmniej 20%. 

Istotne jest tu słowo „co najmniej”, gdyż w 
dniu 31.12.2019, wynagrodzenie pielęgniarki/
położnej zakwalifi kowanej do grupy o współczyn-
niku pracy 0,64 musi wynosić minimum 2496,00 
zł, a zwiększanie wynagrodzenia o kwotę kolejno 
10%, a w następnych latach o 20%, nie spowo-
duje osiągnięcia wymaganej sumy. Dlatego też 
kwota podwyżek powinna być większa niż mini-
mum ustawowe.

Kolejnym problemem, często omawianym w 
kontekście Ustawy z dn. 8 czerwca 2017, było 
źródło funduszy, które mają zostać przeznaczone 
na podwyżki. Ustawa stwierdza jednoznacznie, 

że na dzień 1 lipca 2017r. wynagrodzenie powin-
no wzrosnąć o co najmniej 10%, a w latach na-
stępnych o co najmniej 20% kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem 
zasadniczym a wynagrodzeniem tego pracowni-
ka, natomiast sposób podwyższania wynagrodze-
nia pozostawiono w gestii zakładowej organizacji 
związkowej lub – jeśli podmiot jej nie posiada 
– osoby (zatrudnionej w danym podmiocie) wy-
branej przez pracowników do reprezentowania 
ich interesów. W porozumieniu zawartym między 
stronami, muszą zostać uwzględnione również 
osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w 
podmiocie leczniczym, niewykonujące zawodu 
medycznego.

W przypadku pielęgniarek i położnych za-
chodziła również obawa, iż Ustawa będzie mia-
ła wpływ na kontynuację dodatku przyznanego 
tej grupie zawodowej przez Ministra Zdrowia 
Rozporządzeniem z dnia 8 września 2015 r. w 
sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), tzw. 
4x400 brutto brutto, jednakże zarówno Wice-
minister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, jak 
i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej 
Jacyna, zapewnili, iż taka sytuacja nie będzie 
miała miejsca, gdyż w planie fi nansowym NFZu 
zostały zabezpieczone środki fi nansowe na trzy 
kolejne transze podwyżek. Jednocześnie – cytu-
jąc informację zamieszczoną na stronie interne-
towej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – 
„W czasie posiedzenia Komisji Zbigniew J. Król 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 
odpowiedzi na pytania posłów, poinformował, iż 
w planie budżetowym są zagwarantowane środki 
fi nansowe na wynagrodzenia wynikające z usta-
wy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych”. Pełną treść Ustawy znaleźć Państwo 
mogą na stronie internetowej OIPiP w Katowicach 
[strona główna -> zakładka „Pliki do pobrania”-> 
„Przepisy prawne”], natomiast wszelkie wątpli-
wości mogą Państwo rozwiać poprzez kontakt te-
lefoniczny lub drogą elektroniczną z Biurem OIPiP 
w Katowicach.

Wyraźnie widać, że choć Ustawa z dnia 
8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych stanowi pewien pro-
gres, jest ona raczej kompromisem, który – nie-
stety – nie może zadowolić wszystkich, jednakże 
niewątpliwie jest krokiem naprzód.

 Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach
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1 CZERWCA Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

1 CZERWCA Posiedzenie Komisji Kształcenia

1 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa pediatrycznego

2 CZERWCA Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach

3 CZERWCA Ogólnopolski Dzień Diabetyka „Zdrowie i Ty – dobre relacje”; uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

5 CZERWCA

Spotkanie Pielęgniarek, Położnych, Pełnomocników ORPiP z Posłami na Sejm RP 
oraz Senatorami RP Okręgu Wyborczego nr 29 (Okręg Gliwicki); uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowi-
cach Pani Marii Grabowskiej

5 CZERWCA VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zakażenia szpitalne – działajmy razem”; 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

7-9 CZERWCA
XXIV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i le-
czeniu chorób serca, płuc i naczyń”; uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Kato-
wicach Pani Anny Janik

8 CZERWCA II edycja konferencji pt. ,,Wzmacnianie kompetencji we współpracy z lekarzem 
i pacjentem” organizowanej przez czasopismo OSOZ Polska.

9 CZERWCA
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Operacyjnych 
„Onkologia w ortopedii i traumatologii w aspekcie pracy bloku operacyjnego”; 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

12 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

12 CZERWCA Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

13 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie

19 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

22 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego

23 czerwca

Spotkanie przedstawicieli organów odpowiedzialności zawodowej  poszczególnych 
samorządów zawodowych w ramach Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Za-
ufania Publicznego; uczestnictwo Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pani Aleksandry Liszki, Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pani Oli Kruk oraz Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Pani Ewy Studzińskiej

26 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych

27 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

27 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

27 CZERWCA Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 czerwca Szkolenie organizowane przez Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego „Wyna-
czynienie problem interdyscyplinarny”

27 czerwca
spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego; uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

28 CZERWCA Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego i badań naukowych w pielęgniarstwie

29 CZERWCA Szkolenie organizowane przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego „Bez-
pieczna terapia dożylna”

6 LIPCA Posiedzenie Komisji Kształcenia

11 LIPCA Spotkanie Zespołu ds. położnych

13 LIPCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

13 LIPCA Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

20 LIPCA Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego

26 LIPCA Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego i badań naukowych w pielęgniarstwie

Kalendarium wydarzeń czerwiec - sierpień 2017
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UWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJIUWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

16 - 17 MARCA 201816 - 17 MARCA 201816 - 17 MARCA 201816 - 17 MARCA 201816 - 17 MARCA 201816 - 17 MARCA 2018

Kalendarium wydarzeń czerwiec - sierpień 2017

27 LIPCA Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

3 SIERPNIA Posiedzenie Komisji Kształcenia

8 SIERPNIA Spotkanie Zespołu ds. położnych

10 sierpnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

29 sierpnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

30 sierpnia Spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego i badań naukowych w pielęgniarstwie

31 sierpnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego

31 sierpnia Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP 

w Katowicach w dniu 29 maja 2017 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

1) Nr 357/2017/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 29 maja 
2017 roku w przedmiocie skierowania pie-
lęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 
lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w 
celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

2) Nr 358/2017/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 29 maja 
2017 roku w przedmiocie wyboru oferty na 
usługę cateringu na uroczystość obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej. 

3) Nr 359/2017/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 29 maja 
2017 roku w przedmiocie wyboru oferty na 
dostarczenie kwiatów na uroczystość obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 
Dnia Położnej. 

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 29 maja 2017 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.

Wyciąg 
z Protokołu posiedzenia Prezydium ORPIP 

w Katowicach w dniu 12 czerwca 2017 roku.
 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się w siedzibie 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 o godz. 15:00. W posie-
dzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach według 
załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do Protokołu).

Porządek posiedzenia:
1 Informacje ogólne:

1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:
2.1 Rozpatrzenie odwołania od decyzji Komisji 

Kształcenia.
2.2 Podjęcie 24 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(20P, 4A).

2.3 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (5P, 1A).

2.4 Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(11P, 3A).

2.5 Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(13P).

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
3.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 

pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 
lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w 
celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-

wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.3 Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany skła-
du osobowego Komisji Kształcenia.

3.6 Podjęcie uchwał w przedmiocie rozszerzenia 
Pełnomocnictwa nr 21 i wykreślenia Pełno-
mocnictwa nr 110.

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.8 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
Członkom Izby zapomóg losowych (chorobo-
we i pośmiertne).

3.9 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na leczenie sanatoryjne.

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia po-
życzki studenckiej, na raty nieprzekraczające 
100,00 zł.

3.12 Przyjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

4.2 Omówienie korespondencji jaka wpłynęła do 
Okręgowej Rady (podjęcie 2 uchwał).

4.3 Wnioski z posiedzenia.
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WYCIĄG 
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP  

w Katowicach w dniu 11 lipca 2017 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 po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2  Projekt uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) Nr 453/2017/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach z dnia 11 lipca 
2017 roku w przedmiocie refundacji kosztów 
kształcenia.

3  Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 11 lipca 2017 roku 
stwierdzono oddanie 16 głosów „za” podjęciem ww. 
Uchwał.

WYCIĄG 
z Protokołu posiedzenia Prezydium ORPIP  
w Katowicach w dniu 13 lipca 2017 roku.

 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się w siedzibie Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej 16 o godz. 15:00. W posiedzeniu 
uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach według załączo-
nej listy obecności (załącznik nr 1 do Protokołu).
Proponowany porządek posiedzenia:
1 Informacje ogólne:

1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:
2.1 Podjęcie 93 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(14A, 79P).

2.2 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (2A, 5P).

2.3 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(3A, 1P).

2.4 Podjęcie 16 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2A, 14P).

2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
wskutek wygaśnięcia prawa wykonywania za-
wodu.

2.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
3.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 

kandydata na członka do składu Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycz-
nych w Katowicach.

3.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 
kolejnych przedstawicieli do składu Zespołu 
ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

3.3 Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-

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

3.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika ORPiP w Katowicach VII kaden-
cji.

3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.7 Podjęcie decyzji w przedmiocie udziału w 
EKMŚP 2017 z własnym panelem dot. samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.10 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
Członkom Izby zapomóg losowych (chorobo-
we i pośmiertne).

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na leczenie sanatoryjne.

3.12 Podjęcie 2 uchwał przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.13 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego i dofi nansowa-
nie konferencji pn. „Zaburzenia seksualne”.

3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie przesunię-
cia terminu konferencji organizowanej przez 
Zespół. ds. położnych.

3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
rekomendacji dla zdrowia.

3.16 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

4.2 Wnioski z posiedzenia.
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP  

w Katowicach w dniu 27 lipca 2017 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1 Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) 1 Uchwały - Nr 601/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
lipca 2017 roku w przedmiocie udzielenia pomo-
cy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego. 

2) 14 Uchwał - od Nr 602 do Nr 615/2017/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 27 lipca 2017 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

3) 2 Uchwał - od Nr 616 do Nr 617/2017/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 27 lipca 2017 roku w przed-
miocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-

nych w Katowicach 
4) 4 Uchwał - od Nr 618 do Nr 621/2017/VII 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 27 lipca 2017 roku w przed-
miocie wydania zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach 

5) 3 Uchwał - od Nr 622 do Nr 624/2017/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 27 lipca 2017 roku w przed-
miocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek w 
Katowicach.

3  Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 27 lipca 2017 roku 
stwierdzono oddanie 20 głosów „za” podjęciem ww. 
Uchwał. 

WYCIĄG 
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP  

w Katowicach w dniu 28 lipca 2017 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1 Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2  Projekty uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) od Nr 625 do Nr 627/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 

28 lipca 2017 roku w przedmiocie stwierdze-
nia 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 28 lipca 2017 roku 
stwierdzono oddanie 20 głosów „za” podjęciem ww. 
Uchwał. 

WYCIĄG 
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP h 

w Katowicach w dniu 7 sierpnia 2017 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1 Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2 Projekty 14 uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych: 
1) od Nr 628 do Nr 651/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 7 
sierpnia 2017 roku w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i 
położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i 
Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

3 Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 7 sierpnia 2017 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.

WYCIĄG 
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPIP 

 w Katowicach w dniu 11 sierpnia 2017 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady Panią Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1  Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2  Projekty 14 uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych: 
1) od Nr 628 do Nr 651/2017/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
11 sierpnia 2017 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniar-

ki i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3  Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 11 sierpnia 2017 
roku stwierdzono oddanie 14 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał. 

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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9-10 października 2017 r. 

 
Warszawa, AIRPORT Hotel Okęcie 

ul. 17 stycznia 24 
 
 
 

Komunikat I  

 
 

Szanowni Państwo,  
 
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
zaprasza na Międzynarodową Konferencję 
Naukową Pielęgniarstwo polskie, 
europejskie, światowe, która odbędzie się  
9-10 października 2017 r. w Warszawie, 
AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24. 
 
 
Do udziału w Konferencji zapraszamy 
pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę 
pielęgniarską, nauczycieli akademickich, 
kierowników podmiotów leczniczych, aby 
podzielili się doświadczeniami i poglądami  
w 10 sesjach tematycznych.  
 
 
Wykłady odbywać się będą w języku polskim  
i angielskim. 
 
 
Planowany początek: godz. 9.00 (9.X.) 

Zakończenie: godz. 17.00 (10.X.) 

 

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień. 

 10 sesji tematycznych  
 

 Problemy współczesnego pielęgniarstwa  
 

 Zarządzanie opieką zdrowotną  
– rozwiązania systemowe 

 
 Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek 

i położnych w UE 
 
 Standardy praktyki klinicznej  

w pielęgniarstwie  
 
 Transkulturowa Europa – nowe wyzwania dla 

pielęgniarek i położnych 
 

 Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola 
pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej  

 
 Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna 

– miejsce i rola pielęgniarki i położnej  
 
 Zdrowie psychiczne wartością nadrzędną  
 
 Profilaktyka współczesnych form uzależnień  
 
 Inne propozycje tematów sesji  

i wykładów  
 

 
 

  WWW.NIPIP.PL/KONFERENCJA 
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9 – 10 października 2017 r. 

 

AIRPORT Hotel Okęcie 

Warszawa, ul. 17 stycznia 24  

 

 
  

 

 NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
 

WWW.NIPIP.PL/KONFERENCJA 

 Fot. DEPOSITHOS 
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MOBBING 

adwokat Kinga Rudnik

Mobbing jako pojęcie prawne zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004 r. Wcze-
śniej instytucja ta nie była znana prawu polskiemu. W przypadku zdarzeń mających 
miejsce przed 1 stycznia 2004 r., pracownik miał możliwość dochodzenia swoich rosz-
czeń na podstawie przepisów ogólnych innych regulacji, np. na gruncie prawa cywil-
nego – o naruszenie dóbr osobistych. Pomimo iż instytucja mobbingu funkcjonuje już 
ponad 10 lat, nadal pojawiają się problemy w określeniu zachowania lub działania 
o charakterze mobbingu i wskazaniu jego przesłanek, bez których zdarzenie nie może 
zostać uznane jako mobbing. Mobbing bardzo często mylony jest z dyskryminacją. 

W odniesieniu do wykonywania zawodu 
przez pielęgniarkę i położną, mobbing swoim 
zakresem może wchodzić w obszar zachowań 
naruszających postanowienia Kodeksu Etyki, 
bądź też zachowania które jeszcze nie są 
mobbingiem, mogą stanowić już wykroczenie 
przeciwko Kodeksowi Etyki. Dlatego też bar-
dzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie da-
nego zdarzenia i określenie występujących 
w nim przesłanek, celem ustalenia kiedy mamy 
do czynienia z mobbingiem, a kiedy z innym 
bardzo podobnym zdarzeniem, które nie jest 
mobbingiem. 

DEFINICJA
Legalna defi nicja mobbingu zawarta jest 

w art 94³ Kodeksu pracy i „oznacza działa-
nia lub zachowania dotyczące pracownika lub 
skierowane przeciwko pracownikowi, pole-
gające na uporczywym i długotrwałym nęka-
niu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodo-
wej, powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

PRZESŁANKI
Z defi nicji tej wyłania się już pierwsza prze-

słanka mobbingu – mobbing jest możliwy wy-
łącznie na gruncie prawa pracy. Ani prawo 
cywilne, ani prawo karne czy jakiekolwiek inne 
nie zna pojęcia mobbing. Zatem osoby zatrud-
nione na innej podstawie niż stosunek pracy 
(umowa o pracę), jak np. umowa zlecenie, 
umowa kontraktowa czy umowa o dzieło nie 
mogą zostać mobbingowane. W takiej sytu-
acji, jeśli dojdzie wobec nich do zachowań po-
dobnych jak mobbing na gruncie prawa pracy, 
osoby te mogą dochodzić swoich praw zgod-

nie z ogólnymi zasadami prawa np. cywilnego 
(ochrona dóbr osobistych) czy karnego (prze-
stępstwo pomówienia, przestępstwo znieważe-
nia). 

Mobbing może być skierowany przeciwko 
pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca co 
do zasady nie może być mobbingowany. Prze-
pisy prawa nie przewidują takiej możliwości, 
gdyż art 94³ Kodeksu pracy wskazuje tylko 
na osobę pracownika. Jednakże pojawiają się 
sporadyczne poglądy doktryny, iż mobbingo-
wane mogą być także inne osoby trzecie, np. 
klienci, a przełożony również może być ofi arą 
mobbingu ze strony pracowników. Są to jednak 
poglądy odosobnione i nie znajdujące potwier-
dzenia w orzecznictwie sądów powszechnych. 
Mobberem z kolei, czyli osobą stosującą wobec 
pracownika mobbing, może być zarówno inny 
pracownik, jak i pracodawca. Ważne z punktu 
prawa pracy jest to, aby zachowanie mobbin-
gu istniało w obrębie stosunku pracy, nie może 
wyjść poza jego zakres. Zawsze mobbing moż-
liwy jest na linii pracownik – pracownik lub 
pracodawca – pracownik. W innym układzie 
mobbing nie istnieje. A w jego miejsce wcho-
dzą przepisy pozostałych regulacji prawnych, 
o których wyżej wspomniano (m.in. prawo cy-
wilne, prawo karne).

Kolejne dwie bardzo ważne przesłanki mob-
bingu, które decydują czy pewne zachowanie 
jest mobbingiem, to uporczywość i długo-
trwałość w działaniu lub zachowaniu mob-
bera. Kodeks pracy nie precyzuje co pojęcia 
te dokładnie oznaczają i od jakiego momen-
tu możemy mówić już o „uporczywości” oraz 
„długotrwałości”. Znaczenie tych pojęć pojawia 
się dopiero w orzecznictwie Sądu Najwyższe-
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go oraz komentarzach. Ważne jest także to, 
że obie te przesłanki muszą występować ra-
zem (kumulatywnie), nie pojedynczo lub za-
miennie. Brak jednej z nich pozbawia dane 
zachowanie lub działanie cech mobbingu. Pra-
widłowe zdefi niowanie tych przesłanek pozwa-
la na odróżnienie mobbingu od dyskryminacji 
pracownika, która jest uregulowana w innych 
przepisach Kodeksu pracy. Uporczywość i dłu-
gotrwałość w pierwszej kolejności wyłączają 
spod mobbingu zachowania jednorazowe czy 
incydentalne, które należy sklasyfi kować jako 
dyskryminacja. 

Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 
17 stycznia 2007 r. (I PK 176/06), że długo-
trwałość nękania lub zastraszania pracowni-
ka musi być rozpatrywana w sposób zindy-
widualizowany. Przy tych ustaleniach nie jest 
możliwe „sztywne” wskazanie minimalnego 
okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. 
Z art 94³ Kodeksu pracy wynika jednak, że dla 
oceny długotrwałości istotny jest moment wy-
stąpienia wskazanych w tych przepisach skut-
ków nękania lub zastraszania pracownika oraz 
uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju 
działań. Przy ocenie przesłanki „uporczywości 
i długotrwałości” należy kierować się skutkiem, 
a więc tym, czy działania te trwały wystarcza-
jąco długo, by wywołać u pracownika zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, stan poniże-
nia lub ośmieszenia, izolacji lub wyeliminowa-
nia go z zespołu współpracowników. Opis ten 
odnosi się do przeżyć i stanu emocjonalnego 
danego pracownika, które z kolei zależą od in-
dywidualnej wrażliwości. Z wyroku SN z dnia 
14 listopada 2008 r. (II PK 88/08) wy nika jed-
nak, że choć każdy przypadek należy badać in-
dywidualnie, to konsekwencje działań mobbin-
gujących powinny mieć charakter obiektywny, 
to znaczy taki, że biorąc pod uwagę okolicz-
ności sprawy, mogły one faktycznie prowadzić 
do opisanych w art 94³ Kodeksu pracy na-
stępstw.¹

Pamiętać należy także, iż pod pojęciem 
„działania lub zachowania dotyczące pra-
cownika lub skierowane przeciwko pracowni-
kowi” istnieje także zaniechanie powinnego 
zachowania w danych okolicznościach. Dotyczy 
to przede wszystkim zachowania ze strony pra-
codawcy, który nie może ignorować mobbingu, 
nie przeciwdziałać mu czy też nie reagować 
na sygnały o jego istnieniu, dając na to ciche 

przyzwolenie. Takie zaniechanie ze strony pra-
codawcy także w świetle prawa uznawane jest 
jako mobbing. 

Obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdzia-
łanie mobbingowi. Może on używać środków 
organizacyjnych i perswazyjnych, a gdy są one 
nieskuteczne, może stosować sankcje przewi-
dziane w prawie pracy. Jak wynika z wyroku 
SN z dnia 3 sierpnia 2011 r.,I PK 35/11, OSNP 
2012, nr 19-20, poz. 238, obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi jest zobowiązaniem 
starannego działania. Jeżeli zatem pracodawca 
wykaże, iż podjął realne działania mające na 
celu przeciwdziałanie mobbingowi i, oceniając 
je z obiektywnego punktu widzenia, da się po-
twierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, 
pracodawca może uwolnić się od odpowiedzial-
ności.¹

Działania mobbingu można również podzie-
lić na mobbing czynny i bierny. Mobbing czyn-
ny to obarczanie zbyt dużą odpowiedzialnością 
pracownika przy jednoczesnym ogranicze-
niu mu możliwości podejmowania decyzji, co 
stwarza poczucie zagrożenia. Mobbing bierny 
to powtarzające się lekceważenie pracownika, 
niezauważanie go i niewydawanie jakichkol-
wiek poleceń.²

Wystąpienie skutków mobbingu wskazanych 
w przepisie art 94³ Kodeksu pracy, tj. wywołujące 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników, 
stanowi ostatnią przesłankę mobbingu. Brak 
wystąpienia jednego z ww. skutków eliminuje 
zdarzenie z zakresu pojęcia mobbingu. 
Wszystkie przesłanki - zarówno co do okresu 
trwania mobbingu, kierunkowego i celowego 
działania sprawcy oraz wystąpienia zawartych 
w przepisie art 94³ Kodeksu pracy jego skutków 
- muszą zostać spełnione łączni e.¹

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

¹ - Jaśkowski K., Maniewska E. Komentarz ak-
tualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX/el., 2014;

² – J. Marciniak Przeciwdziałanie mobbingowi 
w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy. 
ABC 2008
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Ocena pracy personelu medycznego 
w aspekcie oczekiwań pacjentów

Dr n. med. Anna Gałecka
 Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta 

SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko 
SUM, Zabrze

Troska o właściwą obsługę pacjenta wyznacza nowe podejście związane z poszukiwaniem 
innowacyjnych rozwiązań w lecznictwie, tym samym wskazuje na potrzebę ustawicznej oceny 
całego procesu pielęgnacji i leczenia. Planowe działania pozwalają nie tylko doskonalić sferę 
usług w danym obszarze /poprzez np. skuteczną implementację programu akredytacyjnego/, 
ale również wpływają na ocenę pracy personelu i satysfakcję pacjentów z jakości uzyskiwanych 
świadczeń. 

Ocenę pracy personelu medycznego można pojmować jako notę wystawioną przez świadczeniobiorców, 
która jest rezultatem wielu składowych, wynikających z obiektywnego i subiektywnego postrzegania działań 
pielęgnacyjnych, leczniczych i diagnostycznych. Każdy pacjent ma określony model weryfi kowania ofero-
wanej mu usługi, wzorzec związany z osobistymi oczekiwaniami, wynikającymi nie tylko z obecnego stanu 
klinicznego, ale również z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy na temat swojej choroby. Współcześnie 
pojawił się na świecie model pacjenta empowered: świadomego, aktywnego, wyedukowanego, współod-
powiedzialnego za swoje zdrowie. Oczywistym jest fakt, że w dobie dynamicznego postępu medycznego, 
generowane są stale nowe potrzeby i oczekiwania chorych oraz, że wzrasta świadomość społeczna i zdro-
wotna, a doskonalenie procesów pielęgnacyjno-leczniczych jest priorytetem w drodze do poprawy jakości 
życia pacjentów. Badania przeprowadzone w 2012 r. w SP Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. S. Szyszkow 
Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, potwierdzają fakt, że zarówno dla pacjentów 
hospitalizowanych jak i leczących się ambulatoryjnie, niezwykle istotna jest jakość świadczonej pracy. 
Badaniem objęto 224 pacjentów w wieku od 18-86 r.ż. (109 kobiet i 115 mężczyzn) leczonych w Poradni 
Nefrologicznej i hospitalizowanych w Oddziale Nefrologicznym. Badani zostali podzieleni na 2 grupy: leczeni 
w Poradni Nefrologicznej – 112 pacjentów (K-52, M-60) oraz hospitalizowani w Oddziale Nefrologicznym – 
112 pacjentów (K-57, M-55). Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu autorskiej ankiety badawczej. 
Średnia wieku pacjentów leczonych w Poradni wyniosła 56 lat, natomiast średnia wieku chorych hospitali-
zowanych w Oddziale Nefrologicznym – 58 lat. 
Tab. 1 Ocena kompetencji i kwalifi kacji personelu medycznego w ocenie badanych - grupa pacjentów (Poradni i Oddziału 
Nefrologicznego) z uwzględnieniem płci.

Personel jest bardzo 
kompetentny i dobrze 

wykwalifi kowany

Personel ma wystar-
czające kompeten-
cje i kwalifi kacje

Personel nie ma wy-
starczających kom-

petencji i kwalifi kacji
p

Badani Pacjenci 
Poradni ogółem 65,18% (73/112) 33,04% (37/112) 1,79% (2/112)

0,
76

82

Badani Pacjenci 
Oddziału ogółem 56,25% (63/112) 42,86% (48/112) 0,89% (1/112)

Płeć p

K
o-

b
ie

ty

Poradnia 
Nefrologiczna 67,31% (35/52) 30,77% (16/52) 1,92% (1/52)

0
,0

7
2

0

Oddział
Nefrologiczny 45,61% (26/57) 52,63% (30/57) 1,75% (1/57)

M
ęż

-
cz

yź
n

i Poradnia 
Nefrologiczna 63,33% (38/60) 35,00% (21/60) 1,67% (1/60)

0,
76

83

Oddział 
Nefrologiczny 67,27% (37/55) 32,73% (18/55) 0,00% (0/55)

Kompetencje i kwalifi kacje personelu medycznego wysoko oceniło 65,18% pacjentów leczonych w Po-
radni Nefrologicznej oraz 56,25% pacjentów hospitalizowanych w oddziale.

W procesie ankietowania zbadano opinię pacjentów w dotyczącą zależności: standard opieki medycznej 
a poziom kwalifi kacji i kompetencji personelu medycznego.
Tab. 2 Standard opieki medycznej zależny od kwalifi kacji i kompetencji personelu medycznego w opinii badanych - grupa 
pacjentów (Poradni i Oddziału Nefrologicznego).

Kompetencje i kwalifi kacje 
personelu

Dobre kompetencje 
kwalifi kacje

Wystarczające kompe-
tencje i kwalifi kacje Ogółem

Grupa badana Standard opieki medycznej

Poradnia Ne-
frologiczna

Wysoki standard 81,58% (31/38) 18,42% (7/38)

0
,0

2
2

8

Dobry standard 60,61% (40/66) 39,39% (26/66)

Mierny standard 33,33% (2/6) 66,67% (4/6) 
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Oddział 
Nefrologiczny

Wysoki standard 80,56% (29/36) 19,44% (7/36)

0
,0

0
1

5

Dobry standard 46,58% (34/73) 53,42% (39/73)

Mierny standard 0,00% (0/2) 100,00% (2/2)

Pacjenci leczeni w Poradni Nefrologicznej (81,58%) są zdania, że standard opieki medycznej 
jest wysoki, wyrażają również dobrą opinię o kwalifi kacjach i kompetencjach personelu me-
dycznego. Podobnie w tym zakresie wypowiedziało się 80,56% pacjentów hospitalizowanych 
w Oddziale Nefrologicznym.

Zbadano związek efektywności pracy personelu medycznego z kulturą organizacyjną szpitala.

Tab. 3 Efektywność pracy personelu a kultura organizacyjna szpitala w opinii badanych - grupa pacjentów (Poradni 
i Oddziału Nefrologicznego).

Orientacja organizacji Całkowita orientacja 
na potrzeby pacjenta

Niepełna orientacja na 
potrzeby pacjenta p

Grupa 
badana

Efektywność pracy 
personelu

P
ac

je
n

ci
 

P
or

ad
n

i. Praca bardzo efektywna- /wysoka 
efektywność/ 84,31% (86/102) 15,69% (16/102)

0
,0

1
3

0

Praca personelu mało efektywna /ni-
ska efektywność/ 44,44% (4/9) 55,56% (5/9)

P
ac

je
n

ci
 

O
d

d
zi

ał
u Praca bardzo efektywna

/wysoka efektywność/ 90,65% (97/107) 9,35% (10/107)

0,
08

00

Praca personelu mało efektywna /ni-
ska efektywność/ 50,00% (2/4) 50,00% (2/4)

 Wysoko pracę personelu ocenia 84,31% pacjentów leczonych w Poradni Nefrologicznej. Chorzy 
są przekonani, że organizacja jest całkowicie zorientowana na potrzeby pacjenta. Według 55,56% 
ankietowanych pacjentów Poradni powinna nastąpić poprawa w zakresie efektywności pracy.

Właściwa identyfi kacja personelu medycznego ułatwia wzajemną komunikację w pracy.
Pacjenci leczeni w Poradni Nefrologicznej i hospitalizowani w oddziale wyrazili swoją opinię 

w kwestii identyfi kacji personelu medycznego. 
Personel SPSK im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach jest zobligowany do noszenia identy-

fi katorów personalnych. 

Tab. 4 Identyfi kacja personelu medycznego w opinii badanych - grupa pacjentów (Poradni i Oddziału Nefrologicznego).

opinia pacjentów Personel nosi czytelne 
identyfi katory

Identyfi katory są nieczytelne, 
trudno jest odróżnić 
grupy zawodowe

Powinna być bardzo do-
kładna identyfi kacja 
personelu medycznego

Grupa badana

Poradnia Nefrologiczna 78,57% (88/112) 10,71% (12/112) 10,71% (12/112)

Oddział Nefrologiczny 66,07% (74/112) 8,04% (9/112) 30,36% (34/112)

p 0,0366 0,4917 0,0003

Wśród pacjentów leczonych w Poradni Nefrologicznej 78,57% ankietowanych wydało pozy-
tywną opinię, dotyczącą czytelności identyfi katorów personalnych. Tylko 10,71% respondentów 
miało odmienne zdanie. Zdaniem 66,07% pacjentów hospitalizowanych w oddziale personel nosi 
czytelne identyfi katory, tylko 8,04% pacjentów uważało inaczej. 

Kompleksowy proces opieki nad pacjentem wymaga prowadzenia projakościowej kultury pra-
cy oraz syntezy wszystkich procesów świadczenia usług obejmujących: kwalifi kacje medycz-
ne i poza medyczne zespołu pielęgnującego i leczącego, pułap jakości stosowanych środków 
technicznych, aktualny stan infrastruktury podmiotu świadczącego usługi medyczne, realizację 
przyjętych standardów medycznych. Uwarunkowania z jakimi spotyka się chory w trakcie uzy-
skiwania świadczeń medycznych, zarówno w sferze ambulatoryjnej jak i w okresie hospitalizacji, 
wpływają na ocenę pracy zespołu medycznego. Inne czynniki procesu takie jak: kompleksowy 
i skuteczny przebieg diagnostyki i terapii, realizowany program żywienia szpitalnego oraz szero-
ko pojęta edukacja pacjentów, modelują określony wizerunek podmiotu leczącego. Pomimo wie-
lu problemów, z jakimi na co dzień w swojej pracy spotykają się pielęgniarki i lekarze, najistot-
niejsze jest to, aby poświęcony pacjentom czas, realizowane wyzwania w zakresie doskonalenia 
zawodowego oraz efektywna, codzienna praca przy łóżku chorego, miały decydujący wpływ na 
poprawę zdrowia oraz poprawę jakości życia naszych pacjentów.
Piśmiennictwo u autorki 
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„Diamentowy Czepek” 2017

Druga już edycja przyznawania statuetek „Diamentowy 
Czepek” 2017 za nami. 2 czerwca br. podczas uroczystych obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej 
odznaczenia zostały wręczone ponad 230 Członkom Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

 Wśród nagrodzonych znalazło się 12 Pań z Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowi-
cach. 

Na liście wyróżnionych „Diamentowymi Czepkami” znalazły 
się Pielęgniarki, Położne:  

Romualda Bednarz, Teresa Bojanek, Grażyna Czuchrowska, Teresa 
Frohlich, Zofi a Guguła, Jadwiga Kazus, Iwona Pilszczek, Barbara Zięba, 
Bogusława Dziemianko oraz Ewa Mazur. 

Dodatkowo dwie Panie otrzymały odznaczenia 
za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położ-
nych:

Srebrne odznaczenie otrzymała 
Dorota Czechowska, 

Brązowe odznaczenie otrzymała 
Anna Stachulska. 

Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są za 
upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wy-
konywanie obowiązków zawodowych oraz współ-
działanie na rzecz integrowania środowiska za-
wodowego. 

Sukces Pań dostrzegły również władze Szpita-
la. Na specjalnym spotkaniu nagrodzone pielę-
gniarki i położne otrzymały kwiaty i listy gratula-
cyjne od Dyrekcji. To było wyjątkowe wydarzenie, 
którym chciano podkreślić jak ważna jest rola 
personelu pielęgniarskiego, który na co dzień nie-
sie pomoc pacjentom, dając wsparcie w ich cier-
pieniu.
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Diamentowe czepki 
dla Pielęgniarek Naszego Szpitala 

Gratulujemy !

 Niezmiernie miło nam poinformować, że pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju otrzymały wyróżnienie „Diamen-
towy Czepek” przyznane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Statuetkę Diamentowe Czepki otrzymały:

Stanisława Pasoń, Renata Prostacka, Jolanta Czarnota, 
Katarzyna Czarnota, Mirosława Opioł-Jaguś, Agata Zmroczek, 
Lidia Błachuta 

Ta prestiżowa nagroda przyznana Pa-
niom Pielęgniarkom za upowszechnianie 
etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie 
obowiązków zawodowych oraz współdzia-
łanie na rzecz integrowania środowiska za-
wodowego, pokazuje jak mocno na co dzień 
Panie są zaangażowane w niesieniu pomocy 
medycznej pacjentom Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – 
Zdroju, okazywania im wsparcia i ciepła 
w cierpieniu, za co Dyrekcja Szpitala składa 
Paniom najserdeczniejsze podziękowania 
i gratuluje przyznania tak ważnych wyróż-
nień. 
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Jubileusz 40-lecia 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A 

w Tarnowskich Górach

14 czerwca 2017 r. w Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach odbyły  się obchody 
Jubileuszu

40-lecia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Największy szpital w powiecie tarnogórskim posiadający 387 łóżek szpitalnych na 
13 oddziałach z SOR-em, z Blokiem Operacyjnym i Blokiem Porodowym , Zespołem Po-
radni Specjalistycznych i Podstawową Opiekę Zdrowotną zatrudnia prawie 270 pie-
lęgniarek i położnych. Każdego roku z hospitalizacji korzysta ok. 17 tyś. pacjentów, 
a z usług Poradni Specjalistycznych ponad 40 tyś osób.

W uroczystych obchodach jubileuszu szpitala uczestniczyła   Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani Anna Janik  wraz z za-
proszonymi gośćmi - posłami na Sejm RP Panią Barbarą Dziuk, Panem Tomaszem 
Głogowskim oraz Panią Lucyna Ekkert- Radną Sejmiku  Wojewódzkiego, Prezesem 
Śląskiej Izby Lekarskiej Panem Jackiem Kozakiewiczem przy współudziale włodarzy  
powiatu tarnogórskiego – Pani Starosty Krystyny Kosmali wraz z Zarządem powiatu 
i gmin tarnogórskich.

W trakcie uroczystej Gali wręczone zostały podziękowania najbardziej zasłużonym  
we współpracy ze Szpitalem  Instutucjom-tj statuetki w kategorii: Przyjaciel, Partner, 
Sponsor oraz podziękowania i odznaczenia  dla wieloletnich ,Zasłużonych Pracowni-
ków.
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Przewodnicząca ORPiP w Katowicach  Pani  Anna Janik otrzymała od Prezesa 
Szpitala Pani Izabeli Paprotnej statuetkę w kategorii Przyjaciel jako wyraz podzięko-
wania za współpracę Okręgowej Izbiy Pielęgniarek i Położnych  od Zarządu i Pracow-
ników  Szpitala.

Przewodnicząća ORPIP wręczyła Pani Prezes Szpitala List Gratulacyjny z okazji 
uroczystości Jubileuszu.

40 lat działalności szpitala w Tarnowskich Górach to 25 lat działalności samorzą-
du zawodowego pielęgniarek i położnych. Pani Przewodnicząca ORPiP wyraziła po-
dziekowania i  wręczyła listy gratulacyjne zasłużonym w pracy społęcznej  na rzecz 
samorządu zawodowego pielęgniarkom i położnym pełniącym funkcję Pełnomoc-
ników tj Pani Halinie Petrolewicz-Weps, Pani Joannie Markefka, Pani Magdalenie 
Kurkowskiej, Pani Bożenie Gapys, Pani Ewie Janik, Pani Sylwii Kubicy oraz pełniacej 
funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Pani Iwonie 
Wylężek.

Z okazji Jubileuszu Szpitala Przewodnicząca ORPiP jeszcze raz przekazała gratu-
lacje tym pielęgniarkom i położnym , które zostały wyróżnione Statuetką „Diamentowy 
Czepek” tj Pani Joannie Kaszuba, Pani Joannie Kalembie, Pani Jolancie Miemiec, 
Pani Urszuli Watoła oraz Pani Barbarze Madejczyk. 

W swojej wypowiedzi Pani Przewodnicząca podkreśliła szczególnie ważną  i zasad-
niczą rolę zawodu pielęgniarki i położnej w strukturze organizacji szpitalnej.

Nie zabrakło również powrotu do historii Szpitala, od momentu jego powstania 
28 kwietnia 1977 r., poprzez rozwój i funkcjonowanie w poszczególnych dekadach.

Całość imprezy uświetniona została występami artystycznymi oraz biesiadą dla 
wszystkich pracownikow Szpitala.

Iwona Wylężek
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
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Miesięcznik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zawodowy punkt 
widzenia!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:
  aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
  nowoczesne koncepcje i trendy pracy, 
���profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
�praktyczne porady i opinie prawne,
  sprawdzone informacje o pracy za granicą.

www.nipip.pl
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa      
tel. 695 350 774, e-mail: mpip@nipip.pl

Co miesiąc cenne nagrody dla prenumeratorów!

Magazyn Pielęgniarki  
i Położnej
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Jak zbudować swój autorytet w pielęgniarstwie?

Bywa, że narzekamy, czy to we własnym gronie, czy na forach internetowych, 
że pielęgniarstwo w Polsce nie jest zawodem prestiżowym, szanowanym i docenia-
nym. Może dlatego, że mało w Polsce mówi się o pielęgniarskich autorytetach?

mgr piel. Monika Kuliga
autorka bloga biznurse.pl

Lekarz. Jego imię i nazwisko zna każdy pacjent. Jest pan doktor Zenon Buczek i pani doktor 
Olga Miszewska, pan doktor Jacek Wachniewicz i pani doktor Maria Przybyłowicz. Pacjenci darzą 
ich poważaniem i szacunkiem. Lekarze wydają się skarbnicą wiedzy o zdrowiu i chorobie. Są 
fachowcami. Autorytetami. O nich się mówi. Ich się poleca. Na nich się liczy. Od nich zależy 
zdrowie pacjenta. W szpitalu każdy lekarz ma przydzielone sale pacjentów. Pacjenci czekają na 
ich obchód. W tym czasie dwie pielęgniarki na oddziale sprawują opiekę nad trzydziestoma pa-
cjentami. Każda opiekuje się każdym pacjentem. Potem przychodzi inna zmiana na noc, inna na 
dzień... Jest pani Halinka i pani Ania, pani Agnieszka i pani Ewa, pan pielęgniarz Tomek i inni... 
Niektóre pielęgniarki znane są z imienia, rzadziej z nazwiska, niektóre są „bezimienne”.

Pielęgniarko, czy wiesz kim tak na-
prawdę jesteś? Po tym zapowiadającym ra-
czej ponury felieton wstępie, powiem Ci, że 
nie, nie jesteś asystentem lekarza, nie jesteś 
personelem pomocniczym, nie jesteś sza-
raczkiem, nie jesteś „jedną z wielu”. Nie je-
steś wykonawcą poleceń. Jesteś fachowcem 
w swojej dziedzinie. To Ty najlepiej potra-
fi sz wykonać czynności, które należą do Two-
ich zadań. W każdym zawodzie są autorytety. 
A w naszym? Tak, zapewniam Cię, w naszym 
zawodzie też jest miejsce na prestiż. Tylko co 
to dokładnie oznacza i o co w tym wszystkim 
chodzi?

Przyjrzyjmy się, co oznacza słowo „auto-
rytet”? Jak podaje słownik języka polskiego, 
autorytet to powszechnie uznawana czyjaś po-
waga, wpływ, znaczenie, posłuch, poważanie, 
szacunek, respekt. Autorytetem jest człowiek 
mający duże poważanie ze względu na swą 
wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór 
do naśladowania, mający wpływ na postawy 
i myślenie innych ludzi.

Trzeba wiedzieć, że autorytetu nie da się 
nakazać, czy ustanowić (nawet prawnie). 
Trzeba go zbudować. Twojego własnego au-
torytetu nie zbuduje ani rząd, ani Twój pra-
codawca. Możesz go zbudować tylko Ty sam. 
Możesz to zrobić w tym kraju – nie musisz wy-
jeżdżać, by stać się szanowanym autorytetem 
w pielęgniarstwie.

Kim zatem jest pielęgniarka-autorytet? 
Rozpoznać ją można po postawie, po chary-
zmie. Ona przede wszystkim kocha to, co robi. 
Robi to całą sobą, angażuje się w swoją pracę. 
Nie zaczyna dyżuru od oczekiwania na jego ko-
niec. Ona nie chce jak najspokojniejszego 
dyżuru. Ona chce podczas dyżuru jak naj-
lepiej i jak najbardziej wykorzystać swój 

potencjał. Ona chce podczas dyżuru jak naj-
lepiej pomóc innym, chce podczas swojego dy-
żuru przyczynić się do polepszenia zdrowia jak 
największej liczby ludzi, chce przyczynić się do 
poprawienia jakości życia swoich pacjentów, 
dąży do jak najlepszego wykorzystania swo-
jej wiedzy, pragnie, by każdy dyżur ją rozwijał, 
uczył czegoś nowego.

Pielęgniarka-autorytet zaczyna więc 
pracę od siebie. Ona wie, że aby kraj ją sza-
nował, musi sama szanować siebie, musi sama 
szanować swój zawód, swoją pracę, swoich 
współpracowników. Musi szanować pacjentów 
(bo to dla nich przede wszystkim pracuje), a 
wtedy pacjenci będą ją szanowali. Wtedy będą 
szanowali ją współpracownicy i pracodawca. 
Wtedy będzie ją szanował kraj i rząd. Aby jed-
nak istniał szacunek w oczach pacjenta, musi 
istnieć relacja. Dlatego pielęgniarka-autorytet 
buduje z pacjentem tę relację.

Jak zbudować taką relację z pacjen-
tem? Oto kilka porad:

Zacznij od ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z PA-
CJENTEM. Chodzi o to, że żaden autorytet 
nie jest anonimowy. Dlatego połóż kres 
anonimowości pielęgniarek! Zacznij przed-
stawiać się swojemu pacjentowi z imie-
nia i nazwiska. Kiedy i jak można to zrobić? 
Zawsze, kiedy widzisz pacjenta po raz 
pierwszy! Podejdź do niego i wyciągnij ku 
niemu dłoń, witając się z nim. Uśmiechnij się 
serdecznie.
• Gdy przyjmujesz pacjenta na oddział, 

powiedz: Dzień dobry. Anna Kowalska. Je-
stem jedną z pielęgniarek, które będą spra-
wowały nad Panem/Panią opiekę na tym 
oddziale. Pozwól, by pacjent również przed-
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stawił się Tobie, a następnie dodaj koniecz-
nie: Bardzo mi miło Pana/Panią poznać. Lub 
krócej: Miło mi. Po takim przedstawieniu się 
warto zapoznać pacjenta również z innymi 
członkami zespołu, pielęgniarką oddziałową 
oraz topografi ą oddziału.

• Gdy pacjent przebywa już na oddzia-
le kilka dni, ale Ty widzisz się z nim 
po raz pierwszy, nie podchodź do niego 
z przygotowaną ze zleceń porannych kro-
plówką, mówiąc jedynie: Panie Kowalski, 
kroplówka dla Pana. Poświęć odrobinę cza-
su na zapoznanie się z nim. Powiedz: Dzień 
dobry. My się jeszcze nie znamy. Anna Ko-
walska. Pielęgniarka. Tu również daj pa-
cjentowi czas, aby zdążył przedstawić się 
Tobie lub dopytaj o jego imię i nazwisko 
i dodaj koniecznie: Bardzo mi miło Pana/
Panią poznać. Lub krócej: Miło mi. Teraz 
dopiero powiedz: Mam dla Pana kroplówkę 
(powiedz jaką, np. z antybiotykiem, prze-
ciwbólową itp.).

Gdy już się z pacjentem zaznajomisz, każ-
dego dnia poświęć czas na zapytanie go o to, 
jak się czuje, czego potrzebuje, o co chciałby 
zapytać, jaki ma problem, czy może czegoś 
się obawia, może ma z czymś trudność, cze-
goś się boi, czegoś nie wie. Takie pytania to 
dobry pomysł na obchód pielęgniarski. Oprócz 
rozdawania leków, wykonywania iniekcji, ro-
bienia opatrunków czy ścielenia łóżka, podejdź 
po prostu do człowieka i porozmawiaj. Zawsze 
znajdzie się na to wolna chwila. Jeśli tylko tego 
chcesz.

Nasza praca nie ogranicza się jednak tylko 
do bezpośredniego (twarzą w twarz) kontak-
tu z pacjentem. Niejednokrotnie odbieramy 
jeszcze przecież… telefony. Jak zatem roz-
mawiać przez telefon, by wzmocnić swój 
autorytet?

  Drrrrryn, drrrrryn…

• Słucham?

• Interna, słucham?

• Oddział internistyczny, pielęgniarka, słu-
cham?

Najczęściej takie odpowiedzi uzyskuję po 
drugiej stronie słuchawki, gdy dzwonię na ja-
kiś oddział czy do poradni. Mimo że druga wy-
powiedź jest stanowczo lepsza od pierwszej, 
a trzecia lepsza od drugiej, to jednak wciąż za 
mało… Pacjent oczywiście musi wiedzieć, 
gdzie się dodzwonił, jak również z kim 
rozmawia. I nie chodzi tu wyłącznie o stano-
wisko zawodowe, ale też o nasze imię i nazwi-
sko.

Tak, jak pisałam wcześniej, żaden auto-
rytet nie jest anonimowy. Autorytet ce-
chuje się fachową, rzetelną wypowiedzią, 
a przecież nasza rozmowa telefoniczna (na-
wet ta krótka) to właśnie jedna z tych facho-
wych i rzetelnych wypowiedzi! Warto, by nasz 
rozmówca wiedział, kto mu takiej wypowiedzi 
udziela. I nie chodzi tu wyłącznie o telefony 
z zewnątrz: od pacjentów i ich rodzin, ale też 
o telefony międzyoddziałowe (gdy dzwo-
nimy w jakimś celu na inny oddział). Nieraz 
bowiem przekazujemy między sobą bardzo 
ważne informacje i jest tu niezmiernie ważne 
kto, co, do kogo mówi. Możemy przecież za-
pomnieć przekazane nam wiadomości. Znając 
imię i nazwisko swojego rozmówcy, możemy 
w łatwy i szybki sposób uzupełnić zapomniane 
informacje, bo wiemy, do kogo się z tym pyta-
niem zwrócić.

Proponuję Ci zatem do przetestowania 
taki oto schemat odbierania telefonu, po-
dając kolejno:

• Nazwę oddziału lub poradni (również szpi-
tala, jeśli nie zgłasza się wcześniej centra-
la, która informuje pacjenta, do jakiej pla-
cówki się dodzwonił).

• Nasze imię i nazwisko.

• Nasze stanowisko.

• Zwrot zachęcający do rozmowy typu Słu-
cham?

 Oto przykład:

 Drrrrryn, drrrrryn…

Interna, Barbara Nowak, pielęgniarka, 
słucham? (A może „słucham” zamienisz na 
„W czym mogę pomóc?”).

Gdy to Ty dzwonisz na inny oddział 
i inna pielęgniarka po podniesieniu słuchawki 
telefonu przedstawia Ci się powyższym sche-
matem, pamiętaj, by rozpoczynając swo-
ją wypowiedź, również podać na wstępie 
nie tylko nazwę oddziału, z którego dzwo-
nisz, ale też swoje imię i nazwisko oraz 
stanowisko.

A co zrobić, gdy osoba, która odbiera 
telefon z innego oddziału, nie przedsta-
wia się Tobie? Ty pierwszy(a) przedstaw się 
zgodnie z powyższym schematem, a następnie 
dopytaj tę osobę o imię i nazwisko.

 Zobrazujmy to przykładem:

 Drrrrryn, drrrrryn…

• Słucham?
• Dzień dobry, interna, Barbara Nowak, pie-

lęgniarka. Czy dodzwoniłam się na oddział 
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• chirurgiczny?
• Tak.
• A z kim mam przyjemność rozmawiać?

Podczas rozmowy aktywnie słuchaj swo-
jego rozmówcy, utrzymuj ciepły, przyja-
zny ton głosu, nie spiesz się. Nieraz, gdy 
dzwonię do jakiejś poradni, zapomnę o coś do-
pytać. Dlatego to Ty dopytaj pacjenta o to, 
czy wszystko jest dla niego zrozumiałe i czy 
nie ma więcej pytań, np. Czy mogę jeszcze w 
czymś Pani/Panu pomóc? lub Czy ma Pan/Pani 
jeszcze jakieś pytania? (Tego typu pytania mo-
żesz zadać zarówno rozmawiając z pacjenta-
mi, jak i z pracownikami z innego oddziału).

Nie oszczędzaj na uprzejmości. Niech 
rozmowa z Tobą będzie wyjątkowa. Na 
zakończenie rozmowy z pacjentem dodaj 
więc: Dziękuję za rozmowę, a w rozmowach 
międzyoddziałowych np.: Dziękuję za informa-
cję /Do usłyszenia / Do zobaczenia.

Autorytet to jednak nie tylko posta-
wa, chęci i relacja. To przede wszyst-
kim ogromna fachowa wiedza. Wiedza, 
by wykonywać swoje czynności jak najlepiej. 
Jednak samo posiadanie wiedzy nie wy-
starczy – wiedza, dopóki jej nie przekażesz 
innym we właściwy sposób, często pozostaje 
martwa. Jest użyteczna, ale tylko dla Ciebie. 
Tymczasem Twoja wiedza powinna służyć rów-
nież innym. By zyskać autorytet, musisz za-
tem posiadać wiedzę oraz dzielić się nią z 
innymi. Skąd zatem czerpać wiedzę oraz 
jak i z kim się nią dzielić?

 Zacznijmy od pierwszego pytania: skąd 
czerpać wiedzę?

• Ze studiów – to podstawa naszego wy-
kształcenia. Uczmy się nie po to, by po-
zdawać egzaminy i zapomnieć. Podczas 
nauki zastanawiajmy się, w jaki spo-
sób będę mógł(a) wykorzystać każ-
dy element wiedzy, którą właśnie 
staram się sobie przyswoić na eg-
zamin – w praktyce (dotyczy to nawet 
tej, z pozoru zupełnie niepotrzebnej wie-
dzy – po głębszych przemyśleniach moż-
na bowiem dojść do naprawdę ciekawych 
i zaskakujących wniosków).

• Ze specjalizacji i kursów: kwalifi ka-
cyjnych, specjalistycznych, dokształca-
jących – jeżeli poszerzasz swoje kwalifi -
kacje, używaj nowej wiedzy, rób coś 
więcej (zgodnie z kursem/specjalizacją) 
niż osoby, które tego kursu/specja-
lizacji nie mają.

• Ze szkoleń, warsztatów – nie musisz 
koniecznie poświęcać wielu dni, tygodni, 

miesięcy na rozciągnięty w czasie kurs. 
Wystarczą kilkugodzinne warsztaty czy 
szkolenia, by wrócić do pracy wzbo-
gaconym o nową wiedzę.

• Z konferencji – najlepiej weź czyn-
ny w niej udział. Nic tak nie poszerza 
naszej wiedzy, jak własne wystąpienie 
publiczne. Dlaczego? Bo, aby dobrze wy-
paść, musisz przecież gruntownie zgłębić 
dany temat. Poza tym, gdy bierzesz czyn-
ny udział w konferencji, większą uwagę 
zwracasz też na innych prelegentów (bo 
porównujesz się z nimi i uczysz od nich, 
np. co zrobić, by było ciekawie, a jakich 
błędów unikać), a tym samym bardziej 
skupiasz się na wszystkich wystąpieniach 
i na prezentowanych treściach. Nato-
miast, gdy bierzesz w konferencji tylko 
bierny udział – Twoja uwaga rozprasza 
się znacznie częściej.

• Z literatury fachowej: książki, cza-
sopisma – przeznacz jakiś jeden dzień 
w tygodniu, w którym poświęcisz np. 
1,5–2 godzin na czytanie literatury fa-
chowej. A może wolisz strategię małych 
kroków i poświęcisz na tę czynność tylko 
20 minut, ale za to codziennie? Ważne, 
byś wyznaczył(a) sobie stałe dni/
pory dnia/ilość czasu na taką czyn-
ność, aby weszła Ci ona w nawyk.

• Z własnego doświadczenia – zachę-
cam Cię do robienia sobie takiego prze-
glądu każdego dyżuru – np. indywidu-
alnie – po powrocie do domu lub całym 
zespołem – pod koniec dyżuru, czyli do 
takiej refl eksji, co dziś się działo, co zro-
biłem(am) dobrze, a co i jak mógłby-
m(mogłabym) ulepszyć.

• Od pozostałych członków zespołu te-
rapeutycznego: od innych pielęgniarek, 
lekarzy, rehabilitantów, psychologów, 
dietetyków – każdy z nas ma inne do-
świadczenia i inną wiedzę. Gdy się nią 
wymieniamy, znacznie więcej się uczy-
my, niż gdybyśmy polegali wyłącznie na 
własnej wiedzy i doświadczeniu. A zatem 
czerp z wiedzy innych osób i wzbo-
gacaj innych swoją wiedzą.

• Od pacjentów – pacjenci są bardzo 
cennym źródłem praktycznej wiedzy, 
bo dana choroba czy dolegliwość 
dotyczy bezpośrednio ich. Uwielbia-
ją opowiadać o swoich dolegliwościach 
i uwielbiają być słuchani. Słuchając ich, 
okażesz im zainteresowanie, którego 
tak bardzo potrzebują, a przy okazji wie-
le się nauczysz. Nie każdy przypadek jest 
bowiem książkowy.
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• Z internetu – jest wiele stron, gdzie 
można uzyskać fachowe informacje 
medyczne. Nie bagatelizuj też forów 
internetowych – można na nich prze-
czytać o wielu istotnych problemach zdro-
wotnych, z którymi borykają się ludzie.

Ok, a teraz przejdźmy do drugiego pytania: 
z kim i jak należy dzielić się naszą wiedzą?

• Przede wszystkim z pacjentami. Kie-
dy możemy pacjenta edukować? Za-
wsze, gdy mamy z nim jakikolwiek 
kontakt, czyli np. gdy wykonujemy 
u nich iniekcje, pobieramy krew, za-
krapiamy ucho czy oko. Na jaki temat 
wówczas edukować? Praktycznie na każ-
dy związany z wykonywaną przez nas 
czynnością, np. o tym, by po pobraniu 
krwi pacjent nie zginał ręki, tylko przy-
trzymał gazik na wyprostowanej ręce, 
by po podaniu leku do oka nie mrugał, 
lecz potrzymał zamknięte oczy – prze-
kazanie tych informacji zajmie nam kil-
ka sekund, a pozwoli pacjentowi uniknąć 
błędów i ukaże przed nim naszą wiedzę. 
Można też przeprowadzić dłuższą, in-
dywidualną edukację, np. jak zmie-
nić worek stomijny, jak wykonać pomiar 
glukometrem, jak stosować leki wziewne 
lub edukację zbiorową na oddziale na 
jakiś temat ogólny, istotny dla wszyst-
kich pacjentów. Można zaplanować taką 
edukację na określoną godzinę i zebrać 
zainteresowanych pacjentów w sali kon-
ferencyjnej.

• Z innymi pielęgniarkami, np. podczas 
wprowadzania nowej pielęgniarki do 
pracy, gdy gościmy na oddziale studen-
tów pielęgniarstwa, czy przekazując 
całej załodze informacje z jakiejś kon-
ferencji, na której niedawno byliśmy i na 
której dowiedzieliśmy się jakiejś cieka-
wostki. I w ogóle, rozmawiajmy pod-
czas dyżuru na tematy zawodowe.

•  Z lekarzami – gdy zgłaszamy lekarzom 
dolegliwości pacjentów, używajmy fa-
chowego słownictwa. Gdy np. na za-
pisie monitora widzimy migotanie przed-
sionków, nie mówmy: Doktorze, chodź, 
popatrz na ten zapis, bo mi się on jakoś 
nie podoba, ale nazwijmy go fachowo: 
Doktorze, pacjent Kowalski ma migotanie 
przedsionków. Jeżeli zdobyliśmy na ja-
kiejś konferencji czy szkoleniu cieka-
wą wiedzę, która może być istotna także 
dla lekarzy, podzielmy się tą wiedzą 
z nimi. Możemy również ich podpytać, 
czego ciekawego oni dowiedzieli się 
na konferencjach, na których bywają 

i w ten sposób wymienić się informa-
cjami i poszerzyć wzajemnie naszą wie-
dzę. Podczas wprowadzania nowego 
lekarza do pracy pomóżmy mu zazna-
jomić się z zasadami panującymi u nas na 
oddziale – bądźmy dla niego wsparciem 
i autorytetem w tym trudnym dla niego 
czasie. Podczas gdy gościmy na oddziale 
studentów medycyny, odbywających 
praktyki pielęgniarskie, pokażmy im, na 
czym polega nasz zawód i włączmy ich 
w wykonywanie naszych codziennych 
czynności.

• Z rodziną pacjenta – udzielajmy im 
informacji, np. w jaki sposób mają pa-
cjenta pielęgnować w domu, jakie pro-
dukty żywnościowe mogą przynieść 
swojemu bliskiemu do szpitala, by były 
zgodne z zaleconą mu dietą, w jaki spo-
sób mogą pomóc pacjentowi w domu ra-
dzić sobie z jego chorobą. Zachęcajmy 
rodzinę do zadawania nam pytań, po-
święćmy jej trochę naszego czasu.

Pielęgniarko, wiedz zawsze, kim je-
steś. Jesteś fachowcem w swojej dzie-
dzinie. Masz ogrom wiedzy o zdrowiu i cho-
robie. W naszym zawodzie jest wiele miejsca 
na rozwój zawodowy. Zdobywaj wiedzę, wy-
korzystuj wiedzę w praktyce, dziel się wiedzą. 
Ulepszaj naszą profesję. I nie bądź anonimo-
wa. 

Pamiętaj jednak przy tym, że to Ty je-
steś najbliżej pacjenta. W tym wszystkim 
bądź dla pacjenta tą ciepłą, pogodną, em-
patyczną panią Anią, której on może zaufać, 
która ma dla niego czas. Przed którą może się 
otworzyć, którą ma śmiałość zapytać. Bądź 
tą, od której pacjent uzyska wiele informacji 
i rozwieje wiele wątpliwości. Bo pielęgniar-
ka-autorytet to ta, która ma ogrom wiedzy, 
dzieli się nią, ale się nie wymądrza i nie wy-
wyższa. 

To ta, która zdobywając wiedzę, nie 
buduje większego dystansu, ale buduje 
większą więź. To ta, która z tym ogromem 
wiedzy pozostaje najbliższa pacjentowi. Au-
torytetów pacjent nie powinien się bać, nie 
powinien czuć przed nimi oporu, dystansu, 
lęku. Od pielęgniarki-autorytetu czuć empa-
tię, czuć otwartość, czuć chęć pomocy innym 
ludziom. A przy tym widać jej wiedzę i roz-
wój... i jej wartość. I wtedy właśnie zyskuje 
się szacunek.

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 
nr 01-02 2017 str 68-70 za zgodą Redakcji.



2727

Jak to wszystko się zaczęło ?
Czyli wspomnień czar, moja przygoda z Nefrologią

Brygida Drzymała
Pielęgniarka z 36 letnim stażem pracy

Pierwsze moje zetknięcie się z Nefrologią miało miejsce w Klinice Nefrologii w 1978 r 
w Katowicach  gdzie jako uczennica katowickiego Liceum Medycznego trafi łam na 
swoją pierwszą praktykę zawodową. Trochę z obawą, trochę z ciekawością pozna-
wałam tajemnice jakie kryje ta gałąź medycyny i jakie problemy muszą rozwiązywać  
pielęgniarki opiekując się pacjentami ze schorzeniami nefrologicznymi. 

Miałam duże szczęście, gdyż przydzielo-
no mi opiekę nad dwoma pacjentkami, któ-
re wchodziły w program dializ przewlekłych. 
Obie panie były przerażone, a jednocześnie 
szczęśliwe, że zostały zakwalifi kowane do dia-
liz. Ośrodków było wtedy niewiele, a wolnych 
miejsc jeszcze mniej. Ja mogłam zobaczyć salę 
dializ, przyjrzeć się ówczesnym sztucznym ner-
kom z bliska, miałam nawet okazję zobaczyć 
jak wygląda rozpoczynanie i kończenie diali-
zy. Jedna z pacjentek miała już wytworzoną 
przetokę, druga była dializowana na przetoce 
zewnętrznej co dla mnie jako uczennicy stano-
wiło także nie lada gratkę. Miałam możliwość 
zapoznać się z techniką wykonywania opatrun-
ków na przetoce zewnętrznej, które przycho-
dziła wykonywać pielęgniarka ze stacji dializ.

Szybko minęły lata nauki i w 1981r po 
raz kolejny znalazłam się w Klinice Nefrologii 

w Katowicach, a właściwie w Ośrodku Dializ 
Pozaustrojowych już jako pielęgniarka. W tym 
czasie miałyśmy do dyspozycji sztuczne ner-
ki fi rmy Travenol RSP z 1967r i polskie nerki 
HD produkowane w Zabrzu. Płyn dializacyjny 
przygotowywałyśmy same rozpuszczając od-

ważone odczynniki w wodzie kranowej, nikt nie 
marzył jeszcze o uzdatnianiu wody.

Przygotowanie samej maszyny do dializy 
zajmowało około 4 godzin i wymagało nieco 
wysiłku i dobrej organizacji pracy. Należało 

maszynę umyć, do tego wykorzy-
stywało się płyn do naczyń ścierkę 
i zmiotkę. Zmiotka niezbędna była 
by dokładnie wyszorować pojemnik 
na płyn dializacyjny. Drugi etap to 
dezynfekcja – używałyśmy roztwo-
ru 40% formaliny,należało wypeł-
nić takim roztworem 1/3 pojemnika 
na płyn dializacyjny i przepuścić to 
przez cały system maszyny, następ-
nie wypłukać całość 120l wody. Do-
piero potem można było przygoto-
wać dializator, który był oczywiście 
reutylizowany przynajmniej 4 razy 
co bardzo nas cieszyło gdyż były 
ośrodki które ze względów ekono-
micznych reutylizowały dializatory 
do10 razy.

Reutylizacja dializatorów początkowo była 
typowo mechaniczna, po prostu należało wy-
płukać i wystukać wszystkie skrzepy tak by 
uzyskać jak największą powierzchnię dializa-
tora do kolejnej dializy no a przede wszystkim 
zrobić to tak by nie uszkodzić ciągłości błony 
dializatora. Muszę przyznać, że było to trudne 
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zadanie. Na początku lat 80 XX w używałyśmy 
głównie dializatorów zwojowych fi rmy Bellco, 
dializator wraz z drenami mieścił około 500 
ml krwi, więc każde uszkodzenie, niedokład-
ne wypłukanie to dla pacjenta ogromna stra-
ta (nie było wtedy jeszcze testów na obecność 
formaliny) Wtedy też często wykonywałyśmy 
pacjentom przetoczenia krwi, przecież pobra-
nie krwi pacjentowi do badań kontrolnych wią-
zało się z upustem 250- 300 ml krwi. Pacjenci 
nie otrzymywali wtedy jeszcze erytropoetyny, 
a hemolizy nie były rzadkością.

Jak już wspominałam przygotowywałyśmy 
płyn dializacyjny same rozpuszczając odwa-
żone odczynniki. Ze względu na potrzeby pa-
cjentów przygotowywałyśmy płyn o różnej za-
wartości potasu albo 0, 1,5 lub 3.0 mmol K+. 
Szpital zakupił ogromny 900 litrowy zbiornik, 
rozpuszczenie tej ilości płynu i dokładne wy-
mieszanie go było dużym wyzwaniem dla tej 
z nas która tego musiała dokonać. Tu z pomo-
cą przeszedł nam pacjent taka „ zręczna złota 
rączka” dorobił nam takie duże śmigło począt-
kowo trzeba było użyć siły rąk jednak dokładne 

wymieszanie szczególnie zimą gdy woda była 
bardzo zimna stanowiło nadal problem, więc 
wykombinował że silnik byłby lepszy i któregoś 
dnia przywiózł i zamontował silnik. To dopiero 
był luksus naciskało się guzik i płyn sam się 
mieszał i to dokładnie. Po takim wymieszaniu 
biegło się w nocy do laboratorium oznaczyć 
poziom elektrolitów.

Dializoterapia to także podawanie antyko-
agulantów, kiedyś to po prostu była niefrakcjo-
nowana heparyna w dawce 500 jm co 30 mi-
nut, ostatnia dawka podawana była 30 minut 
przed zakończeniem dializy, a dializa trwała od 
6 do 8 godzin. Pamiętanie o równym odstępie 
czasowym wcale nie było łatwe bo na sali czę-
sto działy się nieprzewidziane rzeczy, spadki 
ciśnień to nie było nic nadzwyczajnego, gorzej 

jak któryś z pacjentów podkręcił sobie zbyt 
mocno ultrafi ltrację, wtedy trzeba było szybko 
reagować i często ratować pacjenta, bądź dia-
lizator (aby nie pękł). No więc nasz super złoty 
pacjent zrobił nam zegar z gongiem włączają-
cym się regularnie co 30 minut i w dużej mierze 
opanowałyśmy podawanie heparyny prawie do 

perfekcji, zmniejszyła się liczba krzepnących 
dializatorów, a i przedłużające krwawienia 
z przetok zdarzały się rzadziej.

Gdy rozpoczynałam swą pracę często zda-
rzało się nam przyjmować pacjentów z Ostrą 
Niewydolnością Nerek, bądź pacjentów z Prze-
wlekłą Chorobą Nerek którzy ze wskazań kli-
nicznych wymagali szybkiego włączenia w pro-
gram dializ. Wtedy sala dializ szczególnie na 
dyżurach nocnych zamieniała się w salę ope-
racyjną, lekarze dyżurni zakładali zewnętrzne 
przetoki Scibnera by ratować ludzkie życie. 

My musiałyśmy zadbać o prawidłowe przy-
gotowanie pacjenta i zestawu. Po założeniu 
takiej przetoki do nas jako pielęgniarek dia-
lizacyjnych należała opieka nad założoną 
przetoką, naszym zadaniem było także wy-
uczenie pacjenta pewnych zachowań aby prze-
toka funkcjonowała jak najlepie, musiałyśmy 
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uświadomić pacjentowi także jak delikatnie i 
uważnie musi obchodzić się z ręką na której 
założona została przetoka. Później zaczęto za-
kładać jednokanałowe cewniki do żył udowych. 
Cewniki te znacznie różniły się od dziś używa-
nych: po pierwsze były wielorazowe, robione 
przez naszych lekarzy, ale spełniały całkiem 
dobrze swe zadanie, chociaż ich pielęgnacja 
nie należała do prostych - do stanów zapal-
nych dochodziło bardzo rzadko. Cewniki nio-
sły mniejsze zagrożenie dla pacjentów aniżeli 
przetoki zewnętrzne.

Czas płynął bardzo szybko, 
nowa technika zaczęła zaglądać 
do naszego ośrodka. W 1984 r po-
jawiły się pierwsze nerki automa-
tyczne- Drake-Willock początko-
wo działające na wodę kranową, 
ale wykorzystujące przygotowany 
w utworzonej specjalnie pracowni 
koncentratów koncentrat kwaśny. 
Do produkcji koncentratów używa-
no już wody destylowanej. Wtedy 
zaczęto także zastanawiać się nad 
zakupem uzdatniacza wody aby 
poprawić jakość dializ.

Koniec lat osiemdziesiątych 
i lata dziewięćdziesiąte XX w to 
czas gwałtownego rozwoju w le-
czeniu nerkozastępczym, zaczęły powstawać 
nowe ośrodki dializ. Nasz ośrodek stał się bazą 
szkoleniową dla kadry pielęgniarskiej wielu 
powstających ośrodków : Sosnowiec, Bielsko, 
Rybnik, Wysowa. Wysowa to pierwszy ośro-
dek sanatoryjny dla pacjentów dializowanych 
z własną stacją dializ – 1993r.

Rozwój elektroniki miał także duży wpływ 
na jakość nowych aparatów do dializ. Wyco-
fano dializatory zwojowe i arkuszowe, zaczęto 
kupować dializatory kapilarne początkowo ku-
profanowe, później wprowadzono polisulfono-

we. Nadal niestety jeszcze reutylizowałyśmy 
dializatory ale już pomagały nam w tym pro-
cesie reutylizatory – urządzenia płuczące tro-
chę nawdychałyśmy się oparów podchlorynu i 
formaliny ale efekty dla pacjentów były lepsze.

Sztuczne nerki stawały się coraz bardziej 
naszpikowane elektroniką, ale wszystko to 
dawało lepsze możliwości prowadzenia same-
go zabiegu dializy chociaż początki bywały 
trudne, czasem zdarzało się że ustawiałyśmy 
5 godzin i 3 kg ultrafi ltracji a kończyło się na 
7 godzinach i 2 kg bo maszyna ciągle przery-
wała zabieg i doliczała czas, przerywając także 
zadaną jej ultrafi ltrację. Trzeba jednak przy-
znać że trudne były dobrego początki bo dziś 
maszyny pozwalają na wybranie różnych profi li 
ultrafi ltracji i sodu. Można ustawiać parametry 
według potrzeb pacjenta co daje lepsze samo-
poczucie i lepsze wyniki dla pacjenta.

Rozwój leczenia nerkozastępczego rozwijał 
się szybko i w naszej Klinice powstał także od-
cinek transplantacji początkowo przeszczepia-
no tylko nerki, ale to już inna historia.

Ja zamieniłam Ośrodek Dializ na Zakład 

Radiologii, ale z Nefrologią się nie rozstałam, 
wykorzystuję zdobytą wiedzę pracując obecnie 
w Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwen-
cyjnej także dla pacjentów dializowanych, po 
transplantacjach i z innymi schorzeniami także 
nefrologicznymi.

Dziękuję bardzo Pani mgr Annie Janus za to 
że skłoniła mnie do podzielenia się z Państwem 
swymi wspomnieniami.
Wyciąg z wystąpienia na III Konferencji „Zmagania i 
dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych”



30

Rola i znaczenie edukacji pacjenta 
z przewlekłą chorobą nerek

Część III – Edukacja pacjentów po przeszczepieniu nerki

mgr Ilona Starek 
Członek Zespołu ds. pielęgniarstwa 

nefrologicznego

,,Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło decyzji o wielkiej wartości 
etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofi arować część własnego ciała 

z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega 
szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości”

Jan Paweł II

 Jedną z metod leczenia nerkozastępczego jest przeszczepienie nerki. Jest to meto-
da, która jest najkorzystniejsza dla chorego, gdyż udane przeszczepienie nerki ozna-
cza że przeszczepiony narząd będzie w stanie przejąć wszystkie funkcje, jakie w orga-
nizmie sprawują zdrowe nerki. 

Nerki przeszczepia się z trzech źródeł: 
- od dawcy żyjącego spokrewnionego, 
- od dawcy żyjącego niespokrewnionego 
- od dawcy zmarłego. 
Przeszczepiany narząd musi być dobrany od 

względem zgodności antygenów tkankowych 
i pochodzić od dawcy o zgodnej grupie krwi. 
U osób chorych na przewlekłą chorobę nerek 
i cukrzycę istnieje możliwość przeszczepienia 
jednocześnie nerki i trzustki. Przeszczepienie 
nerki wykonuje się u osób u których wystąpiła 
trwała utrata czynności nerek własnych spo-
wodowana głównie przewlekłą chorobą nerek. 
Głównym celem przeszczepienia nerki jest wy-
dłużenie życia chorego, a także poprawienie 
jego jakości. Prawidłowo prowadzona edukacja 
pacjentów w okresie około transplantacyjnym 
daje pacjentowi ogromną szansę na lepsze, 
oraz satysfakcjonujące życie. 

Edukację zdrowotną możemy podzielić na 
cztery okresy: okres przedtransplantacyjny, 
wczesny okres pooperacyjny, późny okres po-
operacyjny oraz okres wczesnej rekonwale-
scencji.

Okres przedtransplantacyjny 
W tym okresie pacjent jest przygotowywany 

emocjonalnie do transplantacji. Powinien zro-
zumieć jak ważnym czynnikiem jest jego za-
angażowanie, cierpliwość i odpowiedzialność 
za własne zdrowie i życie a niejednokrotne 
za życie dawcy. Poznaje korzyści i zagroże-
nia jakie niesie za sobą zabieg przeszczepie-
nia nerki. Korzyści po przeszczepieniu nerki 
to: fakt przejęcia w pełni czynności niewydol-
nych nerek własnych, powrót do znormalizo-
wanej diety i aktywności fi zycznej, uniknięcie 
groźnych dla życia powikłań metabolicznych, 
wodno-elektrolitowych i hormonalnych a co 
najważniejsze - nie trzeba się już dializować! 
Po tych optymistycznych informacjach pacjen-
ta także zaznajamia się z najniebezpieczniej-

szymi zagrożeniami do których należy proces 
odrzucenia przeszczepu. Mniej niebezpieczny-
mi zagrożeniami może być przedłużający się 
pobyt w szpitalu, infekcje a także konieczność 
systematycznego przyjmowania leków immu-
nosupresyjnych, które zapobiegają odrzuceniu 
przeszczepu. Po przygotowaniu emocjonal-
nym pacjent jest przygotowywany fi zycznie. 
Polega to na wykonaniu przez pacjenta okre-
ślonych badań laboratoryjnych i diagnostycz-
nych niezbędnych do zakwalifi kowania chorego 
do przeszczepienia nerki. W tym czasie także 
informuje się chorego o konieczności ich wy-
konania. W okresie przedtransplantacyjnym 
zapoznaje się chorego z techniką wykonania 
zabiegu transplantacji nerki a także przekazu-
je się pacjentowi wiedzę dotyczącą samoopieki 
i samopielęgnacji nie tylko w okresie przed-
transplantacyjnym ale także po zabiegu prze-
szczepienia, aby zapobiec ewentualnym powi-
kłaniom okołooperacyjnym. Kolejnym ważnym 
elementem edukacji chorego przed transplan-
tacją jest uświadomienie mu jak ważne jest 
prowadzenie racjonalnego stylu życia i jaki to 
ma wpływ na przygotowanie go do transplan-
tacji i życie po niej. Wyprzedzające przeszcze-
pianie nerek to kolejny temat z którym pacjent 
jest zaznajamiany. Poznaje korzyści jakie wy-
nikają z tego typu transplantacji (lepszy czas 
przeżycia pacjentów i przeszczepów, uniknię-
cie dializ, kontynuacja nauki i pracy a także 
zdecydowanie niższe koszty leczenia PChN w 
schyłkowym stadium). Edukacja pacjenta na 
temat tej formy leczenia pozwala na jego świa-
dome uczestnictwo w całym procesie zgłosze-
nia chorego do wyprzedzającego przeszczepie-
nia nerki. W procesie tym czynny udział bierze 
nie tylko pacjent ale także powołany do tego 
zespół medyczny.

Wczesny okres pooperacyjny
Edukacja we wczesnym okresie pooperacyj-

nym jest bardzo utrudniona ze względu na stan 



31

pacjenta. Można ją zastosować gdy pozwala na 
to samopoczucie i stan kliniczny pacjenta. Dla-
tego wydawane polecenia i komunikaty powin-
ny być proste i bardzo krótkie. Głównie skupia 
się na zapobieganiu powikłaniom wynikającym 
z unieruchomienia pacjenta. W miarę możli-
wości zachęca się pacjenta do stosowania ćwi-
czeń biernych i czynnych takich jak napinanie 
i rozluźnianie mięśni kończyn dolnych oraz ich 
podkurczanie i prostowanie, do ćwiczeń odde-
chowych a także nauki aktywnego kaszlu. Wy-
konywanie tych ćwiczeń ma na celu przygoto-
wanie pacjenta do jak najszybszej pionizacji. 
Do zadań pielęgniarki w tym okresie należy 
monitorowanie najważniejszych wskaźników 
życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, ośrodko-
we ciśnienie żylne, diureza godzinowa itp.). 
Bardzo ważna jest także profi laktyka zakażeń 
i ostrego odrzucenia przeszczepu a także mo-
nitorowanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Późny okres pooperacyjny
W tym okresie edukacja pacjenta ma na 

celu uniknięcie powikłań pooperacyjnych zwią-
zanych z zakażeniem a także powikłań zwią-
zanych z gospodarką wodno-elektrolitową 
(odwodnienie i przewodnienie). Aby uniknąć 
zakażeń należy edukować pacjenta na temat 
konieczności przestrzegania higieny (mycie 
rąk, poprawne mycie okolic intymnych, higiena 
osobista), ochrony przed zakażeniami przeno-
szonymi z zewnątrz (ograniczona liczba osób 
odwiedzających, stosowanie masek ochron-
nych na twarz). Edukacja z zakresu zaburzeń 
gospodarki wodno-elektrolitowej polega na 
nauczeniu pacjenta prowadzeniu i kontrolowa-
niu bilansu wodnego (ilość płynów przyjętych 
i wydalonych). Podkreśla się także znaczenie 
stosowania leków immunosupresyjnych i ich 
monitorowania. 

Okres wczesnej rekonwalescencji
W tym okresie głównym celem edukacji pa-

cjentów jest przygotowanie ich do samoopieki 
w warunkach domowych, tak aby przeszcze-
piona nerka funkcjonowała jak najdłużej. Edu-
kację ściśle prowadzi się według schematu. 
Każdy ośrodek transplantacyjny ma opraco-
wany swój schemat według którego prowadzi 
szkolenie. Pacjent uczy się zasad prawidło-
wego przyjmowania leków, działań niepożą-
danych, możliwości wystąpienia cukrzycy po-
transplantacyjnej, umiejętności prowadzenia 
dzienniczka samokontroli. Po zakończeniu pro-
cesu edukacji wiedza pacjentów powinna być 
sprawdzona testem, który pokaże czy pacjent 
przyswoił sobie przekazana informacje szkole-
niowe. Wyniki tego testu omawia się z pacjen-
tem i jego rodziną

Po zabiegu przeszczepienia nerki każ-
dy pacjent jest edukowany indywidualnie lub 

w grupach 2-5 osobowych. Ważne jest aby pie-
lęgniarka edukująca pacjenta stworzyła taką 
atmosferę aby pacjent bez skrepowania mógł 
zadawać pytania. Treści które dla pacjenta są 
trudno przyswajalne powinny być omawiane 
kilka razy, aż pacjent je przyswoi. 

Cykl szkolenia składa się z kilku rozmów 
z pacjentem:
- zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym 

wynikającym z unieruchomienia pacjenta
- poznanie zasad stosowanego leczenia (daw-

ki, nazwy i działania leków)
- podstawowe zasady higieny ciała i otoczenia
- omówienie problemów związanych z ryzy-

kiem wystąpienia ostrego odrzucenia prze-
szczepionej nerki oraz powikłań urologicz-
no-chirurgicznych

- omówienie zasad prowadzenia dzienniczka 
samokontroli

- omówienie diety stosowanej po transplanta-
cji i podanie przykładowych jadłospisów

- wyjaśnienie potrzeby stosowania leków im-
munosupresyjnych i powikłań z nimi wystę-
pujących takich jak: cukrzyca, nowotwory 
skóry
Po zakończeniu hospitalizacji pacjent 

z przeszczepioną nerką otrzymuje terminarz 
wizyt w poradni transplantacyjnej, na które 
jest zobowiązany sumiennie się stawiać. Ce-
lem tych wizyt jest monitorowanie czynności 
przeszczepionej nerki poprzez wykonywanie 
badań a także wczesne wykrywanie ewentual-
nych powikłań leczenia immunosupresyjnego.

Po około 6 do 12 miesiącach pacjent ponow-
nie zostaje edukowany w celu przypomnienia 
wiadomości dotyczących powikłań potransplan-
tacyjnych, higieny i preferowanego stylu życia. 
Proces ten nazywa się reedukacją pacjenta.

Po zakończonej edukacji po transplantacyj-
nej pacjent powinien:
- znać i stosować zasady higieny
- znać nazwy i działanie leków które przyj-

muje
- wykazywać się umiejętnością prowadzenia 

dzienniczka samokontroli (pomiar ciśnienia 
tętniczego, poziomu cukru na glukometrze)

- posiadać wiedzę na temat ewentualnych po-
wikłań po przeszczepieniu nerki

- znać działanie i skutki uboczne leków immu-
nosupresyjnych

- stosować preferowany styl życia i aktywność 
fi zyczną

- znać zalecaną dietę i umieć komponować 
poprawnie jadłospis

- czuć się bezpiecznie w swoim nowym życiu 
po przeszczepieniu nerki.

Piśmiennictwo u autorki
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Edukacja to klucz do sukcesu 

Powiedzenie „Lepiej zapobiegać, niż leczyć” znane jest od dawna każdemu z nas. 
I choć jest to powiedzenie stare, to w dalszym ciągu jest jak najbardziej aktualne. Ni-
kogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważną rolę w życiu społeczeństwa pełni pro-
fi laktyka, a liczne inicjatywy w tym zakresie podejmowane zarówno przez publiczne, 
jak i prywatne instytucje w ochronie zdrowia, tylko to potwierdzają. Niestety, istnieją 
choroby, które ujawniają się nagle, bez konkretnej przyczyny i pomimo najlepszej pro-
fi laktyki. Czasem nie można ich wyleczyć i należy skupić się na łagodzeniu objawów 
i ograniczeniu wpływu choroby na nasze życie. Jedną z takich chorób jest cukrzyca.
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Choć nie można całkowicie jej wyleczyć, to 
można z nią żyć, jednakże potrzebna jest do 
tego odpowiednia wiedza. Chęć jej zdobycia 
przyświecała pielęgniarkom, które 30 maja 
2017r. udały się do Łazisk Górnych do Ośrodka 
Kształcenia OIPiP w Katowicach, by uczestniczyć 
w konferencji „Nowe problemy w opiece nad 
pacjentem z chorobą przewlekłą” zorganizo-
wanej przez Zespół ds. pielęgniarstwa diabeto-
logicznego pod przewodnictwem Pani Barbary 
Mikołajec.

Po uroczystym przywitaniu gości przez Pa-
nią Mikołajec, pierwszy z wykładów pt. „Za-
grożenia w cukrzycy” został wygłoszony przez 
dr n. med. Panią Katarzynę Nabrdalik, któ-
ra informując o tym, że w chwili obecnej na 
całym świecie na cukrzycę choruje ponad 400 
mln osób (3 mln w Polsce) podkreśliła, jak 
ważne jest utrzymanie prawidłowego stężenia 
cukru we krwi, tzw. normoglikemii. Można to 
osiągnąć tylko poprzez właściwą edukację dia-
betologiczną pacjenta.

„Właściwa edukacja” oznacza uświadomie-
nie pacjentowi do czego powinien dążyć, za-
znajomienie go z prawidłowymi wartościami 
glikemii, pokazanie mu – w sposób praktycz-
ny – jak prowadzić samokontrolę glikemii oraz 
wytłumaczenie wagi odpowiedniej diety i ak-
tywności fi zycznej.

Następnie dr Nabrdalik wymieniła zagroże-
nia jakie niesie ze sobą zła samokontrola cu-
krzycy. Przede wszystkim jest to hipoglikemia 
(stężenie cukru we krwi poniżej 70mg/dl), 
której powikłaniami mogą być np. śpiączka czy 
zawał; hiperglikemia (stężenie cukru powyżej 
140mg/dl) – jej powikłania to m. in. zawał, 
udar, nefropatia czy neuropatia; kwasica cu-
krzycowa, która również może doprowadzić do 
śpiączki.

Na zakończenie swojego wykładu dr Nabrdalik 
omówiła różnice w leczeniu cukrzycy poprzez 
stosowanie insulin ludzkich, a jej analogów.

Kolejnym wykładowcą, który przybliżył 

uczestnikom konferencji zagadnienie pt. „Roz-
poznanie i interwencja pielęgniarska u pa-
cjenta ze stanem ostrym w przebiegu choroby 
przewlekłej”, była Pani mgr Lilla Welzel.

Mgr Welzel omówiła cztery rodzaje czyn-
ności pielęgniarskich wykonywanych przy pa-
cjencie cierpiącym na chorobę przewlekłą, jaką 
jest cukrzyca. Są to: działania diagnostyczne 
(m. in. monitorowanie glikemii, wykonanie 
EKG, pobór materiałów do badań), działania 
terapeutyczne (np. podawanie leków, zało-
żenie wkłucia dożylnego, założenie cewnika, 
podawanie tlenu), działania opiekuńczo-pie-
lęgnacyjne (m. in. zapobieganie powikłaniom, 
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, higie-
na, rozpoznanie bieżących problemów) oraz 
działania edukacyjne (np. edukacja pacjenta 
i jego rodziny w zakresie choroby, motywowa-
nie do działania, pomoc w znalezieniu przyczyn 
powracającej hipoglikemii/hiperglikemii).

Jednym z najpoważniejszych stanów 
ostrych, na który narażeni są pacjenci z cu-
krzycą jest kwasica ketonowa (stan, w którym 
organizm zamiast glukozy spala tłuszcz, wsku-
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tek czego dochodzi do produkcji ketonów). 
Nieleczona kwasica ketonowa może doprowa-
dzić do śpiączki i jest stanem bezpośredniego 
zagrożenia życia.

Z kolei duża glikemia może doprowadzić do 
wystąpienia zespołu hiperglikemiczno-hiper-
molalnego – zaburzenia metabolicznego, które 
skutkuje znacznym odwodnieniem organizmu 
i w 15% przypadków prowadzi do zgonu pa-
cjenta, dlatego ważne jest, by osoba, u której 
stwierdzony zostanie zespół hiperglikemiczno-
-hipermolalny, jak najszybciej znalazła się na 
oddziale intensywnej terapii.

Zaburzeniem metabolicznym jest też kwasi-
ca mleczanowa powstająca przez nagromadze-
nie kwasu mlekowego we krwi. U diabetyków 
wystąpienie kwasicy mleczanowej jest na ogół 
związane z przyjmowaniem leków przeciwcu-
krzycowych tj. metforminy w warunkach nie-
przestrzegania przeciwwskazań i również sta-
nowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Podsumowując swój wykład mgr Welzel 
stwierdziła, że poprawa stanu wiedzy chorych 
nt. cukrzycy i jej powikłań, objawów klinicz-
nych niewyrównania glikemii i sposobów ra-
dzenia sobie z nimi, zmniejsza ryzyko wystą-
pienia ostrych, groźnych dla życia zaburzeń.

W dalszej części konferencji, przedstawi-
cielka fi rmy NUTRICIA, przedstawiła zebra-
nym zalety odżywiania pacjentów tzw. pokar-
mem przemysłowym, w sytuacji gdy nie są oni 
w stanie spożywać normalnego pokarmu, co 
nierzadko prowadzi do wycieńczenia organi-
zmu.

Pokarm przemysłowy (nazwa pochodzi od 
sposobu jego wytwarzania, gdyż składniki po-
karmu przemysłowego pochodzą z naturalnych 
źródeł) jest to pokarm w pełni zbilansowany, 
zawierający niezbędne składniki odżywcze.

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego Pani Barbara Mikołajec 

szczegółowo omówiła zagadnienie tzw. niedo-
cukrzenia, czyli hipoglikemii.

Hipoglikemia, czyli zbyt niskie stężenie glu-
kozy we krwi, jest szczególnie niebezpieczna, 
bo chory często długo nie odczuwa, bądź nie 
uświadamia sobie jej objawów (tj. głodu, bólu 
głowy, pocenia, senności, drżenia rąk, zabu-
rzeń widzenia, bladości, zmienności nastrojów), 
gdyż mózg przystosowuje się do funkcjonowa-
nia nawet w czasie niedoboru energii. Większe 
ryzyko wystąpienia hipoglikemii ma miejsce w 
przypadku chorych na cukrzycę typu 2, którzy 
otrzymują leki stymulujące wyrzut insuliny.

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia hi-
poglikemii są: błędy insulinoterapii, zbyt szyb-
kie dążenie do wyrównania glikemii, błędy 
żywieniowe, zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego, zmiany we wchłanianiu insuliny 
(np. podczas wysiłku fi zycznego), zmniejsze-
nie zapotrzebowania na insulinę, interakcje le-
kowe itp. Większość z w/w przyczyn hipoglike-
mii jest powodowanych brakiem odpowiedniej 
wiedzy i edukacji w zakresie cukrzycy i sposo-
bów jej leczenia.

Osobie chorej na cukrzycę, u której wystą-
pią objawy hipoglikemii – jeśli jest ona przy-
tomna – należy przede wszystkim podać do-
ustnie węglowodany proste (10-20 g glukozy), 
a po około 15-20 minutach – węglowodany 
złożone. Następnie należy wykonać pomiar gli-
kemii i powtórzyć go po godzinie.

W przypadku pacjenta z utratą świadomo-
ści, glukoza musi być podana dożylnie. Rodzina 
opiekująca się pacjentem z cukrzycą powinna 
podać Glukagon podskórnie lub domięśniowo. 

Kończąc swój wykład Pani Mikołajec za-
znaczyła, że przede wszystkim należy unikać 
hipoglikemii, a kluczową w tym rolę odgrywa 
edukacja chorych i ich rodzin, która powinna 
uświadamiać im zagrożenie, jakie niesie ze 
sobą niedocukrzenie, zaznajomić ich ze sposo-
bami postępowania w przypadku wystąpienia 

Relacja z konferencji
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hipoglikemii oraz nauczyć ich modyfi kacji da-
wek np. insuliny.

Kolejnym tematem poruszanym podczas 
konferencji była kwestia opatrunków specja-
listycznych, omówiona przez przedstawicielkę 
fi rmy Conva Tec, która podkreśliła, iż dobór 
właściwego opatrunku specjalistycznego, to 
kwestia niezwykle istotna, mająca wpływ na 
przebieg całego procesu leczenia. 

Jednym z przewlekłych powikłań cukrzy-
cowych jest Zespół Stopy Cukrzycowej, po-
wikłanie, które wymaga leczenia przy użyciu 
specjalistycznych opatrunków. Opatrunki spe-
cjalistyczne są o wiele bezpieczniejsze i sku-
teczniejsze, niż opatrunki gazowe, a przy dość 
znacznych refundacjach Narodowego Funduszu 
Zdrowia, również ich ceny kształtują się bardzo 
korzystnie. 

Przedostatni z wykładów pt. „Stany zagro-
żenia życia w chorobie przewlekłej z pozycji 

medycyny ratunkowej” wygłosił ratownik me-
dyczny Pan Marian Biegonek.

Podczas swojego wystąpienia Pan Biegonek 
skupił się na chorobach tj. astma oskrzelowa i 
nadciśnienie tętnicze. Kolejno omówił ich przy-
czyny, objawy, czynności podejmowane przez 
ratownika medycznego wezwanego do danego 
pacjenta, a także ewentualne powikłania mo-
gące mieć miejsce wobec braku odpowiedniej 
pomocy medycznej. Dlatego tak ważna jest 
natychmiastowa reakcja, bo najgorsze co moż-
na zrobić, to nie zrobić niczego.

Ostatnim tematem zaprezentowanym pod-
czas części wykładowej była „Rola tlenu w le-
czeniu ran”. Podaż pod ciśnieniem 100% tlenu 
medycznego powoduje maksymalne dokrwie-
nie tkanek, co przyśpiesza regenerację orga-
nizmu. Ma to kluczowe znaczenie u pacjentów 
z ranami pooperacyjnymi lub zmagającymi się 
z ranami przewlekłymi.

Ponadto współczesna medycyna dysponuje 
produktami zawierającymi tlen aktywny, któ-
ry działa antybakteryjnie. Służą one do mycia, 

Relacja z konferencji

płukania i nawilżania ran, redukują biofi lm, do-
tleniają tkanki i likwidują nieprzyjemny zapach.

Po ostatnim z wykładów nastąpiła krót-
ka przerwa, po której uczestniczy konferencji 
wzięli udział w części praktycznej spotkania. 
Były to warsztaty, podczas których poszczegól-
ni wykładowcy – bazując na własnych doświad-
czeniach – zaprezentowali zebranym najlepsze 
sposoby wykorzystania poszczególnych pro-
duktów i sprzętów medycznych.

Pierwsze warsztaty nt. postępowania pie-
lęgniarki przy ranach przewlekłych tj. zespół 
stopy cukrzycowej, odleżyny, przy wykorzysta-
niu opatrunków specjalistycznych poprowadzi-
ły mgr Justyna Kapuściok oraz mgr Beata 
Wysoczańska-Skroban.

Mgr Ewa Borowiak-Zielińska zaprezen-
towała zebranym wytyczne, wskazania, prze-
ciwwskazania i najczęstsze błędy popełniane 
przy stosowaniu pompy insulinowej, natomiast 
mgr Bożena Rabowicz pokazała, jak należy 
w sposób właściwy użytkować wstrzykiwacz 
typu pen.

Sposób prawidłowej kontroli glikemii przy 
pomocy glukometrów oraz sensorów FreeStyle 
Libre omówiły Pani mgr Barbara Mikołajec oraz 
Pani Grażyna Kowalska.

Z kolei kwestię zdrowego odżywiania, su-
plementacji w cukrzycy oraz żywienia me-
dycznego przedłożyła uczestnikom konferencji 
mgr Agnieszka Starke, natomiast ostatnie z 
warsztatów dotyczyły roli tlenu w leczeniu ran.

Jak więc widać, podczas konferencji po-
ruszonych zostało wiele istotnych tematów, 
a dzięki warsztatom, zebrani mogli w sposób 
praktyczny zaznajomić się ze sprzętem i pro-
duktami medycznymi pod okiem specjalistów, 
którzy na bieżąco odpowiadali na ich pytania. 
A fakt, że rzeczonych pytań było całkiem spo-
ro, dobitnie świadczy o ogromnym zaanga-
żowaniu wszystkich osób, które wzięły udział 
w konferencji. Można więc uznać, że zrealizo-
wane zostały wszystkie jej założenia, a uczest-
nicy konferencji opuścili Ośrodek Kształcenia 
w Łaziskach Górnych, bogatsi o nowo nabytą 
wiedzę – zarówno teoretyczną, jak i praktycz-
ną. Dzięki temu, będą mogli nie tylko wyko-
nywać swoje obowiązki z większą pewnością 
siebie, ale też w dalszym ciągu pomagać pa-
cjentom w oparciu o najnowsze dokonania 
przemysłu medycznego. Bo prawda jest taka, 
że nikt nie pomoże pacjentowi „oswoić” choro-
by lepiej, niż pielęgniarka.

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach
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ŚWIERZB - CHOROBA Z BRAKU HIGIENY?

Marta Piórkowska 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Świerzb jako   choroba był znany już w starożytności, a w XVII wieku określono czyn-
nik etiologiczny – zakażenie Sarcoptes scabiei variatio hominis. Inne rodzaje świerz-
bowców stwierdza się u zwierząt (psy, koty), ptaków, w kurzu, ziarnach zbóż; one 
również mogą być przyczyną występowania zmian skórnych u ludzi, ale najczęściej są 
to odczyny alergiczne; świerzbowce te bowiem nie bytują na skórze człowieka 

Świerzb dawniej był uważany za „przypa-
dłość” ludzi chorych, biednych, z marginesu 
społecznego i tych co nie dbają o higienę osobi-
stą. Prawda jest taka, że pasożyt może zaata-
kować każdego, nawet te osoby co do przesady 
dbają o higienę swoją i swojego otoczenia. 

Samice świerzbowca ludzkiego są wielko-

ści od 0,3 do 0,5 mm i czasem widoczne go-
łym okiem, jako czarne kropki. Samica paso-
żyta wgryza się pod naskórek i drąży kanały 
w warstwie rogowej naskórka, odżywiając się 
komórkami skóry i składa w wydrążonych śle-
pych komorach jaja. W ciągu trzech tygodni 
z larwy przekształcają się w dojrzałe świerz-
bowce. W okresie 3 miesięcy samica może 
znieść półtora miliona jaj. Drobnoustroje poru-
szają się po skórze z prędkością około 2,5 cen-
tymetra na minutę. Poza skórą pasożyty po-
wodujące świerzb mogą przeżyć od 3 do 4 dni.

Pierwsze objawy choroby - dolegliwo-
ści skóry występują po upływie 3-6 tygodni 
w postaci intensywnego swędzenia. Wówczas 
w okolicach, w których zagnieździły się larwy, 
pojawiają się zmiany skórne w postaci czer-
wonej i swędzącej wysypki. Ponadto na skórze 
występuje osutka, czyli wysypka grudkowo - 
pęcherzykowa, w postaci grudek i plam, zlo-
kalizowana w charakterystycznych miejscach. 
Dolegliwość ta zwykle nasila się w nocy, naj-
częściej po uprzedniej kąpieli, na skutek któ-
rej zmiany chorobowe zostały rozgrzane cie-
płą wodą. Zmiana temperatury sprawia, że 
świerzbowce stają się bardziej pobudzone, co 
powoduje wzmożone swędzenie oraz piecze-
nie. W przypadku zbagatelizowania występu-
jących objawów, bardzo dokuczliwe swędze-

nie jest przyczyną drapania w wyniku, którego  
powstają zadrapania tzw. przeczosy, które 
w konsekwencji mogą doprowadzić do wtór-
nych zakażeń bakteryjnych.

Świerzb najczęściej występuje na stopach, 
łokciach, kostkach na dłoniach między palcami, 
w okolicach pępka i brodawek, czasem w oko-
licach męskich i żeńskich narządów płciowych. 
Jednak pod wpływem dotyku, np. podczas 
mycia, wysypka może się rozprzestrzenić na 
inne partie ciała. Świerzb nie zajmuje: pleców 
(okolica międzyłopatkowa) i twarzy (z wyjąt-
kiem świerzbu norweskiego i odmiany odzwie-
rzęcej). U osób dbających o higienę objawy 
świerzbu mogą być trudno uchwytne, a nory 
wykonane przez świerzbowce niedostrzegalne. 
U dzieci charakterystyczne jest zajęcie dłoni 
i podeszew. Okres trwania objawów zależy od 
nasilenia świerzbu.

Jeśli choroba rozwija się na terenach o złym 
poziomie sanitarnym, może dojść do epidemii. 
Badania wykazują, że świerzb najłatwiej roz-
przestrzenia się u osób z osłabionym układem 
odpornościowym, u osób starszych, zwłaszcza 
tych, które mieszkają w domach opieki spo-
łecznej, zakładach opieki długoterminowej lub 
przebywają w innych, zamkniętych ośrodkach, 
ale także i u dzieci, które często korzystają 
z placówek publicznych lub bawią się na du-
żych placach zabaw. 

Najczęstszym sposobem zarażenia się tą 
chorobą jest bezpośredni kontakt z innym cho-
rym, zarówno powierzchowny, jak i bardziej 
intymny. Rzadziej zarażamy się poprzez np. 
dotknięcie pościeli czy ręcznika, z którego ko-
rzystał pacjent. Mimo to zaleca się, aby chory 
zmieniał regularnie bieliznę i nie zakładał jej 
na ciało ponownie, ponieważ pasożyty powo-
dujące chorobę żyją poza ciałem do czterech 
dni. Bieliznę, jak i inne ubrania noszone przez 
zarażoną osobę, należy od razu porządnie wy-
prać w wysokiej temperaturze, a następnie 
wyprasować. Jeśli w pomieszczeniu, w którym 
znajduje się osoba chora, przebywają inni do-
mownicy warto zdezynfekować podłogi, dywa-
ny, zmieniać ręczniki, (a najlepiej nie dzielić ich 
z osobą zarażoną) oraz zmieniać często po-
ściel. Należy także unikać bezpośredniego kon-
taktu fi zycznego z osobą chorą.
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Rozpoznanie w większości przypadków 
stawia lekarza na podstawie wywiadu, charak-
terystycznych objawów i badania stanu skóry. 
Czasami specjalista wykonuje „skrobanie” ze-
wnętrznych warstw skóry celem potwierdze-
nia diagnozy. Kroplę oleju lub soli fi zjologicz-
nej umieszcza się na swędzącym obszarze, 
a następnie za pomocą skalpela zbiera po-
wierzchniowo materiał i ogląda na płytce pod 
mikroskopem w poszukiwaniu roztoczy lub jaj. 
Czasami również stosuje się metodę polegają-
cą na rysowaniu zmywalnym fl amastrem/ pre-
paratem na bazie jodu na skórze i wycieraniu 
go alkoholem. Tusz wnika w głąb skóry i poma-
ga zidentyfi kować norę pasożyta. 

 Wybór leczenia zależy od obrazu kli-
nicznego świerzbu, współistniejących chorób 
skóry, stanu ogólnego, prowadzonego leczenia 
immunosupresyjnego, jak również od możliwo-
ści ekonomicznych chorego.

W leczeniu świerzbu znajduje zastosowanie 
krem zawierający 1% permetryny, którego jed-
norazowe zastosowanie jest skuteczne prawie 
we wszystkich przypadkach. U niewielkiej licz-
by chorych można zastosować lek ponownie po 
1-2 tygodniach. Oprócz tego płyn Novoscabin, 
zawierający 30% ester benzylowy kwasu ben-
zoesowego w oleju parafi nowym, który stosu-
je się dwukrotnie oraz maść Wilkinsona (15% 
siarki i 15% dziegciu) - przez kilka-kilkanaście 
dni. Novoscabin łatwo przenika przez zrogowa-
ciały naskórek. U dzieci zaleca się 50% maść 
Wilkinsona na paście cynkowej lub 5% maść 
krotamitonową. Dermatolodzy zlecają także 
maść na bazie siarki przygotowywaną przez 
farmaceutów.

 Smarowanie ciała powinno się zacząć od 
szyi. Należy smarować całe ciało, nie tylko po-
wierzchnie zmienione chorobowo, jednak na 
zaczerwienione i swędzące fragmenty należy 
nałożyć grubszą warstwę leku i wsmarowy-
wać go ze szczególną dokładnością. Preparat 
na skórze powinno się trzymać przynajmniej 
8 - 10 godzin, dlatego też zaleca się jej stosowa-
nie po kąpieli tuż przed pójściem spać, wówczas 
nie usuniemy substancji, np. podczas mycia lub 

za pomocą ocierającego się o ciało ubrania. Po 
nałożeniu preparatu należy chwilę odczekać, 
aby nie wetrzeć w specyfi ku w piżamę. 

Należy pamiętać, że u pacjentów wychudzo-
nych, z ubogą tkanką tłuszczową i uszkodzoną 
barierą naskórkową wchłanianie leków stoso-
wanych zewnętrznie jest większe. Ze względu 
na możliwe reakcje uboczne terapii (podraż-
nienie skóry, uczulenie) należy poinformować 
pacjenta o konieczności stosowania się ściśle 
do zaleceń lekarza oraz przestrzec przed po-
wtarzaniem leczenia bez skonsultowania się 
z nim. W przypadku wtórnego zakażenia bak-
teryjnego należy zastosować miejscowe le-
czenie odkażające lub ogólne antybiotykami, 
a przy utrzymującym się świądzie podać leki 
przeciwhistaminowe.

Długość leczenia tej choroby jest uzależ-
niona od indywidualnego przypadku i stadium 
zaawansowania. W lżejszych przypadkach trwa 
to kilka, kilkanaście dni, natomiast, gdy choro-
ba zostanie dosyć późno zdiagnozowana, może 
się ono wydłużyć do kilku miesięcy lub nawet 
lat. Przestrzeganie zaleceń lekarza jest bardzo 
ważne, w innym przypadku mogą wystąpić nie-
przyjemne powikłania, jak wtórne nadkażenie, 
które może nawet doprowadzić do zapalenia 
kłębuszkowego nerek. 

Świerzb norweski to najcięższa z możli-
wych odmiana świerzbu. Choroba ta najczę-
ściej jest diagnozowana u osób, które mają 
obniżoną odporność, przebywają w zakładach 
zamkniętych lub są upośledzone umysłowo. 
Przebieg tej choroby jest znacznie cięższy niż 
w przypadku klasycznej odmiany. O pojawieniu 
się u pacjenta świerzbu norweskiego świadczą 
suche, a w niektórych przypadkach wilgotne 
strupy, które pojawiają się praktycznie na ca-
łym ciele. Podobnie jak w przypadku zwykłe-
go świerzbu, tej odmianie również towarzyszy 
nieprzyjemny świąd. 

 Oso  bie, która cierpi na ten typ świerzbu, 
zaleca się izolację, w trakcie której odbywa się 
leczenie. Chory leczony jest przez ok. 2 dni ke-
ratynolitykami, poprzez wcieranie specyfi ków 
w skórę. Leki te ograniczają łuszczenie się skó-
ry oraz blokują dalsze rozprzestrzenianie się 
pasożytów wywołujących chorobę. Leczeniu 
powinny również poddać się wszystkie osoby 
z bliskiego otoczenia chorego. W czasie tera-
pii podstawowej ważne jest oczywiście prze-
strzeganie higieny, częste mycie ciała wodą 
z mydłem, oraz zmiana bielizny. Dodatkowo 
można stosować krem przeciwświerzbowy. 
W przypadku świerzbu norweskiego, należy 
także smarować skórę głowy. 

Świerzb odzwierzęcy to rzadka odmia-
na świerzbu. Z reguły ludzie zarażają się tą 
chorobą od siebie nawzajem, jednak istnieją 
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przypadki zarażenia od zwierząt. Są to jednak 
bardzo łagodne odmiany, ponieważ pasożyty 
powodujące świerzb zwierzęcy nie są w stanie 
przeżyć w skórze człowieka. Zarażenie tą od-
mianą powoduje delikatne uczucie swędzenia 
oraz pieczenia skóry. Świerzbu odzwierzęcego 
nie trzeba leczyć, ponieważ wszelkie objawy 
same znikają w niedługim czasie.

 
Najlepszą i niezastąpioną metodą uniknięcia 

świerzbu jest profi laktyka. Choroby zakaźne 
mają szczególną tendencje do rozprzestrzenia 
się w miejscach zaniedbanych i dużych zbio-
rowiskach. Nieodpowiedni styl życia i nieprze-
strzeganie zasad zdrowego odżywiania spra-
wia, że ryzyko dolegliwości ze strony pasożyta 
wzrasta. Tymczasem to właśnie silny, dobrze 
odżywiony organizm jest największym wro-
giem świerzbowca.

Ryzyko zakażenia można zmniejszyć lub na-
wet wyeliminować poprzez:

• unikanie kontaktu osoby chorej ze zdrowy-
mi w początkowej fazie leczenia ; z uwagi 
na dużą zaraźliwość świerzbu konieczne 
jest objęcie leczeniem wszystkich osób z 
najbliższego otoczenia chorego

• wczesne wykrywanie chorych, które moż-
liwe jest w czasie prowadzenia przeglądów 
higienicznych w żłobkach, przedszkolach, 
szkołach, internatach, domach opieki spo-
łecznej

• codzienna kąpiel całego ciała, częste my-
cie rąk, krótko obcięcie paznokci u rąk;

• codzienna zmiana bielizny osobistej; 
• częsta zmiana bielizny pościelowej, pranie 

jej w wysokiej temperaturze i prasowanie;
• Preparat biobójczy ułatwia pranie bez sto-

sowania zbędnych zabiegów dodatkowych.
• częsta zmiana odzieży, pranie w pod-

wyższonej temperaturze - 90ºC lub przy 
użyciu środków o działaniu piorąco – de-
zynfekcyjnym ( ubrania, odzież osobistą 
należy prasować po wewnętrznej stronie, 
a zakażonej bielizny, której nie można 

prasować po praniu, nie należy używać 
przez 7 dni od prania; rzeczy, których nie 
można wyprać należy izolować w zamknię-
ciu przez3 tygodnie - np.: w zamkniętym 
worku foliowym);

• Obecnie można kupić specjalne preparaty 
biobójcze do prania zwalczające świerzb. 
Występują one w formie koncentratu roz-
cieńczanego z wodą. Można je stosować 
do prania ubrań, bielizny, pościeli, ręczni-
ków i wszelkich innych materiałów, z któ-
rymi miały do czynienia osoby zakażone. 
Preparat niszczy pasożyty oraz ich jaja 
i larwy przedostające się do domowe-
go otoczenia. Piorąc ubrania z zastoso-
waniem tego środka, możliwe jest to już 
w temperaturze 30-60°, podczas gdy pra-
nie w zwykłym proszku powinno się od-
bywać w temperaturze minimum 90°. 
Niekiedy bieliznę i ubranie należy w takiej 
sytuacji wygotować.

• spanie na oddzielnych posłaniach;
• używanie wyłącznie własnych przedmio-

tów osobistego użytku – ręczniki;
• dokładne sprzątanie i odkurzanie pomiesz-

czeń, mebli tapicerowanych;( worek z od-
kurzacza należy wyrzucić);

• dezynfekcja sprzętów, przedmiotów 
(szczególnie wanien, umywalek, muszli 
klozetowych, naczyń), z którymi stykała 
się osoba chora;

• w przypadku wystąpienia świerzbu w szpi-
talu, domu pomocy społecznej, zakładzie 
opieki długoterminowej itp. należy chore-
go izolować z zastosowaniem reguł izolacji 
kontaktowej przez cały okres leczenia 

Świerzb, mimo iż nie jest poważną i zagraża-
jącą życiu chorobą, może być bardzo uciążliwą 
przypadłością, z którą, przy braku odpowied-
niego leczenia może trwać latami. Nie warto 
lekceważyć symptomów sugerujących, że być 
może mamy do czynienia właśnie z tą choro-
bą, ponieważ im później podejmie się leczenie, 
tym objawy będą bardziej dokuczliwe. Poza 
tym nieleczona choroba może doprowadzić do 
nieprzyjemnych powikłań takich, jak zakaże-
nia, które będą jeszcze trudniejsze do zwalcze-
nia niż samo schorzenie. Mimo, iż świerzb nie 
jest w dzisiejszych czasach utożsamiany z cho-
robą, na którą zapadają głównie ludzie z nizin 
społecznych mieszkających w złych warunkach 
sanitarnych, nadal przypadłości tej towarzy-
szy poczucie wstydu. Świerzb jest chorobą, jak 
każda inna i nawet w przypadku wyjątkowego 
przestrzegania higieny osobistej, istnieje ryzy-
ko zakażenia. Należy pamiętać, że szybkie roz-
poznanie choroby i skuteczna terapia doprowa-
dza do całkowitego wyleczenia. 
Zdjęcia własne autora i ze stron internetowych. 
Piśmiennictwo u autorki 
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kondo l e n c j e

Wyrazy  głębokiego współczucia
dla  Koleżanki Anny Pijaj 

z powodu  śmierci Syna  
składają  Naczelna Pielęgniarka wraz   z  Zespołem 
Pielęgniarek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Choćbym nie wiem jak głośno  krzyczała -  nie wykrzyczę 
  Choćbym nie wiem jak  długo płakała -   nie wypłaczę 
  Choćbym nie wiem jak się starała tego, 
   że  Cię zabrakło  światu nie wybaczę...” 

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

Pielęgniarce Ani Pijaj 
 składa  Personel Oddziału Chirurgii Urazowej 

Z C O Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Łączymy się z Tobą w smutku i bólu,  
w tych trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą
Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża  

Drogiej Koleżance Grażynie Cioffani
składają Koleżanki z Przychodni „ESKULAP”  

w Gliwicach

„Łączymy się z Tobą w smutku i bólu, w tych trud-
nych chwilach sercem jesteśmy z Tobą”

Naszej Koleżance Grażynie Cioffani wyrazy  
głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 

składają Koleżanki ze Szpitala  
Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

”Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Naszej Drogiej Koleżance Helenie Głuchowskiej  
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca  
 składają Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

Pielęgniarce Danucie Samiło  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają Naczelna Pielęgniarka, współpracownicy  
Pododdziału Chemioterapii oraz Pielęgniarki  

i Położne Wielospecjalistycznego Szpitala  
Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.”

  Wyrazy głębokiego współczucia i zrozumienia  
dla Koleżanki Sylwii Dąbrowskiej z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  
Oddziału Anestezjologii

Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

„Śmierć jest zawsze punktualna
ale nigdy nie w porę”

Koleżance Pielęgniarce Joannie Pluchrat 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem  
Pielęgniarek, Położnych, Rejestratorek

oraz Pracownicy Zespołu Wojewódzkich  
Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

„Słowa miłości, słowa nadziei  
zakryła ciemność- jest ból i cierpienie”

Naszej Koleżance
Irenie Jurga szczere wyrazy współczucia i wsparcia

z powodu śmierci Męża 
 składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem  

Pielęgniarek i Położnych i Rejestratorek  
oraz Lekarze i Pracownicy Zespołu Wojewódzkich 

Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

„Brak słów by wypowiedzieć ból,
brak łez by wypłakać żal”

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia z powodu 
odejścia ukochanego Męża Pani Krystynie Cygan składają

Anna Janik Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach oraz Aleksandra Liszka Okręgowy 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy.

„Im droższy człowiek, tym większy ból...lecz wolą 
Boga jest rozstanie, ale nadzieją w smutku 
jest dusz naszych spotkanie”

Drogiej Koleżance Beacie Pogorzelskiej  
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża 

składają  koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty
 Koleżance Edycie Uzarek składają  

Pielęgniarka Naczelna z zespołem pielęgniarek
 ZCO Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej

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 I POŁOŻNE NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE 

ORGANIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
 

 
 

 
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek: 

Pielęgniarstwo onkologiczne  
 

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych: 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część II 

 
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: 
 

 „Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” dla pielęgniarek i położnych z tytułem co najmniej 
licencjatu lub/i specjalizacją  – planowane rozpoczęcie w październiku 2017 r. – Katowice 

 
 „Pielęgniarstwo onkologiczne” dla pielęgniarek – planowane rozpoczęcie 7 września 2017 r. Katowice – 

Ostatnie wolne miejsca 
 
Wymagania w stosunku do kandydatów: 

– aktualne prawo wykonywania zawodu, 
– zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, 

mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.  
– Tytuł co najmniej licencjata pielęgniarstwa/położnictwa lub/i specjalizacja w dowolnej dziedzinie 

pielęgniarstwa/położnictwa ( dla kursu specjalistycznego ) 

 
 

UWAGA! Od 1 lipca 2017 r. aby uczestniczyć w kursach dla pielęgniarek i położnych należy zarejestrować się 
w Systemie Monitorowania Kształcenia na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl. 

 
Ilość miejsc ograniczona! 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu: 
http://www.kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifikacje 

 
 
 
 
Kontakt z działem rekrutacji: 
tel.: (12) 378 42 72 
fax: (12) 398 19 93 
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl 
www.kadrymedyczne.pl 
www.facebook.com/kadrymedyczne 
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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 konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice    87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: Getin Bank O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2017 roku pełnić 
będzie dyżuryw każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również
w godzinach od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:
05.01.2017 r. 06.04.2017 r 22.06.2017 r 07.09.2017 r 23.11.2017 r.

26.01.2017 r. 27.04.2017 r. 06.07.2017 r 28.09.2017 r 07.12.2017 r.

02.02.2017 r. 04.05.2017 r. 27.07.2017 r. 05.10.2017 r. 28.12.2017 r.

23.02.2017 r. 25.05.2017 r 03.08.2017 r. 26.10.2017 r.

02.03.2017 r. 01.06.2017 r. 24.08.2017 r 02.11.2017 r.

23.03.2017 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
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:

10.01.2017 r. 21.03.2017 r. 06.06.2017 r. 29.08.2017 r. 07.11.2017 r.

24.01.2017 r. 04.04.2017r. 20.06.2017 r. 12.09.2017 r. 21.11.2017 r.

07.02.2017 r. 18.04.2017 r. 04.07.2017 r. 26.09.2017 r. 05.12.2017 r.

21.02.2017 r. 09.05.2017 r. 18.07.2017 r. 10.10.2017 r. 12.12.2017 r.

07.03.2017 r. 23.05.2017 r. 01.08.2017 r. 24.10.2017 r.

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


