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Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Pragniemy do biuletynu włączyć nowy element w postaci krótkich informacji i foto-
grafii o pasjach pielęgniarek i położnych. Serdecznie zapraszamy do przesyłania
materiałów na adres mailowy redakcji.
Ponadto informuję, iż w związku ze zwiększaniem się liczby osób wypożyczających
książki z biblioteki OIPiP oraz zakupem kolejnych pozycji książkowych, ORPiP
zatwierdziła Regulamin Biblioteki, który prezentujemy na stronie 9. 
Serdecznie zapraszamy do biblioteki, codziennie od 800 do 1500.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Mariola Bartusek
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Siostro – usiàdê ko∏o mnie
Stale mów

potrzebuj´ ciep∏ych s∏ów

które dusz´ mà ogrzejà 

i co wcià˝ si´ do mnie Êmiejà 

choçby dlatego, ˝e w∏o˝y∏am 

dwie ró˝ne skarpety.

Dla mnie, stety i niestety

fakt ten ma∏o wa˝ny.

Ale wol´, gdy rozwa˝nie

wpada do mnie serdecznoÊci wiele

bo najistotniejsze aby przyjaciele 

te˝ myÊleli o mnie,

wi´c szepnij, nie zwlekaj! 

i usiàdê ko∏o mnie

Ewa Willaume-Pielka  
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: Pani
Krystyno, jeszcze raz
serdecznie gratulu-
j´. Jest Pani piel´-
gniarkà, czy mog∏a-
by Pani przedstawiç
nam drog´ swojej
edukacji? 

K¸P: Tak, bardzo prosz´. Nauk´ w 2-let-

niej, pomaturalnej Paƒstwowej Szkole Piel´-

gniarstwa ukoƒczy∏am w 1961 r. we Wroc∏a-

wiu, a pierwszà praktyk´ rozpocz´∏am

w Oddziale Dzieci´cym w Szpitalu Woje-

wódzkim. Nast´pnie pracowa∏am jako na-

uczyciel przedmiotów zawodowych i kie-

rownik szkolenia praktycznego w Liceum

Medycznym w Ârodzie Âlàskiej. Swoje umie-

j´tnoÊci pedagogiczno-wychowawcze pog∏´-

bia∏am w 3-letnim Studium Nauczycielskim

Ârednich Szkó∏ Medycznych w Warszawie.

W latach 1965-1991 kontynuowa∏am

prac´ w Liceum Medycznym w Sosnowcu,

jako kierownik szkolenia praktycznego, a od

1972 r. jako oddelegowany instruktor

w Okr´gowym OÊrodku Metodycznym Sek-

cji Szkó∏ Medycznych w Zabrzu. Od 1974 r.

pe∏ni∏am funkcj´ wizytatora metodyka, a na-

st´pnie od 1991 r. nauczyciela konsultanta

w Centrum Edukacji Medycznej/Krajowym

OÊrodku Wspierania Edukacji Zawodowej

w Warszawie.

W 1974 r. ukoƒczy∏am Wydzia∏ Nauk Spo-

∏ecznych w zakresie pedagogiki na Uniwersy-

tecie Âlàskim, a w 1976 r. Podyplomowe Stu-

dium Pedagogiczne Organizacji i Zarzàdzania

Szkolnictwem. W 1986 r. uzyska∏am III (naj-

wy˝szy ówczeÊnie) stopieƒ specjalizacji zawo-

dowej w zakresie nauczania piel´gniarstwa.

W 2001 r. otrzyma∏am tytu∏y nauczyciela dy-

plomowanego, edukatora i eksperta.

: To bardzo bogaty dorobek pie-
l´gniarki nauczyciela, metodyka, edukatora.
˚ycie Pani na pewno kszta∏towali wyk∏adow-
cy i prze∏o˝eni praktycy…
K¸P: Lata mojej pracy zawodowej to ciàg

szcz´Êliwych spotkaƒ z prze∏o˝onymi, którzy

stanowili dla mnie wzory zachowaƒ zawo-

dowych, którzy wspomagali mnie w moim

rozwoju zawodowym i osobowym. Oto nie-

liczni z poÊród nich: dr Halina Grzegorz,

uczy∏a mnie procedur nadzoru pedagogicz-

nego; dr Bogus∏aw Mazurkiewicz, filozof,

wprowadza∏ mnie w Êwiat doradztwa peda-

gogicznego. W dzia∏alnoÊci spo∏ecznej fascy-

nujà mnie: dr n. biol. Maria Trzeciak i dr n.

med. Gra˝yna Anna Franek – przewodniczà-

ce ZO PTP w Katowicach, z którymi wspó∏-

pracuj´ od wielu lat na rzecz rozwoju stowa-

rzyszenia. Za przekazanà wiedz´ i kontakty,

które uczà i pozostawiajà trwa∏y Êlad w mo-

ich dzia∏aniach dzi´kuj´ Tym, którzy nadal

pracujà i Tym, którym nie zdà˝y∏am tego po-

wiedzieç, bo ju˝ od nas odeszli. 

: Co z lat czynnego wykonywa-
nia zawodu wspomina Pani jako najbar-
dziej interesujàcy okres?
K¸P: Najcenniejszym okresem w mojej

pracy nauczyciela metodyka by∏ czas prowa-

dzenia poradnictwa w szko∏ach medycz-

nych, opracowywania materia∏ów meto-

dycznych, organizowania wystaw, konkur-

sów dla m∏odzie˝y szkó∏ medycznych nt:

„Promocja zdrowia i zapobieganie choro-

bom”.

W latach 1982-1985, 1989-1993 uczest-

niczy∏am w pracach Rady Programowo-Me-

todycznej Centrum Edukacji Medycznej

i Komisji Programowej do zawodu Piel´-

gniarka powo∏anej przez Ministra Zdrowia –

do szko∏y pomaturalnej 2,5 i 3-letniej.

Nowym wyzwaniem by∏o dla mnie reda-

gowanie dwumiesi´cznika „Piel´gniarstwo

2000” w latach 1993-2000 oraz udzia∏

w pracach kolegium redakcyjnego dwumie-

si´cznika „Nowa Edukacja Zawodowa”.

Istotny element w moim doskonaleniu

stanowi∏y wyjazdy studyjne do Holandii,

by∏ego NRD i Norwegii, które umo˝liwi∏y

mi w latach 1996-1999 wspó∏udzia∏ w inno-

wacji pedagogicznej nt: wdra˝anie progra-

mu 3-letniej szko∏y piel´gniarstwa oraz

w mi´dzynarodowych konferencjach. Ostat-

nim moim wyzwaniem i wielkim wyró˝nie-

niem jest praca w zespole redakcyjnym Biu-

letynu Informacyjnego Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach od

2008 r., pod kierunkiem Pani Przewodniczà-

cej. W mojej pracy redakcyjnej wspiera mnie

ca∏y zespó∏, któremu dzi´kuj´ za aktywnà

wspó∏prac´ i zg∏aszane propozycje nowych

rozwiàzaƒ. Zach´cam wszystkich naszych

czytelników do sta∏ych kontaktów z redakcjà

i czekam na listy. 

: Serdecznie dzi´kuj´ za roz-
mow´ i raz jeszcze ˝ycz´ owocnej pracy. 

Szanowne Kole˝anki i Koledzy, pragn´ poinformowaç, i˝ decyzjà ORPiP Pani Krystyna ¸ukasz-Paluch pracujàca
w sk∏adzie Zespo∏u Redakcyjnego  zosta∏a redaktorem prowadzàcym Biuletyn OIPiP w Katowicach „Nasze Sprawy”.
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy lekkiego pióra w pisaniu i przygotowywaniu materia∏ów!!! A dla lepszego poznania
tak interesujàcej osobowoÊci, jakà prezentuje Pani Krystyna, pozwol´ sobie przedstawiaç kilka pytaƒ, których 
odpowiedzi zaprezentujà postaç naszego Redaktora. Przewodnicząca ORPiP 

Mariola Bartusek

Szanowni Delegaci na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach!
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie zapraszam na XXIII Sprawozdawczo-
Budżetowy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który odbędzie się w dniu 30 marca
2009 roku o godzinie 900 w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, przy Placu Sejmu Śląskiego
2. Zgodnie z Ramowym Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych, obecność Delegatów na Zjazd jest obo-
wiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Zjeździe, należy powiadomić Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach. Numer telefonu: 0 32 209 04 15 do 17. Prosimy o wcześniejsze przybycie, celem odebrania mandatu i podpisania
listy obecności. Rejestracja delegatów rozpocznie się od godz. 800.

Z poważaniem
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Mariola Bartusek
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Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego
Szpitala Klinicznego Nr 1 SUM im. prof. Szyszko w Zabrzu.
Członek ORPiP Pani Beata Ochocka brała udział w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach.
Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski uczestniczył w spotkaniu z Głównym Inspektorem Pracy w Warszawie.
Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś uczestniczyła w uroczystości wręczenia Certyfi-
katu Jakości przyznanego SP Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu im. prof. Kornela Gibińskiego SUM 
w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Pracujących w Sterylizacji.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 33 uchwały.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala
Klinicznego Nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Członek ORPiP Pani Beata Ochocka wzięła udział w otwarciu Centralnej Sterylizatorni oraz oddaniu do
użytku stanowisk intensywnej terapii noworodka w Oddziale Noworodka Kliniki Ginekologii, Położnictwa
i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP. W spotkaniu uczestniczyło 125 osób.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 
15 uchwał oraz 1 stanowisko.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w V Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym
Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zjazd odbył się
w Szczyrku. Przewodniczącą OZZPiP Regionu Śląskiego na kolejną kadencję została wybrana ponownie
Pani mgr Iwona Borchulska.
Przewodnicząca ORPiP spotkała się pielęgniarkami SP Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego Centrum
Medycznego SUM w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjnej.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniach w NFZ w Warszawie. Spotkania były
wynikiem wprowadzenia zmian zasad kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej (zarządzenie Prezesa NFZ 12/2009).
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 13 uchwał.

Spotkanie Zespołu ds. POZ. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
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 marca o godz. 1000

i 1200, 11 marca o godz. 1000.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej. Siedziba OIPiP, godz. 1400.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godz. 1330.
XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.

20 stycznia

21 stycznia

22 stycznia

23 stycznia

27 stycznia

27 stycznia
27 stycznia
28 stycznia
29 stycznia

30 stycznia

30 stycznia
2 lutego

4 lutego

10 lutego
10 lutego
10 i 11 lutego

11 lutego

12 lutego

12 lutego

12 lutego

16-17 lutego

18 lutego

4 marca
5 marca
10 marca
10 marca

10 i 11 marca

11 marca
12 marca
17 marca
30 marca
31 marca

Kalendarium planowanych wydarzeń na marzec 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.01.2009 r. – 19.02.2009 r.
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Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

ORPiP w Katowicach w dniu 17 grud-
nia 2008 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 7
stycznia 2009 roku,

• zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu czterem pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby siedmiu pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby dwunastu pielęgniarek,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej,

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

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony jednej pielęgniarce,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych piętnastu
indywidualnych praktyk pielęgniarskich,

• zmiany danych we wpisie do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych dla trzech indywidualnych
praktyk pielęgniarskich,

• wpisu do rejestru grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych jednej prakty-
ki pielęgniarskiej,

• wykreślenia jednego wpisu w rejestrze
grupowych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych,

• odwołania dwóch pełnomocnych
przedstawicieli ORPiP,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela ORPiP,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,

• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-
diującej pielęgniarki,

• druku przepisów prawnych na rok 2009,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze,

• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa
pediatrycznego,

• zorganizowania nowych kursów w ra-
mach kształcenia podyplomowego,

• zorganizowania I Konferencji „Zakaże-
nia Szpitalne – działajmy razem”,

• zorganizowania Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej przez Zespół ds. położ-
nych,

• powołania Redaktora Prowadzącego
Biuletynu Informacyjnego OIPiP w Ka-
towicach „Nasze Sprawy”,

• przyjęcia regulaminu korzystania ze
zbiorów biblioteki.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby trzech pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby trzech pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu dla jed-
nej pielęgniarki,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu dwóm położnym,

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

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby jednej położnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych trzech
praktyk pielęgniarskich i jednej prakty-
ki położniczej,

• rozszerzenia danych we wpisie do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela ORPiP,

• wytypowania przedstawicieli do skła-
dów komisji konkursowych na stanowi-
ska kierownicze,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• podjęcie stanowiska w sprawie wyko-

rzystywania symboli zawodowych,
w szczególności symbolu czepka,
oraz wizerunku pielęgniarek i położ-
nych przez massmedia w sposób na-
ruszający godność zawodów zaufania
publicznego, którymi są zawód pielę-
gniarki i zawód położnej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

ORPiP w Katowicach w dniu 28 stycz-
nia 2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium ORPiP w Katowicach w dniu
11 lutego 2009 roku,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby dwóch pielęgniarek,

• wydania duplikatu zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu dla dwóch
pielęgniarek,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu jednej położnej,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby jednej położnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych szesnastu
praktyk pielęgniarskich i jednej prakty-
ki położniczej,

• rozszerzenia danych we wpisie do reje-
stru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych,

• powołania Zespołu ds. promocji zawo-
du pielęgniarki i położnej,

• zorganizowania przez OIPiP w Katowi-
cach kursu kwalifikacyjnego z zakresu
pielęgniarstwa onkologicznego,

• przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 11 lutego 2009 roku

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 18 lutego 2009 roku

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 28 stycznia 2009 roku
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Wdniach 10 i 11 lutego 2008 r. w sie-
dzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek

i Położnych odbyły się trzy spotkania Peł-
nomocnych Przedstawicieli ORPiP. Łącz-
nie w spotkaniu uczestniczyło 115 osób.
Przewodnicząca Mariola Bartusek ser-
decznie przywitała wszystkich zebranych,
a następnie omówiła następujące tematy:
1. Spotkanie Przewodniczących ORPiP

z Głównym Inspektorem Pracy w dniu
22 stycznia 2009 roku. Podczas spo-
tkania poruszane były tematy z zakresu
działania Państwowej Inspekcji Pracy. 

2. Prace nad nowym Zarządzeniem Pre-
zesa NFZ na II półrocze 2009. 

3. Prośba do Pełnomocnych Przedstawi-
cieli o podaniu numeru telefonu kontak-

towego oraz adresu e-mail do zamiesz-
czenia na stronie internetowej. Bardzo
często dzwonią koleżanki i pytają, kto
jest ich pełnomocnikiem proszą o kon-
takt. Dlatego też informacje te zostaną
przygotowane na stronę internetową. 

4. Nowe kwestionariusze do aktualizacji
danych osobowych. 

5. Przygotowane zostały nowe programy
kursów: specjalizacji w dziedzinie or-
ganizacji i zarządzania, kursu kwalifi-
kacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego oraz pielęgniar-
stwa onkologicznego. Przyjmowane
są już zgłoszenia na kurs.

6. Szkolenia przygotowane we współ-
pracy z Okręgowym Inspektorem Pra-

cy „Rozwiązywanie Konfliktów. Nego-
cjacje.”. Szkolenia te odbędą się
w OIPiP.

7. Szkolenia w temacie „Mniej dźwigaj”.
Szkolenia te będą odbywały się w zależ-
ności od zainteresowania środowiska.

8. W miesiącu kwietniu zostanie zorgani-
zowana przez Państwową Inspekcję
Pracy konferencja w tematyce zagro-
żeń biologicznych w zakładach pracy.
Szczegółowe informacje zostaną po-
dane na spotkaniu w marcu.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem ter-
minów kolejnych spotkań na dni 10 i 11
marca 2009 r. 

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j 
w

internecie

• Zachorowania i zgony na gruźlicę w woj. Śląskim 2000-2005. www.sczp.katowice.pl

• Gruźlica ciągle groźna. Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego – w likwidacji – Katowice www.sczp.katowice.pl 

• Wykaz problemów zgłoszonych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w zakresie kompetencji Głównego Inspektora

Pracy (02.02.2009 r.). www.izbapiel.org.pl

• Prośba Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań

w zakresie wymagań wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

(8 grudnia 2008 r.). www.izbapiel.org.pl

• Wykaz specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa. www.ckppip.edu.pl

• Nowa publikacja Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego „Wybierz życie – dbaj o układ krążenia”.

www.sczp.gov.pl, www.sczp.gov.pl

• Informacja Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie o rozpoczęciu od kwietnia

2009 r. realizacji: Kursu Kwalifikacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących. 

www.izbapiel.org.pl, www.sczp.gov.pl

• Apel do Pracowników Służby Zdrowia w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prośba o uwrażliwienie na sprawy

rodzin w których doszło do aktów przemocy. www.mz.gov.pl

• VIII  Konferencja Naukowo-Szkoleniowej  z  cyklu „Pacjent, Pielęgniarka – partnerzy w działaniu” (Kraków, 14-15 maja 2009 r.).

www.izbapiel.org.pl

• 1% składki na PTP. www.ptp.na1.pl

• Stanowisko Nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 grudnia w sprawie podejmowania prób likwidacji szpitali

dziecięcych i łączenia specjalności pediatrycznych ze specjalnościami dla dorosłych. www.izbapiel.org.pl

• Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad finansowania szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

www.mz.gov.pl 

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach



Aktualności

Nasze Sprawy ● M a r z e c 2 0 0 9 7

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje:
Organizację szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych z zakresu „Organizacja i zarządzanie”

Warunki udziału w specjalizacji:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
• Posiadanie minimum 2-letniego stażu pracy w zawodzie.
• Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach.
• Dopuszczenie przez komisje kwalifikacyjną do specjalizacji (planowany jest egzamin wstępny w formie pisemnej – testowej)
Czas trwania specjalizacji – około 2 lata.
Planowane miejsce specjalizacji: Zabrze, Katowice.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na specjali-
zację – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – druki do pobrania (druk taki sam jak na kursy) i przesła-
nie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16. Wszystkie osoby spełniające
warunki udziału w specjalizacji zostaną poinformowane pisemnie na adres domowy o terminie egzaminu wstępnego. 

Organizację szkolenia kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych z zakresu „Pielęgniarstwo Epidemiologiczne”
Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
• Posiadanie minimum rocznego stażu pracy w zawodzie.
• Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPIP w Katowice.
• Przypuszczalny termin rozpoczęcia – marzec 2009 roku.
Czas trwania kształcenia – od 3 do 6 miesięcy.
Planowane miejsce realizacji kursu:
• Szpital Kliniczny Nr 6 – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
• Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
Tryb kształcenia – mieszany (zajęcia teoretyczne – piątki, soboty i niedziele, zajęcia praktyczne około 5 tygodni codziennie od po-
niedziałku do piątku).
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na kurs –
dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – druki do pobrania  i przesłanie na adres Okręgowa Izba Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16. Wszystkie osoby spełniające warunki udziału w kursie zostaną poin-
formowane pisemnie na adres domowy o terminie rozpoczęcia kształcenia. O kwalifikacji decyduje data wpływu zgłoszenia.

Organizację szkolenia kwalifikacyjnego dla pielęgniarek z zakresu „Pielęgniarstwo Onkologiczne”
Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• Posiadanie minimum rocznego stażu pracy w zawodzie.
• Regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPIP w Katowice.
• Przypuszczalny termin rozpoczęcia – kwiecień 2009 roku.
Czas trwania kształcenia – od 3 do 6 miesięcy
Planowane miejsce realizacji kursu:
• Szpital Kliniczny im. Mielęckiego w Katowicach przy ulicy Francuskiej.
Tryb kształcenia – mieszany (zajęcia teoretyczne – piątki, soboty i niedziele, zajęcia praktyczne około 5 tygodni codziennie od ponie-
działku do piątku). Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszenio-
wego na kurs – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl – druki do pobrania i przesłanie na adres Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16. Wszystkie osoby spełniające warunki udziału w kursie zosta-
ną poinformowane pisemnie na adres domowy o terminie rozpoczęcia kształcenia. O kwalifikacji decyduje data wpływu zgłoszenia.

OIPiP w Katowicach przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach 
planuje cykl szkoleń dla pielęgniarek i położnych na temat „Negocjacje w miejscu pracy”

• Czas trwania szkolenia – 1 dzień ( 900-1400).
• Planowane terminy spotkań: 20.03.2009 r., 17.04.2009 r.
• Miejsce realizacji – sala konferencyjna OIPiP w Katowicach przy ulicy Francuskiej 16.
• Informacje dotyczące szkolenia będą ponadto przesyłane na adresy zakładów pracy. 
• Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w Dziale Kształcenia Podyplomowego pielęgniarek i położnych 

tel. 0 32 256 56 00. 
Hanna Dobrowolska

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego
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Stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego

Sporządzanie leków cytostatycznych
w myśl Prawa Farmaceutycznego

z dnia 6 września 2001 roku Dziennik
Ustaw Nr 126 poz. 1381 jest usługą far-
maceutyczną i powinna być wykonana
przez farmaceutów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
przygotowywanie leków cytostatycznych
odbywać się powinno w Pracowni Cyto-
statyków na podstawie recept wystawio-
nych przez lekarza (chemioterapeutę).
W Pracowni Cytostatyków farmaceuta do-
konuje weryfikacji recepty pod względem
formalnym oraz merytorycznym, a następ-
nie przygotowuje etykiety oraz przepis wy-
konawczy, na podstawie którego lek cyto-
statyczny zostaje sporządzony. Cały pro-
ces przygotowywania leków cytostatycz-
nych jest odpowiednio dokumentowany.
Etykiety umieszczone na przygotowanym
preparacie cytostatycznym zawierają da-
ne: pacjenta, osoby sporządzającej lek
oraz substancji i rozpuszczalników uży-
tych do produkcji, datę produkcji oraz
warunki przechowywania. Przekazanie
sporządzonych preparatów cytostatycz-
nych potwierdzone jest czytelnym podpi-
sem osoby wydającej (farmaceuta)
i przyjmującej (pielęgniarka).
Preparaty cytostatyczne sporządzane są
przez wykwalifikowany personel Apte-
kiSzpitalnej (farmaceuci). Natomiast pie-
lęgniarki mają uprawnienia do podawa-
nia, zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca
1996 roku z późniejszymi zmianami
o zawodach pielęgniarki i położnej a nie
sporządzania leków cytostatycznych
(w tym leki z grupy A).
Odpowiednio wykwalifikowany personel,
bezpieczne warunki pracy, prawidłowe
prowadzenie dokumentacji są gwarancją
otrzymania przez pacjenta leku bezpiecz-
nego i zgodnie z ordynacją lekarza.
Podstawowe zasady sporządzania cyto-
statyków są jednoznaczne i obowiązują
w krajach Unii Europejskiej. Tylko bez-
względne ich przestrzeganie daje gwa-
rancje otrzymywania leków należytej ja-
kości, bez narażenia zdrowia człowieka
i bezpieczeństwa środowiska. Przygoto-
wanie roztworów leków parenteralnych
zawierających cytostatyki, winno odby-
wać się w warunkach aseptycznych (leki
jałowe) oraz w warunkach gwarantują-
cych bezpieczeństwo pracy personelu.
Uważam, za słuszne i wskazane organizo-

wanie w szpitalach - Centralnych Pracow-
ni Leków Cytostatyków. Centralizacja spo-
rządzania cytostatyków niewątpliwie za-
pewni wysoką jakość produktu końcowe-
go (jałowość), zmniejszy ryzyko narażenia
pacjentów, personelu i środowiska na tok-
syczne działanie preparatu, zminimalizuje
ryzyko popełnianych błędów oraz zagwa-
rantuje oszczędne gospodarowanie bar-
dzo drogimi lekami. Personel centralnej
pracowni przygotowywania leków cytosta-
tycznych winien posiadać wiedzę z zakre-
su sporządzania dożylnych postaci leków,
farmakologii, toksykologii, farmakokinety-
ki, właściwości fizykochemicznych, inte-
rakcji leków oraz znać przepisy prawne
obowiązujące podczas przygotowywania
tego rodzaju leków. Nie bez znaczenia jest
tez kwestia odpowiedzialności za jakość
przygotowywanych preparatów oraz eko-
nomika gospodarki lekiem.
Nadmieniam, ze znaczna część cytosta-
tyków (np. Cladribinum, Dacarbazinum,
Methotrexatum, Paclitaxelum) należy do
wykazu A (leków bardzo silnie działają-
cych), których sporządzanie leży tylko
w gestii farmaceutów.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wy-
mienione aspekty towarzyszące stosowa-
niu leków przeciwnowotworowych, wyda-
je się słuszne i celowe, by przygotowywa-
niem ich zajmowali się tylko farmaceuci.
Takie rozwiązanie przewidziane jest
w obowiązującym prawie tj:
I. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca
1996 r. z późniejszymi zmianami.
II. Ustawa – Prawo Farmaceutyczne z dnia
6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126 poz.
1381) wprowadziła w rozdziale 7 Art. 86
p. 3 zapis:
W odniesieniu do aptek szpitalnych usłu-
gą farmaceutyczną jest również: (…)
3.) Przygotowywanie leków w dawkach
dziennych, w tym leków cytostatycznych.
III. Dyrektywa 911356/EEC.
Przyjęta w 1991 r. Dyrektywa 911356/EEC
ustala zasady i instrukcje Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP) dla produktów farma-
ceutycznych. Dobra Praktyka Wytwarza-
nia, jako część Systemu Zapewnienia Ja-
kości, gwarantuje, ze produkty są zawsze
produkowane i kontrolowane wg standar-
dów jakości, odpowiednio do ich zamie-
rzonego użycia i według wymagań zgod-
nych z dokumentacją.

Reasumując:
1. Niezaprzeczalnym jest fakt, ze przygo-

towywanie leków cytostatycznych
w dawkach indywidualnych jest usługą
farmaceutyczna (art. 86 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 6 września 2001 roku -
Prawo Farmaceutyczne) a nie usługą
pielęgniarską (Ustawa o zawodzie pie-
lęgniarki i położnej).

2. Miejscem, w którym świadczone są
usługi farmaceutyczne przez osoby
uprawnione jest apteka, a nie np. od-
dział szpitalny (art. 86 ust. 1 w/w usta-
wy). To apteka świadczy usługi w sto-
sunku do np. oddziałów.

3. Przy wykonywaniu w aptece czynno-
ści fachowych (usług farmaceutycz-
nych) mogą być zatrudnieni wyłącznie
farmaceuci i technicy farmaceutyczni
(art. 90 w/w ustawy).

4. Leki cytostatyczne ze względu na
swoje właściwości (karcynogenność,
mutagenność, teratogenność i inne)
musza być przygotowywane przez far-
maceutów w aptekach szpitalnych.
Wiele z nich należy do wykazu A (le-
ków bardzo silnie działających), jak
np.: Cyc1ophosphamidum, Cytarabi-
num, Dactinomycinum, Dacarbazi-
num, Doxorubicinum, Fluorouracilum,
Vinblastinum, Vincristinum) .

5. Roztwory cytostatyków musza speł-
niać wymogi stawiane lekom parente-
ralnym. Musza być przygotowywane
zgodnie z zasadami GMP.

6. Jedynie farmaceuci posiadają meryto-
ryczne przygotowanie do sporządza-
nia leków, w tym parenteralnych. Poza
znajomością technik przygotowywania
leków (w tym cytostatyków) pozyski-
waną w trakcie studiów farmaceutycz-
nych, posiadają tez wiedzę meryto-
ryczna obejmującą znajomość farma-
kologii, farmakokinetyki, właściwości
fizyczno-chemiczne cytostatyków.

Każda z postaci leku (roztwór, liofilizat) wy-
maga innego sposobu przygotowywania.

Należy pamiętać tez, ze ujęte substancje
pomocnicze nie mogą wywierać własne-
go działania farmakologicznego, wcho-
dzić w interakcje, ani tez wpływać nieko-
rzystnie na trwałość i dostępność biolo-
giczną leku.
Znajomość zagadnień takich jak stężenie
maksymalne, iloczyn rozpuszczalności,
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Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
I. Przepisy ogólne
§ 1. 1. Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, zwana dalej
„biblioteką”, jest biblioteką fachową prze-
znaczoną dla pielęgniarek i położnych,
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach, regularnie opłacają-
cych składki członkowskie na rzecz samo-
rządu.
2. Do zadań biblioteki należy gromadzenie,

przechowywanie, opracowywanie i udo-
stępnianie materiałów bibliotecznych.

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów biblio-
teki jest posiadanie aktualnego zaświad-
czenia o prawie wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej.

§ 2. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
prezencyjnie w czytelni lub poprzez wypoży-
czenia indywidualne na zewnątrz.

II. Wypożyczanie 
§ 3. 1. Dowodem wypożyczenia materiałów
bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki – tj. za-
warcia umowy użyczenia, zgodnie z art.
710-719 Kodeksu cywilnego – jest rejestr
wypożyczonych książek. 
2. Czytelnik korzystający ze zbiorów Bibliote-

ki ponosi odpowiedzialność za stan po-
wierzonych mu materiałów od momentu
otrzymania do ich zwrotu. W chwili ich
otrzymania winien zgłosić wszelkie za-
uważone uszkodzenia, w tym także pod-
kreślenia.

3. Czytelnik odpowiada materialnie za
wszelkie uszkodzenia wypożyczonych
materiałów bibliotecznych.

4. Czytelnik odpowiada materialnie za książ-
ki z chwilą ich wypożyczenia.

§ 4. 1. Liczba książek wypożyczonych przez
czytelnika nie może przekraczać 3 wolumi-
nów. 
2. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni.
3. Termin zwrotu wypożyczonych książek

można przesunąć maksymalnie o 2 tygo-
dnie, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania
ze strony innych użytkowników.

4. W uzasadnionych przypadkach Bibliote-
ka może zażądać zwrotu książek przed
upływem terminu.

§ 5. Niezwrócenie wypożyczonych książek
powoduje: 
1) upomnienie pocztą elektroniczną lub na

piśmie,
2) obciążenie kosztami wysłania upomnienia,
3) konieczność zapłaty kary w wysokości

10,00 złotych za każdy miesiąc zwłoki
w oddaniu książki, 

4) wystąpienie na drogę sądową. 
§ 6. W razie niezwrócenia, uszkodzenia lub
zniszczenia książki przewiduje się: 
1) odkupienie identycznego dzieła;
2) zakupienie wydawnictwa wskazanego

przez Bibliotekę;
3) przyjęcie książki (książek) zaproponowa-

nych przez czytelnika po sprawdzeniu
przydatności w zbiorach; 

4) pokrycie w razie potrzeby kosztów opra-
wy książki;

5)  wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego
w wysokości wyznaczonej przez Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

III. Udostępnianie zbiorów w czytelni
§ 7. 1. Czytelnicy zobowiązani są do: 
1) pozostawienia na zewnątrz okryć wierzch-

nich, teczek, raportówek, plastikowych
nieprzeźroczystych siatek, toreb, para-
soli,

2) wpisania się do zeszytu odwiedzin; 
3) pozostawienia zaświadczenia o prawie

wykonywania zawodu pielęgniarki lub
położnej u dyżurującego bibliotekarza, 

4) zgłoszenia dyżurującemu bibliotekarzowi
faktu wniesienia do czytelni książek i in-
nych materiałów własnych. 

2. W czytelni obowiązuje cisza oraz bez-
względny zakaz: 

1) wynoszenia udostępnianych materiałów
poza czytelnie; 

2) wnoszenia posiłków i napojów; 
3) korzystania z telefonów komórkowych. 
3. Wykorzystane materiały czytelnik zwraca

dyżurującemu bibliotekarzowi. 
4. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie

za wszelkie powstałe z jego winy uszko-
dzenia zbiorów. 

IV. Przepisy końcowe
§ 8. 1. Czas otwarcia biblioteki ustala się na
dni od poniedziałku do piątku, od godziny
8.00 do godziny 15.00. 
2. W uzasadnionych przypadkach Przewod-

nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach może za-
mknąć czasowo bibliotekę. 

§ 9. W pomieszczeniach Biblioteki obo-
wiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

stabilność po rozpuszczeniu, dobór roz-
puszczalnika czy dobór opakowania (PVP,
PCV, szkło) jest podstawą prawidłowej pra-
cy z cytostatykami i posiadana jest przez
farmaceutów, a nie przez pielęgniarki.
Dopiero jednoczesne spełnienie wszyst-
kich tych wymogów może zagwaranto-
wać oczekiwaną jakość produktu końco-
wego - a to wszystko możliwe jest dzięki
posiadaniu w aptekach pracowni cyto-
statycznych. Tylko apteka daje gwaran-
cje, że pacjent otrzyma lek bezpieczny
i pełnowartościowy, a lek zostanie przy-
gotowany bez narażenia zdrowia czło-
wieka i bezpieczeństwa środowiska.
7. W wielu ośrodkach, począwszy od

2001 roku powstało i cały czas po-

wstają Centralne Pracownie Leków
Cytostatycznych, prowadzone przez
farmaceutów (np. Szpital Uniwersytec-
ki w Krakowie, w Gdańsku, Poznaniu,
Bydgoszczy, Gdyni). W ośrodkach
tych studenci farmacji nabywają prak-
tyki z technologii sporządzania leków
cytostatycznych.

W ośrodkach tych zostały wdrożone pro-
cedury (instrukcje) postępowania przy
przygotowywaniu preparatów cytosta-
tycznych.
Polecam wydania:
„Zasady przygotowywania leków cytosta-
tycznych oraz organizacja Pracowni” au-
torstwa Krystyny Chmal-Jagiello, Teresy
Czekaj, Jacka Pomadowskiego,

„Nowa aktywność farmaceutów. Przygo-
towywanie leków cytostatycznych w apte-
ce szpitalnej” autorstwa Hanny Janko-
wiak-Gracz, „Standardy jakościowe w far-
macji onkologicznej” autorstwa Krystyny
Chmal-Jagiello, Hanny Jankowiak-Gracz,
Hanny Kuzniar – zatwierdzone przez Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Farmaceutów
Onkologicznych ESOP (01.2003).
8. Uważam, ze zapis Rozporządzenia Mi-

nistra Zdrowia, Ustawy Prawo Farma-
ceutyczne oraz przyjętej Dyrektywy
należy jak najszybciej wprowadzić
w życie.

Dr n. med. Anna Koper
Konsultant Krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego.
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Minà∏ ju˝ czas najbardziej oczekiwanych

przez dzieci Êwiàt – Âwiàt Bo˝ego Na-

rodzenia. Âwiàt, które wszyscy zawsze pra-

gnà sp´dziç w domu, w którym trwa goràcz-

kowa atmosfera przygotowaƒ, a wokó∏ gasnà

Êwiat∏a w szko∏ach, urz´dach, instytucjach.

Ma∏o kto zastanawia∏ si´ w tym czasie nad

tym, ˝e by∏o kilkanaÊcie rodzin, które mia∏y

do wype∏nienia jeszcze jedno – dla nich naj-

wa˝niejsze zadanie – spakowaç potrawy wi-

gilijne, prezenty od Dzieciàtka i zdà˝yç na

autobus do Szpitala, gdzie czeka∏y na nich te

dzieci, których ka˝de Êwi´ta majà szczególnà

moc. Jednym z takich oddzia∏ów szpitalnych

jest Oddzia∏ Onkologii, Hematologii i Che-

mioterapii w SP SK Nr 6 SUM w Katowi-

cach – GórnoÊlàskiego Centrum Zdrowia

Dziecka.

Do zadaƒ oddzia∏u nale˝y kompleksowa

diagnostyka oraz leczenie schorzeƒ onkolo-

gicznych i hematologicznych, a w szczegól-

noÊci:

• Schorzeƒ rozrostowych uk∏adu krwio-

twórczego.

• Guzów i zmian nowotworowych ró˝nego

pochodzenia.

• NiedokrwistoÊci hemolitycznej, niedo-

krwistoÊci aplastycznych i innych niedo-

krwistoÊci wieku rozwojowego.

• Trombocytopenii i neutropenii.

• Skaz krwotocznych, osoczowych i substy-

tucyjnego leczenia w hemofiliach.

Ze wzgl´du na wzrastajàca liczb´ zacho-

rowaƒ na schorzenia nowotworowe u dzieci

– rocznie rozpoznawalnych jest od 50-70

nowych rozpoznaƒ – od poczàtku istnienia

oddzia∏u zmienia on swojà struktur´ tak, aby

sprostaç stawianym wymaganiom.

W 2005 r. oddzia∏ dysponowa∏ 26 ∏ó˝ka-

mi szpitalnymi, w 2006 r. – 28, rok 2007, to

30 ∏ó˝ek szpitalnych, w 2008 r. poszerzono

oddzia∏ o kolejny odcinek szpitalny i obecnie

zajmuje powierzchni´ 2 odcinków (K-II, K-

I), 32 ∏ó˝ka – 3 pobytu dziennego.

Dzieci ze schorzeniami onkologicznymi

i hematologicznymi oraz ich opiekunowie

przebywajà w oddziale kilka razy w roku i sà

to pobyty d∏ugoterminowe. Dlatego zada-

niem placówek medycznych jest stworzenie

godnych warunków pobytu, leczenia, reha-

bilitacji, diagnostyki i rekonwalescencji.

Z takim zadaniem zmierzy∏o si´ równie˝

GórnoÊlàskie Centrum Zdrowia Dziecka.

W trakcie reorganizacji utworzono pra-

cowni´ psychoonkologii i rehabilitacji, Êwie-

tlic´ dla dzieci, kuchni´ dla dzieci, rodziców

i opiekunów. W wyniku podj´tych dzia∏aƒ

dzieci z obni˝onà odpornoÊcià majà mo˝li-

woÊç przebywania wraz z rodzicami, opie-

kunami w profesjonalnie wyposa˝onych sa-

lach z ∏azienkami. 

Czas hospitalizacji dzieci w oddzia∏ach

onkologicznych jest znacznie d∏u˝szy ni˝

w przypadkach np. oddzia∏ów zabiegowych,

i charakteryzuje si´ powtarzalnoÊcià hospita-

lizacji. Dla zminimalizowania traumatycz-

nych prze˝yç zwiàzanych z faktem hospitali-

zacji w oddziale stworzono takie warunki,

aby w jak najmniejszym stopniu przypomi-

na∏y Szpital.

Jednak w tym wzgl´dzie sukcesem sà nie

tylko kolorowe i bajkowe Êciany pomiesz-

czeƒ, ale przede wszystkim profesjonalny

i kompetentny zespó∏ terapeutyczny.

W kierowanym przez Panià Ordynator dr

n. med. Gra˝yn´ Sobol oddziale Êwiadczenia

na rzecz pacjentów Êwiadczà wysokiej klasy

specjaliÊci mi´dzy innymi lekarze, piel´-

gniarki, opiekunki dzieci´ce, rehabilitanci,

psycholodzy, dietetyk, pedagog.

Zaanga˝owanie Pani Ordynator jako li-

dera jest nacechowane takim pozytywnym

magnetyzmem, ˝e zespó∏ stanowi zintegro-

wanà uzupe∏niajàca si´ ca∏oÊç, wszyscy anga-

˝ujà si´ w ˝ycie oddzia∏u niezale˝nie od zaj-

mowanego stanowiska, i dlatego atmosfera

w oddziale jest bardzo rodzinna, ale te˝ wy-

magania sà na najwy˝szym poziomie. Cele

i zadania, jakie stawia sobie zespó∏ to naj-

wy˝sza poprzeczka. 

Szczególne zadania stojà przed zespo∏em

pracujàcym bezpoÊrednio przy ∏ó˝ku chore-

go dziecka i piel´gniarskà kadrà zarzàdzajàcà

oddzia∏u. W tym pionie zarzàdzania w od-

dziale pracujà piel´gniarki oraz opiekunki

dzieci´ce oraz dietetyczka. Piel´gniarki ak-

tywnie uczestniczà w tworzeniu pozytywne-

go wizerunku oddzia∏u i szpitala, ch´tnie

podnoszà kwalifikacje zawodowe. 

Piel´gniarki oddzia∏ów onkologicznych

i hematologicznych poza wiedzà ogólnà po-

siadajà wiedz´ z zakresu opieki paliatywnej,

stosowania i podawania leków cytostatycz-

nych, promocji zdrowia, epidemiologii oraz

pedagogiki i psychologii. 

Cechami niezb´dnymi w pracy piel´gnia-

rek onkologicznych sà empatia, dobra orga-

nizacja pracy w∏asnej i zespo∏u, a co za tym

idzie Êcis∏a wspó∏praca z pozosta∏ymi cz∏on-

kami zespo∏u terapeutycznego. 

W trakcie pracy zawodowej rozpoznajà

problemy pacjenta z zakresu opieki piel´-

gniarskiej, ustalajà diagnoz´ piel´gniarskà,

realizujà za∏o˝one cele opieki i uczestniczà

w procesie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji

i promocji zdrowia w ramach swoich kom-

petencji. Wykonane dzia∏ania dokumentujà

zgodnie z obowiàzujàcymi standardami. 

Istotnà cechà  jest zdolnoÊç aktywnego

s∏uchania, poza czynnoÊciami instrumental-

nymi muszà umieç rozmawiaç; w przypadku

nieobecnoÊci osób bliskich, szczególnie

u najmniejszych pacjentów swojà osobà za-

st´pujà ich tymczasowy brak.

Badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze

i piel´gnacyjne a tak˝e sama diagnoza i roko-

wanie sà cz´sto przyczynà wyst´powania

u dziecka i jego rodzica/opiekuna l´ku. Do

zadaƒ stawianych przed personelem w celu

jego minimalizacji nale˝à:

1) ocena nasilenia l´ku i niepokoju u dziecka

i/lub rodzica,

2) wyjaÊnienie dok∏adne dziecku i opiekuno-

wi krok po kroku wszystkich wykonywa-

nych zabiegów, wyjaÊnienie z jakimi od-

czuciami mo˝e si´ wiàzaç wykonywany

zabieg, jakie odczucia mogà towarzyszyç

po wykonaniu badania, zabiegu itp.,

Renata Ciemierz ● Pielęgniarka Naczelna w SP SK Nr 6 SUM w Katowicach – Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka

Gwiazdka z eskulapem w tle … 2003 rok. Tomek i Agnieszka jadà
samochodem – Boj´ si´ Êmierci – mówi na-
gle Tomek. W koƒcu musia∏ to g∏oÊno po-
wiedzieç – Boj´ si´, ˝e b´dzie bola∏o.
Agnieszka na chwil´ traci g∏os. Z trudem
opanowuje duszàcy jej gard∏o p∏acz. (…)
Nagle mijajà wypadek. Dwie ci´˝arówki
i zgnieciony doszcz´tnie maluch. To odpo-
wiedê z góry. Zobacz – zaczyna niepewnie.
– Ten cz∏owiek z malucha zginà∏. Na pew-
no nie by∏ na to przygotowany. Jak on sta-
nà∏ przed Bogiem? Tomek, ty mo˝esz si´ do
tego tak pi´knie przygotowaç… Masz
czas. To jest b∏ogos∏awieƒstwo. Wiem, sio-
strzyczko, wiem. Masz racj´ – odpowiada
Tomek. 

Dopiero, gdy doÊwiadczymy g∏´bi
smutku, potrafimy zrozumieç z∏o˝onoÊç
ludzkiego istnienia, wspó∏czuç cierpiàcym
stworzeniom, szanowaç odwag´ i udzielaç
swego zrozumienia, dobroci oraz obecnoÊci
tym, którzy ich potrzebujà – Pam Brown
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3) skontaktowanie dziecka z pacjentem

w podobnym wieku, który przeszed∏ da-

ne zadanie czy zabieg, rozmowa i wspar-

cie pacjentów,

4) przekazywanie informacji w sposób przy-

st´pny, adekwatny do wieku dziecka i zro-

zumia∏y, unikanie fachowych okreÊleƒ.

Najcz´Êciej wyst´pujàce problemy piel´-

gniarskie pacjenta, na jakie napotykajà piel´-

gniarki w onkologii i hematologii to:

1. L´k

2. Ból

3. Ryzyko odwodnienia

4. Biegunki, wymioty

5. Ryzyko zaka˝enia

6. Uszkodzenia b∏on Êluzowych jamy ustnej

7. Ryzyko urazu

8. Zaburzone postrzeganie w∏asnej osoby

przez pacjenta

9. Nieskuteczne radzenie sobie rodzica

z chorobà dziecka 

10. Nieprawid∏owe stosunki w rodzinie

11. UpoÊledzenie sprawnoÊci fizycznej

12. Brak lub zaburzona tolerancja wysi∏ku

fizycznego

13. Zaburzenia perfuzji tkanek obwodo-

wych.

Powy˝sze zadania sà jedynie cz´Êcià wie-

lu zadaƒ, jakie wykonujà piel´gniarki i opie-

kunki dzieci´ce oddzia∏u onkologii, hemato-

logii i chemioterapii.

Dla podnoszenie poziomu wiedzy, ciàg∏e-

go doskonalenia i wysokiej jakoÊci Êwiadczo-

nych przez piel´gniarki us∏ug konieczne jest

stworzenie dogodnych warunków kszta∏ce-

nia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Mimo kursów dokszta∏cajàcych, kwalifika-

cyjnych, które ukoƒczy∏y piel´gniarki obser-

wuje si´ du˝e zapotrzebowanie na kszta∏ce-

nie specjalizacyjne z zakresu piel´gniarstwa

w opiece paliatywnej, którego organizacja

w Polsce jest niewspó∏mierna do zapotrze-

bowania. Idàc za g∏osem Êrodowiska piel´-

gniarskiego przy wspó∏pracy organizacji sa-

morzàdowych miejmy nadziej´, ˝e równie˝

w tym zakresie Êrodowisko piel´gniarskie

otworzy drog´ do podniesienia kwalifikacji

w tym zakresie. 

Stawiajmy równie˝ na samokszta∏cenie,

aby pog∏´biaç swojà wiedz´ o wzmacnianiu

siebie i naszych ma∏ych pacjentów w ich

prze˝yciach.

*) Wykorzystujmy literatur´ przedmiotu do w∏a-

snych przemyÊleƒ, wspólnych poszukiwaƒ, i podj´cia

rozmów z pacjentami. Oto przyk∏adowy fragment

ksià˝ki „Podró˝ za horyzont” autorstwa Marzeny

Âwita∏y – Biblioteka Fundacji Hospicyjnej. Gdaƒsk

2005.

Ustanowiony przez Papie˝a Jana Paw∏a

II, ten wyjàtkowy dzieƒ (11 lutego),

wpisa∏ si´ ju˝ na sta∏e nie tylko w kalendarz,

ale i w ÊwiadomoÊç pracowników medycz-

nych. Piel´gniarki, z racji swojej roli zawo-

dowej, wiedzà jakie znaczenie i jaki wymiar

ma i mieç powinien „dzieƒ chorego”. Ka˝-

dego chorego – niezale˝nie od wieku, wy-

kszta∏cenia, statusu materialnego, wyznania

religijnego, jednostki chorobowej i stanu

w jakim chory si´ znajduje. Gdyby nie by∏o

chorych, cierpiàcych i potrzebujàcych, ca∏y

zasób wiedzy medycznej z ogromem nowo-

Êci i aktualnych badaƒ, móg∏by, bardzo szyb-

ko okazaç si´ ma∏o potrzebnà nadbudowà

w systemie rozwoju cywilizacyjnego…

Gdyby nie by∏o chorego, kogo piel´gno-

wa∏aby piel´gniarka?

Czy nie uchylam si´ od istotnego piel´-

gnowania chorych, uciekajàc si´ do wyko-

nywania zabiegów „wy˝szych” i bardziej

efektownych, niepotrzebnie zast´pujàc le-

karzy? A przecie˝ chorzy najbardziej od-

czuwajà naszà mi∏oÊç, kiedy ich myjemy,

karmimy, kiedy ich wygodnie uk∏adamy!

Czy robi´ wszystko co w mojej mocy, aby

chorym zapewniç t´ w∏aÊnie opiek´ albo

osobiÊcie, albo przez umiej´tne zorganizo-

wanie pracy w∏asnej i innych? 

Hanna Chrzanowska

Hanna Chrzanowska, krakowska piel´-

gniarka, kobiecy wzór postawy zawodowej

i osobowej (której proces beatyfikacyjny na

poziomie diecezji zakoƒczy∏ si´ 30 grudnia

2002 roku), w napisany przez siebie w roku

1958 „Rachunku sumienia piel´gniarki” za-

war∏a istot´ ludzkiej troski przesyconej mi∏o-

Êcià bliêniego i g∏´boko zakorzenionej w Je-

zusie Chrystusie, wskazujàc równoczeÊnie,

˝e tylko droga rozwoju w∏asnej osobowoÊci

i duchowoÊci oraz umiej´tnoÊci przybli˝ania

si´ do potrzebujàcego, jest drogà prowadzà-

cà do zawodowego profesjonalizmu. 

Majàc w pami´ci pozytywnà zawodowà

przesz∏oÊç, znajàc wspó∏czesne zawodowe

powinnoÊci i aspiracje oraz realizujàc powie-

rzone zadania tu i teraz, stwierdziç nale˝y, ˝e

ka˝dy chory cz∏owiek (a w szczególnoÊci ten

przybli˝ajàcy si´ do koƒca ˝ycia) zawsze p∏y-

nie pod pràd ˝yciowych fal… Jest to wyjàt-

kowo trudne prze˝ycie i nie sposób porów-

nywaç go z ˝adnym innym. 

W swoim chorobowym przera˝eniu, po-

g∏´biajàcej si´ niepewnoÊci i osamotnieniu chce

si´ komuÊ zwierzyç ze swoich uczuç, ze swoje-

go gniewu i swojej rozpaczy… Bywa, ˝e na

„powiernika swoich tajemnic”, u kresu ˝ycio-

wej drogi, wybiera piel´gniark´. Nie potrzebu-

je ju˝ ˝adnych dobrych rad ani bajek o Êwietla-

nej przysz∏oÊci… Pragnie obecnoÊci drugiego

cz∏owieka… Pragnie, aby go wys∏uchano…

W ca∏ym chorobowym udr´czeniu,

umys∏ chorego przenika (wype∏niajàc ca∏à je-

go przestrzeƒ) jedno, jedyne myÊlenie: ch´ç

prze˝ycia! Prze˝ycia za wszelkà cen´… Na-

wet wtedy gdy brak ju˝ nadziei… Nikt nie

chce chorowaç. Dlatego informacj´ o nag∏ej

i niespodziewanej chorobie przyjmuje z l´-

kiem i niepokojem o najbli˝szà przysz∏oÊç. 

Piel´gniarka, która z powodu choroby

(nieraz zupe∏nie niespodziewanie) zmienia

si´ z osoby pomagajàcej i wspierajàcej w tà,

która pomocy i piel´gnacji potrzebuje, prze-

˝ywa dodatkowy stres i odczuwa dyskom-

fort zaistnia∏ej sytuacji. 

Los sprawi∏, ˝e wiele razy by∏am pacjen-

tem szpitalnym, który wymaga∏ ca∏oÊciowej

opieki i piel´gnacji. Jestem za to swojemu

losowi wdzi´czna. Tylko z tej perspektywy

(ponurej ale i niezwyk∏ej) mog∏am widzieç,

s∏yszeç i odczuwaç to wszystko czego nie

sposób doÊwiadczaç b´dàc zdrowà kobietà. 

Nie piel´gnowa∏am 

– by∏am piel´gnowanà…

By∏am bardzo dobrze piel´gnowanà…

Szpitalne ∏ó˝ko (z dzwonkiem w zasi´gu

r´ki i wymuszonà przez ból pozycjà), do któ-

rego przywiàzuje choroba na wiele dni i nocy

oraz okno z tym samym widokiem na Êwiat,

to miejsce jedyne w swoim rodzaju do snucia

refleksji nad przemijaniem. Nie ma innego

podobnego. Trudno uwierzyç, ˝e mo˝na le-

˝eç i le˝eç… i czekaç… a˝ przestanie boleç…

Szpitalne ∏ó˝ko, przydzielone przez per-

sonel oddzia∏u, to równie˝ miejsce, z które-

go praca piel´gniarek i innych pracowników

medycznych, wyglàda (dla piel´gniarki-pa-

cjenta) zupe∏nie inaczej.

Hanna Paszko ● Pielęgniarka, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP w Katowicach

Dzień Chorego – ważny dzień w kalendarzu
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Ca∏y Êwiat wyglàda inaczej!

Chory – obola∏y, goràczkujàcy i ten po-

wracajàcy ju˝ do zdrowia, ka˝dego ranka

prawie z ut´sknieniem oczekuje na porannà

wizyt´ lekarsko-piel´gniarskà, jakby czeka∏

na przyjÊcie bardzo Wa˝nych GoÊci!  Po tej

wizycie oczekuje, dzieƒ po dniu, tego same-

go – oczekuje nadziei… I cieszy si´, gdy ma-

leƒki promyk nadziei otrzymuje…

Przykład
Chora, której wreszcie pozwolono siadaç

na ∏ó˝ku, ze spuszczonymi ku pod∏odze no-

gami, czeka∏a cierpliwie na misk´ z wodà,

jakby to mia∏o byç coÊ zupe∏nie wyjàtkowe-

go! Wyobra˝a∏a sobie, ˝e byç mo˝e ju˝ za

chwil´ sama zanurzy r´ce w wodzie i samo-

dzielnie wykona, pierwszà od bardzo wielu

dni, toalet´ porannà. Wiedzia∏a jak si´ to ro-

bi… marzy∏a o tym od wielu dni… Dozna∏a

wielkiego rozczarowania, bo zaledwie zdà-

˝y∏a zanurzyç r´k´ z myd∏em w wodzie a ju˝

poczu∏a zawrót g∏owy i opad∏a bez si∏ na po-

duszk´. Do jej oczu nap∏yn´∏y ∏zy. 

Piel´gniarka obserwujàca chorà powiedzia-

∏a: „prosz´ si´ nie martwiç, jutro b´dzie le-

piej… dzisiaj pomog´ si´ pani umyç…” Tak

zwyczajnie, ciep∏o i cicho. Nast´pnie, z delikat-

noÊcià i starannoÊcià przynale˝nà profesjonali-

stce, umy∏a chorà i u∏o˝y∏a w wygodnej pozy-

cji w ∏ó˝ku. W ruchach piel´gniarskich ràk nie

by∏o poÊpiechu i zniecierpliwienia a z twarzy

da∏o si´ wyczytaç koncentracj´ i empati´. 

Chory najcz´Êciej zdaje sobie spraw´ ze

swojego chorobowego zniedo∏´˝nienia.

Wie, ˝e jego wydzieliny i pot sà nieprzyjem-

ne dla niego samego, wi´c muszà te˝ byç

nieprzyjemne dla piel´gniarki pochylajàcej

si´ nad nim. Stara si´ (na ile to jest mo˝liwe

do wykonania), by nie byç zapachowo przy-

krym dla otoczenia. Jednak sà chwile, w któ-

rych fizjologia bierze gór´, nie liczàc si´

z przykrà wonià unoszàcà si´ wokó∏. 

Chory cz∏owiek ubolewa, ˝e staje si´

przyczynà zanieczyszczenia i powodem,

przy którym dobre r´ce piel´gniarek majà

du˝o dodatkowej pracy…

Przykład
Chora po du˝ym zabiegu operacyjnym,

u której wystàpi∏o powik∏anie pooperacyjne,

mia∏a twarz wykrzywionà od uporczywego

bólu, którego nie przerywa∏y Êrodki prze-

ciwbólowe. By∏a godzina pierwsza w nocy.

Chora le˝a∏a z szeroko otwartymi oczami,

bez najmniejszego ruchu, czekajàc, ˝e ból

w koƒcu minie… ˝e ustàpi chocia˝ na krót-

kà chwil´… Znów przysz∏a piel´gniarka,

wytar∏a pot z czo∏a, sprawdzi∏a t´tno i ciÊnie-

nie. Pochylajàc si´ nad cierpiàcà, powiedzia-

∏a: „prosz´ zamknàç oczy, mo˝e uda si´ pani

zasnàç. Ja nadal b´d´ czuwaç. Nic z∏ego nie

stanie si´ pani, bo ja b´d´ przy pani…”.

Wielkie, cudowne i pi´kne s∏owa niosàce

spokój i potrzebnà nadziej´. 

Oby nigdy i dla nikogo, nie zabrak∏o tych

roztropnie czuwajàcych i przynoszàcych na-

dziej´ piel´gniarek! Wtedy choroba stanie

si´ mniej strasznà, a cierpienie nieco l˝ej-

sze… Pami´tajmy jednak i o tym, ˝e trosz-

czàc si´ o powierzonego naszej opiece cho-

rego, nie mo˝emy zapominaç o swoim zdro-

wiu. Nasze w∏asne zdrowie jest tak samo

kruche jak zdrowie innych ludzi. 

Koƒczàc rozwa˝ania napisane z okazji

„Dnia Chorego” – jeszcze raz zacytuj´ Han-

n´ Chrzanowskà, ufajàc, ˝e s∏owa te stanà si´

powodem zadumy wielu osób: 

„Czy dba∏am o w∏asne zdrowie? Czy nie

przem´cza∏am si´ niepotrzebnie, brawurujàc

– mnie i tak nic nie b´dzie? Czy tryb moje-

go ˝ycia nie podkopuje moich si∏ do pracy?” 

Bibliografia:

1. Hanna Chrzanowska – Rachunek sumienia piel´-

gniarki. (ze zbiorów Katolickiego Stowarzyszenia

Piel´gniarek i Po∏o˝nych).

10lutego 2009 r. w Galerii Porczyƒskich

w Warszawie ju˝ po raz trzeci wr´czo-

no Nagrody Êw. Kamila. W uroczystoÊci udzia∏

wzi´∏a Pani El˝bieta Buczkowska – prezes Na-

czelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Nagro-

da im Âw. Kamila – patrona chorych i pracow-

ników s∏u˝by zdrowia – zosta∏a ustanowiona

w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Ojców Kami-

lianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji

Zdrowotnej. G∏ównà ideà nagrody jest wyró˝-

nienie osób i instytucji, które szczególnie przy-

czyni∏y si´ do budowania kultury mi∏osierdzia,

akceptacji chorych i ich rodzin oraz by∏y g∏o-

sem tych, którzy nie sà w stanie domagaç si´

przestrzegania swych praw. Przyznawana jest

z okazji przypadajàcego 11 lutego Âwiatowego

Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie me-

dycyny. Tegoroczne nagrody i wyró˝nienia

przyznane zosta∏y za wybitne zaanga˝owanie

i osiàgni´cia w dziedzinie onkologii dzieci´cej

i popularyzacji wiedzy na ten temat. 

Kryszta∏owe statuetki przyznano w trzech

kategoriach: pracowników s∏u˝by zdrowia,

organizacji spo∏ecznych i mediów publicz-

nych. Jednà z wyró˝nionych w kategorii

„pracownik s∏u˝by zdrowia” zosta∏a Barbara

Olczak – piel´gniarka pracujàca na Oddziale

Onkologii, Hematologii i Chemioterapii

Szpitala Klinicznego Nr 6 Âlàskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach. Pani Ol-

czak uhonorowana zosta∏a za zaanga˝owanie

we wszelkiego rodzaju dzia∏alnoÊç na rzecz

swoich pacjentów. 

Nagrod´ g∏ównà w tej kategorii odebra-

∏a prof. dr hab. n. med. Danuta Perek – Kie-

rownik Kliniki Onkologii w Instytucie „Po-

mnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w War-

szawie, a kolejne wyró˝nienie – dr hab. n.

med. Marzena Samardakiewicz – psychoon-

kolog z Kliniki Hematologii i Onkologii

Dzieci´cej UM w Lublinie. W kategorii „or-

ganizacje najbardziej zas∏u˝one w dziedzinie

onkologii dzieci´cej” nagrod´ otrzyma∏a

Fundacja Spe∏nionych Marzeƒ, a wyró˝nie-

nia odebra∏y: Fundacja „Nasze Dzieci”

i Fundacja „Niezapominajka” Ilony Feli-

cjaƒskiej. W trzeciej kategorii „,media pro-

mujàce edukacj´ zdrowotnà i spo∏ecznà

w zakresie onkologii dzieci´cej” nagrodzo-

no Monik´ Zalewskà z Polsatu i Joann´

Stankiewicz z Informacyjnej Agencji Radio-

wej i gazet´ „Dziennik”. Wyró˝nienia wr´-

czono dziennikarkom: Ewie Dados, Jolan-

cie Gromadzkiej i Danucie Pawlickiej. Lau-

reatów, których abp Henryk Hoser okreÊli∏

mianem „charyzmatyków” – ludzi obdarzo-

nych szczególnym darem od Boga, uhono-

rowano nagrodami specjalnymi. Otrzymali

je: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk –

szef Kliniki Hematologii i Onkologii Dzie-

ci´cej Dzieci´cego Szpitala Klinicznego im.

prof. Antoniego G´bali w Lublinie, dzien-

nikarka Ma∏gorzata WiÊniewska oraz Jurek

Owsiak – prezes Fundacji „Wielka Orkiestra

Âwiàtecznej Pomocy”. 

Opracowała
Marzena Mazurek

www.izbapiel.org.pl

Informacja z Gali wręczenia Nagród św. Kamila
– patrona chorych

▼
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Barbara Olczak o sobie…
Ukoƒczy∏am 5-letnie Liceum Medyczne

w Âwi´toch∏owicach – Lipinach w 1979 r.

Prac´ zawodowà rozpocz´∏am 1 sierpnia

1979 r. Nade wszystko kocham dzieci; te

malutkie i te starsze, wi´c ca∏y okres pracy

zawodowej poÊwi´ci∏am dzieciom, praco-

wa∏am na oddzia∏ach: laryngologii, pe-

diatrii z hematologià, a od 2004 r.

onkologii, hematologii i che-

mioterapii, pod kierownic-

twem Pani ordynator dr Gra˝y-

ny Sobol.

Uwielbiam swojà prac´

i staram si´ wykonywaç jà naj-

lepiej jak potrafi´. Dbam jedy-

nie o dobro dzieci, staram si´,

aby zabiegi by∏y wykonywane

o zleconej godzinie; du˝ym

dzieciom t∏umacz´, co b´d´ ro-

biç, aby si´ zbytnio nie streso-

wa∏y, uspokajam je, pocieszam,

rozmawiam na temat szko∏y by

odwróciç ich uwag´ od czegoÊ

nieznanego, czego si´ bojà.

Ma∏ym dzieciom niestety

cz´sto nie da si´ wyt∏umaczyç

tego, co b´d´ robiç, ale staram

si´ byç uÊmiechni´ta, czynnoÊci

wykonuj´ ze spokojem i opano-

waniem; bardziej uspokajam

ich matki, zajmuj´ rozmowà by nie denerwo-

wa∏y si´, ˝e ich dzieci znów p∏aczà.

Praca na onkologii wymaga ogromnego

zaanga˝owania, zdyscyplinowania, spokoju

i pogody ducha. Staram si´ zara˝aç innych

pozytywnym myÊleniem i niedopuszcza-

niem z∏ych myÊli.

Dzieci sà bardzo wdzi´cznymi pacjenta-

mi, le˝à u nas d∏ugo, poznajemy je, obser-

wujemy jak stawiajà pierwsze kroki, jakie

czynià post´py w rozwoju, jak rosnà. Cieszy

nas ogromnie, gdy ca∏y proces leczenia szpi-

talnego dobiegnie koƒca. To niesamowita

radoÊç – radoÊç rodziców, dzieci, i nas – per-

sonelu, który przecie˝ z˝y∏ si´ bardzo z ma-

∏ymi pacjentami i ich rodzicami. Póêniej,

gdy sà pod opiekà poradni onkologicznej

cz´sto zaglàdajà do nas na oddzia∏, po-

kazujà si´ jak uroÊli, jak si´ zmie-

nili i w jakiej dobrej sà kon-

dycji. Pami´tajà o nas,

przysy∏ajà kartki Êwià-

teczne i z wczasów.

To mi∏e i budujàce.

Daje nam poczucie

wiary, ˝e ten ogrom-

ny wysi∏ek, jaki wk∏a-

damy nie idzie na

marne, ˝e sà efekty

leczenia.

Wyró˝nienie, które

odebra∏am 10 lutego 2009

r. w Warszawie z ràk ks. Arka-

diusza Nowaka – Prowincja∏a

Zakonu Pos∏ugujàcych Chorym,

w towarzystwie marsza∏ka Sejmu

Bronis∏awa Komorowskiego i ar-

tystki, przedstawicielki Êwiata kul-

tury Eleni Tzoka, by∏o dla mnie

ogromnym zaszczytem. Taki medal

zobowiàzuje, wiec postaram si´ na-

dal pracowaç z pasjà i oddaniem, by nie za-

wieÊç ma∏ych pacjentów i ich rodzin. ■

Szanowna Pani
Barbara Olczak
Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
w Szpitalu Klinicznym Nr 6 Śląskiego UM w Katowicach

Szanowna Pani
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji
otrzymania wyró˝nienia w kategorii „pracownik s∏u˝by zdrowia” dla osób szczególnie zas∏u˝onych w dziedzinie
onkologii dzieci´cej. Wyró˝nienia wyjàtkowego, przyznanego Pani za zaanga˝owanie we wszelkiego rodzaju
dzia∏alnoÊç na rzecz swoich pacjentów. 
Podziwiam Pani wra˝liwoÊç serca, gotowoÊç zatrzymania si´ przy dzieci´cym cierpieniu oraz dzi´kuj´ za ca∏o-
kszta∏t dzia∏aƒ na rzecz dzieci chorych i ich rodzin, wyra˝anà mi∏oÊç i solidarnoÊç w nawiàzaniu do realizowanej
idei „Szpital Przyjazny Dziecku”.
˚ycz´ wytrwa∏oÊci i si∏y w s∏u˝bie ma∏ym pacjentom i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

Mariola Bartusek
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Szpital mieÊci si´ w budynku zabytko-

wym, wybudowanym w 1814 r., prze-

znaczonym pierwotnie na klasztor. W pierw-

szych latach dzia∏alnoÊci by∏y tylko 24 ∏ó˝ka.

W latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych

ubieg∏ego wieku nadworny lekarz ksi´cia ra-

ciborskiego J. Roger powi´kszy∏ szpital do

50 ∏ó˝ek i dobudowa∏ kaplic´. Nad o∏tarzem

kaplicy umieszczono obraz Âw. Anny, dar Pa-

pie˝a Piusa IX pochodzàcy ze zbiorów waty-

kaƒskich. Do dzisiaj to miejsce s∏u˝y chorym,

zw∏aszcza w chwilach refleksji i skupienia.

W 1879 r. dobudowano boczne skrzyd∏a

i portal z figurà Âw. Józefa, postawiono ka-

mienny krzy˝ naprzeciw wejÊcia. W 1952 r.

szpital zosta∏ przekazany w∏adzom Êwieckim

i przeznaczony na szpital przeciwgruêliczy.

W okresie powojennym szpital funkcjonowa∏

w ramach zespo∏ów opieki zdrowotnej, zmie-

niajàc wielokrotnie zarzàdców, którymi byli

m.in. Wójt gminy Pilchowice, ZOZ w Pysko-

wicach, Gliwicach, Knurowie. Oddalony cià-

gle od siedziby dyrekcji, podupad∏ w tym

okresie doÊç znacznie zarówno w zakresie sub-

stancji szpitala, jak i organizacji i dyscypliny

pracy. Z dniem 1 listopada 1998 roku szpital

wyodr´bni∏ si´ ze struktur zespo∏u opieki

zdrowotnej i rozpoczà∏ samodzielne dzia∏anie.

Od chwili usamodzielnienia (ostatnie 10
lat) obserwuje si´ dynamiczny rozwój
szpitala. Poszerzono zakres dzia∏alnoÊci
podstawowej szpitala o:
• Êwiadczenia ambulatoryjne w przyszpital-

nej poradni chorób p∏uc i gruêlicy,

• chemioterapi´ nowotworów p∏uc, wraz

z wyposa˝eniem oddzia∏u w pracowni´ bez-

piecznego przygotowania leków cytostatycz-

nych, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,

• rehabilitacj´ oddechowà, w tym celu zaku-

piono specjalistyczny sprz´t i zatrudniono

wykwalifikowanà kadr´,

• Êwiadczenia domowego leczenia tlenem

w domu pacjenta,

• diagnostyk´ i leczenie zaburzeƒ oddycha-

nia podczas snu.

Zwi´kszono mo˝liwoÊci diagnostyczne

szpitala poprzez zakup ultrasonografu, cy-

frowego aparatu RTG, videobronchofibero-

skopów, aparatury laboratoryjnej. W minio-

nym okresie nastàpi∏ wzrost jakoÊci us∏ug

medycznych Êwiadczonych w szpitalu, po-

przez zwi´kszonà kontrol´ zaka˝eƒ szpital-

nych, precyzyjne respektowanie praw pa-

cjenta, dba∏oÊç o bezpiecznà eksploatacj´

substancji szpitalnej, bezpiecznà gospodark´

odpadami, co zaowocowa∏o uzyskaniem

w 2002 r. Certyfikatu Akredytacyjnego,

przyznanego przez Centrum Monitorowa-

nia JakoÊci w Ochronie Zdrowia oraz

w 2005 r. Certyfikatu Zarzàdzania JakoÊcià

ISO 9001:2000 oraz Zarzàdzania Ârodowi-

skowego ISO 14001:2004.

Rozszerzano dzia∏alnoÊç w zakresie pro-

mocji zdrowia poprzez udzia∏ w programie

prof. Witolda Zatoƒskiego Rzuç palenie ra-

zem z nami oraz coroczne organizowanie

happeningów i dni otwartych w ramach

„Âwiatowego Dnia Bez Tytoniu” – szpital

wpisany jest do Krajowej Sieci Szpitali Pro-

mujàcych Zdrowie.

Pilchowice znajdujà si´ na terenie Parku

Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje

Rud Wielkich”. Szpital mieÊci si´ w zabytko-

wym kompleksie parkowo-klasztornym

z XVIII wieku w centrum miejscowoÊci.

Z uwagi na fakt lokalizacji szpitala na terenie

obszarów cennych przyrodniczo, w szcze-

gólny sposób chronionych przed zanieczysz-

czeniam i powietrza, jest niespotykanà

w aglomeracji Êlàskiej oazà czystego powie-

trza. Ogród i park wokó∏ szpitala pozwalajà

korzystaç chorym, zw∏aszcza w porze letniej,

ze spacerów i rekreacji w s∏oƒcu lub pod cie-

niem kilkudziesi´cioletnich drzew.

Profil działalności szpitala
Szpital Chorób P∏uc im. Âw. Józefa w Pil-

chowicach jest jednostkà specjalistycznà,

obejmujàcà kompleksowà opiekà chorych

w dziedzinie chorób uk∏adu oddechowego.

Do zadaƒ szpitala w szczególnoÊci nale˝y:
• organizowanie i wykonywanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych w zakresie diagnostyki i le-

czenia chorób p∏uc i gruêlicy, w trybie

opieki stacjonarnej,

• wykonywanie Êwiadczeƒ zdrowotnych

w zakresie chemioterapii raka p∏uc w ra-

mach hospitalizacji onkologicznej, 

• prowadzenie rehabilitacji oddechowej,

• organizowanie i wykonywanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych w zakresie diagnostyki i le-

czenia chorób p∏uc i gruêlicy, w trybie

opieki ambulatoryjnej,

• organizowanie i wykonywanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych w zakresie domowego lecze-

nia tlenem w ramach opieki pozaszpitalnej.

Ponadto:
• udzielanie podstawowej pomocy doraênej

w sytuacjach nag∏ego zachorowania, na-

g∏ego pogorszenia stanu zdrowia z zagro-

˝eniem ˝ycia,

• Êwiadczenie us∏ug w zakresie diagnostyki

medycznej,

• orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

pacjentów,

• propagowanie oÊwiaty zdrowotnej i pro-

mocja zdrowia.

Dane demograficzne
Obszarem dzia∏ania szpitala okreÊlonym

statutowo, jest cz´Êç woj. Êlàskiego, obejmu-

jàca: Gliwice, Zabrze, Knurów, Czerwionka,

Pyskowice, Bytom, Rudziniec, SoÊnicowice,

Toszek, Rybnik oraz wszystkie przyleg∏e

gminy.

Dane epidemiologiczne
W Polsce podobnie jak w innych krajach,

choroby uk∏adu oddechowego zajmujà

pierwsze miejsce wÊród przyczyn absencji,

b´dàc powodem ponad 22 % przypadków

czasowej niezdolnoÊci do pracy. Stanowià

równie˝ bardzo wa˝nà przyczyn´ sta∏ej nie-

zdolnoÊci do pracy. Ka˝dego roku w Polsce

o inwalidztwie spowodowanym patologià

p∏ucnà orzeka si´ u ponad 10 tys. osób

w wieku produkcyjnym, co stanowi oko∏o 6

% ogó∏u orzeczeƒ o inwalidztwie.

Choroby uk∏adu oddechowego (wraz

z gruêlicà, rakiem p∏uc oraz zespo∏em serca

p∏ucnego) stanowià obok chorób uk∏adu

krà˝enia najcz´stszà przyczyn´ hospitalizacji.

Choroby p∏uc, a zw∏aszcza rak p∏uc – na-

le˝à do jednych z g∏ównych przyczyn zgo-

nów na Êwiecie. 

Dorota Brząkalik ● Mgr pielęgniarstwa, Koordynator ds. Pielęgniarstwa, Pełnomocnik ds. Jakości w Szpitalu
Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Leczeni w latach Rejon dzia∏ania Województwo Êlàskie Inne województwa

spoza rejonu

2004 1227 75 26

2005 1120 106 27

2006 1008 84 26

2007 1056 64 40

Leczonych w latach 2004-2007 wg miejsc zamieszkania przedstawia tabela Nr 1
Tabela 1.
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Szacuje si´, ˝e w 2020 r. wÊród przewidy-
wanych 68 milionów zgonów – 12 mln
b´dzie spowodowanych chorobami p∏uc,
w tym:
• 5 mln – POChP

• 2,5 mln – zapalenia p∏uc

• 2,4 mln – gruêlicy

• 2,3 mln – raka p∏uc. 

Wskaêniki epidemiologiczne dotyczà-
ce zachorowalnoÊci, chorobowoÊci czy
zgonów z powodu chorób uk∏adu odde-
chowego nale˝à w województwie Êlàskim
do najwy˝szych w kraju.

Wskaźniki epidemiologiczne
gruźlicy w latach 2004-2007

Gruêlica stanowi powa˝ny problem

zdrowotny, szczególnie na Âlàsku.

Nasz region jest obszarem wysokiej cho-

robowoÊci i zapadalnoÊci na gruêlic´ oraz

bardzo wysokiej umieralnoÊci z powodu

gruêlicy. W drugiej po∏owie lat 90-tych sytu-

acja epidemiologiczna w zakresie gruêlicy

w woj. Êlàskim uleg∏a pogorszeniu w porów-

naniu z Polskà. 

Pomimo systematycznego spadku reje-

stracji nowych przypadków gruêlicy na Âlà-

sku i w Polsce, wspó∏czynniki zapadalnoÊci

sà jednymi z najwy˝szych w Europie,

w której zbli˝ony do aktualnego w Polsce

poziom zapadalnoÊci obserwowano przed

20-tu laty. Poziom umieralnoÊci z powodu

gruêlicy w woj. Êlàskim na tle Polski kszta∏-

tuje si´ wr´cz dramatycznie i sytuacja ta trwa

od kilku ju˝ lat, w 2004 r. odnotowano na

Âlàsku 166 zgonów, wspó∏czynnik na 100

tys. ludnoÊci wynosi∏ 3,5, i jest to najwy˝szy

poziom umieralnoÊci w rankingu wg woje-

wództw, w Polsce odnotowano 813 zgonów,

co stanowi o wartoÊci wspó∏czynnika na 100

tys. ludnoÊci 2,1. ■
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M. Gliwice 194192 518 42,2 192524 497 44,4 189811 451 44,7 186809 459 43,5
Powiat gliwicki 115657 277 22,6 115173 243 21,7 114848 225 22,3 125120 284 26,9
M. Rybnik 144420 24 2,0 139873 19 1,7 139040 25 2,5 138265 16 1,5
Powiat rybnicki 73439 130 10,6 73469 109 9,7 73652 81 8,0 74699 97 9,2
M. Bytom 188676 52 4,2 186406 42 3,8 183467 34 3,4 179314 23 2,2
M. Zabrze 188146 226 18,4 185284 210 18,8 183304 192 19,0 180797 177 16,8
Razem 1227 100 1120 100 1008 100 1056 100

Obszar

dzia∏ania

Liczebność populacji obszaru zabezpieczanego przez szpital na dzień 31.12 w latach 2004-2007 przedstawia tabela Nr 2.
Tabela 2.

2004 2005 2006 2007

Obszar ChorobowoÊç na 100 000 ludnoÊci – wskaênik (liczby)

2004 2005 2006 2007
Polska 24,9 (9493) 24,3 (9280) 22,5 (8593) 22,7 (8642)

woj. Êlàskie 28,0 (1320) 26,6 (1247) 22,3 (1042) 23,9 (1114)

Nowe zachorowania – wskaênik (liczby)

Polska 21,9 (8337) 21,5 (8203) 19,9 (7585) 19,9 (7579)

woj. Êlàskie 25,4 (1197) 24,3 (1141) 19,6 (919) 21,7 (1113)

Wznowy – wskaênik (liczby)

Polska 3,1 (1156) 2,8 (8203) 2,6 ( 1008) 2,8  (1063)

woj. Êlàskie 2,6 (123) 2,3 (106) 2,6 (123) 2,2 (101)

UmieralnoÊç z powodu gruêlicy – wskaênik (liczby)

Polska 2,1 (813) 2,1 (806) 1,9 (739) Brak danych

woj. Êlàskie 3,5 (166) 3,7 (172) 3,2 (152) Brak danych

Tabela 3.
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Warto wiedzieć

: Pani magister, jakie sà stoso-
wane podstawowe metody w diagnostyce
pràtka gruêlicy – w kontekÊcie ich czu∏oÊci,
czasu oczekiwania na wynik i kosztów?
D.L.: Podstawowe metody w diagnostyce

pràtka gruêlicy to: bakterioskopia oraz wy-

hodowanie pràtków na po˝ywkach.

Bakterioskopia – jedno z najwa˝niejszych

badaƒ w diagnostyce mikrobiologicznej

gruêlicy polega na wykazaniu obecnoÊci

pràtków kwasoopornych w rozmazach mi-

kroskopowych wykonanych z materia∏u kli-

nicznego barwionego metodà Ziehl-Nielse-

na i oglàdanego w mikroskopie Êwietlnym.

Rozmaz ocenia si´ iloÊciowo.

• Badanie proste w wykonaniu

• Tanie i wysoce specyficzne (>95%)

• Wynik mo˝liwy do uzyskania po 2 godz.

• Wadà jest ma∏a czu∏oÊç (30%-70%), prób-

ka materia∏u musi zawieraç od 5 tys. – 10

tys. komórek pràtków na 1 ml

• W tym badaniu nie mo˝na odró˝niç pràt-

ków patogennych od saprofitycznych.

Wyhodowanie szczepu pràtków gruêlicy na

pod∏o˝ach L-J umo˝liwia typowanie gatun-

ku wyhodowanego szczepu oraz wykonanie

lekowra˝liwoÊci. 

Materia∏ przed posianiem musi zostaç pod-

dany dekontaminacji z bakterii towarzyszà-

cych. W tym celu stosuje si´ metod´ homo-

genizacyjnà z roztworem N-acetylo-L-cyste-

iny i NaOH.

• Metoda czulsza ni˝ bakterioskopia umo˝-

liwia wykrycie pràtków obecnych w ma-

∏ych iloÊciach w materiale (oko∏o 10 ko-

mórek/ml)

• Czas wyhodowania szczepu na po˝yw-

kach 3-10 tyg.

: Pani magister, jakie obowià-
zujà procedury w badaniu mikrobiologicz-
nym w kierunku gruêlicy, szczególnie na eta-

pie pobierania badaƒ i dostarczania do labo-
ratorium, podstawowych materia∏ów dia-
gnostycznych?
D.L.: Materia∏y diagnostyczne przysy∏ane

do laboratorium sà wysoce zakaêne i praca

z nimi wymaga odpowiedniego zabezpie-

czenia (komory laminarne, lampy UV,

odzie˝ ochronna).

Materia∏y kliniczne do diagnostyki gruê-
licy p∏uc:
• Plwocina – pobiera si´ trzy plwociny od

jednego chorego najlepiej w trzy kolejne

dni w iloÊci oko∏o 3-5ml, odkrztuszone do

ja∏owego zamykanego pojemnika.

• Materia∏y skàpopràtkowe – (pop∏uczyny

oskrzelowo-p´cherzykowe, pop∏uczyny

oskrzelowe, p∏yn op∏ucnowy) przysy∏ane

do laboratorium w maksymalnie du˝ej ob-

j´toÊci zostajà zag´szczane przez wirowa-

nie; posianie na po˝ywki osadu zwi´ksza

szans´ wykrycia pràtków.

• Pop∏uczyny ˝o∏àdkowe – najlepszy mate-

ria∏ diagnostyczny u dzieci (po∏ykanie

plwociny) po pobraniu szybko odes∏ane

do laboratorium gdy˝ kwaÊne Êrodowisko

jest szkodliwe dla pràtków

Materia∏y kliniczne do diagnostyki gruê-
licy pozap∏ucnej:
• Mocz – do badania u˝ywa si´ ca∏ej obj´to-

Êci moczu (300 ml), nie nale˝y wykony-

waç bakterioskopii, gdy˝ mogà byç obec-

ne w moczu pràtki saprofityczne; bada si´

nawet do 10 prób moczy pobranych

w ró˝nych dniach.

• P∏yn mózgowo-rdzeniowy, szpik kostny –

sà pozbawione flory towarzyszàcej i mogà

byç bezpoÊrednio posiewane.

Materia∏y muszà byç dok∏adnie opisane, opa-

trzone skierowaniem z danymi o pacjencie

i dostarczone do laboratorium natychmiast po

pobraniu, nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 godzin.

: Pani magister, na czym pole-
ga test lekowra˝liwoÊci?
D.L.: Test lekowra˝liwoÊci – to badanie,

które polega na okreÊleniu wra˝liwoÊci wy-

izolowanych od chorych szczepów Myco-

bacterium na leki przeciwpràtkowe w celu

ustalenia optymalnej terapii. Szczepy

z pierwszych hodowli powinny byç badane

w kierunku wra˝liwoÊci na g∏ówne leki prze-

ciwpràtkowe pierwszej linii (Izoniazyd, Ri-

fampicyna, Etambutol, Streptomycyna).

Wykrycie lekoopornoÊci najwczeÊniej jak to

mo˝liwe ma podstawowe znaczenie dla za-

stosowania prawid∏owego leczenia. Czas

oczekiwania na wynik testu lekowra˝liwoÊci

w metodzie konwencjonalnej od 4-5 tygo-

dni po uzyskaniu hodowli.

Dzi´kuj´ za rozmow´ 
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Rozmowa z…

z mgr Ma∏gorzatà Pytel, Piel´gniarkà Epidemiologicznà 
w Szpitalu Chorób P∏uc im. Âw. Józefa w Pilchowicach

: Jakie zdaniem Pani sà g∏ów-
ne przyczyny i êród∏a powodujàce wyst´powa-
nie infekcji szpitalnych – rozpoznanych i po-
twierdzonych laboratoryjnie? Co szczególnie
sprzyja zaka˝eniom szpitalnym, w szpitalu
chorób p∏uc?

M.P.: G∏ówne przyczyny i êród∏a zaka˝eƒ

szpitalnych rozpoznawanych i potwierdzo-

nych laboratoryjnie sà takie same jak w in-

nych szpitalach. Dodatkowym zagro˝eniem,

ze wzgl´du na specyfik´ naszego szpitala jest

Mycobacterium tuberculosis.

: Jak ocenia Pani organizacj´
kontroli zaka˝eƒ w swojej placówce szpitalnej
w Êwietle nowej ustawy ozapobieganiu i zwalcza-
niu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi? Z jaki-
mi problemami z zakresu profilaktyki styka si´
najcz´Êciej Zespó∏ kontroli zaka˝eƒ szpitalnych? 

z mgr Dorotà Labut, Diagnostà Laboratoryjnym 
w Szpitalu Chorób P∏uc im. Âw. Józefa w Pilchowicach
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Warto wiedzieć

z Bo˝enà Âmietanà-Skiba, Ordynatorem Oddzia∏u Gruêlicy i Chorób
P∏uc, Przewodniczàcà Zespo∏u Zaka˝eƒ Szpitalnych Wojewódzkiego 

Szpitala Chorób P∏uc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzis∏awiu Âlàskim

: Pani Ordynator, gruêlica sta-
nowi wcià˝ istotny problem zdrowotny. Jak
ocenia Pani Ordynator epidemiologi´ gruêli-
cy w województwie Êlàskim? Jakie sà wskaêni-
ki gruêlicy zakaênej? Czy wyst´puje wzrost
nowych zachorowaƒ u ludzi starszych?
B.Â-S.: W 2007 roku zarejestrowano w Pol-

sce 8642 zachorowaƒ na gruêlic´. Po raz

pierwszy od 1993 roku by∏o to wi´cej ni˝ w ro-

ku poprzednim. Skala tego wzrostu by∏a nie-

znaczna. Wspó∏czynnik zapadalnoÊci z 22,7

chorych/100 tys. mieszkaƒców by∏ o 0,9%

wy˝szy ni˝ w roku poprzednim. Wzrost zare-

jestrowano wÊród m´˝czyzn i mieszkaƒców

wsi. Nie stwierdza si´ wi´kszego wzrostu za-

chorowaƒ wÊród ludzi starszych. Gruêlica do-

tyczy ludzi w ka˝dym wieku. Od 2003-07 r.

Êrednio rocznie tempo spadku zapadalnoÊci

wynosi∏o 3,6% a w latach 1998-2002 – 5,3%.

: Jak Pani Ordynator ocenia
skutecznoÊç wczesnego wykrywania i leczenia
gruêlicy w Polsce na tle krajów Unii Europej-
skiej?

B.Â-S.: W skali krajów UE nadal istnieje

du˝y dystans, jaki dzieli Polsk´ od krajów

z najlepszà sytuacjà epidemiologicznà gruêli-

cy w Europie. 

Je˝eli w Polsce zapadalnoÊç na gruêlic´ jest

bardzo ró˝na mi´dzy województwami: od

15,4/100 tyÊ mieszkaƒców w województwie

podlaskim do 35,4/100 tyÊ mieszkaƒców

w województwie lubuskim, to w Europie

wyglàda to nast´pujàco: od 4,4 na Cyprze

i Islandii do 5,7 w Finlandii, Norwegii i 6,2

w Holandii.

Ârednia zapadalnoÊç na 100 tys. mieszkaƒ-

ców w starych krajach UE – 10,4 a nowe kra-

je UE – 45,9. W krajach UE, co piàty chory

by∏ cudzoziemcem, 2% chorych na gruêlic´

w regionach Europy to chorzy na AIDS.

Wróçmy jednak do sytuacji w Polsce i na

Âlàsku. W 2007 roku wskaênik zapadalnoÊci

na Âlàsku wyniós∏ 23,9 i wzrós∏ tak, jak

w pi´ciu innych województwach; dolnoÊlà-

skim, mazowieckim, opolskim, warmiƒsko -

mazurskim i wielkopolskim. Wzrost ten

przekroczy∏ 5%.

: Pani Ordynator, co oznacza
metoda leczenia nadzorowanego zalecana
przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia, i czy
aktualny system prawny w naszym kraju
umo˝liwia w pe∏ni stosowanie tej metody?
B.Â-S.: Nigdy nie mo˝na straciç kontroli nad

ta chorobà. Dlatego sà zalecenia Âwiatowej

Organizacji Zdrowia, co do sposobu leczenia.

Inaczej leczy si´ pierwsze zachorowanie a ina-

czej wznow´. Sà modyfikacje leczenia przy

wspó∏istnieniu np.: padaczki, uszkodzeƒ wà-

troby, dny moczanowej. Wielkim problemem

sà gruêlice lekooporne. Wykonuje si´ wtedy

rozszerzone testy lekoopornoÊci w specjali-

stycznych laboratoriach pràtka gruêlicy w Ka-

towicach lub w Instytucie Gruêlicy w Warsza-

wie. Badania te trwajà do oÊmiu tygodni.

: Jak przedstawia si´ Pani
Ordynator dost´pnoÊç do nowych preparatów
przeciwpràtkowych w Êwietle trudnoÊci
finansowych w s∏u˝bie zdrowia?
B.Â-S.: Leki przeciwgruêlicze poza lekami

podstawowymi zamawia si´ z importu doce-

lowego. Procedura otrzymania leków jest

doÊç d∏uga, najpierw bowiem uzyskaç zgod´

konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie

chorób p∏uc, nast´pnie dokumenty trafiajà

do Ministerstwa Zdrowia, a potem do Na-

rodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Leki z importu docelowego sà drogie dla

lecznictwa zamkni´tego. W chwili obecnej

istnieje bardzo du˝a refundacja przy konty-

nuowaniu leczenia w warunkach ambulato-

ryjnych. Leczenie to nie tylko jest kosztow-

ne, ale i bardzo toksyczne. 

: Jakie wed∏ug Pani Ordyna-
tor dzia∏ania mogà zmniejszaç wysokà zapa-
dalnoÊç i umieralnoÊç z powodu gruêlicy?

M.P.: W mojej opinii kontrola zaka˝eƒ

w naszej placówce zorganizowana by∏a za-

wsze prawid∏owo i jest zgodna z wytyczny-

mi zawartymi w nowej ustawie o zapobie-

ganiu i zwalczaniu chorób zakaênych u lu-

dzi Problemy z którymi styka si´ najcz´Êciej

Zespó∏ kontroli zaka˝eƒ szpitalnych,  a do-

tyczàcymi profilaktyki to incydentalne zda-

rzenia nie przestrzegania  opracowanych

przez w/w Zespó∏ procedur, zalecanych me-

tod prewencji przez personel medyczny

i chorych.

: Jakie w Pani ocenie podj´te
dzia∏ania przez Zespó∏ kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych zwi´kszy∏y bezpieczeƒstwo pracy
personelu i hospitalizowanych pacjentów? Co
stanowi nadal wyzwanie? 
M.P.: Zespó∏ Zaka˝eƒ Szpitalnych nieustan-

nie podejmuje dzia∏ania majàce na celu zwi´k-

szenie bezpieczeƒstwa pracy personelu i ho-

spitalizowanych pacjentów. Do najwa˝niej-

szych nale˝y zaliczyç edukacj´ personelu oraz

zakup Êrodków i sprz´tu, które nie tylko

wp∏ywajà na jakoÊç us∏ug medycznych, ale

tak˝e zmniejszajà ryzyko zaka˝eƒ szpitalnych.

Innym istotnym problemem jest brak dosto-

sowania oddzia∏u zakaênego do wymogów

Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia

10.11.2006 r. w sprawie wymagaƒ, jakim po-

winny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia za-

k∏adu opieki zdrowotnej. Sytuacja ta ulegnie

poprawie w najbli˝szym czasie zgodnie z ist-

niejàcym planem dostosowawczym Szpitala.

Dzi´kuj´ za rozmow´ 
Krystyna ¸ukasz-Paluch

▼
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B.Â-S.: Cz´sto na gruêlic´ lekoopornà zapa-

dajà pacjenci, którzy nie kontynuujà lecze-

nia, lekcewa˝à zalecenia lekarskie w tym za-

kaz picia alkoholu.

Nale˝y zwróciç uwag´ na grupy zwi´kszo-

nego ryzyka zachorowaƒ na gruêlic´, do

których nale˝à; bezrobotni, wi´êniowie,

imigranci, osoby w podesz∏ym wieku i ze

zmniejszonà odpornoÊcià. Niepokoi te˝ nie-

wielki odsetek wykrytej gruêlicy pozap∏uc-

nej w naszym kraju, kilkakrotnie mniejszy

ni˝ w innych krajach europejskich. Mo˝e to

wynikaç z nie rozpoznawania przypadków

gruêlicy przez lekarzy innych specjalnoÊci.

Nale˝y równie˝ zwracaç uwag´ lekarzom na

wykonywanie zdj´ç klatki piersiowej u pa-

cjentów, u których utrzymujà si´ takie obja-

wy jak: kaszel, os∏abienie, poty szczególnie

nocà, brak apetytu, spadek masy cia∏a,

krwioplucie. Pozwoli to wczeÊniej wyklu-

czyç Êwie˝e przypadku gruêlicy. Gruêlica

jest chorobà podst´pnà i podobne objawy

mogà wyst´powaç przy rozleg∏ych zmia-

nach radiologicznych. Dzi´ki wspó∏pracy ze

Stacjà Sanitarno-Epidemiologicznà nie zda-

rza si´, aby pacjent pràtkujàcy by∏ poza le-

czeniem szpitalnym

Pacjenci wypisani z oddzia∏u sà dalej w lecze-

niu nadzorowanym w tutejszej poradni

przyszpitalnej lub Poradni Chorób P∏uc

i Gruêlicy najbli˝szej miejsca zamieszkania.

W piàtym miesiàcu leczenia pacjent wymaga

powtórzenia badania plwociny na obecnoÊç

pràtków. Kontrolowane sà próby wàtrobo-

we, nerkowe i morfologia. Pacjent po zakoƒ-

czeniu leczenia ma wykonane zdj´cie klatki

piersiowej i otrzymuje konsultacje do lekarza

rodzinnego o stanie zdrowia i decyzj´, co do

zdolnoÊci do danej pracy zawodowej. Ustala

si´ równie˝ terminy wizyty kontrolnej. 

Istnieje wspó∏praca miedzy lekarzami od-

dzia∏u a lekarzami rodzinnymi. W chwili ak-

tywnego procesu gruêliczego, lekarz infor-

muje najbli˝szà rodzin´ o bezwzgl´dnym na-

kazie wykonania zdj´cia klatki piersiowej

przez poradnie lekarza rodzinnego. W razie

wykrycia zmian, pacjent natychmiast jest

przyjmowany do naszej poradni specjali-

stycznej.

Szpital jest jedynà placówkà prowadzàca sze-

rokà diagnostyk´ i leczenie chorych na gruê-

lic´. Pacjenci ze Êwie˝o wykrytà gruêlicà po-

twierdzonà bakteriologicznie sà izolowani

w cz´Êci zamkni´tej oddzia∏u Gruêlicy

i Chorób P∏uc. Cz´Êç zamkni´ta zosta∏a od-

dzielona od pozosta∏ej cz´Êci oddzia∏u Êluzà

umywalkowo-fartuchowà.

: Pani Ordynator, jakie pod-
stawowe metody w diagnostyce pràtka gruê-
licy stosuje szpitalne laboratorium? 
B.Â-S.: Metody mikrobiologiczne wykry-

wania pràtków w materia∏ach diagnostycz-

nych obejmujà badania mikroskopowe, ho-

dowl´, identyfikacj´ oraz okreÊlenie wra˝li-

woÊci na leki przeciwpràtkowe.

Wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia za

przypadek gruêlicy uwa˝a si´ przypadek po-

twierdzony bakteriologicznie w zwiàzku

z tym w dalszym ciàgu z∏otym standardem

pozostaje ocena mikroskopowa oraz hodow-

la pràtków na tradycyjnych pod∏o˝ach.

Nasze laboratorium wyposa˝one jest w apa-

rat BacT/ALERT 3D 60, który umo˝liwia

wykrycie pràtków w krótszym czasie ni˝

z zastosowaniem tradycyjnych metod ho-

dowli.

Czas oczekiwania na wynik skrócony jest

do 42 dni, a wyniki dodatnie w zale˝noÊci

od iloÊci pràtków otrzymuje si´ ju˝ po oko-

∏o 7 dniach. Analizator ten zapewnia ca∏o-

dobowe monitorowanie prób z natychmia-

stowym powiadomieniem o wyniku dodat-

nim. Zaletà aparatu jest równie˝ to, i˝ s∏u-

˝y do diagnostyki materia∏ów skàpo-pràt-

kowych.

Wraz z rozwojem diagnostyki laboratoryjnej

pojawi∏y si´ nowe metody wykrywania pràt-

ków np. chromatograficzne, genetyczne

oraz serologiczne, które w znacznym stop-

niu skracajà czas oczekiwania na wynik. Sà

to metody czu∏e, lecz kosztowne i wykonujà

je specjalistyczne oÊrodki.

Teoretycznie ka˝dy materia∏ kliniczny mo˝e

byç przedmiotem badaƒ w kierunku obec-

noÊci pràtków. Najcz´Êciej jednak sà to ma-

teria∏y pochodzàce z uk∏adu oddechowego,

gdy˝ w wi´kszoÊci przypadków mamy do

czynienia z gruêlicà p∏uc.

Wa˝ne jest, aby materia∏y do badaƒ by∏y

przesy∏ane do laboratorium natychmiast po

pobraniu, w szczelnie zamykanych, jednora-

zowych pojemnikach. Je˝eli jest to niemo˝li-

we, powinno si´ przechowywaç materia∏y

w ch∏odni w temperaturze 4° C nie d∏u˝ej

ni˝ 24 godziny.

Materia∏em do badania gruêlicy p∏uc jest

najcz´Êciej plwocina. Najbardziej wiarygod-

ne wyniki daje badanie 3-5 próbek.

Wynik mikroskopowy otrzymujemy po 24

do 48 godzin od przyj´cia materia∏u do la-

boratorium, natomiast czas oczekiwania na

wynik z hodowli na po˝ywkach wynosi do

10 tygodni.

Gdy materia∏y badane zawierajà du˝o pràt-

ków wzrost na po˝ywkach otrzymuje si´ po

3-6 tygodniach. Dalsze post´powanie obej-

muje identyfikacj´ wyhodowanych pràtków

przy pomocy testów biochemicznych oraz

okreÊlenie ich wra˝liwoÊci na leki przeciw-

pràtkowe.

W laboratorium szpitalnym wykonuje si´

badania wra˝liwoÊci na cztery podstawowe

leki stosowane w leczeniu gruêlicy, mianowi-

cie: streptomycyn´, ryfampicyn´, etambutol

oraz hydrazyd kwasu nikotynowego. Wra˝li-

woÊç na wymienione leki umo˝liwia stoso-

wanie ich w leczeniu.

Problem gruêlicy stanowi nadal istotny pro-

blem zdrowotny i z pe∏nà ÊwiadomoÊcià mo-

˝emy powiedzieç o wzroÊcie zachorowaƒ,

odnotowanych w naszym szpitalu i przy-

szpitalnej poradni. 

W 2008 roku w szpitalu leczono 127 pacjen-

tów z gruêlicà w tym u 91 potwierdzono

obecnoÊç pràtków gruêlicy. Nastàpi∏ wzrost

zachorowaƒ o 16% w porównaniu do 2007

roku. 

Wojewódzki Szpital Chorób P∏uc w Wodzi-

s∏awiu Âlàskim swojà dzia∏alnoÊç koncentruje

przede wszystkim na nowoczesnej diagnosty-

ce i leczeniu wszelkich schorzeƒ uk∏adu od-

dechowego z gruêlicà i nowotworami w∏àcz-

nie. Od wielu lat choroby uk∏adu oddecho-

wego towarzyszà ludzkoÊci, a szczególnie

mieszkaƒcom regionu Âlàska. Zdegenerowa-

ne Êrodowisko naturalne, praca zawodowa

wi´kszej populacji ludzkiej w kopalniach Êlà-

skich, nadmiar u˝ywek wp∏ywajà w du˝ej

mierze na zwi´kszenie zachorowalnoÊci na

schorzenia p∏uc (gruêlica, astma oskrzelowa,

POCHP, nowotwory). Dlatego te˝ Êwiatowe

organizacje zdrowia zwracajà uwag´ na du˝e

znaczenie tych chorób, k∏adàc nacisk na pro-

filaktyk´, dobrà diagnostyk´ i leczenie. 

Dzi´kuj´ za rozmow´ 
Krystyna ¸ukasz-Paluch

▼
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Motto:
„Wyobraênia bez wiedzy mo˝e

stworzyç rzeczy pi´kne. Wiedza bez
wyobraêni najwy˝ej doskona∏e”.

Albert Einstein

Dzi´ki wsparciu Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

w dniach 1-3.XII.2008 roku uczestniczy∏am

w jednych z najwa˝niejszych wydarzeƒ zwià-

zanych z zagadnieniami poÊwi´conymi zaka-

˝eniom HIV i zachorowaniom na AIDS orga-

nizowanym w Polsce. Tegoroczna Konferen-

cja by∏à konferencjà jubileuszowà, a jej pro-

gram nie zawiód∏ moich (du˝ych) oczekiwaƒ.

W czasie pierwszego dnia konferencji,

wieczoru inaugurujàcego trzydniowe obrady

uczestnicy wys∏uchali specjalnego przes∏ania

wybitnego i bardzo skromnego ubieg∏orocz-

nego laureata nagrody Nobla Profesora Luca

Montaigne. Sylwetk´ i dokonania noblisty

przybli˝y∏am w poprzednim artykule w nu-

merze grudniowym „Naszych spraw”. S∏owa

Profesora by∏y dla mnie podwójnym prze˝y-

ciem! Wypowiedê uczonego mo˝na podsu-

mowaç jego wielkim przes∏aniem, aby nie

ustawaç w codziennych dzia∏aniach profilak-

tycznych, ˝yç, podró˝owaç i pracowaç bez-

piecznie bez HIV. Niestety, nie us∏ysza∏am, ̋ e

jesteÊmy bli˝ej szczepionki, a wr´cz odwrot-

nie - nawet kilka niebezpiecznych przes∏anek

np. zwiàzanych z nabywaniem opornoÊci wi-

rusa na leki ARV.

Du˝e znaczenie w aspekcie etycznym

mia∏o wystàpienie Dyrektor Krajowego Cen-

trum ds. AIDS dr A. Marzec-Bogus∏awskiej,

która bardzo stanowczo zaapelowa∏a do firm

farmaceutycznych o zaprzestanie niemoralnej

walki w trakcie przetargów na leki ratujàce

˝ycie ludziom ˝yjàcym z HIV dla samego

faktu, cytuj´: „aby zaprotestowaç, bo to nie

ja wygra∏em”. Takie zachowania nazwa∏a nie-

etycznymi i wysoce szkodliwymi. Z moich

osobistych doÊwiadczeƒ przetargowych wy-

nika, ˝e apel ten powinien dotyczyç wielu in-

nych dostawców. Zdarzy∏o si´, bowiem

w 2008 roku, o czym mówi∏a mi´dzy innymi

by∏a Prezydentowa J. KwaÊniewska, ˝e na

drzwiach kilku oddzia∏ów wisia∏a informacja

o braku leków z „winy”!? KC AIDS. 

Pomimo, ˝e by∏ to wieczór uroczysty,wie-

le spraw wywo∏a∏o polemik´, i ju˝ w pierw-

szym dniu wyzwoli∏o du˝e emocji i pobudzi-

∏o dyskusje uczestników jak to bywa na ta-

kich spotkaniach w kuluarach.

WÊród uczestników jubileuszowej konfe-

rencji spotka∏am publicystów, znanych dzien-

nikarzy telewizyjnych Tomasza Raczka,

Agnieszk´ Ros∏oniak, Micha∏a Olszewskiego,

artystów, a tak˝e polityków pozytywnie zaan-

ga˝owanych w sprawy walki z AIDS - prezy-

dentów Warszawy i wielu wolontariuszy np.

ze stowarzyszeƒ: „Sieç Plus”, „OÊrodek Re-

adaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus”,

„Eko Szko∏a ˚ycia z Wandzia”. Na konferen-

cji spotka∏am lekarzy pracujàcych w cho-

rzowskim oÊrodku leczenia chorych z HIV

i AIDS, którzy niosà pomoc i szkolà pracow-

ników zak∏adów opieki zdrowotnej z zakresu

ekspozycji zawodowych.

W drugim dniu konferencji, na kilku jed-

noczesnych sesjach, trwa∏y dyskusje o aktual-

nej sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS.

Mówi∏ o tym Krajowy Konsultant w dziedzi-

nie chorób zakaênych i jednoczeÊnie prze-

wodniczàcy Polskiego Towarzystwa Nauko-

wego AIDS doc. A. Horban. Z wyk∏adu Pro-

fesora A. G∏adysza mo˝na by∏o wyciàgnàç

wnioski, ̋ e mamy pewne sukcesy: dost´pnoÊç

terapii, leczenie kobiet w cià˝y, ale pojawiajà

si´ nowe zagro˝enia w postaci narastajàcego

odsetka nowych zaka˝eƒ u osób o nieznanej

drodze zaka˝enia, m∏odych heteroseksual-

nych, nie z dawnych tzw. grup ryzyka.

Ogromnym zainteresowaniem s∏ucha-

czy cieszy∏y si´ relacje z oÊrodków, w któ-

rych ˝yjà, pracujà pe∏ne rodziny z dzieçmi

w tym matkami zaka˝onymi HIV. Niestety,

wioski te nadal sà po∏o˝one gdzieÊ na ubo-

czu. Sukcesy mieszkaƒców zwiàzane sà

z hodowlami ekologicznymi i to ich wyjÊcie

z sukcesami poza obr´b oÊrodków, powoli

zbli˝a te hermetyczne miejsca do tzw. „nor-

malnego spo∏eczeƒstwa”. Obejrza∏am zdj´-

cia rozeÊmianych dzieci ilustrujàce wielkà

prac´ spo∏eczników i pasjonatów. Dzieci sà

zdrowe, bo matki zaka˝one w HIV w cza-

sie cià˝y obj´te by∏y opiekà i przyjmowa∏y

leki. Nadal apelowano do Êrodowisk me-

dycznych, w tym ginekologów, o upo-

wszechnienie wykonywania testów w kie-

runku HIV u kobiet m∏odych i przysz∏ych

matek. W Polsce badania te nie sà popular-

ne i nadal nie nale˝à do kononu zalecanych

powszechnie badaƒ.

Po raz pierwszy na tej jak˝e ciekawej kon-

ferencji spotka∏am si´ z problemem ojcostwa

u m´˝czyzn zaka˝onych HIV, którzy ze swo-

imi zdrowymi partnerkami pragnà posiadaç

potomstwo.W Polsce jest jeden jedyny oÊro-

dek, który potrafi pomóc takim parom

i „oczyÊciç” z wirusa HIV nasienie. Niesa-

mowitym prze˝yciem by∏o ujrzeç zdj´cia tak

„pocz´tych” dzieciaczków. Z informacji

przedstawionych przez autora tych zabiegów

w Polsce ˝yje gromadka - szóstka dzieci.

Odr´bnà sesj´ tego dnia poÊwi´cono pro-

blemom narkomanii. Choroba ta uznawana

jest obecnie jako zagro˝enie zdrowia publicz-

nego. Jednym z zalecanych i uznanych sposo-

bów leczenia jest prowadzenie profilaktycz-

nych programów metadonowych. W Polsce

organizacjà nadzorujàcà t´ narastajàcà plag´

u coraz m∏odszych dzieci i nowych grup spo-

∏ecznych jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-

∏ania Narkomani. W jednostce tej monitoro-

wana jest sytuacja w zakresie narkomani

i mo˝na uzyskaç informacje o oÊrodkach,

które prowadzà programy substytucyjne.

Metadon finansuje paƒstwo. 

Katowicki oÊrodek edukacyjny „Metis”

przedstawi∏ dwa doniesienia o wiedzy Êlà-

skich nauczycieli na temat HIV/AIDS.

Przedstawione wnioski nie by∏y budujàce, ale

nie mo˝na si´ chyba spodziewaç innych wy-

ników, jeÊli nadal istnieje w Polsce przyzwo-

lenie na brak edukacji zarówno nauczycieli

w tym obszarze, jaki i samej m∏odzie˝y w za-

kresie edukacji seksualnej.

Du˝o na Konferencji mówi∏o si´ o zacho-

waniach seksualnych spo∏eczeƒstwa, intym-

noÊci, postawach, antykoncepcji, itp. Nie

mo˝na mówiç o zapobieganiu pandemii

HIV majàc oczy zamkni´te na sfer´ seksual-

noÊci cz∏owieka. Wielkim nieobecnym war-

szawskiego spotkania by∏ Profesor Zbigniew

Izdebski, który jest wielkim or´downikiem

wprowadzenia tego przedmiotu do szkó∏.

Jednà z ostatnich a zarazem ciekawszych

sesji by∏a sesja poÊwi´cona mi´dzynarodo-

wym uwarunkowaniom problemu

HIV/AIDS.W sesji tej zaprezentowano ob-

raz choroby w krajach zza wschodniej grani-

cy naszego paƒstwa, paƒstw Azji i Afryki.

Podczas wystàpieƒ pracowników Uniwersy-

tetu Warszawskiego nie powia∏o nutkà opty-

mizmu. S∏uchajàc informacji o epidemii

w Federacji Rosyjskiej mia∏am wra˝enie, ˝e

Beata Ochocka • Mgr pielęgniarstwa, Pielęgniarka Epidemiologiczna Szpitala im. A. Mielęckiego SUM
w Katowicach, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

XV Międzynarodowa Konferencja AIDS 
„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”
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Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych 
Katedra Pielęgniarstwa WOZ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

serdecznie zaprasza na III Konferencję Naukową w ramach programu „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia” 
Dreyfus Health Foundation pt.:

Ochrona zdrowia psychicznego pielęgniarek i położnych
która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2009 r.

Współorganizatorami konferencji są: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Połoźnych w Katowicach – Zespół ds. Ochrony Zdrowia,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie o/śląski oraz Polskie Towarzystwo Połoźnych o/wojewódzki.                                                    

Tematyka:
Podczas sesji naukowych wygłaszane będą referaty o tematyce związanej z obciążeniem psychicznym pielęgniarek i położnych na
stanowisku pracy, ochroną zdrowia przed ich skutkami oraz edukacją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa:
Konferencja skierowana jest do pielęgniarek i położnych, a udział w niej jest bezpłatny. Po zakończeniu obrad uczestnicy otrzymają
imienne certyfikaty z potwierdzeniem udziału i uzyskanych punktów edukacyjnych.

Miejsce:
Konferencja odbędzie się w Auli A3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18.
Zgłoszenie do dnia 15.04.2009 r. proszę przesyłać 
drogą mailową: 
e-mail: 3_konferencja_katowice.2009@wp.pl
lub na adres:   
Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych, 
WOZ SUM w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medykow 12,  pok. 213,
z dopiskiem na kopercie Konferencja.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam
Barbara Kotlarz

Karta zgłoszenia uczestnika III Konferencji Naukowej Ochrona zdrowia psychicznego Pielęgniarek i położnych
Katowice 28-29.05.2009 r.

Imię 

Nazwisko

Tytuł: Pielęgniarka ❑ Położna ❑

Miejsce pracy

Dane  do korespondencji Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/mieszkania

Telefon/faks/e-mail

sprawdza si´ najczarniejszy scenariusz dla te-

go paƒstwa.

W ostatnim dniu XV Konferencji wielu

mówców i dyskutantów nawiàzywa∏o do

zbioru praw osób zaka˝onych HIV, do prze-

strzegania ich prawa do pe∏ni praw publicz-

nych, do aktywizacji osób zaka˝onych, bez-

domnych i uzale˝nionych. Cz´sto te trzy

okreÊlenia zbierajà swoje straszne ˝niwo

w kr´gu tych samych osób.

„Czy myÊlisz, ˝e wiesz wszystko o… I dla-

tego nie pytasz?” – to tytu∏ sesji prowadzonej

przez wiceprezydenta Warszawy, który wyda-

waç si´ jest wielkim or´downikiem spraw

HIV/AIDS, a to rzadkie u naszych polity-

ków. W sesji tej zabra∏am g∏os, prezentowa-

∏am prac´ piel´gniarek epidemiologicznych

i innych kole˝anek zajmujàcych si´, na co

dzieƒ prewencjà zaka˝eƒ i oÊwiatà wÊród

chorych i personelu szpitali. Konferencj´ za-

koƒczy∏a burzliwa sesja poÊwi´cona temu, kto

powinien wychowywaç, odpowiadaç na pyta-

nia m∏odych i edukowaç. Szko∏a czy rodzina?

Ja osobiÊcie tà podstaw´ znajduj´ w Ro-

dzinie i oddajàc g∏os w koƒcowà dyskusj´ spa-

kowa∏am walizk´ wype∏nionà materia∏ami

edukacyjnymi, powolutku skierowa∏am si´ na

dworzec kolejowy. Wraca∏am pe∏na refleksji,

majàc nadziej´, ˝e uda si´ robiç nadal „swoje”

i oczywiÊcie wróciç tutaj za rok. ■
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr pielęgniarstwa, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

Elżbieta Lohman 1818-1988
El˝bieta Lohman córka Zofii z Droho-

jowskich herbu Korczak i Rodryga Ro-

merów herbu Jelita. Urodzi∏a si´ i wychowy-

wana by∏a w Inwa∏dzie – w rodzinnej posia-

d∏oÊci hrabiego Adama Romera i hrabiny

El˝biety z Vetterów von der Lilie – w m∏o-

doÊci dwórki, ulubienicy Cesarzowej Austrii

– El˝biety. Ju˝ w dzieciƒstwie lubi∏a si´ ba-

wiç z rówieÊnikami, którzy przyje˝d˝ali do

Inwa∏du z rodzicami. Ch´tnie te˝ pomaga∏a

wszystkim potrzebujàcym niezale˝nie od

materialnej zamo˝noÊci. Tote˝ bardzo szyb-

ko rozwin´∏a w sobie instynkty opiekuƒcze.

Po ukoƒczeniu Gimnazjum klasztornego

w Zbylutowskiej Górze wstàpi∏a do Uniwer-

syteckiej Szko∏y Piel´gniarek i Higienistek

w Krakowie, prowadzonej przez Ann´ Ry-

dlównà. Otrzyma∏a tam doskona∏e wykszta∏-

cenie wraz z ca∏ym wachlarzem zasad moral-

nego post´powania wobec ka˝dego cz∏owie-

ka i w ka˝dej ˝yciowej sytuacji, w tym szcze-

gólnie w chorobie.

B´dàc na ostatnich zaj´ciach praktycz-

nych przed przystàpieniem do dyplomowe-

go egzaminu zawodowego wybuch∏a II woj-

na Êwiatowa. Odbywa∏a wtedy zaj´cia w Kli-

nice Chirurgicznej, przy ul Kopernika, gdzie

zacz´to zwoziç pierwszych rannych. Dosko-

nale zna∏a j´zyk niemiecki i zosta∏a przydzie-

lona do opieki nad ˝o∏nierzami armii agreso-

ra. Âwiadoma swojej roli potrafi∏a opanowaç

negatywne emocje i opiekowa∏a si´ rannymi,

jak przysta∏o. Tu pracowa∏a do 1942 r. Tu

wstàpi∏a do ZWZ (Zwiàzku Walki Zbroj-

nej), a potem do AK (Armii Krajowej).

Czynnie uczestniczy∏a w organizowaniu po-

mocy medycznej dla polskiego podziemia. 

W tym czasie pozna∏a Maksymiliana Loh-

mana (1914-1990) oficera polskiego, u∏ana,

któremu uda∏o si´ zbiec z oflagu i który rów-

nie˝ zwiàza∏ si´ z konspiracjà. W okolicach

Krosna oraz Sanoka szkoli∏a sanitariuszki

i by∏a ∏àczniczkà. W wyniku zdrady El˝bieta

i Maksymilian dos∏ownie miesiàc przed Êlu-

bem zostali aresztowani. Do koƒca wojny nie

wiedzieli, ˝e ˝yjà, choç oboje dostali si´ do

obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu.

Z numerem 63758 wojn´ prze˝y∏a. Ca∏y czas

pomaga∏a chorym, pomaga∏a wi´êniom po-

maga∏a kobietom w Brzezince. Uciek∏a

z transportu w czasie likwidacji obozu i z tru-

dem dotar∏a do rodzinnej posiad∏oÊci. Ów-

czesne w∏adze wojskowe zmobilizowa∏y

„wroga klasowego” wcielajàc jà do armii.

Pracowa∏a w I Okr´gowym Szpitalu Wojsko-

wym w Lublinie. Potem znalaz∏a si´ w bata-

lionie sanitarnym w Koêlu, a nast´pnie jako

felczer pu∏ku Artylerii Lekkiej w Bielsku.

Zdemobilizowana w stopniu chorà˝ego pod-

j´∏a prac´ piel´gniarki w Sopocie. Tam spo-

tka∏a si´ z narzeczonym, który pod koniec

wojny znalaz∏ si´ na terenie Niemiec i tam

zosta∏ wyzwolony przez armi´ amerykaƒskà,

poczym wstàpi∏ do II Korpusu genera∏a W∏a-

dys∏awa Andersa.

Âlub wzi´li 19.XI.1947 r. w Inwa∏dzie

i zamieszkali w Bielsku. El˝bieta najpierw

pracowa∏a, jako kierowniczka ˝∏obka, potem

piel´gniarka w Poradni „G”, a nast´pnie, ja-

ko prze∏o˝ona piel´gniarek w Szpitalu przy

ul. Wyspiaƒskiego. Pracowa∏a i wychowywa-

∏a czterech synów. Zawsze pomocna i aktyw-

na – a mà˝ szefowa∏ schronisku na Skrzycz-

nem z dala od wszystkiego, a przede wszyst-

kim od polityki. Na emerytur´ przesz∏a

w 1973 r. Skromna, solidna, ale wobec sie-

bie bardzo wymagajàca, bo uwa˝a∏a, ˝e Ten

zawód wymaga wielkiego powo∏ania, a po-

wo∏aniem, jak mówi∏a: „to chyba si´ cz∏o-

wiek rodzi” bo nie o to chodzi by na∏o˝yç

bia∏y fartuch i czepek na g∏ow´ i z anielskim

uÊmiechem chodziç miedzy ∏ó˝kami. Cz´sto

wa˝niejszym staje si´ poprawienie poÊcieli,

czy podanie szklanki z wodà. 10.XII.1979 r.

zosta∏a odznaczona Medalem F. Nightingale.

Na postawie:

S∏awiƒska E. El˝bieta Lohman – nestorka, piel´-

gniarka Szpitala Ogólnego. W: 50 lat Polskiego To-

warzystwa Piel´gniarskiego w województwie Êlàskim

1957-2007 Materia∏y z Sympozjum Naukowego.

Refleksje. Uzupe∏nienia. Katowice-Jaworzno. 2007-

2008, s. 157-159.

Urodzi∏a si´ w Wiel-

kopolsce 5 czerwca

1900 roku, w Brylewie,

w powiecie leszczyƒ-

skim, a wi´c w zaborze

pruskim, z Jana Pus∏ow-

skiego i Ludwiki z Miel-

czarków, w rodzinie inteligenckiej. Szko∏´

powszechnà ukoƒczy∏a w 1914 r. w Bol´ci-

nie, poczym zacz´∏a ucz´szczaç do niemiec-

kiej szko∏y Êredniej w Poznaniu. Tam te˝

podj´∏a si´ w 1919 r. pracy piel´gnacyjno-

opiekuƒczej w schronisku dla niemowlàt,

a nast´pnie do 1923 r. w Szpitalu Przemie-

nienia Paƒskiego, skàd przenios∏a si´ do

Wojskowego Szpitala Epidemiologicznego

PCK. Nie przerywajàc pracy ukoƒczy∏a

w 1920 r., 6-miesi´czny kurs dla sióstr

PCK. 

W 1924 r. przenios∏a si´ do Warszawy, do

Szpitala Êw. ¸azarza na Lesznie a póêniej do

Szpitala Êw. Stanis∏awa na Woli i w 1930 r.

ukoƒczy∏a 9-miesi´czny kurs piel´gniarski. 

Od 1931 r. pracowa∏a jako higienistka

szkolna i instruktorka Ligi Obrony Po-

wietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) oraz ja-

ko piel´gniarka w Szpitalu Ujazdowskim

(wojskowym). 

W 1937 r. z∏o˝y∏a paƒstwowy egzamin

piel´gniarski, a po wybuchu II wojny Êwiato-

wej zosta∏a powo∏ana do s∏u˝by wojskowej. 

Pracowa∏a w sto∏ecznych punktach opa-

trunkowych i przy ewakuacji rannych w cza-

sie kampanii wrzeÊniowej i podczas okupacji.

W listopadzie 1941 r. zosta∏a oddelegowana

pod Warszaw´ do obozu jeƒców wojennych

armii polskiej i radzieckiej w Beniaminowie

ko∏o. Zegrza. W czasie epidemii duru brzusz-

nego zorganizowa∏a i prowadzi∏a polowy od-

dzia∏ kwarantanny w Niepor´cie k. Warsza-

wy. Od 1942 r. do koƒca wojny pe∏ni∏a

w stolicy ró˝ne funkcje sanitarne w PCK.

W 1945 r. osiedli∏a si´ w Chorzowie i tu

pracowa∏a jako instruktorka w OÊrodku

Szkoleniowym PCK, a od 1951 r. w Przy-

chodni Sportowo-Lekarskiej w Katowicach

na stanowisku prze∏o˝onej piel´gniarek, a˝

do przejÊcia w 1971 r. na emerytur´. 

Wyró˝nia∏a si´ sumiennoÊcià, obowiàzko-

woÊcià i perfekcjonizmem. Wyszkoli∏a wiele

m∏odych piel´gniarek i sióstr PCK. Za wy-

ró˝niajàcà postaw´ i prac´ wielokroç odzna-

czana m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏u-

gi i Odznakà „Za wzorowà prac´ w S∏u˝bie

Zdrowia” – w tym: w 1987 r. najwy˝szym od-

znaczeniem piel´gniarskim – Medalem Flo-

rence Nightingale. Zmar∏a w maju 1990 r.,

i pochowana zosta∏a w Warszawie. 

Bibliografia:

Materia∏y biograficzne. Zarzàdu Oddzia∏u Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego w Katowicach - 50 lat

PTP w województwie Êlàskim. Katowice, 11 maja

2007.

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

Serdeczne wyrazy współczucia 

Koleżance Beacie Łyś 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają pielęgniarki i położne 

z Oddziału Ginekologii Zachowawczej 
Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, 

Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Naszej Drogiej Koleżance 
Ani Sarneckiej 

wyrazy współczucia i głębokiego żalu 
na wieść o śmierci 

Mamy 
składają Pielęgniarka Oddziałowa z zespołem pielęgniarek

oraz cały personel Izby Przyjęć  SP Szpitala
Klinicznego Nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum

Medycznego w Katowicach-Ochojcu

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…
Koleżance Łucji Niemkowskiej

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy  
składają pielęgniarki i położne

106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

Mamy 
Naszej Koleżance Barbarze Skiba 

składają Pielęgniarki Przełożone oraz pielęgniarki
i położne ZLA w Zawierciu

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Grażynie Pastuszka 

składają pielęgniarki z Oddziału Pediatrycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Łączymy się w smutku i żalu 
z Koleżanką Mariolą Puchalską 

z powodu śmierci 
Mamy

Wyrazy głębokiego współczucia składają
Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pelc oraz pielęgniarki

ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Janinie Bukowskiej 
z powodu tragicznej śmierci

Męża 
składają pielęgniarki Izby Przyjęć Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Wyrazy szczerego współczucia 

Pani Wandzie Kuczera 
z powodu śmierci 

Męża  
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach oraz pracownicy biura Izby

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim
i najdro˝szym…

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Męża 
Pani Róży Błach 

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Anestezji i Intensywnej Terapii

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia

składają pielęgniarka położna wraz z zastępcą, 
pielęgniarki i współpracownicy, Dyrekcja

i Pełnomocnik OIPiP SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu

˚yje ten koto pozostaje w sercach bliskich…
Pielęgniarce Izabeli Brzozowskiej 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca 
składa cały personel Izby Przyjęć Kardiologicznej

GCM Katowice-Ochojec

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Halinie Żymle 

składają pielęgniarki z Oddziału Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu w Katowicach-Ochojcu

Bliscy naszemu sercu, 
zawsze pozostanà g∏´boko w naszej pami´ci…

Wyrazy głębokiego współczucia dla 

Pani Henryki Świat 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału

Laryngologii
z powodu śmierci 

Męża 
składają Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą,

pielęgniarki i współpracownicy,
Dyrekcja i Pełnomocnik OIPiP SP ZOZ WSzS Nr 4

w Bytomiu

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból
Czasami brak ∏ez, by wypowiedzieç ˝al…

Pielęgniarce Marii Musialik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
Ojca 

składają koleżanki Barbara, Krystyna i Agata

Ludzie szlachetni odchodzà otoczeni
wdzi´czna pami´cià ˝ywych…
Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
Naszej Koleżance 

Pielęgniarce Teresie Jaworskiej 
składają koleżanki z NZOZ Medycyna Szkolna w Tychach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku 
z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Danucie Wesoła-Opeldus 

wyrazy szczerego współczucia
składają współpracownicy 

z Zakładu Radiodiagnostyki 
i Medycyny Nuklearnej SP CSK w Katowicach

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich…

Naszej Koleżance Irenie Początek 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składa personel pielęgniarski Oddziału Laryngologii 

SP Szpitala Klinicznego Nr 7 SUM Górnośląskiego
Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca 
Naszej Koleżance Annie Zmełty 
składają pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii

w Rybniku
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Konkursy

Gratulacje

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek i położnych oddziałowych

Konkursy Luty 2009
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii: Ewa Jezierzańska

SP Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii: Renata Czechelius
Położna Oddziałowa Oddziału Położnictwa i Ginekologii: Anna Ziętek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologicznego Bloku Operacyjnego: Urszula Drynda
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: Halina Koj

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

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla całego personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego z Wojewódzkiego
Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Oddziału Schorzeń i Urazów Kręgosłupa – Oddział IV
za serdeczność, opiekę medyczną i psychologiczną, miły uśmiech oraz słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach
i cierpliwość składają wdzięczne pacjentki.

Z podziękowaniem
Marianna Buła 

Krystyna Kuchcińska 
Mirosława Siemińska

Ewa Wójcicka

Katowice, dnia 13 lutego 2009 r.

Szanowna Pani
Mgr Iwona Borchulska
Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych Regionu Śląskiego

Szanowna Pani
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji
ponownego wyboru na Przewodniczàcà Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych Regionu
Âlàskiego.
˚ycz´ sukcesów w realizacji celów Zwiàzku, si∏y i wytrwa∏oÊci w pokonywaniu kolejnych barier, partnerstwa
w dialogu o miejsce pe∏ne godnoÊci piel´gniarek i po∏o˝nych w systemie ochrony zdrowia oraz licz´ na dalszà
wspó∏prac´ z samorzàdem zawodowym piel´gniarek i po∏o˝nych.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek



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

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

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
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 0 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: 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. 1330 do 1530

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. 1500 do 1700

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

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

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 1500 do 1700.
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

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.

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.

To jest miejsce na Twoją reklamę. 
W celu uzyskania większej ilości informacji  prosimy o kontakt pod numerem tel. 0 32 209 04 15 do17


