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Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej: 
www.izbapiel.katowice.pl
Mamy nadzieję, że znajdziecie tu wiele nowych i ciekawych informacji. Dołożymy
wszelkich starań, aby treści zawarte w naszej witrynie były zawsze aktualne oraz
wyczerpujące. Czekamy na Wasze uwagi i opinie.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Mariola Bartusek
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Amazonka 
Ani M. z LM

By∏aÊ czu∏a, zdrowa, pi´kna

samodzielna, uÊmiechni´ta

i wcià˝ takà ci´ pami´tam

oraz wcale si´ nie wstydz´.

W wyobraêni znów ci´ widz´

w salach chorych… przy tablicy.

Ka˝dy przyzna, ˝e najbardziej

w∏aÊnie ten si´ moment liczy

gdy dorastajàcy cz∏owiek

z rozwagà wszystkim powie

˝e chce sobà dzieliç si´ z kimÊ.

… 

Nie wiedzia∏am, nie wiedzia∏am

˝e tak ci´˝ko chorowa∏aÊ.

– dowiedzia∏am si´ dziÊ…

Grudzieƒ 2008

Ewa Willaume-Pielka
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Joanna Kuźnik ● Wiceprzewodnicząca ORPiP w Katowicach, 
Przewodnicząca Zespołu ds. Położnych

Izba Porodowa w Lędzinach
przestała istnieć
Od1 stycznia 2009 przesta∏a istnieç

Izba Porodowa w L´dzinach, dzia-

∏ajàca w strukturach MZOZ. MieÊci∏a si´

w pi´knym zabytkowym budynku miasta,

by∏a nowoczeÊnie urzàdzona i wyposa˝ona.

Narodowy Fundusz Zdrowia uzale˝ni∏ za-

kontraktowanie Êwiadczeƒ od spe∏nienia wy-

magaƒ jakie dotyczà szpitali, a wi´c koniecz-

noÊci posiadania mi´dzy innymi sali opera-

cyjnej. Obowiàzujàce przepisy prawne nie

zawierajà regulacji dotyczàcych Êwiadczenia

jakim jest poród pozaszpitalny. Tym samym,

kobiety rodzàce w Polsce nie majà wolnego

wyboru, muszà rodziç w szpitalu. W tej spra-

wie zajà∏ stanowisko równie˝ Rzecznik Praw

Obywatelskich broniàc interesu pacjentek.

Pomimo usilnych staraƒ stowarzyszeƒ

i organizacji zrzeszajàcych po∏o˝ne tj. Ze-

spo∏u ds. Po∏o˝nych przy ORPiP w Kato-

wicach, Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego To-

warzystwa Po∏o˝nych, Stowarzyszenia

„Dobrze Urodzeni”, oraz Fundacji „Rodziç

po Ludzku,  stanowisko NFZ by∏o nieugi´-

te. Do akcji w obronie jedynej Izby Poro-

dowej w Polsce w∏àczy∏y si´ media, prasa,

politycy, mieszkaƒcy L´dzin, oraz rodzice,

dla których wa˝ny jest w∏aÊnie taki rodzaj

opieki oko∏oporodowej. Zebranych pod

petycjà zosta∏o 1900 podpisów, które zo-

sta∏y wys∏ane do Pani Minister Zdrowia

Ewy Kopacz i Pana Prezesa NFZ Jacka

Paszkiewicza. W numerze styczniowym

„Naszych Spraw” przedstawiono stanowi-

sko Zespo∏u ds. Po∏o˝nych oraz Pani Prze-

wodniczàcej ORPiP Marioli Bartusek, któ-

re rozes∏ano decydentom naszego regionu,

równie˝ opublikowane zosta∏o pismo do

Pani Minister Zdrowia Ewy Kopacz. Odby-

∏o si´ spotkanie z Wicewojewodà Adamem

Matusiewiczem w Sejmiku Wojewódzkim.

Do naszych poczynaƒ w∏àczy∏ si´ Zwiàzek

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. 

Wtym miejscu chcia∏abym goràco po-

dzi´kowaç wyjàtkowym, wspania∏ym

osobom, które w∏o˝y∏y wiele wysi∏ku w obro-

nie Izby Porodowej w L´dzinach. PrzykroÊç

sprawi∏y nam dzia∏ania osób, które niejedno-

krotnie wczeÊniej deklarowa∏y s∏usznoÊç istnie-

nia tego rodzaju placówek.

Odwo∏ujàc si´ do zaleceƒ WHO, mo-

delu opieki oko∏oporodowej w kra-

jach Unii Europejskiej oraz prawa po∏o˝-

nej do prowadzenia cià˝y i samodzielnego

przyj´cia porodu fizjologicznego (Ustawa

o zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej z dnia

5 lipca 1996), Zespó∏ ds. Po∏o˝nych pod-

jà∏ decyzj´, ˝e nie zaprzestanie staraƒ o po-

wstanie przepisów prawnych na mocy któ-

rych refundowany b´dzie fizjologiczny

poród pozaszpitalny, a wi´c poród w do-

mu narodzin, izbie porodowej, w domu

rodzàcej. ■

WpoÊpiechu wyprowadza∏yÊmy si´ ze

szko∏à rodzenia do innego lokalu. Lo-

kal nie jest szczególnej urody, ale co robiç

w sytuacji, kiedy ch´tni czekajà na zaj´cia,

a my obieca∏yÊmy, ̋ e zaj´cia na pewno si´ od-

b´dà. Jedna z po∏o˝nych pracuje na pe∏nym

etacie w poradni, druga na pó∏ etatu w Êrodo-

wisku, sta˝ystka zosta∏a bez pracy. By∏y jesz-

cze 3 emerytki – z nimi najmniejszy problem.

Szko∏´ prowadzimy w oparciu o dzia∏alnoÊç

gospodarczà. MyÊlimy o stworzeniu „zespo∏u

do przyjmowania porodów domowych”.

Położna
Ilona Czok

Co robimy aktualnie 

Szanowne Kole˝anki Po∏o˝ne
Jestem z Wami, w tym trudnym czasie utraty miejsc pracy, poszukiwania i podejmowania nowych
rozwiàzaƒ. Nie sztukà jest si´ poddaç, ale umieç znaleêç nowà drog´ do wyjÊcia z trudnej sytuacji.
Dlatego za podj´cie kolejnych wyzwaƒ – serdecznie Wam dzi´kuj´. Nadal b´d´ wspieraç samodzielne
prowadzenie porodów zgodnie ze standardami i pod profesjonalnà opiekà po∏o˝nych oraz starania
na rzecz autonomii Waszej grupy zawodowej, przyjmujàc jednoczeÊnie jako priorytet – dobro i bezpie-
czeƒstwo pacjentek.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Mariola Bartusek
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Wiceprzewodnicząca Joanna Kuźnik oraz delegacja z Zespołu ds. położnych spotkały się z Wicewojewo-
dą Śląskim Adamem Matusiewiczem w sprawie likwidacji Izby Porodowej w Lędzinach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy połączonej
z obchodami 90-lecia istnienia państwowej Inspekcji Pracy. Uroczystość odbyła się w Sali Sejmowej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 10
uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyło się spotkanie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP. W spotkaniu uczestniczyło 114 osób.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami i położnymi SP Szpitala Klinicznego im.
dr A. Mielęckiego w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP spotkała się pielęgniarkami i położnymi SP Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnoślą-
skiego Centrum Medycznego SUM w Katowicach.

Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1445.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 10 lutego o godz. 1000

i 1200, 11 lutego o godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Organizacyjnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Zespołu ds. organizacji i zarządzania oraz Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

22 grudnia

7 stycznia

7 stycznia

8 stycznia
8 stycznia
13 stycznia
13 stycznia
13-14 stycznia
14 stycznia

14 stycznia

14 stycznia

5 lutego
10 lutego
10 lutego

10 i 11 lutego

11 lutego
12 lutego
16 lutego
25 lutego

Kalendarium planowanych wydarzeń na luty 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.12.2008 r. – 19.01.2009 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 7 stycznia 2009 roku

Wdniach 13 i 14 stycznia 2008 r.
w siedzibie Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych odbyły się trzy spotka-
nia Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP.
Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 114
osób. Przewodnicząca Mariola Bartusek
serdecznie przywitała wszystkich zebra-

nych. W spotkaniu uczestniczyła również
Pani  Magdalena Likas specjalista
ds./szkoleń klinicznych, która przeprowa-
dziła dla pełnomocnych przedstawicieli
szkolenie pt.: Bezpieczna terapia dożylna.
Podczas spotkania Przewodnicząca
przekazała informację na temat odby-

tych i zaplanowanych spotkań oraz
przedstawiła pierwsze sprawozdanie
w zakresie organizowanych  kursów,
uzupełnione sprawozdaniem z pracy po-
szczególnych działów Biura OIPiP za rok
2008. Sprawozdanie w zakresie organi-
zowanych kursów oraz plan kursów na

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu jednej pielęgniarki;
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby dwóch pielęgniarek;
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-

staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony jednej
pielęgniarce;

• wydania zaświadczenia o prawie wyko-

nywania zawodu pielęgniarki jednej
pielęgniarce;

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu jednej położnej;

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby dwóch położnych;

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych czterech
indywidualnych praktyk pielęgniar-
skich;

• zmiany danych we wpisie do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych w dwóch indywidualnych
praktykach pielęgniarskich;

• rozszerzenia pełnomocnictwa Pełno-
mocnemu Przedstawicielowi ORPiP;

• odwołania jednego Pełnomocnego
Przedstawiciela ORPiP. 

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Komunikat informujący, że z dniem 1stycznia 2009 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach powstał Wydział Nadzo-
ru nad Systemem Opieki Zdrowotnej – w wyniku przejęcia zadań zlikwidowanego Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Ka-
towicach (01.01.2009). www.sczp.gov.pl   www.katowice.uw.gov.pl 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych informuje:
XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych odbędzie się w dniach 26-28.04.2009 r. w Wiśle.
Karta zgłoszenia uczestnika dostępna jest na stronie internetowej: www.pspe.pl
W związku z krótkim okresem przyjmowania zgłoszeń prosimy o jak najszybsze odsyłanie kart zgłoszenia uczestnika listownie lub
faksem do Biura Zarządu PSPE
Biuro Zarządu 
czynne wtorki i czwartki godz. od 900 do 1200

tel./faks – 0 32 208 87 48
Adres: ul. Medyków 12, 40-752 Katowice-Ligota 
e-mail: pspe@onet.pl 

Przeczyt@j 
w

internecie

• Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Warszawa 2008 r. www.mz.gov.pl
• Nowotwory złośliwe w województwie śląskim. www.sczp.gov.pl
• Program profilaktyki raka szyjki macicy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

www.sczp.gov.pl
• Komunikat ze spotkania „Wczoraj, dziś i jutro pielęgniarstwa polskiego” (12 grudnia 2000 r.). www.mz.gov.pl
• Instytut Problemów Ochrony Zdrowia. Plan konferencji na rok 2009. www.prawoimedycyna.pl  www.izbapiel.org.pl
• Notatka ze spotkania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 8 stycznia 2009 r. www.izbapiel.org.pl
• Seminarium szkoleniowe „Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskania środków finansowych z UE w latach 2007-

2013”. www.mz.gov.pl  www.euronazdrowie.pl 
• O porodach http://www.rynekzdrowia.pl/Ginekologia/Skad-to-oblezenie-porodowek-za-malo-lozek-czy-zla-or-

ganizacja,4176,9.html
• Minister Zdrowia podpisała Obwieszczenie w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych www.mz.gov.pl
• Odpowiedź Zastępcy Głównego Inspektora Pracy. www.izbapiel.org.pl
• Konkurs „Pielęgniarka Roku 2008”. www.ptp.na1.pl
• Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie serdecznie zapra-

szają na VI Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla Pielęgniarek na temat: Zakażenia Odcewnikowe – kontrola i za-
pobieganie.

• Opinia w sprawie pisma NRPiP z dnia 16.12.2008 r. nr NRPiP/XVII/219/08. Sprawa realizacji poboru przez pielęgniarkę mate-
riału do badań diagnostycznych na zlecenie lekarza w domu pacjenta. www.izbapiel.org.pl

• Lista Konsultantów wojewódzkich w dziadzinie pielęgniarstwa i położnictwa. www.mz.gov.pl
• Lista Konsultantów Krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. www.mz.gov.pl
• Informacja z debaty: „Zasady etycznej współpracy pomiędzy przemysłem wyrobów medycznych a środowiskami medycznymi”

w dniu 14 stycznia 2009 r. www.izbapiel.org.pl

Aktualności

rok 2009 zamieszczone są w bieżącym
numerze, prezentacja multimedialna bę-
dzie do wglądu na stronie internetowej
OIPiP.
Podczas spotkań poruszane były ponad-
to tematy bieżące, w tym. m.in. wykony-
wania indywidualnej praktyki pielęgniar-

skiej, stanowiska pracy pielęgniarki
w szkole, składek i pożyczek.
Na koniec spotkania Przewodnicząca
poinformowała zebranych o wydanych
przez OIPiP w Katowicach  „Przepisach
Prawnych” oraz  zaprezentowała pierw-
sze w tym roku wydanie Biuletynu „Nasze

Sprawy” wraz z Wkładką Specjalną Nr
1/2009.  
Spotkanie zakończyło się ustaleniem ter-
minów kolejnych spotkań na dni 10 i 11
lutego 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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Wświetle wiedzy na temat zakażeń
szpitalnych zawartej między inny-

mi w podstawach nauki pielęgniarstwo
epidemiologiczne, współczesny szpital
jest miejscem szczególnym. Mimo postę-
pu i wdrożenia nowoczesnych metod
ograniczania ryzyka ich występowania,
zakażenia szpitalne są nadal przyczyną
zachorowalności chorych i personelu.
Z tego powodu w ostatnich latach w pol-
skich szpitalach wprowadzono między in-
nymi rejestrację i monitoring niebez-
piecznych drobnoustrojów chorobotwór-
czych.
Jednym z podstawowych elementów
programów kontroli zakażeń szpitalnych
jest stale aktualizowana wiedza i świado-
mość personelu medycznego oraz kadry
zarządzającej placówkami ochrony zdro-
wia.
W Ustawie o chorobach zakaźnych i za-
każeniach ustawodawca zobowiązał kie-
rownika zakładu opieki zdrowotnej do
odpowiedzialności za bezpieczeństwo
sanitarno-epidemiologiczne placówki,
chorych i personelu. Kierownik zakładu
odpowiedzialny jest za wdrożenie i prze-
strzeganie procedur zapewniających
ochronę przed zakażeniami.
Zapobieganie zakażeniom w złożonym
epidemiologicznie środowisku szpital-
nym, opiera się na zrozumieniu sposobu
szerzenia się drobnoustrojów chorobo-
twórczych i możliwości przerwania łańcu-
cha epidemiologicznego.
W przypadku przemieszczania się perso-
nelu szpitala pomiędzy obszarami o róż-
nym ryzyku rozprzestrzeniania się zaka-
żeń, jakimi są blok operacyjny i oddział
dziecięcy dochodzi do wzrostu ryzyka
transmisji zakażeń i translokacji endo-
gennej flory oddziałów i zatrudnionego
personelu.Taki ruch personelu jest krzy-
żowy i niebezpieczny w aspekcie epide-
miologicznym.
Podjęta w opisanym przypadku decyzja
administracyjna powoduje w świetle za-
sad epidemiologicznych wzrost naraże-
nia populacji chorych dzieci na patoge-
ny, których źródłem może być skolonizo-
wany personel bloków operacyjnych.
Zwiększone ryzyko transmisji zakażeń
wewnątrzszpitalnych działa także w od-

wrotnym kierunku. W oddziałach dziecię-
cych występują biegunki wirusowe, bar-
dzo trudne do opanowania, a zarazem
bardzo łatwe do przeniesienia. Tak, więc
jest możliwość przeniesienia takich infek-
cji w obszar bloku operacyjnego.
Pomimo stosowania przez pielęgniarkę
instrumentariuszkę zabezpieczeń, mycia
rąk, zakładania odzieży nie można wyklu-
czyć, że nie dochodzi do powstawania
krzyżowych infekcji szpitalnych.

Wniosek:
Pielęgniarki dyżurujące na bloku opera-
cyjnym nie powinny być kierowane do
pomocy w sprawowaniu opieki nad
dziećmi w oddziale dziecięcym w cza-
sie, kiedy nie odbywają się zabiegi ope-
racyjne.

Dla ilustracji problemu i uzasadnienia
podjętej opinii podaję kilka przykładów:
1. Wysoki, sięgający 50% odsetek nosi-

cielstwa gronkowców obserwowany
jest u pracowników służby zdrowia.
Wykazano, że nosicielstwo gronkow-
ca złocistego jest kilkukrotnie większe
u anestezjologów, chirurgów, pielę-
gniarek instrumentujących do zabie-
gów i pielęgniarek anestezjologicz-
nych. Najczęściej zakażenie to jest
przenoszone przez kontakt bezpo-
średni, ale także drogą powietrzną.
Gronkowce mogą powodować epide-
mie szpitalne, zdolność kolonizacji pa-
cjentów i personelu oraz przetrwanie
w środowisku szpitala jest zależne od
wielu czynników. EMRSA (epidemicz-
ne szczepy gronkowca złocistego me-
tycylinoopornego) są łatwo przeno-
szone między oddziałami, kolonizują
osoby w poważnym stanie choroby,
a także małe dzieci. Cenne są badania
przesiewowe u personelu wykonywa-
ne wyłącznie ze wskazań epidemiolo-
gicznych. Gronkowce złociste koloni-
zują nie tylko nozdrza, ale także gardło
i w przypadku nosicielstwa u persone-
lu mogą być źródłem zakażenia pod-
opiecznych.

2. Dużym zagrożeniem w szpitalach są
paciorkowce. Rezerwuarem może
być zarówno personel jak i małe dzie-

ci, u których nosicielstwo sięga 15-
20%. Źródłem zakażeń paciorkow-
cem ropnym miejsca operowanego
może być członek zespołu operują-
cego.

3. Kolejnym przykładem niebezpiecz-
nych zakażeń przenoszonych różnymi
drogami (nie tylko drogą kontaktową)
są infekcje szpitalne wywołane dwoin-
ką zapalenia płuc. Zakażenie te są
częste u dzieci i szerzą się drogą kro-
pelkową.

4. Poprzez ręce personelu szerzą się za-
równo zakażenia epidemiczne oraz
endemiczne Pałeczki Gram (-) przeży-
wają na skórze dłoni do dwóch go-
dzin, ale zdarza się także ich długo-
trwałe nosicielstwo nawet do 6 tygo-
dni!

Nie zawsze możemy liczyć na bez-
względne przestrzeganie procedury de-
kontaminacji rąk.
Z cytowanych w literaturze badań wyni-
ka, że nawyki personelu nadal nie są naj-
lepsze, w 50% przypadków personel nie
przestrzega zasady mycia rąk przed kon-
taktem z chorym!

W obliczu opisanej sytuacji można także
zadać pytania natury organizacyjno-
prawnej:
• Jak przygotowana do pracy na oddzia-

le dziecięcym jest instrumentariuszka?
• Czy instrumentariuszka wracając do

zabiegu na blok zdąży na czas właści-
wie przygotować salę operacyjną? 

• Kto poniesie odpowiedzialność za
ewentualne błędy? 

• Jak zapisana jest odpowiedzialność
i uprawnienia pielęgniarki instrumenta-
riuszki bloku i jej uprawnienia do pracy
w oddziale dziecięcym?

Jak zabezpieczone są dzieci, kiedy in-
strumentariuszka asystuje do operacji?
Regulamin porządkowy szpitala określa
przebieg procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych z zapewnieniem właściwej
dostępności i jakości tych świadczeń
w jednostkach organizacyjnych.
W regulaminie muszą znajdować się zapi-
sy o organizacji i zadaniach poszczegól-

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 1900 do 700 pomocy

w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne
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Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania
świadczeń zdrowotnych NRPiP podjęte
w dniu 20 stycznia 2009 roku w sprawie
założeń, dotyczących zasad kontrakto-
wania świadczeń pielęgniarki/ położnej
podstawowej opieki zdrowotnej w roku
2009 i w latach następnych.
1. Oczekujemy równego traktowania

świadczeniodawców (analogicznie jak
propozycje dla lekarza poz), w zakre-
sie zasad finansowania świadczeń
w poz dla pielęgniarki, położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej, korygo-
wanych współczynnikiem odpowied-
nim dla grupy wiekowej np.

Pielęgniarki
1) od 3 m. 0000z. do 6 r. ż – współczyn-

nik 1,6
2) od 7 r. ż. do 65 r. ż. – współczynnik 1,0
3) powyżej 65 r. ż. – współczynnik 2,0
4) podopieczni DPS – współczynnik 2,5
5) pacjenci wymagający leczenia trudno

gojących się ran – współczynnik 3,0
6) pacjenci insulino-zależni wymagający

podawania insuliny z rozpoznaniem
według ICD 10 E10-E14 – współczyn-
nik 3,0

Położne
1) od 0 do 2 m. ż.- współczynnik 10,0
2) osoby płci żeńskiej od 16 r. ż. –

współczynnik 1,6
3) kobiety ze schorzeniami ginekologicz-

no-onkologicznymi – współczynnik 3,10
4) pozostałe osoby płci żeńskiej – współ-

czynnik 1,0
2. Utrzymanie dotychczasowego syste-

mu finansowania świadczeń położnej
poz 

3. Jednoznaczne określenie definicji ga-
binetu pielęgniarki/położnej POZ
zgodnie z następującą propozycją:
„Gabinet pielęgniarki/położnej poz –
rozumie się przez to pomieszczenie
umożliwiające przechowywanie doku-
mentacji medycznej, sprzętu i apara-

tury medycznej, niezbędnej do reali-
zacji świadczeń pielęgniarskich/po-
łożniczych w podstawowej opiece
zdrowotnej”.

4. Utrzymanie dotychczasowych zasad
realizacji świadczeń zdrowotnych
w gabinecie zabiegowym lekarza poz
(czas, miejsce, rodzaj).

5. Bezwzględne utrzymanie dotychcza-
sowej organizacji świadczeń udziela-
nych przez pielęgniarkę/położną POZ
w miejscu zamieszkania lub stałego
pobytu świadczeniodawcy.

6. Jednoznaczne określenie definicji (9
w rozdziale 1 Zarządzenia) pielęgniar-
ki podstawowej opieki zdrowotnej,
położnej podstawowej opieki zdro-
wotnej zgodnie z następującą propo-
zycją: „pielęgniarka podstawowej
opieki zdrowotnej, o której mowa
w art. 5 pkt. 25) ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych - ( t. j. Dz.U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)”,
„położna podstawowej opieki zdro-
wotnej, o której mowa w art. 5 pkt.
28) ustawy z dnia 27sierpnia 2004 ro-
ku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicz-
nych - ( t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 ze zm.)”.

7. Żądamy przywrócenia odrębnego dru-
ku deklaracji wyboru dla poszczegól-
nych świadczeniodawców: lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej/ leka-
rza rodzinnego, pielęgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki
rodzinnej, położnej podstawowej
opieki zdrowotnej/położnej rodzinnej.

8. Przygotowanie warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: programy
profilaktyczne, dostosowanych do kom-
petencji pielęgniarki/położnej POZ:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy

– etap diagnostyczny;
2) program profilaktyki raka piersi – etap

podstawowy;
3) programu badań prenatalnych;
4) programu profilaktyki chorób odtyto-

niowych – palenie jest uleczalne;
5) programu profilaktyki chorób układu

krążenia.
Powyższe programy powinny być finan-
sowane zgodnie z ustaloną ceną jednost-
kową jednostki rozliczeniowej – punkt.
9. Utrzymanie opieki nad dziećmi i mło-

dzieżą szkolną do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej.

10. Uwzględnienie w rozdziale I Zarzą-
dzenia definicji: „3) dla praktyk pielę-
gniarek i położnych – w art. 25 usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej (Dz. U. Nr 57 z 2001 r., poz.
602 ze zmianami)” – analogicznie
jak w stosunku do lekarzy.

11. Bezwzględne respektowanie samo-
dzielności zawodowej pielęgniarek
i położnych.

Podsumowując, Komisja ds. kontraktowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej NRPiP
uważa, iż Zarządzenie Nr 105/DSOZ/08
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawiera-
nia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opie-
ka zdrowotna w ewidentny sposób ograni-
cza dostępność świadczeniobiorców do
świadczeń zdrowotnych realizowanych
przez pielęgniarki, położne podstawowej
opieki zdrowotnej, jak też stanowi zagro-
żenie dla ich zdrowia, życia i bezpieczeń-
stwa. Narusza także zasadę równości
świadczeniodawców.
W związku z powyższym Komisja ds. kon-
traktowania świadczeń zdrowotnych po-
stuluje o uwzględnienie założeń przed-
stawionych w niniejszym stanowisku.

www.izbapiel.org.pl

Stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP

nych jednostek organizacyjnych zakładu
opieki zdrowotnej, w tym zakresy czynno-
ści pracowników oraz warunki współdzia-
łania między tymi jednostkami dla zapew-
nienia sprawności funkcjonowania zakła-
du opieki zdrowotnej pod względem
leczniczym, administracyjnym i gospo-
darczym.

Reasumując:
Prawidłowo podejmowane decyzje w za-
kresie prewencji zakażeń stanowią naj-
lepszą gwarancję wysokiej jakości świad-
czeń i bezpieczeństwa chorych i perso-
nelu, a prawdziwy rozwój i postęp wiedzy
o zakażeniach nadal opiera się na zasa-
dzie dobrowolności i zrozumienia decyzji

i działań kadry zarządzającej zakładu
opieki zdrowotnej.

Konsultant Krajowy w dziedzinie
pielęgniarstwa epidemiologicznego

Beata Ochocka
www.izbapiel.org.pl
www.izbapiel.katowice.pl
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy, 
przedstawiamy Wam dane statystyczne dotyczàce piel´gniarek i po∏o˝nych zarejestrowanych
w OIPIP w Katowicach. Dzi´ki Waszej pomocy uda∏o nam si´ zaktualizowaç szereg danych, za co
serdecznie dzi´kuj´.

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
Mariola Bartusek

Dane statystyczne Pielęgniarki/Położne OIPiP w Katowicach 
Dane na dzień 31.12.2008 r.

Tab. 1
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych w OIPiP w Katowicach 

LP Liczba zarejestrowanych Liczba posiadających Liczba pielęgniarek Liczba położnych
N= 30 752 ograniczone pwz zatrudnionych w: zatrudnionych w:

pielęgniarek położnych pielęgniarek/ położnych publicznych niepublicznych publicznych niepublicznych
pielęgniarzy

1 K M K M 52 10 22 466 2 419 2 218 217
27464 248 3030 0

K – Kobiet, M – Mężczyzn

Ogólna liczba zarejestrowanych w OIPiP w Katowicach pielęgniarek i położnych wynosi 30 752 osoby, w tym 27 712 pielęgniarek/
pielęgniarzy oraz 3030 położnych. W tym okresie 27 320 pielęgniarek i położnych była zatrudniona w zakładach opieki zdrowotnej,
nie pracowało 3040 pielęgniarek i położnych. Zważywszy, że pewna grupa osób pracuje w dwóch zakładach opieki zdrowotnej, licz-
ba ta nie do końca odzwierciedla rzeczywisty obraz zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Ryc.1
Liczba pielęgniarek w OIPiP w Katowicach 
według roku urodzenia

Ryc.2
Liczba położnych zarejestrowanych w OIPiP
w Katowicach według roku urodzenia

Biorąc pod uwagę rok urodzenia zarejestrowanych pielęgniarek od 1940 roku (aktualnie 69 lat) widoczny jest zdecydowany wzrost
liczby zatrudnionych pielęgniarek do roku urodzenia 1958-1960 (aktualny wiek 51-49 lat), by następnie liczba ta zmniejszała się i
wzrost liczby zarejestrowanych osób nastąpił dalej od roku urodzenia 1964 -1970. Później spadek liczby zatrudnionych za wyjątkiem
roku urodzenia 1975 (wiek 34 lata) i spadek liczby zarejestrowanych do dnia dzisiejszego. W miarę upływu czasu, mimo dość długiego
okresu dużej liczby kadry pielęgniarskiej, liczba ta bardzo szybko maleje. Przeważająca większość personelu oscyluje w grupie
wiekowej od 53-39 lat, można ująć, że nawet do 33 lat.

Tab. 2
Liczba grupowych, specjalistycznych i indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych

Lp Liczba grupowych praktyk Liczba specjalistycznych praktyk Liczba indywidualnych praktyk
1 pielęgniarek położnych pielęgniarsko pielęgniarek położnych pielęgniarek położnych

-położnicze
2 27 1 0 3 1 464 46

Rok urodzenia Rok urodzenia
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Wyraźnie maleje różnica liczby osób z wykształceniem wyższym magisterskim i licencjackim: 
• pielęgniarki/położne posiadające tytuł zawodowy – magister – 693
• pielęgniarki/położne posiadające tytuł zawodowy – licencjat – 657
Pielęgniarki/położne posiadające stopień naukowy – doktora – 10 osób.

Tab. 3
Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych

Lp. Mgr Mgr Licencjat Licencjat Absolwenci Absolwenci Absolwenci Inne
pielęgniarstwa położnictwa pielęgniarstwa położnictwa liceów medycznych medycznych

medycznych szkół szkół
zawodowych zawodowych
pielęgniarki   położne

1 7 1 16 4 38 15 4 116

Przedstawione liczby dotyczą wydanych na prośbę osoby zainteresowanej pracą za granicą zaświadczeń o kwalifikacjach, co nie jest
jednoznaczne z tym, że tyle pielęgniarek / położnych wyjechało.

Kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach
oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii – Instytut Protez Serca w Zabrzu 

w latach 2000-2008

Kursy w latach Liczba edycji Liczba uczestników
2000-2008
Kwalifikacyjny 250 7048
Specjalistyczny 327 7117
Dokształcający 47 1070
Razem 624 15 235

Największym zainteresowaniem w minionych latach cieszyły się
kursy specjalistyczne, później kwalifikacyjne. Ogólnie przepro-
wadzono 624 edycje kursów w zakresie kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych.

Ryc. 1 
Liczba uczestników kursów w latach 2000-2008

Ogólnie udział wzięło we wszystkich edycjach 
15 235 pielęgniarek i położnych.

Tab. 2
Liczba edycji i uczestników kursów kwalifikacyjnych
w latach 2000-2008

Kurs kwalifikacyjny Liczba edycji Liczba uczestników
2000 8 290
2001 23 737
2002 24 661
2003 27 715
2004 23 609
2005 31 825
2006 31 789
2007 38 1066
2008 45 1356

Ryc. 2
Liczba edycji kursów kwalifikacyjnych 
w latach 2000-2008

Tab. 1 
Liczba edycji oraz uczestników kursów 
organizowanych przez OIPiP w Katowicach 
w latach 2000-2008
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Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych
realizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 

przy Współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Rok 2008

Kursy Kwalifikacyjne 
Lp Nazwa kursu Liczba zrealizowanych edycji Liczba przeszkolonych

pielęgniarek/położnych
1 Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek 14 414
2 Opieka długoterminowa 11 339
3 Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki 6 198
4 Pielęgniarstwo Operacyjne 3 74
5 Pielęgniarstwo Ratunkowe 6 171
6 Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych 2 74
7 Pielęgniarstwo Nefrologiczne z Dializoterapią 2 56
8 Organizacja i Zarządzanie 1 30

Razem 45 1356

Kursy Specjalistyczne
Lp Nazwa kursu Liczba zrealizowanych edycji Liczba przeszkolonych

pielęgniarek/położnych
1 Wykonywanie i Interpretacja Zapisu EKG 16 429
2 Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 8 208
3 Szczepienia Ochronne 7 176
4 Endoskopia 5 75
5 Aktywizacja podopiecznych z elem. terapii zajęciowej 1 25
6 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka 1 25

Razem 38 938

Kursy dokształcające
Lp Nazwa kursu Liczba zrealizowanych edycji Liczba przeszkolonych

pielęgniarek/położnych
1 Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 3 74
2 Zasady podnoszenia i przemieszczania chorych 2 50
3 Profilaktyka i leczenie odleżyn 1 21
4 Podstawy sterylizacji 1 25

Razem 7 170

Specjalizacje przeprowadzone w latach 2000-2008 
1. Pielęgniarstwo Kardiologiczne I edycja – (2003-2005) – 39 osób
2. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych I edycja – (2004-2006) – 27 osób
3. Pielęgniarstwo Psychiatryczne – (2006-2007) – 37 osób
4. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne – (wrzesień 2006 – wrzesień 2008 ) – 56 osób 
5. Pielęgniarstwo Pediatryczne – (wrzesień 2006 – wrzesień 2008) – 49 osób
6. Pielęgniarstwo Kardiologiczne II edycja – (2006-2008) – 38 uczestniczek

Specjalizacje rozpoczęte w roku 2008 
1. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych II edycja - – wrzesień 2008 – wrzesień 2010 – (25 osób dotacja + 9 osób Izba)
2. Pielęgniarstwo Epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych – grudzień 2008 – grudzień 2010 – (25 osób z dotacji + 17

osób Izba)
3. Pielęgniarstwo Psychiatryczne – grudzień 2008 – grudzień 2011 – 40 osób.

Specjalizacje priorytetowe dla woj. śląskiego na rok 2009:
1. pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
2. pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
3. pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
4. pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
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Dane statystyczne

5. pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
6. pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
7. pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
8. pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Planowane Kursy w Roku 2009
Kursy Kwalifikacyjne (czas realizacji od 3-6 miesięcy)

1. Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek - system mieszany – Rybnik, Tychy, Katowice
2. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych – system mieszany – Bytom
3. Pielęgniarstwo Operacyjne – system codzienny – Bytom, Sosnowiec
4. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki Medycznej – system codzienny – Katowice, Rybnik, Zabrze
5. Pielęgniarstwo Nefrologiczne z Dializoterapią – system mieszany – Katowice
6. Opieka Długoterminowa – system mieszany – Chorzów, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska,Katowice
7. Organizacja i Zarządzanie – system zaoczny – Katowice, Gliwice, 
8. Pielęgniarstwo Ratunkowe – system mieszany – Sosnowiec, Katowice, Zabrze
9. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – system mieszany - Katowice-Ligota, Rybnik, Będzin

10. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej – w trakcie opracowywania programu.

Kursy Specjalistyczne – (czas realizacji od 2-4 tygodni)
1. Wykonywanie i Interpretacja Zapisu EKG Tarnowskie Góry/Repty, Katowice, Zabrze, Bytom
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa/Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków – Katowice-Ligota, Zabrze
3. Szczepienia Ochronne/Szczepienia Ochronne noworodków – Katowice
4. Endoskopia – Katowice Ligota 
5. Trzy Kursy Dla Położnych - oczekujemy na zatwierdzenie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

w Warszawie.
W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w kursie Wykonywanie i interpretacja EKG oraz Resuscytacajj krążenio-
wo-oddechowa w bieżącym roku liczba ośrodków, w których będą odbywały się zajęcia wzrośnie o co najmniej 10. 
Tym samym zwiększy się liczba osób przeszkolonych. Nowe placówki zostaną wskazane przez Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicz-
nego, muszą też spełnić formalne wymagania. W bieżącym roku przeszkolono w łącznie 6 szpitalach w zakresie Wykonywania i inter-
pretacji Ekg – 429 osób, a w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Odechowej – 208 osób, co pozwoliło na realizację zgłoszeń złożo-
nych w roku 2003.

Kursy Dokształcające – system codzienny
1. Zasady podnoszenia i przemieszczania chorych – 3 dni – Repty 
2. Instrumentowanie do cięcia cesarskiego – 6 dni – Jastrzębie Zdrój 
3. Podstawy sterylizacji – 3 dni - Siemianowice Śląskie 
4. Zasady żywienia dojelitowego i pozajelitowego – 3 dni – Katowice 
5. Ochrona pracowników w miejscu pracy – promieniowanie – 3 dni (miejsce realizacji – każdy szpital, po spełnieniu wymogów

formalnych co do kwalifikacji kierownika oraz warunków odbywania zajęć stażowych. Założeniem kursu jest bowiem, by
pielęgniarki i położne poznały sprzęt emitujący promieniowanie w swoim szpitalu i umiały się przed nim skutecznie chronić)

Planowana jest organizacja języka migowego dla pielęgniarek i położnych. Program jest w trakcie przygotowywania.

Specjalizacje (czas realizacji – do 2 lat)
1. Pielęgniarstwo Pediatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo Kardiologiczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo Psychiatryczne dla pielęgniarek 
4. Pielęgniarstwo Ratunkowe dla pielęgniarek 
5. Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek– oczekujemy na zatwierdzenie programu Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
6. Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki Medycznej dla pielęgniarek – oczekujemy na zatwierdzenie programu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
7. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek – oczekujemy na zatwierdzenie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
8. Organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych – oczekujemy na zatwierdzenie przez Centrum Kształcenia Podyplo-

mowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
9. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

10. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
11. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej
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Prawnik radzi

§
Zgodnie z art. 24a – 30a ustawy o zawo-

dach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz.U.

2001, Nr 57, poz. 502 z póên. zm.), zwanej

dalej „ustawà”, piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e

wykonywaç zawód równie˝ w ramach pro-

wadzonej na w∏asny rachunek dzia∏alnoÊci

gospodarczej - indywidualnej praktyki piel´-

gniarki, po∏o˝nej. Ustawa przewiduje trzy

formy prowadzenia indywidualnej praktyki,

sà to:

1) indywidualna praktyka wykonywana

w gabinecie (art. 25 ust 2. pkt 3),

2) indywidualna praktyka wykonywana

wy∏àcznie w miejscu wezwania (art. 25

ust. 4),

3) indywidualna praktyka wykonywana na

podstawie umowy cywilnoprawnej poza

zak∏adem opieki zdrowotnej (art. 25

ust. 8).

Ka˝da piel´gniarka, po∏o˝na prowadzàca

indywidualnà praktyk´ winna spe∏niaç nast´-

pujàce przewidziane prawem generalne wa-

runki: 

1) posiadaç prawo wykonywania zawodu

(piel´gniarki, po∏o˝nej) – art. 25 ust. 2

pkt 1 ustawy,

2) nie mo˝e byç zawieszona w prawie wyko-

nywania zawodu ani ograniczona  w wy-

konywaniu okreÊlonych czynnoÊci zawo-

dowych na podstawie przepisów ustawy

o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej lub

art. 41 ust. 1 ustawy o samorzàdzie piel´-

gniarek i po∏o˝nych – art. 25 ust. 2 pkt 2

lit. a ustawy,

3) nie mo˝e byç ukarana karà zawieszenia

prawa wykonywania zawodu – art. 25

ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,

4) nie mo˝e byç pozbawiona uprawnienia

do wykonywania zawodu orzeczeniem

przez sàd Êrodka karnego albo przez sàd

lub prokuratora Êrodka zapobiegawczego

zakazu wykonywania zawodu – art. 25

ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy,

5) uzyskaç wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci

gospodarczej – art. 25 ust. 2 pkt 4 usta-

wy.

Piel´gniarka, po∏o˝na prowadzàca indy-

widualnà praktyk´ wykonywanà w gabine-

cie, winna ponadto posiadaç pomieszcze-

nie (tzw. gabinet) wyposa˝one w aparatur´

i sprz´t medyczny, w którym b´dzie wyko-

nywana praktyka oraz opini´ paƒstwowe-

go powiatowego inspektora sanitarnego

o spe∏nianiu warunków umo˝liwiajàcych

udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych, które okreÊlone zosta∏y w rozpo-

rzàdzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wy-

magaƒ technicznych i sanitarnych dla po-

mieszczeƒ, w których mo˝na wykonywaç

praktyk´ piel´gniarek i po∏o˝nych, oraz

wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç

urzàdzenia i sprz´t medyczny umo˝liwiajà-

cy udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych

(Dz.U. 2006, Nr 56, poz. 397) – art. 25

ust. 2 pkt 3. Opinia powiatowego inspek-

tora sanitarnego o spe∏nianiu wymogów

z powo∏anego rozporzàdzenia, winna od-

nosiç si´ wprost do gabinetu piel´gniarki,

po∏o˝nej do którego posiada prawo, zgod-

nie z art. 25 ust. 5a pkt 1 ustawy (np. w∏a-

snoÊç, u˝yczenie, najem). Majàc powy˝sze

na uwadze, brak jest podstaw do przyj´cia,

i˝ gabinetem mo˝e byç oddzia∏ szpitalny,

w którym piel´gniarka, po∏o˝na wykonuje

praktyk´ na rzecz szpitala, a nie w∏asnych

pacjentów. 

Natomiast w przypadku indywidualnej

praktyki wykonywanej wy∏àcznie

w miejscu wezwania, piel´gniarka, po∏o˝na

winna posiadaç Êrodki ∏àcznoÊci i pomiesz-

czenie, w którym b´dà przyjmowane we-

zwania, b´dzie przechowywana dokumenta-

cja medyczna i sprz´t medyczny umo˝liwia-

jàcy udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w miejscu zamieszkania lub sta∏ego

pobytu pacjenta (art. 25 ust. 5a pkt 2 usta-

wy). Szpital nie jest miejscem zamieszkania,

ani sta∏ego pobytu pacjentów, przez co indy-

widualna praktyka nie mo˝e byç wykonywa-

na w szpitalu. 

Trzecia, forma indywidualnej praktyki –

wykonywanej na podstawie umowy cywil-

noprawnej, nie mo˝e byç wykonywana

w zak∏adzie opieki zdrowotnej. Wynika to

a contrario wprost z przepisu art. 25 ust. 8

ustawy, która stanowi, ˝e „za równoznaczne

z indywidualnà praktykà (...) w rozumieniu

ustawy uwa˝a si´ wykonywanie zawodów

piel´gniarki, po∏o˝nej poza zak∏adem opieki

zdrowotnej na podstawie umowy cywilno-

prawnej.” 

Równie˝ ustawa o zak∏adach opieki zdro-

wotnej (Dz.U. 2007, Nr 14, poz. 89 z póên.

zm.), w art. 1 ust. 5 pkt 3 nie dopuszcza

m.in. do prowadzenia na terenie publiczne-

go zak∏adu opieki zdrowotnej dzia∏alnoÊci

polegajàcej na udzielaniu takich samych

Êwiadczeƒ zdrowotnych, które sà udzielane

przez ten zak∏ad, przez piel´gniarki lub po-

∏o˝ne wykonujàce zawód w formie indywi-

dualnej praktyki. Art. 35 ustawy o zak∏adach

opieki zdrowotnej dopuszcza mo˝liwoÊç

udzielania zamówienia na Êwiadczenia zdro-

wotne przez osob´ wykonujàcà zawód me-

dyczny w ramach indywidualnej praktyki na

zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-

sach. Poprzez zwrot „odr´bne przepisy”,

w stosunku do piel´gniarek i po∏o˝nych na-

le˝y niewàtpliwie rozumieç zapisy ustawy

o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej, które to

nie przewidujà mo˝liwoÊci prowadzenia in-

dywidualnej praktyki piel´gniarki, po∏o˝nej

w zak∏adzie opieki zdrowotnej.

Nale˝y nadto, zwróciç uwag´, i˝ piel´-

gniarka, po∏o˝na prowadzàca indywi-

dualnà praktyk´ obowiàzana jest na podsta-

wie art. 20 ust. 4 ustawy, do prowadzenia in-

dywidualnej dokumentacji medycznej pa-

cjenta zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra

Zdrowia w sprawie rodzajów indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu

jej prowadzenia i przechowywania oraz

szczegó∏owych warunków jej udost´pniania

przez piel´gniark´, po∏o˝nà udzielajàcà

Êwiadczeƒ zdrowotnych (Dz.U. 2003, Nr

147, poz. 1437). Natomiast zak∏ady opieki

zdrowotnej obowiàzujà odr´bne przepisy,

a mianowicie rozporzàdzenie Ministra Zdro-

wia w sprawie rodzajów i zakresu dokumen-

tacji medycznej w zak∏adach opieki zdrowot-

nej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.

2006, Nr 247, poz. 1819 z póên. zm.). Pod-

kreÊlenia wymaga fakt, i˝ prowadzenie doku-

mentacji medycznej przez szpital, nie mo˝e

zastàpiç wymogu prowadzenia dokumentacji

medycznej przez indywidualnà praktyk´ pie-

l´gniarki, po∏o˝nej. Wymogi przewidziane

dla obu dokumentacji nie sà takie same. 

W Êwietle naprowadzonych przepisów

brak jest podstaw do dopuszczenia mo˝li-

woÊci wykonywania przez piel´gniarki i po-

∏o˝ne indywidualnych praktyk, prowadzo-

nych w którejkolwiek z form, w zak∏adach

opieki zdrowotnej, a w szczególnoÊci w szpi-

talach. ■

Andrzej Murdza ● Mgr prawa, radca prawny

Opinia prawna w sprawie prowadzenia indywidualnej praktyki
pielęgniarki, położnej w szpitalu 
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Warto wiedzieć

Zak∏ady opieki zdrowotnej sà podstawo-

wym i najwi´kszym, masowym, wy-

twórcà informacji wykorzystywanych w pro-

cesie zarzàdzania ochronà zdrowia.

Zasoby informacyjne wyst´pujàce w za-

k∏adach opieki zdrowotnej obejmujà dwa ty-

py informacji: informacj´ o charakterze ad-

ministracyjno-finansowym i informacj´ me-

dycznà.

Informacja medyczna to ewidencja da-

nych o pacjentach zawarta w dokumentacji

medycznej, do której prowadzenia sà zobo-

wiàzane zak∏ady opieki zdrowotnej.

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i za-

kresu dokumentacji medycznej w zak∏adach

opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwa-

rzania (Dz.U. nr 247 poz. 1819) nak∏ada na

pracowników s∏u˝by zdrowia obowiàzek

prowadzenia dokumentacji medycznej. TreÊç

tego w/w aktu prawnego mówi tak˝e o wy-

maganiach dotyczàcych tego obszaru dzia∏a-

nia.

Dokumentem medycznym jest ka˝dy fi-

zycznie wyodr´bniony noÊnik informacji za-

wierajàcy oznaczenie pacjenta, lekarza lub

piel´gniarki czy po∏o˝nej sporzàdzajàcej do-

kumentacj´ i dat´ jej sporzàdzenia, informa-

cj´ o stanie zdrowia pacjenta oraz udziela-

nych mu Êwiadczeniach zdrowotnych.

Dokumentacja powinna byç prowadzona

czytelnie, w formie pisemnej, a dopuszczone

wprowadzenie komputerowych noÊników

informacji musi spe∏niaç wymogi dotyczàce

selektywnoÊci dost´pu, zabezpieczenia przed

zniszczeniem, sporzàdzania i przechowywa-

nia wype∏nionych formularzy.

Ogólnie dokumentacja medyczna dzieli

si´ na zbiorczà i indywidualnà. 

WÊród dokumentacji indywidualnej wy-
ró˝niamy: 
1. wewn´trznà – prowadzonà na potrzeby

zak∏adu, którà stanowi, mi´dzy innymi,

historia choroby;

2. zewn´trznà – prowadzonà na potrzeby

pacjenta – i sà to na przyk∏ad: skierowania

do szpitala, na konsultacje, zaÊwiadczenia,

orzeczenia, opinie lekarskie, karty infor-

macyjne z leczenia szpitalnego.

Zgodnie z treÊcià powy˝ej wskazanego

rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21

grudnia 2006 r., (…) dokumentacj´ nale˝y

prowadziç czytelnie, kolejne wpisy sporzà-

dza si´ w porzàdku chronologicznym (doty-

czy to równie˝ raportów piel´gniarskich),

zaznaczajàc koniec ka˝dego wpisu, który po-

winien byç uwieƒczony podpisaniem przez

osob´ sporzàdzajàcà wraz z podaniem da-

nych identyfikacyjnych. 

˚aden wpis nie mo˝e byç usuni´ty z do-

kumentacji, a jeÊli zosta∏ dokonany b∏´dnie,

nale˝y go skreÊliç oraz zaopatrzyç datà skre-

Êlenia i podpisem. 

Z orzeczeƒ Naczelnego Sàdu Admini-

stracyjnego wynika, ˝e nie ma ograniczeƒ do

uzyskania danych, które nie znalaz∏y od-

zwierciedlenia w indywidualnej dokumenta-

cji, jak na przyk∏ad raporty lekarskie, piel´-

gniarskie, ksi´gi chorych, zabiegów, bloku

operacyjnego, pracowni diagnostycznych. 

Udost´pnianie dokumentacji wewn´trz-

nej pacjenta organom i podmiotom upraw-

nionym na podstawie odr´bnych przepisów

prokuratury, sàdów powszechnych, okr´go-

wego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-

wej i sàdów lekarskich oraz piel´gniarskich

nast´puje na podstawie decyzji kierownika

placówki medycznej w trybie zapewniajà-

cym poufnoÊç i ochron´ danych osobowych.

Tak wi´c obowiàzek prowadzenia indy-

widualnej oraz zbiorczej dokumentacji me-

dycznej przez lekarzy i piel´gniarki wynika

z przepisów prawa, a tak˝e ma na celu prze-

strzeganie zasad etyki oraz deontologii. 

Post´powanie z dokumentacjà pacjenta

w sposób nie budzàcy zastrze˝eƒ stanowi fun-

dament do budowy sytemu zarzàdzania jako-

Êcià w jednostkach ochrony zdrowia. Obecnie

jest ju˝ coraz mniej szpitali, przychodni, gabi-

netów lub laboratoriów, które nie posiadajà

certyfikatu jakoÊci lub o niego si´ nie starajà.

Nasta∏y czasy, w których po prostu nie wypa-

da nie mieç sytemu zarzàdzania jakoÊcià. 

JakoÊç wprowadza w organizacji ∏ad i po-

rzàdek. Mo˝e nie zawsze idzie to w parze

z oczekiwaniami dyrektorów lub prezesów,

którzy majàc certyfikat jakoÊci chcieliby byç

korzystniej rozliczani przez NFZ. Jednak

dokumentacja medyczna prowadzona w wy-

magany sposób, zgodny z przepisami prawa,

przynosi ostatecznie efekt pozytywny dla or-

ganizacji. Jednostki ochrony zdrowia majàce

wdro˝ony system zarzàdzania jakoÊcià nie

obawiajà si´ kontroli zewn´trznych, gdy˝

sprawowanie rzetelnego i systematycznego

nadzoru nad ka˝dym etapem funkcjonowa-

nia, jest w stanie zapewniç bezb∏´dnoÊç oraz

ograniczyç problemy do minimum.

Dokumentacja medyczna jest jednym

z podstawowych pisanych dowodów s∏u˝à-

cych do odpowiedzi na pytanie, czy post´-

powanie personelu medycznego by∏o prawi-

d∏owe, czy nie pope∏niono b∏´du, wzgl´dnie

nie naruszono praw pacjenta. 

Dokumentacja medyczna mo˝e byç za-

tem dokumentem obrony lub oskar˝enia nie

tylko przed sàdem lekarskim czy piel´gniar-

skim, ale i przed sàdami powszechnymi.

Nasi nauczyciele, Mistrzowie zawodu,

mawiali: „dokumentacja medyczna jest wi-

zytówkà lekarza i piel´gniarki oraz miejsca

ich pracy”, przy czym nie chodzi tu tylko

o stron´ estetycznà dokumentu, ale o jakoÊç,

kompetentnoÊç, rzetelnoÊç i precyzj´ doko-

nanych zapisów. 

Niestety, zdarza si´, ˝e zawarte w doku-

mentacji uchybienia sprawiajà, i˝ jest ona

bezwartoÊciowa.

• Do uchybieƒ z jakimi najcz´Êciej spotyka-

my si´ w dokumentacji, nale˝y przede

wszystkim jej nieczytelne prowadzenie. 

• DoÊç powszechnym problemem jest tak˝e

brak wype∏nionych wszystkich rubryk

w formularzu, który jest ogólnie przyj´ty

i stanowi zwykle za∏àcznik historii choroby.

Nieczytelne i nierzetelne wpisy mogà

spowodowaç, ˝e cz´sto nie mo˝na ustaliç

nazwiska lekarza odpowiedzialnego za pro-

wadzenie chorego czy piel´gniarki wykonu-

jàcej zlecenie. 

Wpisów w historii choroby dokonujà

ró˝ne osoby, w zwiàzku z tym mo˝e wystà-

piç problem braku pe∏nej autoryzacji zapisu

tzn., ˝e podpisy sà czytelne jednak brakuje

pieczàtki. 

Rozpatrywanie skarg pacjenta przy braku

dokumentacji stwarza liczne wàtpliwoÊci,

które niekiedy tylko wyjàtkowo rozstrzygajà

na korzyÊç personelu medycznego. 

W przypadku niepomyÊlnego przebiegu

leczenia, niepomyÊlnego rokowania oraz

w razie konfliktu z chorym nawet najlepsze

porozumienie mo˝e si´ zmieniç w ciàg

oskar˝eƒ. Nawet jeÊli oskar˝enia pacjenta sà

absurdalne, trzeba przedstawiç dowody

w∏aÊciwego post´powania personelu me-

dycznego. Najlepszym z nich jest prawid∏o-

wo prowadzona dokumentacja. A jeÊli do

tego pochwalimy si´ wdro˝onym i spraw-

nym systemem zarzàdzania jakoÊcià to b´-

dzie to najlepsze i najskuteczniejsze narz´-

dzie dowodowe. ■

Małgorzata Cudak ● Mgr pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
Dorota Rudka ● Pielęgniarka, mgr socjologii medycyny, Pielęgniarka Oddziałowa Klinicznego Oddziału
Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu

Dokumentacja medyczna jako element zapewnienia jakości
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: Pani Psycholog problem pod-
stawowych aspektów egzystencji ka˝dego
z nas dotyczy ˝ycia i Êmierci. W Dzieci´cym
Oddziale Hospicyjnym nabiera on szczegól-
nego wymiaru. Kiedy dzieci rozró˝niajà po-
j´cie ˝ycia i Êmierci?
M.J.: Rozumienie Êmierci przez dzieci dyk-

towane jest rozwojem sfery poznawczej,

emocjonalnej i duchowej ma∏ego cz∏owieka.

Zjawisko jest z∏o˝one i do koƒca niepoznane,

jak wszystko, co dotyczy psychiki ludzkiej.

W uproszczeniu mo˝na mówiç o trzech fa-

zach rozwoju myÊlenia nt. Êmierci przez dzie-

ci. Do mniej wi´cej 6 r. ˝. umieranie trakto-

wane jest jako zjawisko odwracalne, tymcza-

sowà roz∏àk´; w dalszym etapie Êmierç staje

si´ w wyobra˝eniu dziecka postacià, która

dzia∏a celowo. Personifikowana Êmierç zabie-

ra tych, którzy zawinili lub tych, którym êle

si´ ˝yczy. Najbardziej dojrza∏e rozumienie

przychodzi wraz z pojawieniem si´ umiej´t-

noÊci myÊlenia abstrakcyjnego. Obraz Êmier-

ci w umyÊle dziecka ok. 11 r. ˝. zawiera ju˝

elementy nieodwracalnoÊci, naturalnoÊci,

bezosobowoÊci. Nale˝y przyjàç, ˝e przejÊcie

przez kolejne, skrótowo przedstawione fazy

jest p∏ynne, granice wiekowe elastyczne.

: W jakim wieku rodzi si´
u dzieci poczucie l´ku przed Êmiercià, jako
nieodwo∏alnym etapem w ˝yciu? Jak wtedy
Paƒstwo post´pujecie?
M.J.: Dziecko przewlekle chore ma znacz-

nie wi´cej sytuacji l´kotwórczych, ni˝ dziec-

ko zdrowe. Przebyte operacje, pobyty

w szpitalu, zabiegi medyczne, roz∏àka

z opiekunami, objawy somatyczne, czy Êwia-

domoÊç stopniowej utraty sprawnoÊci

wzmagajà poczucie l´ku. 

Jako pierwotna emocja l´k towarzyszy dzie-

ciom od pierwszych miesi´cy ˝ycia. Jest jed-

noczeÊnie emocjà z∏o˝onà, która przejawia

si´ na ró˝ne sposoby.

L´k przed Êmiercià w rozumieniu jej osta-

tecznoÊci, nieodwracalnoÊci pojawia si´ wraz

z osiàgni´ciem przez dziecko fazy myÊlenia

abstrakcyjnego.

Nie mo˝na przy tym bagatelizowaç l´ków

dzieci m∏odszych, które znacznie cz´Êciej

majà postaç l´ku przedmiotowego czy sytu-

acyjnego. L´k przedmiotowy w sytuacji

dziecka chorego mo˝e dotyczyç aparatury

medycznej kojarzonej z bólem, dyskomfor-

tem, jak ig∏a czy ssak; cz´sto przejawia si´

w postaci niezgody na pobranie krwi, bada-

nie, pod∏àczenie kroplówki.

Proporcja l´ków przedmiotowych i sytuacyj-

nych jest zmienna, zale˝y od wieku rozwojo-

wego, dojrza∏oÊci duchowej oraz emocjonal-

nej dziecka i otoczenia. L´k mo˝e równie˝

mieç form´ uogólnionego niepokoju, który

towarzyszy dziecku ca∏y czas w lekkim nasi-

leniu bàdê postaç l´ku sytuacyjnego, przede

wszystkim separacyjnego, rozumianego jako

obawa o roz∏àk´ z rodzicami.

L´k przed Êmiercià w formie uszczegó∏owio-

nej dotyczy cz´sto, podobnie jak u doros∏ych,

wyobra˝eƒ o towarzyszàcych odchodzeniu

objawach somatycznych, cierpieniu oraz,

znacznie cz´Êciej ni˝ u osób doros∏ych, l´k

dotyczy opuszczenia, pozostawienia rodzi-

ców, sprawienia im przykroÊci. Towarzyszy

mu smutek z powodu koniecznoÊci opusz-

czenia wszystkiego, co wa˝ne i kochane.

: Dzieci ze schorzeniami
o z∏ym rokowaniu sà szczególnie wra˝liwe,
wyczulone na zmieniajàcy si´ klimat emo-
cjonalny, fa∏szywà weso∏oÊç, postawy uniku
w rozmowach, zmniejszanie kontaktu rodzi-
ców z dzieckiem. Jak radzicie sobie Paƒstwo
z tym problemem?
M.J.: L´k przed Êmiercià w∏asnà jest ka˝do-

razowo prze˝ywany w sposób z∏o˝ony, indy-

widualny. Niezmiernie wa˝nà kwestià do za-

sygnalizowania jest postawa rodziców odbi-

jana przez emocje dziecka jak w zwierciadle.

Drogà do ukojenia l´ków dziecka jest praca

z jego rodzicami nakierowana na wsparcie

tak, by mogli oni w bezpiecznej relacji z do-

ros∏à osobà odreagowaç te trudne emocje,

które w sposób nieÊwiadomy przenoszà

w kontakt z dzieckiem.

W kontakcie z rodzicami zwraca si´ uwag´

na zachowanie naturalnoÊci, utrzymanie ro-

dzinnych przyzwyczajeƒ, nawyków.

Rozmowy z dzieckiem nt. umierania

i Êmierci sà prowadzone, kiedy dziecko je

inicjuje, nie zawsze wprost. Bagatelizowanie

pytaƒ dotyczàcych odchodzenia jest ka˝do-

razowo wzmaganiem l´ku i poczucia osa-

motnienia, niezrozumienia. Odpowiedzi da-

wane dziecku powinny byç dostosowane

w treÊci do mo˝liwoÊci poznawczych ma∏e-

go rozmówcy.

: Wspó∏czesny Êwiat zoriento-
wany jest na radoÊç ˝ycia, osiàganie sukce-
sów. Zetkni´cie si´ ze zjawiskiem Êmierci
dziecka rodzi poczucie bezsilnoÊci, mo˝e im-
plikowaç niepowodzenia zawodowe. Jak
Paƒstwo wzmacniacie, wspieracie piel´-
gniarki i wolontariuszy opiekujàcych si´
dzieçmi w stanach nie rokujàcych nadziei?
M.J.: W hospicyjnej opiece nad dzieckiem

∏agodzenie l´ku i kontrola objawów towa-

rzyszàcych dokonuje si´ poprzez zachowa-

nie szczerej, otwartej postawy personelu;

wzmacnianie poczucia bezpieczeƒstwa po-

przez sta∏oÊç opiekuƒczà, dobrà i pe∏nà

kontrol´ objawów somatycznych, wsparcie

Rozmowa z…
z Majà Je˝ewskà, psychologiem w Betlejem Hospicyjnym Oddziale

OpatrznoÊci Bo˝ej Anio∏ków Stró˝ów w Mys∏owicach
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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku
Rozbudowa kopalni i rozwój hutnictwa

na Âlàsku spowodowa∏ ogromny przy-

rost ludnoÊci, a co za tym idzie wzrost za-

chorowaƒ, tak˝e na schorzenia psychiczne.

Powodowany brakiem miejsc dla osób

chorych psychicznie Pruski Wydzia∏ Prowin-

cjonalny we Wroc∏awiu przeznaczy∏ kwot´ 2

000 000 marek na budow´ zak∏adu psychia-

trycznego, o którego budow´ ubiega∏o si´

38 Êlàskich miast. Ostatecznie Âlàski Zak∏ad

Psychiatryczny otwarto 18 maja 1886 r.

w Rybniku. Poczàtkowo sk∏ada∏ si´ z budyn-

ków administracyjno-gospodarczych, miesz-

kalnych i 10 pawilonów dla chorych, w któ-

rych przebywa∏o 610 pacjentów. Dyrekto-

rem placówki zosta∏ (i urz´dowa∏ do 1913

r.) dr med. Rudolf Zander.

Od 1908 r. dobudowywano kolejne pa-

wilony i w 1912 r. w 15 pawilonach by∏o le-

czonych 1035 chorych. Zakupiono folwark

Ruda wraz ze stawami rybnymi i m∏ynem,

majàtek Józefowie i Kuêni´ Rybnickà. Wy-

budowano studnie artezyjskie i kot∏owni´.

Oprócz zak∏adu macierzystego istnia∏y jesz-

cze trzy przyzak∏adowe ochronki: w ˚orach,

Be∏ku i Raciborzu – kierowano tam pacjen-

tów zdolnych do pracy i niewymagajàcych

specjalnego nadzoru. Niestety dalszy rozwój

Zak∏adu zosta∏ wstrzymany przez wybuch

I wojny Êwiatowej, potem akcj´ plebiscyto-

wà i Powstania Âlàskie. Stacjonowa∏y w nim,

bowiem kolejno wojska niemieckie, plebi-

scytowe oddzia∏y francuskie i w∏oskie,

granzschutz. Szpital zosta∏ ca∏kowicie ogo∏o-

cony ze sprz´tów i zniszczony. W∏adze pol-

skie przej´∏y placówk´ w 1922 r., i za sprawà

ówczesnego dyrektora dr med. Micha∏a

Wiendlocha zosta∏a ca∏kowicie odnowiona

i rozbudowana.

Wybudowano najnowoczeÊniejszà w ca-

∏ym kraju pralni´, nowà kuchni´, dom

ogrodników, dom piel´gniarek i przedszkole

dla dzieci pracowników, a w ca∏ym szpitalu

zainstalowano centralne ogrzewanie.

W dniu 17.04.1933 r. powo∏ano do ˝ycia

ko∏o artystyczno-oÊwiatowe „PrzedÊwit”,

które obejmowa∏o swojà dzia∏alnoÊcià chór,

sekcj´ teatralnà, orkiestr´ mandolinistów,

sekcj´ czytelniczà i 46 osobowà orkiestr´ d´-

tà. Za∏o˝ycielem i jego wieloletnim preze-

sem by∏ Teodor Piotr Augustyn.

Okres okupacji nienieckiej by∏ niezwykle

dramatyczny. 

W chwili wybuchu II wojny Êwiatowej

w szpitalu, pod opiekà 229 piel´gniarek i 7

lekarzy przebywa∏o 1650 chorych. Nowy

dyrektor dr med. Hans Wilcke zwolni∏

wszystkich pracowników ˝ydowskiego i pol-

skiego pochodzenia, wielu zosta∏o areszto-

wanych. 

Sprowadzono na ich miejsce Niemców.

Przygotowano zak∏ad do dzia∏aƒ wojennych

– pod wszystkimi budynkami poprowadzo-

no kana∏y podziemne.

W 1940 r. w szpitalu pracowa∏o tylko 2

lekarzy i 150 piel´gniarek. Codziennie

umiera∏o z g∏odu oko∏o 10 pacjentów, trzy

razy w miesiàcu z obozu w OÊwi´cimiu

przyje˝d˝a∏a specjalna komisja z∏o˝ona z le-

karzy i sanitariuszy, która dokonywa∏a euta-

nazji pacjentów g∏´boko niedorozwini´tych

umys∏owo i nieuleczalnie chorych. Pod ko-

dawane rodzicom, oswajanie sprz´tu, apa-

ratury medycznej, poÊwi´canie zabiegom

wiele czasu tak, by uzyskaç aprobat´ ma∏e-

go pacjenta i przywróciç poczucie kontroli

nad swoim otoczeniem; utrzymanie atmos-

fery zabawy, codziennoÊci (rola kolorowej

poÊcieli, pi˝amek, ulubionych zabawek wo-

kó∏ ∏ó˝ka itp.) zaspokajanie potrzeb dziecka

w sferze kontaktu z innymi, zabawy. 

Zespó∏ Hospicjum Dla Dzieci ÊciÊle ze so-

bà wspó∏pracuje. Wzajemne wsparcie od-

bywa si´ zarówno w czasie opieki nad

dzieckiem jak i w okresie po jego odejÊciu.

Piel´gniarki i wolontariusze majà mo˝li-

woÊç indywidualnych rozmów z psycholo-

giem, jak i mo˝liwoÊç uczestniczenia

w spotkaniach rodziców osieroconych z ca-

∏ym zespo∏em. 

z Barbarà Kuczek, Piel´gniarkà Oddzia∏owà w Betlejem Hospicyjnym
Oddziale OpatrznoÊci Bo˝ej Anio∏ków Stró˝ów w Mys∏owicach

: Co zdaniem Pani w opiece
nad dzieckiem w hospicjum jest najtrud-
niejsze?
B.K.: Najtrudniejsze w opiece nad dziec-

kiem w hospicjum jest ÊwiadomoÊç, ˝e cho-

roba ma∏ego pacjenta jest nieuleczalna. Pra-

ca ca∏ego zespo∏u (lekarz, piel´gniarki, wo-

lontariusze, psycholog) polega na podej-

mowaniu dzia∏aƒ, które majà na celu po-

praw´ jakoÊci ˝ycia chorego dziecka

i wsparcie rodziny w czasie choroby i po

Êmierci dziecka. 

: W jaki sposób radzà sobie pie-
l´gniarki z tak trudnà pracà?
B.K.: Ze stresem zwiàzanym z pracà zawo-

dowà piel´gniarki radzà sobie poprzez wza-

jemny system wsparcia w zespole i udzia∏

w spotkaniach integracyjnych.

: Czy organizowane sà szkole-
nia dla piel´gniarek? Czy bud˝et ograni-
cza koszty szkoleƒ, i co z wiedzy nabytej
podczas szkoleƒ uda∏o si´ wdro˝yç w prakty-
ce hospicyjnej? 

B.K.: Jednym z priorytetów pracy piel´-

gniarskiej jest podnoszenie kwalifikacji. Bu-

d˝et nie ogranicza udzia∏u w szkoleniach.

TrudnoÊcià jest natomiast ma∏a liczba szko-

leƒ, które dotyczà pediatrycznej opieki palia-

tywnej. Ka˝dy odbyty kurs wnosi coÊ nowe-

go do pracy piel´gniarskiej. Najciekawsze ze

szkoleƒ, to te dotyczàce zagadnieƒ psycho-

onkologicznych.

Dzi´kuj´ za rozmow´ 
Krystyna ¸ukasz-Paluch
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niec wojny placówka znalaz∏a si´ na linii

frontu. W styczniu 1945r. Niemcy rozpo-

cz´li ewakuacj´ personelu i wywo˝enie pa-

cjentów. Cz´Êç chorych ewakuowano do

Niemiec, Czech- Opawy i Jab∏onkowa,

oko∏o 700 ocala∏o. Ogó∏em (jak wynika

z nieudokumentowanych danych) ˝ycie

straci∏o 3000 osób - pacjentów i personelu

szpitala. Niestety w wyniku dzia∏aƒ wojen-

nych zniszczone równie˝ zosta∏o 80% bu-

dynków, dokumentacja zak∏adu, akta i ksi´-

gi ruchu chorych a tak˝e ksi´gi cmentarne.

Rybnik wyzwolono 26 marca 1945r.. Od-

budowa szpitala trwa∏a d∏ugo, zajmowa∏ si´

tym ówczesny dyrektor (pierwszy, który nie

by∏ lekarzem) Seweryn Pocynty i zak∏ad po-

nownie zosta∏ uruchomiony 01.02.1947r.

Dysponowa∏ 103 ∏ó˝kami, 2 lekarzami

i 142 osobami pozosta∏ego personelu.

Ogromny wk∏ad w dalszà od-

budow´ mia∏ kolejny dyrek-

tor dr med. Hipolit Latyƒski,

który wr´cz walczy∏ z urz´da-

mi o pieniàdze i przydzia∏y

na materia∏y budowlane, jak

cement czy stal.

By doprowadziç do przy-

spieszenia odbudowy i odpo-

wiedniego, centralnego finan-

sowania w dniu 17.12.1948

r.szpital przesta∏ byç w∏asno-

Êcià Skarbu Paƒstwa i zaczà∏

podlegaç pod Ministerstwo

Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej.

01.07.1951 r. dyrektorem

zosta∏ dr med. Jan Szczeniow-

ski, który sprawowa∏ t´ funk-

cje przez 25 lat. Do najwi´kszych osiàgni´ç

z tego okresu zaliczamy uruchomienie od-

dzia∏u neurologicznego, wewn´trznego,

przeciwgruêliczego, zakaênego i przeciwal-

koholowego.

Zorganizowano na bardzo wysokim po-

ziomie laboratorium analityczne, Êwiadczàce

us∏ugi prawie dla ca∏ego województwa.

Rozbudowane i zmodernizowane zosta∏o

ogrodnictwo (zw∏aszcza szklarnie i cieplar-

nie) oraz hodowla trzody chlewnej. Wojsko

od wielu lat stacjonujàce w szpitalu opuÊci∏o

placówk´. Powo∏ano na terenie szpitala ko∏o

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

którego przewodniczàcà zosta∏a g∏ówna za-

∏o˝ycielka Anna Marcol.

0d 7.05.1975 r. trzynastym dyrektorem

w historii szpitala by∏ lek. med. Pawe∏ Dra-

gon. To dzi´ki jego staraniom otwarto

w szpitalu jedyny w Polsce 30 ∏ó˝kowy od-

dzia∏ dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Otwarto oddzia∏ sàdowo- psychiatryczny

w zakresie orzecznictwa i leczenia osób po-

pe∏niajàcych wykroczenia i przest´pstwa

z pobudek chorobowych.

Oddano gospodarstwo rolne Józefowiec

Spó∏dzielni Kó∏ek Rolniczych w Rybniku,

a pacjenci rozpocz´li terapi´ pracà w zak∏a-

dach przemys∏owych huty „ Silesia”.

Zorganizowano terapi´ zaj´ciowà – wy-

stawy prac malarskich pacjentów, kort teni-

sowy, w czynie spo∏ecznym wybudowano

tor saneczkowy. 

Kolejny dyrektor urz´dujàcy od

01.02.1981r. lek. med. Roman J´draszewski

doprowadzi∏ do powstania na terenie pla-

cówki centralnej sterylizatorni i odbudowa-

nia zabytkowego koÊció∏ka.

Pierwszà kobietà – dyrektorem zosta∏a

lek. med. Zofia Gozdawa-Grajewska, która

wnios∏a wiele spokoju i stabilizacji w funk-

cjonowanie placówki. 

Jej nast´pczyni, urz´dujàca od 1991 r. do

2001 r. dr n. med. Maria Pociecha-LeÊniak

musia∏a niestety przeprowadziç szpital przez

kolejny etap transformacji. Zak∏ad zajmowa∏

powierzchni´ 22 ha, dysponowa∏ 1197 ∏ó˝ka-

mi. Z wielkim zapa∏em i wk∏adajàc w swojà

prac´ du˝o serca doprowadzi∏a do rozszerze-

nia zakresu Êwiadczonych us∏ug. W 1993 r.

powsta∏ pierwszy oddzia∏ dzienny, otwarto

sobotnio-niedzielne dy˝ury interwencji kry-

zysowych dla osób nieobj´tych hospitaliza-

cjà. Pani Dyrektor doprowadzi∏a do podpi-

sania partnerskiej umowy z Nadreƒskà Kli-

nikà Psychiatrycznà w Bedburg-Hau i wy-

miany sta˝owej personelu. Wspó∏praca ta

jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. By-

∏a te˝ za∏o˝ycielkà i pierwszym prezesem po-

wsta∏ego w 17.11.1994 r. Stowarzyszenia

„Homo homini” dzia∏ajàcego na rzecz pa-

cjentów i ich rodzin, z siedzibà w szpitalu.

Otwarto galeri´ „Pod wie˝à”, w której wy-

stawiane sà prace pacjentów. W 1994 r. pa-

cjenci po raz pierwszy wyjechali na turnus

rehabilitacyjny do oÊrodka wczasowego

w Jaworzu. W 1999 r. szpital na mocy obo-

wiàzujàcych przepisów zosta∏ przekszta∏cony

w samodzielny publiczny zak∏ad opieki

zdrowotnej. Tego samego roku przystàpi∏ do

programu „Schizofrenia - otwórzcie drzwi”.

Uhonorowaniem dzia∏aƒ placówki by∏o

otrzymanie nagrody Izby Przemys∏owo-

Handlowej Rybnickiego Okr´gu Przemys∏o-

wego – „Czarnego Diamentu”. 

W 2001 r. ukaza∏ si´ pierwszy numer biu-

letynu redagowanego przez chorych „Nasz

Biuletyn”. W czerwcu 2001r. kolejnym dy-

rektorem zosta∏ lek. med. Stanis∏aw Urban,

który kontynuowa∏ wszystkie rozpocz´te

dzia∏ania. Powsta∏a grupa teatralna pacjen-

tów „My”, chorzy wyje˝d˝ali na warsztaty

terapeutyczne, wernisa˝e, na których zdoby-

wali liczne nagrody, organizowano spotka-

nia integracyjne.

W 2003 r. dyrektorem zo-

sta∏ mgr in˝. Bogus∏aw Za-

grodnik. Nie by∏ lekarzem

i skupi∏ si´ na dzia∏alnoÊci go-

spodarczej. W ramach dotacji

ze Êrodków unijnych zmoder-

nizowano ca∏à sieç kanalizacji

wodno-Êciekowej, z innych

pozyskanych dotacji przepro-

wadzono remonty w budyn-

kach oddzia∏ów, zmodernizo-

wano Izb´ Przyj´ç. Otwarto

Poradni´ Zdrowia Psychiczne-

go a w cz´Êci oddzia∏ów dla

przewlekle chorych zaplano-

wano utworzenie Zak∏adu

Opiekuƒczo-Leczniczego,

którego otwarcie planuje si´ na II kwarta∏

2009 r. 

Obecnym dyrektorem placówki jest mgr

Andrzej Krawczyk. Szpital posiada 1031 ∏ó-

˝ek, 28 oddzia∏ów (w tym neurologiczny,

psychosomatyczny, geriatryczny, przeciw-

gruêliczy, chorób zakaênych, oddzia∏ lecze-

nia zaburzeƒ afektywnych, zaburzeƒ osobo-

woÊci, leczenia uzale˝nieƒ od alkoholu dla

kobiet, detoksykacyjny dla m´˝czyzn, dwa

oddzia∏y dzienne oraz oddzia∏ podsàdny

o wzmo˝onym zabezpieczeniu), Poradni´

Medycyny Pracy, Poradni´ Zdrowia Psy-

chicznego, Pracowni´ RTG, Pracowni´

EEG, EMG, Laboratorium i Aptek´.

Oprócz farmakoterapii prowadzona jest psy-

choterapia indywidualna i grupowa, treningi

umiej´tnoÊci spo∏ecznych, muzykoterapia,

psychorysunek, terapia zaj´ciowa, psycho-

edukacja i artoterapia. Ze Êwiadczonych

us∏ug diagnostycznych korzystajà nie tylko

pacjenci, ale tak˝e mieszkaƒcy Rybnika

i okolicznych miejscowoÊci. ■
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Centrum Onkologii – Instytut im. Marii

Sk∏odowskiej-Curie w Gliwicach zarzà-

dzane przez prof. dr hab. n. med. Bogus∏a-

wa Maciejewskiego nale˝y do wiodàcych

oÊrodków onkologicznych w kraju. To du˝y,

nowoczesny oÊrodek naukowo-badawczy,

a zarazem jeden z najwi´kszych szpitali

w Polsce zajmujàcych si´ leczeniem chorób

nowotworowych.

W Centrum Onkologii wykonywane sà

kompleksowe Êwiadczenia w zakresie wyso-

kospecjalistycznej diagnostyki oraz skojarzo-

nego leczenia nowotworów wed∏ug wspó∏-

czeÊnie obowiàzujàcych Êwiatowych stan-

dardów medycznych. Stosowane sà w ró˝-

nych sekwencjach techniki chirurgiczne, ra-

dioterapii oraz chemioterapii.

W Centrum Onkologii leczone sà nast´-

pujàce nowotwory: regionu g∏owy i szyi

(krtani, gard∏a, jamy ustnej, Êlinianek, nosa,

ucha, oczodo∏u), piersi, przewodu pokar-

mowego, tarczycy, p∏uc, kobiecych narzà-

dów rodnych, gruczo∏u krokowego (prosta-

ty), uk∏adu moczowego, m´skich narzàdów

p∏ciowych, guzy mózgu, ziarnica z∏oÊliwa

i ch∏oniaki nieziarnicze, czerniak i raki skóry

oraz mi´saki tkanek mi´kkich.

W Instytucie wykonywana jest diagno-

styka chorób nowotworowych z wykorzy-

staniem nowoczesnych metod diagnostyki

obrazowej: mammografii, ultrasonografii,

tomografii komputerowej, rezonansu ma-

gnetycznego, pozytonowej tomografii kom-

puterowej (PET-CT), radiologicznej scynty-

grafii, immunohistochemii, diagnostyki mo-

lekularnej i markerów nowotworowych, en-

doskopii, biopsji celowanej i stereotaktycz-

nej.

W Zak∏adzie Radioterapii wykorzysty-

wana jest wysokospecjalistyczna aparatura

do  pe∏noprofilowego leczenia promieniami

nowotworów o wszystkich umiejscowie-

niach anatomicznych. Jest to leczenie samo-

dzielne, jak i leczenie skojarzone z chirurgià,

brachyterapià, chemioterapià i hormonote-

rapià.

Zak∏ad Brachyterapii specjalizuje si´ w le-

czeniu promieniami polegajàce na umiesz-

czaniu êróde∏ promieniowania bezpoÊrednio

w guzie lub w najbli˝szym jego sàsiedztwie.

Centrum Onkologii specjalizuje si´ w le-

czeniu cytostatykami i immunotera-

peutykami nowotworów z∏oÊliwych – samo-

dzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chi-

rurgicznym i radio-brachyterapià. Wprowa-

dzane równie˝ sà nowe leki i nowe metody

leczenia zgodnie z obowiàzujàcymi zasada-

mi onkologii klinicznej na Êwiecie.

Wszelkie us∏ugi Êwiadczone sà przez zna-

komicie przygotowanà, wysoko wykwalifi-

kowanà kadr´, która wypracowa∏a skutecz-

ne, bezpieczne i efektywne procedury post´-

powania, gwarantujàce wysoki poziom,

a tym samym poczucie komfortu i bezpie-

czeƒstwa naszych pacjentów.

Centrum Onkologii w Gliwicach wybra-

no na miejsce Wojewódzkiego OÊrodka

Koordynacyjnego programy profilaktyczne

raka szyjki macicy i raka piersi. Do jego za-

daƒ nale˝y: koordynacja, monitorowanie

i sprawowanie nadzoru nad realizacjà pro-

gramu profilaktyki raka piersi oraz raka szyj-

ki macicy w województwie Êlàskim, prowa-

dzenie dzia∏aƒ na rzecz wysokiej zg∏aszalno-

Êci pacjentek poprzez organizowanie spo-

tkaƒ, prowadzenie kampanii informacyjnej

w Êrodkach masowego przekazu, monitoro-

wanie kobiet z nieprawid∏owymi wynikami

testu.

Dzia∏alnoÊç Centrum Onkologii skiero-

wana jest na osiàgni´cie jak najlepszych wy-

ników w leczeniu oraz uzyskanie zadowole-

nia pacjentów i satysfakcji kadry. ■

Jolanta Tworowska ● Mgr pedagogiki terapeutycznej, Naczelna Pielęgniarka, Centrum Onkologii - Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

Centrum Onkologii 
– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach
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Zimne, mroczne
poranki, 

szare popo∏udnia,
ponury 

i nieprzyjazny
Êwiat – to w∏aÊnie

najlepsza pora
na… depresj´.

Jak wynika z raportu Âwiatowej Organiza-

cji Zdrowia depresja stanowi czwarty, naj-

powa˝niejszy problem zdrowotny na Êwiecie

wÊród osób pomi´dzy 15. a 44. rokiem ˝y-

cia, u obojga p∏ci. Po 50 roku ˝ycia depresja

stanowi jednà z g∏ównych przyczyn hospita-

lizacji. Jednak tylko 1 na 5. chorych korzysta

z pomocy specjalistów a 1 na 10. chorych le-

czy si´ w szpitalu psychiatrycznym. Chocia˝

samo zdiagnozowanie depresji wbrew pozo-

rom nie jest trudne, to ze wzgl´du na wielo-

postaciowoÊç choroby nie ma jednego uni-

wersalnego testu, który stwierdza∏by wyst´-

powanie depresji.

Do jej rozpoznania niezb´dny jest, co

najmniej dwutygodniowy okres obni˝onego

nastroju lub utraty zainteresowania czynno-

Êciami dnia codziennego. Dodatkowo w tym

samym czasie wyst´puje przynajmniej pi´ç

spoÊród wymienionych ni˝ej objawów:

• depresyjny nastrój przez wi´kszà cz´Êç

dnia,

• zmniejszenie zainteresowaƒ i zdolnoÊci do

prze˝ywania przyjemnoÊci,

• wyraêny wzrost lub spadek masy cia∏a,

• bezsennoÊç lub nadmierna sennoÊç,

• uczucie ciàg∏ego zm´czenia,

• obni˝one poczucie w∏asnej wartoÊci,

• spadek sprawnoÊci myÊlenia i koncentracji,

• poczucie beznadziejnoÊci i winy,

• powracajàce myÊli o Êmierci i samobójstwie.

Podzia∏ depresji na konkretne typy rów-

nie˝ nie jest jednoznaczny, ró˝ne êród∏a po-

dajà zró˝nicowane nazewnictwa.

Mo˝emy wyodr´bniç: -

Depresja endogenna (choroba afektywna

jednobiegunowa) - wywo∏ana przez zabu-

rzenia funkcjonowania mózgu, szczególnie

spowodowane niedoborem amin biogenicz-

nych, spadkiem poziomu noradrenaliny oraz

serotoniny. Cz∏owiek nie jest w stanie wyko-

naç najprostszych czynnoÊci, a ból, smutek

i poczucie winy popychajà oko∏o 50% cho-

rych do prób samobójczych – w 15% sà one

skuteczne.

Ta depresja powoduje g∏´bokie zak∏ócenie

funkcji psychicznych a cz´sto i fizycznych,

wymaga bezwzgl´dnego leczenia psychia-

trycznego. Cz´sto bowiem nast´puje wyle-

czenie, choç w wielu wypadkach wyst´pujà

nawroty choroby i pacjenci muszà przyjmo-

waç leki przeciwdepresyjne przez ca∏e ˝ycie.

Dystymia (depresja nerwicowa) – jest

przewlek∏ym obni˝eniem nastroju, du˝o ∏a-

godniejszym w przebiegu od depresji endo-

gennej, jednak trwa przynajmniej kilka lat.

Przyczynà jest najcz´Êciej niedostosowanie

spo∏eczne, b´dàce nast´pstwem g∏´bokich ura-

zów z przesz∏oÊci, jak brak poczucia bezpie-

czeƒstwa, utrata celów, nieumiej´tnoÊç wyra-

˝ania i zaspokajania potrzeb. Mo˝e mieç rów-

nie˝ pod∏o˝e biologiczne oraz genetyczne. Za-

lecane jest oprócz leczenia psychoterapeu-

tycznego równie˝ leczenie farmakologiczne.

Depresja poporodowa – niestety dotyka

co szósta kobiet´ i nie jest zwiàzana z huÊ-

tawkà hormonalnà po porodzie, która samo-

istnie ust´puje po oko∏o szeÊciu tygodniach.

Zazwyczaj pojawia si´ mi´dzy czwartym

a szóstym miesiàcem po porodzie. Kobieta

jest rozdra˝niona, p∏aczliwa, nie odczuwa za-

dowolenia a jedynie ciàg∏e zm´czenie, ma

problemy ze snem, poczucie winy, ˝e nie

sprosta wychowaniu dziecka lub nawet zrobi

mu krzywd´ (napady paniki). Cz´sto miewa

tak˝e liczne bóle somatyczne jak np. bóle

g∏owy, pleców, serca itd. Konieczne jest lecze-

nie psychologiczne i cz´sto farmakologiczne.

Depresja sezonowa – przybiera postaç

epizodów depresyjnych cyklicznie nawraca-

jàcych w okreÊlonych porach roku. Dzielimy

jà zazwyczaj na zimowà i letnià. Najcz´Êciej

jednak wyst´puje ta pierwsza. Wyraêne obja-

wy to: brak energii, smutek, du˝a sennoÊç,

dra˝liwoÊç, k∏opoty z koncentracjà, brak

motywacji do dzia∏ania, ogromny apetyt na

s∏odycze i wzrost masy cia∏a, a u kobiet nasi-

lenie objawów zespo∏u napi´cia przedmie-

siàczkowego. Przypuszcza si´, i˝ wa˝nym

czynnikiem wyzwalajàcym ten rodzaj depre-

sji jest niedostatek Êwiat∏a s∏onecznego.

Depresja dwubiegunowa (choroba afek-

tywna dwubiegunowa) – jako przyczyn´

wskazuje si´ z∏à prac´ neuroprzekaêników,

urazy i mikrourazy mózgu, wady rozwojowe

p∏odu i czynniki genetyczne. Charakteryzuje

si´ naprzemiennymi stanami manii depresji

i zdrowia. Pierwszy epizod ma zwykle cha-

rakter manii i trwa od kilku dni do kilkuna-

stu miesi´cy. Zmiany dotyczà wzrastajàcej sa-

mooceny, nat∏oku myÊli, i porywajàcego na-

stroju. Chory zachowuje si´ jak po za˝yciu

silnych Êrodków psychoaktywnych np. amfe-

taminy. Epizod depresyjny przebiega tak sa-

mo jak depresja jednobiegunowa. Chorobie

tej cz´sto towarzyszy alkoholizm. Depresja

dwubiegunowa jest niezwykle wyniszczajàca,

a jedna piàta chorych odbiera sobie ˝ycie.

W leczeniu stosuje si´ leki przeciwdepre-

syjne, neuroleptyki i leki stabilizujàce jak so-

le litu. W leczeniu depresji stosuje si´ ró˝ne

metody terapii. Podstawowà i najbardziej

skutecznà jest jednak farmakoterapia z zasto-

sowaniem leków przeciwdepresyjnych, któ-

rych dzia∏anie polega na zwi´kszeniu prze-

wodnictwa synaptycznego i w efekcie wzro-

Êcie iloÊci neuroprzekaêników w mózgu. Ja-

ko Êrodek wspomagajàcy w leczeniu zabu-

rzeƒ natury psychologicznej stosuje si´ rów-

nie˝ psychoterapi´ (indywidualnà, a tak˝e

grupowà). Natomiast w depresjach leko-

opornych, przewlek∏ych, u kobiet w cià˝y

i w depresjach wieku podesz∏ego zalecane sà

elektrowstrzàsy, które w dzisiejszych czasach

sà bezpieczne i bezbolesne. Leczeniem wspo-

magajàcym mo˝e byç równie˝ leczenie snem,

polegajàce paradoksalnie na ca∏kowitej lub

cz´Êciowej deprywacji snu i chocia˝ skutecz-

ne, to jednak daje krótkotrwa∏e efekty.

Depresja jest zatem czymÊ wi´cej ni˝

z∏ym nastrojem czy oznakà chwilowej s∏abo-

Êci. Ludzie cierpiàcy na depresj´ nie mogà

sami „wziàç si´ w garÊç” i wyzdrowieç.

Jednak stosowane formy leczenia poma-

gajà w 80% przypadków.

Dlatego tak wa˝ne jest wsparcie osób

z depresjà. Bez pomocy otoczenia, przyjació∏

i bliskich depresja zniszczy chorego.

Wys∏uchaj, porozmawiaj, zaciàgnij chore-
go do lekarza, pomó˝.
Nie odwracaj si´! JesteÊ potrzebny!

SP ZOZ Paƒstwowy Szpital dla Nerwowo

Psychicznie i Chorych w Rybniku, ul. Gli-

wicka 33 prowadzi w przyszpitalnej Poradni

Zdrowia Psychicznego program

„Depresja – wróg czy przyjaciel”
Nie wstydê si´ – przyjdê do nas, zapytaj, za-

dzwoƒ.

www.psychiatria.com 
poradnia@psychiatria.com                   

tel. 0 32 432 82 29

Joanna Martin ● Naczelna pielęgniarka, mgr resocjalizacji, specjalista marketingu i zarządzania, specjalista
zarządzania projektami europejskimi i zarządzania w ochronie zdrowia, Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku

Depresja
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Pierwsze dêwi´ki kol´dy zabrzmia∏y

w dniu 10 grudnia 2008 r., podczas spo-

tkania przedÊwiàtecznego piel´gniarek Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4

w Bytomiu z Mariolà Bartusek – Przewodni-

czàcà Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach oraz dyrekcjà szpitala.

Zebranym przygrywali uczniowie bytom-

skiej Szko∏y Muzycznej prezentujàc Êwiàtecz-

ny repertuar. Pani Przewodniczàca zwróci∏a

si´ do wszystkich piel´gniarek z ˝yczeniami

„wytrwa∏oÊci, cierpliwoÊci, satysfakcji z pracy

wykonywanej w warunkach stabilizacji i spo-

koju, a przede wszystkim Êwiàt rodzinnych”.

Natomiast Dyrektor przy∏àczajàc si´ do Êwià-

tecznych ˝yczeƒ podkreÊli∏, ˝e „ma nadziej´

na sukces, który mo˝e byç osiàgni´ty tylko

wspólnie, przez wszystkie grupy zawodo-

we”. Inicjatorem spotkania by∏a Teresa Ol-

szaƒska – Pe∏nomocnik OIPiP.

Wdniach 23-25 wrzeÊnia 2008 roku

odby∏a si´ coroczna XI Mi´dzynaro-

dowa Konferencja Opieki D∏ugotermino-

wej organizowana przez Toruƒskie Zak∏ady

Materia∏ów Opatrunkowych na temat „Ja-

koÊç opieki – jakoÊç ˝ycia. Opieka d∏ugoter-

minowa wobec dylematów ekonomicz-

nych, prawnych i etycznych”. Uczestnikami

byli nie tylko goÊcie z Polski, ale równie˝

z innych krajów. Wieczór inauguracyjny

rozpoczà∏ si´ wyk∏adem prof. dr hab. P.

B∏´dowskiego na temat „Spo∏eczeƒstwo

wobec osób niesamodzielnych”. Obecnie

proces piel´gnacji trwa coraz d∏u˝ej i obej-

muje w spo∏eczeƒstwie coraz wi´kszà liczb´

osób. Rodzina, która dawniej przejmowa∏a

na siebie funkcje piel´gnacyjne, dziÊ coraz

cz´Êciej nie jest w stanie zapewniç w∏aÊci-

wej piel´gnacji osobom niesamodzielnym.

W tej sytuacji zadaniem administracji pu-

blicznej staje si´ stworzenie efektywnego

systemu Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych i opie-

kuƒczych.

Prof. dr hab. B. Bieƒ wykaza∏a, ˝e sto-

sowanie standardu geriatrycznego wyd∏u˝a

˝ycie, zwi´ksza sprawnoÊç funkcjonalnà,

odracza faz´ niepe∏nosprawnoÊci i popra-

wia jakoÊç ˝ycia. JakoÊç Êwiadczeƒ medycz-

nych w opiece d∏ugoterminowej zaprezen-

towa∏ prof. dr hab. med. Katarzyna Wie-

czorowska-Tobis z Uniwersytetu Medycz-

nego w Poznaniu. Rozwój opieki d∏ugo-

terminowej niesie ze sobà nadziej´ na do-

brà jakoÊciowo opiek´ piel´gniarskà, ale

wymaga równie˝ wdro˝enia oceny jakoÊci

Êwiadczeƒ medycznych. Szczególnego

podkreÊlenia wymaga niedofinansowanie

opieki d∏ugoterminowej w naszym kraju.

Zagro˝eniem dla jakoÊci Êwiadczeƒ

w opiece d∏ugoterminowej jest równie˝

niedobór kadry piel´gniarskiej. Wprowa-

dzenie standardów Êwiadczeƒ medycznych

u∏atwi∏oby monitorowanie tych us∏ug. Pol-

ska nie jest jedynym krajem borykajàcym

si´ z problemem nieoptymalnej jakoÊci

us∏ug medycznych; wsz´dzie na Êwiecie

brakuje wystandaryzowanych narz´dzi s∏u-

˝àcych do oceny jakoÊci opieki d∏ugotermi-

nowej. GoÊcie z Niemiec poruszyli pro-

blem polityki piel´gnacyjnej w Niemczech

w odniesieniu do osób niesamodzielnych

oraz finansowanie opieki nad osobami

starszymi w placówkach w Niemczech

Êwiadczàcych opiek´ ca∏odobowà i ambu-

latoryjnà. Podstawà prawnà do Êwiadcze-

nia tych us∏ug jest ustawa piel´gnacyjna,

ustawa o domach opieki, krajowa ustawa

piel´gnacyjna i federalna, ustawa o pomo-

cy spo∏ecznej. 

Placówki opieki d∏ugoterminowej bo-

rykajà si´ z problemami finansowymi, na

które sk∏ada si´ wiele czynników. Us∏ugi te

wymagajà wysokiej pracoch∏onnoÊci i cza-

soch∏onnoÊci, koniecznoÊç zapewnienia

odpowiednich urzàdzeƒ i aparatury

z uwzgl´dnieniem wymagaƒ NFZ. Pro-

blem niedofinansowania tych placówek

dotyka zarówno pacjentów i pracowni-

ków. Prof. dr hab. med. J. E. Kiwerski

zwróci∏ uwag´, i˝ rehabilitacja powinna

byç nieodzownym elementem opieki d∏u-

goterminowej, bez wzgl´du na form´ –

stacjonarnà, czy w warunkach domowych.

Konsul Indii Chandra Mohan Bhandari

przedstawi∏ indyjskà filozofi´ – Mit czy

nauka prowadzàca do podniesienia jakoÊci

˝ycia.

Odbywa∏y si´ równie˝ szkolenia z zakre-

su bezpieczeƒstwa w placówkach ochrony

zdrowia – nowoczesne rozwiàzania i meto-

dy ograniczania ryzyka zaka˝eƒ – prowa-

dzone przez Piel´gniarki Epidemiologiczne

ze Âlàska. Przedstawiono teoretyczne

i praktyczne zagadnienia profilaktyki zaka-

˝eƒ pooperacyjnych oraz przygotowanie

bloku operacyjnego do zabiegu. Konferen-

cj´ uÊwietni∏ koncert „Grupy MoCarta”

oraz plenerowy wieczór inauguracyjny. ■

Elżbieta Nowosad ● Położna, mgr edukacji zdrowotnej, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Babi-Med” w Chorzowie

XI Międzynarodowa Konferencja
Opieki Długoterminowej

Justyna Kochon ● Pielęgniarka, Kierownik Działu Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 4 w Bytomiu

Pierwsze dźwięki kolędy…

Spotkania w terenie
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr pielęgniarstwa, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

Adela Giergielewicz – położna, założycielka Izb Porodowych
Urodzi∏a si´ w 1897 r. w Kowalu, na zie-

mi w∏oc∏awskiej, w biednej i wielo-

dzietnej rodzinie. Ukoƒczy∏a 7-letnià szko∏´

podstawowà mimo, ˝e pragn´∏a o wiele wi´-

cej. W swej rodzinnej osadzie podj´∏a si´

pracy w bibliotece. W 1918 r. wysz∏a za

mà˝, za nauczyciela i wspólnie prowadzili

kursy dokszta∏cajàce dla m∏odzie˝y. 

Ju˝ jako matka trojga dzieci rozpocz´∏a

w 1930 r. nauk´ w dwuletniej szkole dla

po∏o˝nych w Warszawie, którà skoƒczy∏a

z odznaczeniem. Wstàpi∏a wtedy do Zwiàz-

ku Po∏o˝nych Rzeczypospolitej Polskiej

i rozpocz´∏a w nim prac´. Najpierw spo-

∏ecznie, a póêniej na etacie sekretarza. Mi´-

dzy innymi lustrowa∏a placówki w kraju

je˝d˝àc do odleg∏ych powiatów i wsi, aby

dok∏adnie poznaç sytuacj´ w terenie. Ze-

brane informacje rodzi∏y postulaty odno-

szàce si´ do poprawy warunków pracy

i opieki, i stawa∏y si´ tematem pisanych ar-

tyku∏ów do prasy zawodowej. W 1937 r.

zostaje Generalnym Sekretarzem Zarzàdu

G∏ównego Zwiàzku Po∏o˝nych RP i wspó∏-

redaktorkà „Przeglàdu Akuszeryjnego”, fa-

chowego pisma dla polskich po∏o˝nych

w okresie mi´dzywojnia.

W czasie kampanii wrzeÊniowej jest sani-

tariuszkà. W nast´pnych latach pracuje

w izbie chorych na terenie Warszawy,

a w 1944 r. uczestniczy w Powstaniu War-

szawskim. Po jego upadku osiedla si´ na wsi,

w powiecie piotrkowskim i niemal natych-

miast po wyzwoleniu Warszawy (1945 r.)

zg∏asza si´ do Ministerstwa Zdrowia. Podj´-

∏a si´ wtedy ambitnego zadania do wykona-

nia, pod nazwà: „w ka˝dej gminie - po∏o˝na”.

Na w∏asnà proÊb´ obejmuje stanowisko

„wojewódzkiej instruktorki po∏o˝nych”

w bardzo wówczas rozleg∏ym województwie

szczeciƒskim, gdzie brak by∏o po∏o˝niczego

personelu. Wszcz´∏a szerokà kampani´

oÊwiatowà oraz nawiàza∏a kontakty ze szko-

∏ami po∏o˝niczymi i po dwóch latach zada-

nie zrealizowa∏a – uruchomi∏a na „swoim”

terenie 100 Izb Porodowych.

Wraca do Warszawy i zostaje prze∏o˝o-

nà, najpierw w Klinice Ginekologiczno-

Po∏o˝niczej przy ul. Karowej 2, a potem

w Szpitalu Ginekologiczno-Po∏o˝niczym

przy ul. ˚elaznej. W 1957 r. na Zjeêdzie

Delegatek Po∏o˝nych zostaje jednog∏oÊnie

wybrana Przewodniczàcà Sekcji G∏ównej

Po∏o˝nych przy Z.Z.P.S Z. W 1958 r.

przechodzi na emerytur´. Ale nadal bar-

dzo aktywnie uczestniczy w zawodowym

˝yciu. Podobnie, jak przed wojnà, zajmuje

si´ publicystykà, poczàtkowo w miesi´cz-

niku „Po∏o˝na” (w 1957 roku zostaje na-

czelnym redaktorem), a od 1958 r. „Piel´-

gniarka i Po∏o˝na” – gdzie by∏a tak˝e za-

st´pcà redaktora naczelnego. Umar∏a 17

maja 1969 r.

Za ca∏okszta∏t pracy zosta∏a odznaczona:

Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Odzna-

kà za Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie Zdrowia,

Z∏otà Odznakà Zwiàzkowca.

Bibliografia:

Pozostanie ˝ywa w pami´ci, „Piel´gniarka i Po∏o˝na”

1969 r., Nr 8.

Urodzi∏a si´ 16

grudnia 1916 r.,

córka Fryderyka Dà-

browskiego i Heleny

z Jezierskich. Umar∏a

18 stycznia 2002 r.

w Katowicach.

W 1935 r. zda∏a ma-

tur´ w Gimnazjum

Humanistycznym w Krakowie i podj´∏a

wy˝sze studia na Wydziale Prawa Uniwersy-

tetu Jagielloƒskiego. Po dwóch latach prze-

nios∏a si´ do Uniwersyteckiej Szko∏y Piel´-

gniarek i Higienistek. Wojna zabra∏a Jej

mo˝liwoÊç uzyskania dyplomu, lecz posiada-

na wiedza i umiej´tnoÊci pozwoli∏y na pod-

j´cie pracy w charakterze prze∏o˝onej „bloku

operacyjnego” i prze∏o˝onej krakowskiego

„Domu Zdrowia”. JednoczeÊnie zaanga˝o-

wa∏a si´ w dzia∏aniach konspiracyjnych prze-

ciw okupantowi. 

W styczniu 1940 r. wysz∏a za mà˝ za le-

karza Bogus∏awa Fabiaƒskiego, który rów-

nie˝ dzia∏a∏ w konspiracji. W lutym1943 r.

wstàpi∏a do Armii Krajowej i przyj´∏a pseu-

donim „Irena”. W tym czasie mà˝ zosta∏

skierowany do oddzia∏u partyzanckiego

w Gorcach na Podhalu. Zosta∏a wi´c ∏àcz-

niczkà. Tam prowadzi∏a tajne kursy udziela-

nia pierwszej pomocy wÊród mieszkaƒców,

a tak˝e opiekowa∏a si´ chorymi i rannymi,

najcz´Êciej ukrywanymi w domach zaprzy-

jaênionych górali. Organizowa∏a zbiórki le-

ków oraz materia∏ów opatrunkowych i by∏a

odpowiedzialna za ich transportowanie

z Krakowa do Zakopanego.

Po ofensywie styczniowej 1945 r. wróci∏a

do Krakowa i podj´∏a nauk´ w reaktywowa-

nej szkole. W lutym 1946 r. uzyska∏a dyplom

oraz rozpocz´∏a prac´, jako szkolna instruk-

torka. Poniewa˝ w1948 r. mà˝ zosta∏ s∏u˝bo-

wo przeniesiony na Âlàsk, podj´∏a si´ w Ka-

towicach organizowania szkolnictwa piel´-

gniarskiego i w paêdzierniku tego samego

roku obj´∏a stanowisko kierownika szkolenia

teoretycznego w Paƒstwowej Szkole Piel´-

gniarsko-Po∏o˝niczej w Siemianowicach Âlà-

skich. W latach 1950-1952 organizowa∏a

kursy piel´gniarstwa dzieci´cego w Bytomiu,

poczym - w 1954 r. zosta∏a Starszym Inspek-

torem Piel´gniarstwa w Wojewódzkim Wy-

dziale Zdrowia, b´dàc jednoczeÊnie zast´pcà

naczelnej piel´gniarki w Zespolonym Szpita-

lu Wojewódzkim w Katowicach.

Nale˝a∏a do ogólnokrajowej grupy inicju-

jàcej utworzenie Polskiego Towarzystwa Pie-

l´gniarskiego i aktywnym jego cz∏onkiem by-

∏a do Êmierci. Pe∏ni∏a szereg funkcji z wyboru

oraz uczestniczy∏a te˝ w przygotowaniach do

przyj´cia PTP w struktury Mi´dzynarodowej

Rady Piel´gniarek. Dzia∏a∏a równie˝ w Za-

rzàdzie G∏ównym Zwiàzków Zawodowych,

jako przedstawicielka Êrodowiska piel´gniar-

skiego. W 1977 r. owdowia∏a. Rok póêniej

przesz∏a na emerytur´. Ale nadal aktywnie

pracowa∏a w Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Ka-

towicach, zaÊ od 1991 r., tak˝e w Komisji

Socjalnej Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy

Armii Krajowej. Za zas∏ugi w pracy zosta∏a

uhonorowana wieloma presti˝owymi tytu∏a-

mi i odznaczeniami, w tym w 1993 r. Meda-

lem Florencji Nightingale.

Bibliografia:

1. Dokumentacja Komisji Historycznej Wojewódz-

kiego Zarzàdu Oddzia∏u PTP w Katowicach.

2. Rys historyczny PTP na terenie woj. katowickiego

w okresie od 1957-1977 r., Katowice.

Irena Fabiańska – nestorka zawodu pielęgniarskiego,
porucznik, nauczyciel
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Bliscy sercu 

zawsze pozostajà w pami´ci…

Koleżance Danucie Kolanowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają personel wraz z pielęgniarką Koordynującą

Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach

Bliscy naszemu sercu

zawsze pozostajà w naszej pami´ci…

Naszej Drogiej Koleżance 

Grażynie Lisek 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu tragicznej śmierci 

Męża Bronisława 
składają pielęgniarki, 

Dyrektor oraz wszyscy pracownicy 

Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu

Wyrazy współczucia, żalu i smutku 

Koleżance Iwonie Nagłowskiej

z powodu śmierci 

Ojca 

składają koleżanki z Oddziału Pediatrycznego

w Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Marcie Marzec 

składają pielęgniarki z Izby Przyjęć 

w Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia 

Barbarze Chmiel 

z powodu śmierci 

Mamy 

składają Pielęgniarki im. St. Leszczyńskiego 

Zespól Nr 2 w Katowicach

Wyrazy współczucia 

żalu i smutki 

Naszej Koleżance Joli Michalik 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają koleżanki pielęgniarki z oddziału rehabilitacji

Orthogon

Najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 

Koleżance Gabrysi Woźny

składa Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

Długoletniej Pracownicy i Koleżance

Krystynie Jaszczyk

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Męża 

składają Dyrekcja i Współpracownicy z NZOZ Caritas 

Diecezji Gliwickiej

˚yje ten kto

pozostaje w sercach bliskich…

Pielęgniarce Oddziałowej Alicji Guz 

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składa personel pielęgniarski SP Szpitala Klinicznego

Nr 5 w Katowicach

Naszej Koleżance 
Basi Szwed 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składa zarząd OZZPiP z Okręgowego Szpitala

Kolejowego Katowice-Ligota

Naszej Koleżance 
Basi Szwed 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składa zarząd OZZPiP z Okręgowego Szpitala

Kolejowego Katowice-Ligota

Koleżankom Barbarze Nowiskiej 
oraz 

Grażynie Sikorskiej 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają Pielęgniarki im. St. Leszczyńskiego Zespól

Nr 2 w Katowicach

Z głębokim żalem i smutkiem

pożegnaliśmy

Naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

Annę Szewczyk
Rodzinie zmarłej składamy serdeczne

wyrazy współczucia.
Pielęgniarki i położne Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Świętochłowicach 

wraz z Naczelną i Przełożoną Pielęgniarek

Naszej Koleżance 
Janinie Jurkowskiej 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składa Przełożona Pielęgniarek

wraz z wszystkimi pielęgniarkami Szpitala
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

w Sosnowcu

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim, 

najdro˝szym, 

pozostaje ból i pami´ç…
Wyrazy szczerego współczucia I wsparcia

z powodu śmierci

Matki

Naszej Koleżance

Małgorzacie Sikorskiej
składają współpracownicy Centralnej Sterylizacji

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

w Katowicach-Ligocie



Kondolencje

22 Nasze Sprawy ● L u t y 2 0 0 9

„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Taty 

Koleżance Grażynie Klar 

składają Przełożone Pielęgniarek 

oraz Pielęgniarki i Położne ZLA w Zawierciu

Pielęgniarce Pani Halinie Franke 

wyrazy szczerego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 

składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek, 

pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

Koleżance Iwonie Koniecznej 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki i położne 

z Oddziału Noworodkowego Szpitala

Specjalistycznego

w Dąbrowie Górniczej

Szczere wyrazy współczucia 

Koleżance Annie Sikora
z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki z Oddziału 

Urazowo-Ortopedycznego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju 

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty

Koleżance Elżbiecie Kiełpikowskiej

składają Przełożona Pielęgniarek

oraz pielęgniarki i położne ZLA w Zawierciu

Nie odchodzi ten,
kto pozostaje w sercach bliskich…

Koleżance Ewelinie Apfeld 
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz pielęgniarki i położne 

Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Naszej Koleżance Annie Witek 

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Oddziału Reumatologii 

oraz pozostały personel 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Nr 5 w Sosnowcu

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

Koleżance Annie Sikora 
składa: Naczelna Pielęgniarka 

z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrzębiu Zdroju 

Nie odchodzi ten,
kto pozostaje w sercach bliskich…

Koleżance Irenie Wacławik 
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają Przełożona Pielęgniarek 

oraz pielęgniarki i położne Szpitala Powiatowego

w Pszczynie

Naszej Koleżance Gabrieli Smolarek 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki ZWPS w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia

Naszej Koleżance Annie Witek

z powodu śmierci

Taty

składa Zarząd Związku Pielęgniarek i Położnych

Wojewódzkiego Szpitala Nr 5 w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Taty

Koleżance Bożenie Wróbel

składają Przełożona Pielęgniarek

i położne ZLA Zawiercie

Naszej Drogiej Koleżance 
Halinie Masek

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z koleżankami

z Klinicznego Oddziału Kardiologii

i wszystkimi pracownikami Szpitala Specjalistycznego

w Zabrzu

Pielęgniarce Pani Sylwii Solich 
wyrazy szczerego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka 

wraz z Przełożoną Pielęgniarek, 

pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach

Naszej Koleżance
Czesławie Zbrodycho 

wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pracownicy Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Tychach
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Styczeń 2009
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: Elżbieta Dudkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej, Bariatrii i Medycyny Ratunkowej: Dorota Brzezina

SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego II Oddziału Kardiochirurgii: Aneta Zeman

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Klinicznego SUM: Joanna Kuźnik

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Podziękowania

Panu dr Bogdanowi Koczy – Dyrektorowi i Ordynatorowi Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich oraz
dr Maciejowi Dugiełło, zespołowi operacyjnemu, pielęgniarce oddziałowej i zespołowi pielęgniarek Oddziału I składam serdeczne
podziękowania za przeprowadzoną operację i opiekę w imieniu własnym i męża Hermana Lipiny.

Janina Lipina

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej w 2009 roku pełnić będzie
dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzi-
nach od 1500 do 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w niżej
podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów: 

Z poważaniem
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Jarosław Panek
Telefon do Biura Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej: 0 510 132 171
Adres poczty elektronicznej:

rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Harmonogram Dyżurów Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach uprzejmie zawiadamia, iż Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach, Pani mgr Danuta Rudzka-Cesarz, pełni dyżur
w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500

do 1700, natomiast członkowie Okręgowego Sądu
w godzinach od 1300 do 1500.
Terminy dyżurów:

Numer telefonu biura OSPiP w Katowicach:
0 510 132 176

Adres poczty elektronicznej: 
sad@izbapiel.katowice.pl

07.01.2009 r.
21.01.2009 r.
04.02.2009 r.
18.02.2009 r.
04.03.2009 r.
18.03.2009 r.
01.04.2009 r.
15.04.2009 r.
29.04.2009 r.

06.05.2009 r.
20.05.2009 r.
03.06.2009 r.
17.06.2009 r.
01.07.2009 r.
15.07.2009 r.
29.07.2009 r. 
05.08.2009 r.
19.08.2009 r.

02.09.2009 r.
16.09.2009 r.
30.09.2009 r.
07.10.2009 r.
21.10.2009 r.
04.11.2009 r.
18.11.2009 r.
02.12.2009 r.
16.12.2009 r.

14.01.2009 r.
28.01.2009 r.
11.02.2009 r.
25.02.2009 r.
11.03.2009 r.
25.03.2009 r.
08.04.2009 r.
22.04.2009 r.
13.05.2009 r.
27.05.2009 r.
10.06.2009 r.

24.06.2009 r.
08.07.2009 r.
22.07.2009 r.
12.08.2009 r.
26.08.2009 r.
09.09.2009 r.
23.09.2009 r.
14.10.2009 r.
28.10.2009 r.
25.11.2009 r.
09.12.2009 r.



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

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

Sekretariat: tel. 0 32 209 04 15 do 17, faks 0 32 209 19 26
Sekretariat czynny jest do godziny 1700

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 0 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu (czynny codziennie za wyjątkiem środy): tel. 0 32 256 39 22
Dział Prawny:

Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura

Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1400 do 1600

Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

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

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

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

Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799

Sekretarz ORPiP – Bartosz Szczudłowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 

pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1530 do 1730

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 

pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

R E K L A M A  P Ł A T N A .  Z A  T R E Ś Ć  R E K L A M Y  O I P i P  N I E  O D P O W I A D A .
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Pielęgniarstwo epidemiologiczne

● Anna Dyl 
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka Epidemiologicz-
na SPSK Nr 7 SUM Górnośląskie Cen-
trum Medyczne Katowice, Przewodni-
cząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epide-
miologicznego oraz Sekcji Pielęgniarek
i Położnych Epidemiologicznych Ziemi
Śląskiej.

● Beata Ochocka 
Mgr pielęgniarstwa – Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka Epidemiologicz-
na SPSK-M SUM Katowice ul. Francu-
ska, Specjalista w dziedzinie higieny
i epidemiologii.

● Mirosława Malara 
Mgr socjologii, Specjalista Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego, Kierownik
Działu Epidemiologii i Higieny Szpital-

nej, Pielęgniarka Epidemiologiczna
SPSK Nr 6 SUM Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach, Prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Pielęgniarek Epide-
miologicznych.

● Rita Pawletko
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka epidemiologiczna
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go Nr 5 w Sosnowcu, Członek Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Epidemiologicznych.

● Dorota Paruzel 
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka Epidemiologiczna
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Ka-
towicach.

● Iwona Kowalska
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-

gicznego, Pielęgniarka Epidemiologiczna
Centrum Pediatrii Sosnowiec.

● Margot Łój
Mgr pielęgniarstwa, Specjalista Pielę-
gniarstwa Epidemiologicznego, Pielę-
gniarka Naczelna i Epidemiologiczna
w ZOZ Świętochłowice.

● Weronika Hodowany 
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka Epidemiologiczna
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Cho-
rzów.

● Grażyna Toczek
Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego, Pielęgniarka Epidemiologiczna
Szpitala Wielospecjalistycznego Spółka
z o.o. Gliwice.

Wstęp
Projektowanie stanowisk pracy, to jeden
z podstawowych elementów, zadań, oraz
uprawnień kadry zarządzającej wyższego
szczebla w opiece zdrowotnej.

Przedstawiamy analizę stanowiska pielę-
gniarki epidemiologicznej z punktu widze-
nia funkcjonowania tego stanowiska, jak
i perspektyw jego rozwoju.

Opis stanowiska powstał na bazie analizy
pracy wykonywanej przez pielęgniarki epi-
demiologiczne na podstawie własnych
doświadczeń i obserwacji oraz Krajowego
Standardu Kwalifikacji Zawodowych Pie-
lęgniarki Specjalisty Pielęgniarstwa Epide-
miologicznego, i może stanowić ocenę
wymagań  przyporządkowanych temu sta-
nowisku.

Cele opisów stanowiska pracy: znajdują
zastosowanie w podstawowych obsza-
rach zarządzania: 
• organizacji pracy - podstawa do ustala-

nia kryteriów okresowej oceny zarzą-
dzania zasobami ludzkimi,

• kierowania pracą ludzi w określonym
celu – tutaj prewencja przenoszenia za-
każeń zakładowych, ochrona pracowni-
ków przed Szkodliwymi Czynnikami
Biologicznymi czyli chorobami zawodo-
wymi,

• określenie wymagań pracodawcy w sto-
sunku do osób mających być zatrudnio-
nymi na stanowisku pielęgniarki epide-
miologicznej,

• budowanie ścieżki kariery zawodo-
wej,

• dają możliwość kontroli realizacji ce-
lów,

• pozwalają na określenie obszarów koli-
dujących kompetencji,

• stanowią podstawę wartościowania pracy,
• stanowią podstawę budowania ścieżki

kariery,
• są przydatne w określaniu potrzeb szko-

leniowych,
• pozwalają na jasne określenie kryteriów

zatrudniania i oceny pielęgniarki epide-
miologicznej.

Projekt opisu stanowiska pracy Pielę-
gniarki Epidemiologicznej opracowany
przez Zespół ds. pielęgniarstwa epide-
miologicznego stanowi jedynie wzorzec.
Można go jednak po pewnym zmodyfi-
kowaniu i przystosowaniu do warunków
placówki wprowadzić, rozwijać i dosko-
nalić.

Opis stanowiska pracy Pielęgniarki  Epidemiologicznej

Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
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Nazwa stanowiska pracy Pielęgniarka Epidemiologiczna
Podległość służbowa według Dyrektor, zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Rekomendacji dla polskich 
szpitali Krajowej Grupy Roboczej 
ds. zakażeń szpitalnych
Miejsce pracy Zakład opieki zdrowotnej
Dane dotyczące stanowiska
Cel stanowiska Realizacja programu profilaktyki, kontroli i zwalczania zakażeń szpitalnych 
Czas pracy Praca jednozmianowa 7 h 35 min.
Wymagane kwalifikacje • Dyplom Szkoły pielęgniarskiej, położnych

• Posiadanie prawa wykonywania zawodu
• Wykształcenie wyższe lub średnie pielęgniarskie
• 3-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej
• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii

lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego
• Inne wyższe wykształcenie przydatne na tym stanowisku

Kwalifikacje dodatkowe • Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa
• Ukończone inne formy doskonalenia zawodowego przydatne do realizacji zadań

Doświadczenie zawodowe • W zakresie organizacji i funkcjonowania zakładu
• W zakresie organizacji i funkcjonowania Zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych
• W zakresie edukacji personelu medycznego dotyczącej prewencji zakażeń

Cechy osobowości • Operatywność
• Odpowiedzialność 
• Pracowitość 
• Sumienność
• Kreatywność
• Komunikatywność 
• Zaangażowanie
• Uczciwość
• Kultura osobista 
• Rzetelność
• Efektywność
• Innowacyjność
• Motywacja do samokształcenia

Umiejętności • Efektywne komunikowanie się
• Planowanie pracy
• Rozwiązywanie sytuacji problemowych
• Współpraca z zespołem i w zespole
• Dokonywanie wyboru zagadnień kluczowych i działań o charakterze priorytetowym
• Szybkie podejmowanie decyzji
• Określenie polityki i strategii działań w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń szpital-

nych w jednostce organizacyjnej
• Zarządzanie i organizacja pracy
• Obsługa komputera
• Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
• Zastosowanie wiedzy w praktyce
• Korzystanie z obowiązujących standardów i przepisów

Wiedza Z zakresu:
• etiologii i epidemiologii zakażeń szpitalnych
• metodologii tworzenia standardów i procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpital-

nych
• technik i metod pielęgnowania
• ustaw i rozporządzeń prewencji i kontroli zakażeń
• edukacji personelu
• zasad BHP i p/poż.
• promocji zdrowia 

Opis stanowiska pracy pielęgniarki epidemiologicznej



Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Nasze Sprawy ● L u t y 2 0 0 9 III

• jakości w ochronie zdrowia
• organizacji i zarządzania

Zadania wynikające z ustawy • Identyfikacja i analiza czynników ryzyka występowania zakażeń szpitalnych
z dnia 09.12.2008 r. • Monitorowanie zakażeń szpitalnych

• Współdziałanie w wypracowaniu strategii działań zakładu opieki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki, kontroli i zwalczania zakażeń szpitalnych

• Udział w opracowywaniu, wdrażaniu, opiniowaniu standardów i procedur w zakresie
profilaktyki i zwalczania zakażeń

• Współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie re-
alizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń

• Kierowanie i koordynowanie działaniami w obszarze realizacji programu zapobiegania
i kontroli zakażeń szpitalnych

• Zapewnienie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń
szpitalnych

• Nadzorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki
zakażeń

• Planowanie i organizowanie szkoleń personelu w zakresie kontroli zakażeń zakładowych
• Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki, kontroli i zwalczania za-

każeń szpitalnych
• Planowanie i sprawozdawczość wynikające z obowiązków służbowych
• Współpraca z Komitetem Terapeutycznym, Zespołem ds. Jakości, służbami medycyny

pracy, BHP, instytucjami zewnętrznymi – kontrolującymi, naukowymi, opiniotwórczymi
w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych

• Uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego
i wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej

• Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach; samo-
kształcenie

Odpowiedzialność • Odpowiada za sprawy należące do obowiązków Pielęgniarki Epidemiologicznej
• Odpowiada za realizację powierzonych zadań, podejmowanie decyzji oraz inicjatywy

wymaganej na tym stanowisku 
• Odpowiada za decyzje podjęte lub nie podjęte w sytuacjach tego wymagających

Zakres uprawnień Wynikają z zakresu obowiązków.
Szczególne uprawnienia i pełnomocnictwa nadaje Dyrektor Zakładu

Warunki pracy • Wydzielone pomieszczenie dla Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
• Stanowisko komputerowe z dostępem do komputerowej sieci wewnętrznej szpitala i In-

ternetu
• Telefon sieciowy i komórkowy służbowy
• Dostęp do dokumentacji medycznej, pomieszczeń komórek organizacyjnych zakładu

w celu realizacji zadań służbowych
• Dostęp do korzystania ze sprzętu audiowizualnego

Kryteria oceny W zakresie realizacji planu pracy i zadań wynikających z programu zapobiegania, kontroli
i zwalczania zakażeń

Ustawa o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń u ludzi
z dnia 5 grudnia 2008 r.
(Dz.U. z dnia 30.12.2008 r.)

Szanowni Paƒstwo 
informujemy, ˝e w Dz.U. Nr 234, poz. 1570 zosta∏a opublikowana nowa Ustawa z dn.
05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi. 
Ze wzgl´du na obj´toÊciowo bardzo szeroki materia∏, publikujemy tylko jej fragmenty z proÊbà
o zapoznanie si´ z ca∏oÊcià.

Ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi
(Dz.U. Nr 234 poz. 1570)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa:
1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalcza-
nia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

w tym zasady i tryb rozpoznawania i moni-
torowania sytuacji epidemiologicznej oraz
podejmowania działań przeciwepidemiczn-
ych i zapobiegawczych w celu unieszkodli-
wienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg
szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych
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oraz uodpornienia osób podatnych na za-
każenie;
2) zadania organów administracji publicznej
w zakresie zapobiegania oraz zwalczania za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3) uprawnienia i obowiązki świadczeniodaw-
ców oraz osób przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapo-
biegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) badanie sanitarno-epidemiologiczne – ba-
danie, w którego skład wchodzą badanie le-
karskie, badania laboratoryjne oraz dodatko-
we badania i konsultacje specjalistyczne, wy-
konywane w ramach nadzoru epidemiolo-
gicznego w celu wykrycia biologicznych
czynników chorobotwórczych lub potwier-
dzenia rozpoznania choroby zakaźnej;
2) biologiczny czynnik chorobotwórczy – po-
siadające zdolność wywoływania objawów
chorobowych drobnoustroje komórkowe lub
wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne
i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwa-
rzane przez nie produkty, cząstki bezkomór-
kowe zdolne do replikacji lub przenoszenia
materiału genetycznego, w tym zmodyfiko-
wane genetycznie hodowle komórkowe lub
wytwarzane przez nie produkty;
3) choroby zakaźne – choroby, które zostały
wywołane przez biologiczne czynniki choro-
botwórcze, które ze względu na charakter
i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie
dla zdrowia publicznego; 
4) choroba szczególnie niebezpieczna i wy-
soce zakaźna – choroba zakaźna łatwo roz-
przestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelno-
ści, powodująca szczególne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i wymagająca specjal-
nych metod zwalczania, w tym cholera, dżu-
ma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki
krwotoczne;
5) czynnik alarmowy – biologiczny czynnik
chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości
lub oporności;
6) dekontaminacja – proces niszczenia bio-
logicznych czynników chorobotwórczych
przez mycie, dezynfekcję i sterylizację;
7) dezynfekcja – proces redukcji ilości biolo-
gicznych czynników chorobotwórczych
przez zastosowanie metod fizycznych i che-
micznych;
8) dochodzenie epidemiologiczne – wykry-
wanie zachorowań, czynnika etiologicznego
oraz określanie przyczyn, źródeł, rezerwu-
arów i mechanizmów szerzenia się choroby
zakaźnej lub zakażenia;
9) epidemia – wystąpienie na danym obsza-

rze zakażeń lub zachorowań na chorobę za-
kaźną w liczbie wyraźnie większej niż we
wcześniejszym okresie albo wystąpienie za-
każeń lub chorób zakaźnych dotychczas nie-
występujących;
10) informacje – dane nieobejmujące da-
nych osobowych w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych;
11) izolacja – odosobnienie osoby lub grupy
osób chorych na chorobę zakaźną albo oso-
by lub grupy osób podejrzanych o chorobę
zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesie-
nia biologicznego czynnika chorobotwórcze-
go na inne osoby;
12) kwarantanna – odosobnienie osoby
zdrowej, która była narażona na zakażenie,
w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób
szczególnie niebezpiecznych i wysoce za-
kaźnych;
13) łańcuch chłodniczy – środki techniczne
i rozwiązania organizacyjne służące utrzyma-
niu oraz monitorowaniu, zgodnych z zalece-
niami wytwórcy warunków przechowywania,
transportu i dystrybucji produktów immunolo-
gicznych w rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z późn. zm.) w celu zachowania ich trwałości
i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczno-
ści;
14) nadzór epidemiologiczny – obserwację
osoby zakażonej lub podejrzanej o zakaże-
nie, bez ograniczenia jej swobody prze-
mieszczania się, wykonywanie badań sanitar-
no-epidemiologicznych u tej osoby w celu
wykrycia biologicznych czynników chorobo-
twórczych lub potwierdzenia rozpoznania
choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i in-
terpretację informacji o okolicznościach
i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny),
jak i stałe, systematyczne gromadzenie, ana-
lizę oraz interpretację informacji o zachoro-
waniach lub innych procesach zachodzą-
cych w sferze zdrowia publicznego, wykorzy-
stywane w celu zapobiegania i zwalczania za-
każeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogól-
ny);
15) nadzór sentinel – wybiórczy nadzór epi-
demiologiczny, prowadzony przez wybrany
podmiot lub zespół podmiotów w zakresie
ich podstawowej działalności;
16) niepożądany odczyn poszczepienny –
niepożądany objaw chorobowy pozostający
w związku czasowym z wykonanym szcze-
pieniem ochronnym;
17) nosiciel – osobę bez objawów choroby
zakaźnej, w której organizmie bytują biolo-
giczne czynniki chorobotwórcze, stanowiącą
potencjalne źródło zakażenia innych osób;

18) ośrodek referencyjny – podmiot lub wy-
odrębnioną w jego strukturze jednostkę,
wskazane przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, które uzyskały akredytację
w zakresie przedmiotu referencyjności na
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.)
lub akredytację Światowej Organizacji Zdro-
wia lub Europejskiego Centrum do Spraw
Zapobiegania i Kontroli Chorób, realizujące
zadania z zakresu diagnostyki mikrobiolo-
gicznej lub klinicznej, obejmujące weryfika-
cję rozpoznań zakażeń i wyników badań la-
boratoryjnych; 
19) ozdrowieniec – osobę, u której ustąpiły
objawy choroby zakaźnej;
20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę,
u której występują objawy kliniczne lub od-
chylenia od stanu prawidłowego w bada-
niach dodatkowych, mogące wskazywać na
chorobę zakaźną;
21) podejrzany o zakażenie – osobę, u któ-
rej nie występują objawy zakażenia ani cho-
roby zakaźnej, która miała styczność ze źró-
dłem zakażenia, a charakter czynnika zakaź-
nego i okoliczności styczności uzasadniają
podejrzenie zakażenia;
22) stan epidemii – sytuację prawną wpro-
wadzoną na danym obszarze w związku z wy-
stąpieniem epidemii w celu podjęcia określo-
nych w ustawie działań przeciwepidemiczny-
ch i zapobiegawczych dla zminimalizowania
skutków epidemii;          
23) stan zagrożenia epidemicznego – sytu-
ację prawną wprowadzoną na danym obsza-
rze w związku z ryzykiem wystąpienia epide-
mii w celu podjęcia określonych w ustawie
działań zapobiegawczych;
24) sterylizacja – proces zniszczenia zdol-
nych do namnażania się form biologicznych
czynników chorobotwórczych; 
25) styczność – bezpośredni lub pośredni
kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli
charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża
przeniesieniem na tę osobę biologicznych
czynników chorobotwórczych;
26) szczepienie ochronne – podanie szcze-
pionki przeciw chorobie zakaźnej w celu
sztucznego uodpornienia przeciwko tej cho-
robie;
27) świadczenie zdrowotne – świadczenie
zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027);
28) świadczeniodawca – świadczeniodawcę
w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27
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sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych;
29) ubezpieczony – ubezpieczonego w ro-
zumieniu art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
30) zabiegi sanitarne – działania służące po-
prawie higieny osobistej, w tym mycie i strzy-
żenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń,
podejmowane w celu zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
31) zagrożenie epidemiczne – zaistnienie na
danym obszarze warunków lub przesłanek
wskazujących na ryzyko wystąpienia epide-
mii;
32) zakażenie – wniknięcie do organizmu
i rozwój w nim biologicznego czynnika choro-
botwórczego;
33) zakażenie szpitalne – zakażenie, które
wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:
a) nie pozostawała w momencie udzielania
świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania
albo
b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdro-
wotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuż-
szy okres jej wylęgania;
34) zaraźliwość – zdolność biologicznego
czynnika chorobotwórczego do przeżycia
i namnażania oraz do wywołania objawów
chorobowych po przeniesieniu go do organi-
zmu innego człowieka lub zwierzęcia;
35) zdrowie publiczne – stan zdrowotny ca-
łego społeczeństwa lub jego części, określa-
ny na podstawie wskaźników epidemiolo-
gicznych i demograficznych.

Rozdział 3
Zakażenia związane z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych
oraz innych czynności, w trakcie wykonywa-
nia których dochodzi do naruszenia ciągłości
tkanek ludzkich
Art. 11.
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej
oraz inne osoby udzielające świadczeń zdro-
wotnych są obowiązani do podejmowania
działań zapobiegających szerzeniu się zaka-
żeń i chorób zakaźnych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obej-
mują w szczególności:
1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia zwią-
zanego z wykonywaniem świadczeń zdro-
wotnych;
2) monitorowanie czynników alarmowych
i zakażeń związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w zakresie wykonywa-
nych świadczeń;

3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad pro-
cedurami zapobiegającymi zakażeniom
i chorobom zakaźnym związanym z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych, w tym dekon-
taminacji:
a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych oraz powierzchni
pomieszczeń i urządzeń;
4) stosowanie środków ochrony indywidual-
nej i zbiorowej w celu zapobieżenia przenie-
sieniu na inne osoby biologicznych czynni-
ków chorobotwórczych;
5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz
analizę lokalnej sytuacji epidemiologicznej
w celu optymalizacji profilaktyki i terapii anty-
biotykowej;
6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w za-
kresie realizacji działań, o których mowa
w ust. 1.
Art. 12.
1. Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej
oraz inne osoby udzielające świadczeń zdro-
wotnych prowadzą dokumentację realizacji
działań, o których mowa w art. 11.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia, sposób doku-
mentowania realizacji działań, o których mo-
wa w art. 11, oraz warunki i okres przechowy-
wania tej dokumentacji, uwzględniając sku-
teczność zapobiegania szerzeniu się zaka-
żeń i chorób zakaźnych.
Art. 13.
1. Realizacja działań, o których mowa w art.
11 i 12, oraz prowadzenie dokumentacji
tych działań, w tym wyniki kontroli we-
wnętrznej, podlegają, zgodnie z właściwo-
ścią, kontroli organów Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia, zakres i spo-
sób prowadzenia kontroli wewnętrznej, o któ-
rej mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6, częstotliwość
jej przeprowadzania, sposób jej dokumento-
wania, a także warunki udostępniania i prze-
chowywania tej dokumentacji, mając na
względzie zapewnienie skuteczności zapo-
biegania szerzeniu się zakażeń i chorób za-
kaźnych oraz cele nadzoru epidemiologicz-
nego.
Art. 14.
1. Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów
opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi
szpital, są obowiązani do wdrożenia i zapew-
nienia funkcjonowania systemu zapobiega-
nia i zwalczania zakażeń szpitalnych, obej-
mującego:
1) powołanie i nadzór nad działalnością ze-
społu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych;
2) ocenę ryzyka i monitorowanie występowa-

nia zakażeń szpitalnych i czynników alarmo-
wych;
3) organizację udzielania świadczeń zdro-
wotnych, w sposób zapewniający:
a) zapobieganie zakażeniom szpitalnym i sze-
rzeniu się czynników alarmowych, 
b) warunki izolacji pacjentów z zakażeniem
lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szcze-
gólnie podatnych na zakażenia szpitalne,
c) możliwość wykonywania badań laborato-
ryjnych w ciągu całej doby,
d) wykonywanie badań laboratoryjnych,
umożliwiających identyfikację biologicznych
czynników chorobotwórczych wywołujących
zakażenia i choroby zakaźne, oraz ich wery-
fikację przez podmioty, o których mowa
w art. 9 ust. 2,
e) ograniczenie narastania lekooporności
biologicznych czynników chorobotwórczych
w wyniku niewłaściwego stosowania profilak-
tyki i terapii antybiotykowej; 
4) monitorowanie i rejestrację zakażeń szpi-
talnych i czynników alarmowych;
5) sporządzanie i przekazywanie właściwe-
mu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicz-
nej szpitala;
6) zgłaszanie w ciągu 24 godzin potwierdzo-
nego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń
szpitalnych właściwemu państwowemu in-
spektorowi sanitarnemu.
2. Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów
opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi
szpital, są obowiązani do gromadzenia
w szpitalu informacji o zakażeniach szpital-
nych i czynnikach alarmowych oraz prowa-
dzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynni-
ków alarmowych.
3. W odniesieniu do zakładów opieki zdro-
wotnej dla osób pozbawionych wolności,
w skład których wchodzi szpital, do powoła-
nia zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpi-
talnych są obowiązani dyrektorzy właściwych
zakładów karnych i aresztów śledczych.
4. Informacje o zakażeniach szpitalnych
i czynnikach alarmowych zawierają:
1) rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalne-
go lub czynnika alarmowego;
2) charakterystykę podstawowych objawów
klinicznych;
3) okoliczności wystąpienia zakażenia, za-
chorowania lub zgonu z powodu zakażenia
szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników ry-
zyka oraz charakterystyki biologicznego
czynnika zakaźnego, oraz inne informacje
niezbędne do sprawowania nadzoru epide-
miologicznego, zgodnie z zasadami współ-
czesnej wiedzy medycznej.
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5. Rejestr zawiera następujące dane osób,
u których rozpoznano zakażenie szpitalne
lub czynnik alarmowy:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie
nie nadano tego numeru – serię i numer
paszportu albo numer identyfikacyjny innego
dokumentu, na podstawie którego jest moż-
liwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalne-
go lub czynnika alarmowego oraz charakte-
rystykę podstawowych objawów klinicznych
oraz okoliczności wystąpienia zakażenia, za-
chorowania lub zgonu z powodu zakażenia
szpitalnego lub czynnika alarmowego, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników ry-
zyka oraz charakterystyki biologicznego
czynnika chorobotwórczego, oraz inne infor-
macje niezbędne do sprawowania nadzoru
epidemiologicznego, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy medycznej.
6. Rejestr zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych może być prowadzony w formie
papierowej lub w systemie elektronicznym,
a dane w nim zgromadzone są udostępniane
podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 1.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia:
1) listę czynników alarmowych,
2) sposób prowadzenia rejestru zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych, udo-
stępniania danych nim objętych oraz okres
ich przechowywania,
3) wzory oraz sposób sporządzania raportów
o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpita-
la, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz tryb
i terminy ich przekazywania właściwemu pań-
stwowemu inspektorowi sanitarnemu –  ma-
jąc na względzie zapewnienie skuteczności

zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych oraz cele nadzoru epidemiolo-
gicznego.
Art. 15.
1. W skład zespołu kontroli zakażeń szpital-
nych wchodzą:
1) lekarz jako przewodniczący zespołu;
2) pielęgniarka lub położna jako specjalista
do spraw epidemiologii lub higieny i epide-
miologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200
łóżek szpitalnych; 
3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do
spraw mikrobiologii, jeżeli lekarz, wymienio-
ny w pkt 1, nie posiada specjalizacji z dziedzi-
ny mikrobiologii lekarskiej.
2. Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpital-
nych należy:
1) opracowywanie i aktualizacja systemu za-
pobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
2) prowadzenie kontroli wewnętrznej, o któ-
rej mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6, oraz przed-
stawianie wyników i wniosków z tej kontroli
kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń
szpitalnych;
3) szkolenie personelu w zakresie kontroli za-
każeń szpitalnych;
4) konsultowanie osób podejrzanych o zaka-
żenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u któ-
rych rozpoznano zakażenie lub chorobę za-
kaźną.
3. W skład komitetu kontroli zakażeń szpital-
nych wchodzą pracownicy szpitala:
1) kierownik szpitala lub jego przedstawiciel
oraz wyznaczeni przez niego kierownicy ko-
mórek organizacyjnych szpitala, w tym działu
diagnostyki mikrobiologicznej, centralnej ste-
rylizatorni, apteki szpitalnej – jeżeli szpital po-
siada takie komórki organizacyjne;
2) przewodniczący oraz członkowie zespołu
kontroli zakażeń szpitalnych;
3) osoba kierująca pracą pielęgniarek w szpi-
talu;

4) lekarz wykonujący zadania służby medycy-
ny pracy w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycy-
ny pracy.
4. Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpi-
talnych należy:
1) opracowywanie planów i kierunków syste-
mu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpi-
talnych;
2) ocena wyników kontroli wewnętrznej
przedstawianych przez zespół kontroli zaka-
żeń szpitalnych; 
3) opracowywanie i aktualizacja standardów
farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń
i chorób zakaźnych w szpitalu.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia okre-
śli, w drodze rozporządzenia, wymagane
kwalifikacje członków zespołu kontroli zaka-
żeń szpitalnych, uwzględniając konieczność
realizacji zadań zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych.
Art. 16.
1. Osoby inne niż udzielające świadczeń
zdrowotnych podejmujące czynności, w trak-
cie wykonywania których dochodzi do naru-
szenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowią-
zane do wdrożenia i stosowania procedur za-
pewniających ochronę przed zakażeniami
oraz chorobami zakaźnymi.
2. Procedury, o których mowa w ust. 1, po-
winny regulować sposób postępowania przy
wykonywaniu czynności, w trakcie których
dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek
ludzkich, zasady stosowania sprzętu podda-
wanego sterylizacji oraz sposoby przeprowa-
dzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych
oraz dekontaminacji pomieszczeń i urzą-
dzeń.
3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do
wdrożenia i stosowania procedur, o których
mowa w ust. 1, państwowy powiatowy in-
spektor sanitarny opiniuje te procedury.

Biologiczne zagrożenia zdrowotne na stanowisku pracy
pielęgniarek i położnych

● Barbara Kotlarz 
Pielęgniarka/położna, mgr pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet Me-
dyczny, Katowice

● Małgorzata Kuduk
Pielęgniarka, mgr pielęgniarstwa, SPZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej

Praca pielęgniarek i położnych jest
bardzo zróżnicowana w zakresie

obowiązków i wykonywanych czynno-
ści. Innemu narażeniu i obciążeniu pod-

lega położna zatrudniona na zmianie
rannej, innemu podczas pracy zmiano-
wej. Obowiązki pielęgniarki instrumen-
tariuszki różnią się od obowiązków pie-

lęgniarki zatrudnionej w oddziale inter-
nistycznym. Dlatego bardzo ważna jest
identyfikacja wszystkich istniejących za-
grożeń na danym stanowisku pracy,

Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych
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a dzięki temu zapewnienie bezpieczne-
go środowiska pracy. 
Rozpatrując ujemny wpływ czynników śro-
dowiska pracy na zdrowie pracownika,
można podzielić je w zależności od stop-
nia szkodliwości, jako uciążliwe, szkodli-
we lub niebezpieczne, lub ze względu na
pochodzenie na biologiczne, chemiczne
i fizyczne [4,5].

Rys. 1 Podział czynników narażenia [4]

Czynniki uciążliwe zawodowo to m.in.
nadmierne obciążenie fizyczne, zmienne
warunki atmosferyczne, niekorzystny mi-
kroklimat, nieergonomiczna pozycja ciała
czy zmianowy tryb pracy. Natomiast
wszelkie substancje chemiczne, gazy, ae-
rozole, pyły, hałas, drgania i promieniowa-
nie zalicza się do czynników szkodliwych.
Czynniki niebezpieczne stanowić mogą
bezpośrednie zagrożenie zdrowia i/lub
życia i wymagają stosowania szczegól-
nych, specyficznych środków ochron-
nych [5].

Czynniki biologiczne
Zagadnienia związane z ochroną pracowni-
ków przed zagrożeniami biologicznymi re-
gulują na poziomie europejskim ustalenia
Dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 18 września 2000 r.
W oparciu o te wytyczne powstało Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22
kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na
te czynniki (Dz.U. 2005 Nr 81, poz. 716)
[9].
Biologiczne narażenia zawodowe definiu-
je się jako mikro- i makroorganizmy wraz
z wytwarzanymi przez nie strukturami
i substancjami, w tym również mutacjami
i hodowlami komórkowymi, negatywnie
oddziaływującymi na organizm człowieka
w trakcie trwania procesu pracy i stano-
wiącymi przyczyny chorób zawodowych
lub parazawodowych. Unia Europejska
w dyrektywie 2000/54/WE uznała 375
czynników biologicznych za zagrożenie
zawodowe w środowisku pracy. Wśród
tych czynników jest 151 bakterii, 124 wiru-
sy, 5 prionów, 69 pasożytów i 26 grzy-
bów. Mogą one wywołać zakażenie, aler-
gię lub być powodem innego działania
toksycznego. Z kolei Instytut Medycyny
Wsi klasyfikuje aż 623 czynniki jako biolo-
giczne narażenia zawodowe: 6 prionów,
132 wirusy, 181 bakterii, 74 grzyby, 83
pasożyty, 78 czynników roślinnych o dzia-
łaniu alergizującym i/lub toksycznym oraz
69 czynników zwierzęcych (innych niż pa-
sożyty) również o działaniu alergizującym
i/lub toksycznym. [11]

Rys. 2 Podział czynników biologicznych
wg dyrektywy 2000/54/WE i Instytutu
Medycyny Wsi [11]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.
22 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
81 poz. 716) w sprawie szkodliwych czyn-
ników biologicznych dla zdrowia w środo-
wisku pracy oraz ochrony zdrowia pra-
cowników zawodowo narażonych na te
czynniki. klasyfikuje biologiczne szkodli-
wości ze względu na stopień ich nieko-
rzystnego oddziaływania na zdrowie czło-
wieka do 4 klas. Klasa 1 zawiera czynniki
o najmniejszym stopniu niekorzystnego
oddziaływania na zdrowie pracownika, na-
tomiast w klasie 4 znajdują się czynniki
stanowiące bardzo poważne, grożące
śmiercią narażenie (np. wirus Ebola) [9]. 
Pracownicy ochrony zdrowia znajdują się

na prowadzeniu wśród grup zawodowych
najbardziej narażonych na działanie czyn-
ników biologicznych w miejscu pracy. Dla
pracowników tej grupy zawodowej szcze-
gólnie istotne są przenoszone drogą
krwionośną wirusy pochodzenia ludzkie-
go, w tym wirus zapalenia wątroby typu
B (HBV) i typu C (HCV), a także przeno-
szone drogą powietrzno-kropelkową wiru-
sy wywołujące zakażenia gorączkowe
(adenowirusy, reowirusy, pneumowirus
RS, wirus różyczki) [10]. Drugim ważnym
aspektem w epidemiologii chorób zakaź-
nych jest problem nosicielstwa wirusa HIV
i choroby AIDS. Zgodnie z aktualnym sta-
nem wiedzy epidemiologicznej i sytuacji
prawnej w zakresie nosicielstwa wirusa
HIV, należy każdego pacjenta traktować
jako potencjalnego nosiciela i stosować
odpowiednie metody profilaktyczne
w kontaktach zawodowych [3]. Stosunko-
wo nowym wirusem jest natomiast wywo-
łujący ostry zespół niewydolności odde-
chowej wirus SARS. [10].
Najczęściej szkodliwe czynniki biologicz-
ne w środowisku pracy utożsamiane są
z czynnikami zakaźnymi, co nie do końca
odpowiada prawdzie. [4] Na uwagę zasłu-
guje również możliwość kontaminacji je-
dzenia i środków spożywczych przez
odzież wierzchnią (roboczą) personelu,
zwłaszcza, że znajduje to potwierdzenie
nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Tak
więc przestrzeganie zmiany odzieży robo-
czej po zabrudzeniu krwią lub IMPI (inne
materiały potencjalnie infekcyjne) i zapew-
nienie przez pracodawcę oczyszczenia jej
w profesjonalny sposób (pralnia, firma ze-
wnętrzna) powinno być podstawowym
i rygorystycznie przestrzeganym wymo-
giem [1]. W badaniach epidemiologicz-
nych wykazano również, że zapadalność
na choroby zakaźne wśród pracowników
służby zdrowia jest większa zarówno
u pracowników z krótkim (małe doświad-
czenie zawodowe), jak i długim (rutyna)
stażem pracy [8]. 
Pracownicy branży zdrowotnej, w tym pie-
lęgniarki i położne, najczęściej ulegają
chorobom związanym ze szkodliwym
wpływem czynników biologicznych środo-
wiska pracy. W epidemiologii chorób za-
kaźnych pracowników ochrony zdrowia
właśnie wirusowe zapalenia wątroby typu
B (przede wszystkim) oraz typu C stano-
wią główne czynniki sprawcze tych cho-
rób [3]. 
Zawodowe zagrożenia pielęgniarek i po-
łożnych stanowią poważny problem me-
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dyczny. Dlatego też bardzo istotną rolę
odgrywają badania przeprowadzane
wśród pielęgniarek i położnych, dzięki
którym możemy lepiej identyfikować czyn-
niki ryzyka w środowisku pracy. W 2008
roku takie badania zostały przeprowadzo-
ne na 200-osobowej grupie pielęgniarek
i położnych w szpitalu w Rudzie Śląskiej.
Badaniom towarzyszyło duże zaintereso-
wanie oraz życzliwa atmosfera. Dość czę-
sto prowadzono dyskusje dotyczące waż-
ności podjętych badań, a także podkre-
ślano potrzebę ich kontynuacji [7].
Z badań tych wynika, że w odczuciu sa-
mych zainteresowanych czynniki biolo-
giczne stanowią największe zagrożenie na
stanowisku pracy. Aż 45% badanych re-
spondentek jest tego zdania, co ilustruje
poniższa tabela [7].

Wśród czynników biologicznych badana
grupa wskazała na zakażenie WZW typu
B i C jako najistotniejszy czynnik związany
z ekspozycją zawodową. Fakt ten potwier-
dza 88,5% badanych. Na drugim miejscu
respondentki podały możliwość zakażenia
AIDS (41,5%) [8].

Z zebranego w toku badań materiału
i dokonanej analizy wynika, że pielęgniar-
ki i położne zdają sobie sprawę z niebez-
pieczeństw, na jakie są narażone na
swoim stanowisku pracy, a stosowanie
dostępnych środków i sposobów ochro-
ny jest w większości przypadków wystar-
czającym działaniem zapewniającym

pracę zgodną z wymogami BHP [6,7].
Właściwe rozpoznanie i ocena narażenia
są też niezbędnym warunkiem minimaliza-
cji ryzyka zawodowego. Pamiętać należy,
że rozwój medycyny przejawia się nie tylko
coraz większą specjalizacją (np. endokry-
nologia, ginekologia dziecięca, onkolo-
giczna), ale też w coraz większym zakresie
korzystaniem ze zdobyczy bioinżynierii czy
biotechnologii lub włączaniem do terapii
i leczenia elementów „pozamedycznych”
(np. ultradźwięki, laser, komputer). Może
to skutkować występowaniem nieznanych
dotychczas zagrożeń lub powodować ich
kumulację. Dlatego w procesie oceny ry-
zyka zdrowotnego w zawodzie pielęgniarki
i położnej niezbędna jest szeroka wiedza
dotycząca nie tylko technicznego przebie-
gu procesów pracy, ale też występowania

czynników szkodliwych i niebezpiecznych
oraz ich wpływu na zdrowie w środowisku
pracy. Wiele korzyści przynieść może
współpraca praktykujących pielęgniarek
i położnych z pracownikami zawodowo
zajmującymi się bezpieczeństwem i higie-
ną w środowisku pracy [6].

Wszystkie osoby zawodowo związane
z ochroną zdrowia, organizowaniem i za-
rządzaniem opieką zdrowotną, włączając
praktykujące pielęgniarki, położne i leka-
rzy, a także odpowiednie komórki władzy
lokalnej powinny posiadać pewien zakres
wiedzy o specyficznych problemach zdro-
wotnych i chorobach zakaźnych. 

Wiedza z dziedziny epidemiologii jest nie-
zbędna, chociaż jej zakres i typ wymaga-
nych informacji będzie inny w zależności
od pełnionych obowiązków. Dlatego istot-
ne znaczenie ma wszechstronne kształ-
cenie w zakresie epidemiologii, które
możliwe jest poprzez: 
• pogłębianie wiedzy o specyficznych

chorobach zakaźnych,
• krytyczne studiowanie piśmiennictwa

poświęconego badaniom epidemiolo-
gicznym z zakresu chorób zakaźnych,

• planowanie i prowadzenie programów
epidemiologicznych, związanych i wy-
konywanych w ramach pracy zawodo-
wej,

• uczestnictwo w kursach doskonalących
z zakresu epidemiologii chorób zakaź-
nych [2].
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Tabela 1. Czynniki obciążające pielęgniarkę i położną na stanowisku
pracy [7]

Lp. Czynniki n=200 %
1. Czynniki biologiczne (drobnoustroje chorobotwórcze) 90 45,0
2. Czynniki chemiczne 

(leki cytostatyczne, środki odkażające, dezynfekcyjne) 38 19,0
3. Czynniki fizyczne (hałas, oświetlenie, powietrze) 3 1,5
4. Czynniki psychiczne (czas pracy, odpowiedzialność, 

bezpośredni kontakt z chorym) 69 34,5

Tabela 2. Choroby zakaźne stanowiące największe zagrożenie
na stanowisku pielęgniarki i położnej [7]

Lp. Choroba zakaźna n=200 %
1. Zakażenie AIDS 83 41,5
2. Zakażenie WZW typ B i C 177 88,5
3. Gruźlica 50 25,0
4. Choroby skóry - grzybica, świerzb 36 18,0
5. Inne 3 1,5


