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Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Zaczął się czas pasyjnego dramatu i jego tajemnic 
– męki, zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia Chrystusa Króla.
Celebrując największe z wydarzeń 
w dziejach ludzkości życzymy Wam chwil refleksji 
nad tajemnicą Wielkiej Nocy, 
radości wielkanocnej, miłości, 
dostatku potraw na świątecznym stole 
oraz życia w zdrowiu.
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E’ viva Primavera 
Z wielkà t´sknicà czekamy by Êwiat pachnia∏ wiosnà,

bo o tej porze roku barwnoÊcià porosnà

przede wszystkim ∏àki, lasy i gazony.

I w∏aÊnie takich widoków jest ka˝dy spragniony,

lecz prosz´ nie mówiç „be” gdy˝ chwastów wiele.

Dla mnie to królestwo – muzyka, wesele 

i do taƒca porywa wszystko, co si´ rusza, roÊnie.

Kochane przedwioÊnie!

Ewa Willaume-Pielka

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
W dniu 30 marca 2009 roku odbył się XXIII Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Podjęte apele i stanowiska Zjazdu,
ze względu na fakt składania materiałów do druku 23 marca, będą w numerze
majowym.

Z poważaniem
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek
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: Pani doktor podstawowa opie-
ka zdrowotna stanowi podstawowy i pierwszy
kontakt jednostek, rodzin, spo∏ecznoÊci lokal-
nej z systemem s∏u˝by zdrowia. Jakie sà jej
priorytety?
G.F.: POZ powinna byç g∏ównym ogniwem

systemu opieki zdrowotnej zabezpieczajàcym

80% potrzeb zdrowotnych spo∏eczeƒstwa

i podstawowym miejscem kontaktu pacjent-

profesjonalista opieki zdrowotnej. Ma za zada-

nie rozpoznanie potrzeb zdrowotnych, eduka-

cj´ i promocj´ zdrowia, wykrycie czynników

zagro˝enia zdrowia, zapobieganie chorobom,

wczesne wykrycie odchyleƒ w stanie zdrowia,

rozpoznawanie, leczenie, rehabilitacj´, piel´-

gnacj´. Zgodnie z za∏o˝eniami z A∏ma-Aty

(1977) POZ, ˝eby dobrze spe∏nia∏a swoje za-

danie powinna byç powiàzany ze spo∏eczno-

Êcià lokalnà, oraz podchodziç wielosektorowo

do swoich zadaƒ. Reformy dotyczàce POZ

powinny byç ukierunkowane na potrzeby lu-

dzi nie wykluczajàc ich odpowiedzialnoÊci za

w∏asne zdrowie. A wi´c, ˝eby podnieÊç jakoÊç

opieki w POZ, powinno si´ po∏o˝yç nacisk na

promocj´ zdrowia i profilaktyk´, w∏àczajàc

w te zadania ró˝nego rodzaju organizacje spo-

∏eczne oraz grupy wsparcia, nale˝àce do danej

spo∏ecznoÊci lokalnej 

: Co sàdzi Pani doktor o ak-
centowaniu w aktualnych aktach prawnych
nazewnictwa piel´gniarka/po∏o˝na POZ?
G.F.: Zadania piel´gniarek POZ sà regulo-

wane Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia

w sprawie zadaƒ lekarza, piel´gniarki i po∏o˝-

nej POZ z dnia 20 paêdziernika 2005 r.

(Dz.U. Nr 214, poz. 1816. Piel´gniarka

POZ, po∏o˝na POZ wybrana przez Êwiad-

czeniobiorc´ planuje i realizuje kompleksowà

opiek´ piel´gniarskà i piel´gnacyjnà, opiek´

po∏o˝niczà, neonatologiczna-ginekologicznà

nad Êwiadczeniobiorcà w miejscu zamieszka-

nia i nauki w zakresie: – promocja zdrowia

i profilaktyka chorób, Êwiadczenia piel´gna-

cyjne, Êwiadczenia diagnostyczne, Êwiadcze-

nia lecznicze, Êwiadczenia rehabilitacyjne.

Piel´gniarka rodzinna zobowiàzana jest do

sprawowania opieki kompleksowej piel´-

gniarskiej opieki nad osobà, rodzinà i spo-

∏ecznoÊcià lokalnà; liczba osób obj´tych

opiekà wynosi 2750 – op∏acana przez sk∏ad-

k´ kapitacyjnà.

Piel´gniarka opieki Êrodowiskowej obejmuje

opiekà 8-u chorych, których sprawnoÊç

funkcjonalna oceniona jest na 60 w skali D.

Barthel, Warto w tym miejscu przypominaç,

i˝ tà skale opracowa∏a amerykaƒska piel´-

gniarka Dorota Barthel w 1956 r. pracujàc

jako oddzia∏owa w oddziale udarowym!!!

Dlatego mylimy si´ u˝ywajàc poj´cia skala

Barthela!!!

Dodatkowo piel´gniarki POZ realizujà pro-

filaktyczne programy zdrowotne finansowa-

ne prze NFZ.

: Jak zmienia∏y si´ okreÊlenia
piel´gniarek zatrudnionych w POZ w rysie
historycznym?
G.F.: W okresie mi´dzywojennym funkcjo-

nowa∏y piel´gniarki spo∏eczne, pracowa∏y

zarówno w oÊrodku zdrowia jak i w Êrodo-

wiskach rodzinnych, ich zadania polega∏y

przede wszystkim na edukowaniu rodziny,

uczeniu jej samoopieki i piel´gnacji chorych.

Zasada ich pracy polega∏a na pracy z rodzinà

a nie za rodzin´. Odwiedza∏y oko∏o 100 ro-

dzin miesi´cznie. Póêniej wprowadzono Pie-

l´gniarstwo dla Ubogich i zatrudnione w tej

poradni piel´gniarki opiekowa∏y si´ sta∏ymi

chorymi w Êrodowiskach domowych. Po

wojnie funkcjonowa∏y piel´gniarki tereno-

we. Pierwsze uregulowanie prawne tj. In-

strukcja MZiOS (1966) wprowadzi∏a poj´-

cie piel´gniarki Êrodowiskowej, koniecznoÊç

kursu kwalifikacyjnego oraz ró˝ne zadania

dla piel´gniarek zatrudnionych w wiejskich

oÊrodkach zdrowia i miejskich przychod-

niach rejonowych.

Ujednolicenie zadaƒ nastàpi∏o w roku 1982

przez MZiOS. W latach 90-tych funkcjono-

wa∏o poj´cie piel´gniarki rodzinnej, a ostat-

nia regulacja prawna okreÊla piel´gniarki

POZ jako rodzinne i opieki Êrodowiskowej –

zadaniowej. Rozporzàdzeniem Ministra

Zdrowia w sprawie zadaƒ lekarza, piel´-

gniarki i po∏o˝nej POZ z dnia 20 paêdzier-

nika 2005 (Dz.U. Nr 214, poz. 1816). 

Piel´gniarka POZ to równie˝ osoba pracujà-

cà w ambulatorium, wykonujàca tam zabie-

gi zlecone przez lekarza, to piel´gniarka pra-

cujàcà w Poradni D – wykonujàca dzia∏ania

profilaktyczne, jak szczepienia ochronne i bi-

lanse zdrowia, jednoczeÊnie wykonujàca za-

biegi piel´gnacyjne u dziecka chorego.

Wróci∏abym do okreÊlenia piel´gniarka spo-

∏eczna jako poj´cia szerszego, które obejmu-

je nie tylko rodzin´, ale równie˝ jednostk´

i spo∏ecznoÊç lokalnà.

: Jakà rol´ Pani zdaniem pe∏-
nià piel´gniarki POZ w kontekÊcie progra-
mu „Zdrowie dla ka˝dego”?
G.F.: Odpowiadajàc na to pytanie nale˝y za-

obserwowaç, co dzieje si´ w demografii i jak

si´ zachowujà wskaêniki zdrowia. W ostat-

nim 10-leciu wyd∏u˝y∏o si´ ˝ycie, (kobieta

˝yje 79,4, m´˝czyzna 70,8 lat), roÊnie liczba

ludzi w starszym wieku i zapotrzebowanie

na opiek´ nad nimi, a wi´c programy zdro-

wotne powinny dotyczyç promocji zdrowia

ludzi w starszym wieku.

UmieralnoÊç niemowlàt zmala∏a do 6,4 na

1000 urodzeƒ, umieralnoÊç z powodu cho-

rób uk∏adu krà˝enia spada o 3,6 % rocznie.

Zanotowano spadek zapadalnoÊci wzw B,

roÊnie natomiast wspó∏czynnik zg∏oszeƒ po

raz pierwszy zaburzeƒ psychicznych, oraz

w dalszym ciàgu wzrasta zagro˝enie w za-

kresie choroby nowotworowej szczególnie

jelita grubego, gruczo∏u krokowego, p∏uc.

Dane te wyznaczajà zakres zadaƒ dla piel´-

gniarek dotyczàcych kszta∏towania pozytyw-

nych zachowaƒ zdrowotnych spo∏ecznoÊci -

dla której pracujà.

Programy profilaktyczne obecnie finansowa-

ne przez Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki Naro-

dowego Funduszu Zdrowia dotyczà: 

1) Profilaktyki chorób uk∏adu krà˝enia

i gruêlicy – musimy sobie wyobraziç, i˝

jedna nieleczona osoba zara˝a w ciàgu ro-

ku do 15 osób, program ten realizujà pie-

l´gniarki POZ obejmujà opiekà osoby

z kontaktu z chorymi na gruêlic´ oraz

znajdujàce si´ w trudnych warunkach Êro-

dowiskowych.

2) Profilaktyki chorób odtytoniowych

w tym program przewlek∏ej obturacyjnej

choroby p∏uc – etap podstawowy i specja-

listyczny. Szacuje si´, w Polsce 2 mln.

spo∏eczeƒstwa choruje na tà chorob´.

Ponadto obejmujà:

3) Populacyjny program wczesnego wykry-

wania raka piersi.

4) Populacyjny program wczesnego wykry-

wania raka szyjki macicy.

5) Program badaƒ prenatalnych.

Wywiad z Gra˝ynà Annà Franek – dr n. med., socjologiem, 

adiunktem w Zak∏adzie Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach

▼
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Uwa˝am ze piel´gniarka i po∏o˝na POZ jest

dziÊ przygotowana do realizacji zadaƒ w po-

wy˝szych programach.

: Jak ocenia Pani doktor sys-
tem kszta∏cenia podyplomowego piel´gniarek
i po∏o˝nych POZ?
G.F.: Kszta∏cenie podyplomowe jest regu-

lowane Rozporzàdzeniem Ministra Zdro-

wia w sprawie kszta∏cenia podyplomowego

piel´gniarek i po∏o˝nych z dnia 29 paê-

dziernika 2003 (Dz.U. Nr 197, poz.

1923). Wed∏ug zarzàdzenia Piel´gniarka

POZ powinna posiadaç jeden z kursów

kwalifikacyjny w dziedzinie: Pielegniarstwa

rodzinnego, Êrodowiskowego, Êrodowisko-

wo-rodzinnego, dla przewlekle chorych,

niepe∏nosprawnych, opieki d∏ugotermino-

wej oraz zachowawczy, bàdê stosowne do

kursów specjalizacje. W POZ powinny pra-

cowaç piel´gniarki ze specjalizacjà z piel´-

gniarstwa rodzinnego lub zachowawczego,

po kursach kwalifikacyjnych z piel´gniarstwa

rodzinnego, zachowawczego, po kursach

specjalistycznych ze szczepieƒ ochronnych,

EKG, resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e Okr´gowa Izba Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach bardzo

dba o kszta∏cenie podyplomowe piel´gnia-

rek i po∏o˝nych organizujàc dla nich po-

trzebne kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne

i specjalizacje. W okresie od 2000-2008

w kszta∏ceniu podyplomowym organizowa-

nym przez OIPiP udzia∏ wzi´∏o 15.235 pie-

l´gniarek i po∏o˝nych. Liczby te same mó-

wià za siebie!!! 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Wywiad z Bo˝enà Wilczek, mgr piel´gniarstwa, specjalistà piel´gniarstwa

Êrodowiskowego, Przewodniczàcà Zespo∏u ds. POZ, 

w∏aÊcicielem, dyrektorem NZOZ Piel´gniarstwo Rodzinne Sp.J. w Tychach

: Jak ocenia Pani magister
w obecnym systemie opieki dost´pnoÊç, cià-
g∏oÊç us∏ug piel´gniarskich w POZ oraz mo˝-
liwoÊci finansowania Êwiadczeƒ piel´gnacyj-
no-opiekuƒczych w kontekÊcie ich optymalne-
go poziomu?
B.W.: Obecny system w pe∏ni gwarantuje

pacjentowi i jego rodzinie dost´pnoÊç do

Êwiadczeƒ zdrowotnych z uwagi na ró˝ne

formy kontraktowania i finansowania Êwiad-

czeƒ w POZ (system kapitacyjny, system za-

daniowy), codziennie od poniedzia∏ku do

piàtku w godz. 8-18, a w medycznie uzasad-

nionych przypadkach w soboty i niedziele

tak by zagwarantowaç pacjentom ciàg∏oÊç

Êwiadczeƒ zarówno w procesie leczenia jak

i piel´gnacji.

: Jak ocenia Pani magister or-
ganizacj´ i wyposa˝enie pomocnicze w gabi-
netach piel´gniarek Êrodowiskowych lub in-
nych na terenie placówek POZ/przychodni?
B.W.: Na terenie województwa Êlàskiego

organizacja i wyposa˝enie gabinetów piel´-

gniarskich w NZOZ prowadzonych przez

piel´gniarki/po∏o˝ne to standard.

Co do zasadnoÊci tworzenia i wyposa˝enia

gabinetów indywidualnych czy grupowych

praktyk piel´gniarek/po∏o˝nych w Êrodowi-

sku zawodowym zdania sà podzielone. Choç

uwa˝am, i˝ wymogi winny byç spe∏niane.

: Jakie bariery utrudniajà pie-
l´gniarce/po∏o˝nej POZ realizacj´ w prakty-
ce zadaƒ w opiece nad osobà, rodzinà, grupà? 
B.W.: Z wypowiedzi piel´gniarek/po∏o˝-

nych Êrodowiskowych zatrudnionych

w POZ przez pracodawc´ lekarza wynika, i˝

praca w Êrodowisku domowym pacjenta li

tylko na zlecenie lekarza jest najwi´kszà ba-

rierà w realizacji zadaƒ w opiece nad osobà,

rodzinà, grupà. Taki system zarzàdzania

utrudnia piel´gniarce planowanie i realizacj´

podstawowych zadaƒ, jak szeroko poj´ta

edukacja i promocja zdrowia, rozpoznawa-

nie potrzeb bio-psycho-spo∏ecznych, zaspa-

kajanie tych potrzeb, jak równie˝ wspó∏pra-

ca z instytucjami dzia∏ajàcymi na rzecz pa-

cjenta i rodziny. Kolejnà barierà jest brak sta-

bilizacji na rynku us∏ug medycznych (cz´ste

zmiany zasad kontraktowania Êwiadczeƒ

zdrowotnych, kontrakty krótkoterminowe),

co powoduje trudnoÊci w planowaniu strate-

gicznym zak∏adu.

: Czego wymaga od piel´gnia-
rek/po∏o˝nych POZ tworzàcy si´ rynek us∏ug
zdrowotnych?
B.W.: Solidnego przygotowania zawodo-

wego, które mo˝na pog∏´biç poprzez kursy

kwalifikacyjne, specjalizacje, studia podyplo-

mowe w dziedzinie ekonomii, prawa, zarzà-

dzania; Êwietnej znajomoÊci rynku w zakre-

sie potrzeb na Êwiadczenia zdrowotne w od-

niesieniu do konkretnej populacji; oraz kon-

kurencyjnoÊci, jak równie˝ otwartoÊci na

wspó∏prac´ z instytucjami dzia∏ajàcymi na

rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

: Czy kompetencje tych grup
zawodowych sà w pe∏ni wykorzystane w prak-
tyce i czy przynoszà im satysfakcj´?
B.W.: Trudno jednoznacznie odpowiedzieç

na to pytanie z uwagi na ró˝ne formy za-

trudnienia piel´gniarek/po∏o˝nych (umowa

o prac´, umowy cywilnoprawne, samoza-

trudnienie), zró˝nicowanie finansowania za

wykonywane Êwiadczenia zdrowotne, a tym

samym odczuwanà satysfakcj´ z wykonywa-

nej pracy. Uwa˝am, ˝e kompetencje powin-

ny byç w pe∏ni wykorzystane do realizacji za-

daƒ piel´gniarki/po∏o˝nej w odniesieniu do

pacjenta, rodziny zw∏aszcza w zakresie edu-

kacji, promocji zdrowia, Êwiadczeƒ diagno-

stycznych, piel´gnacyjnych w kontekÊcie

uzyskanego solidnego przygotowania zawo-

dowego.

: Pani magister pe∏ni Pani
równie˝ funkcj´ Przewodniczàcej Zespo∏u ds.
POZ dzia∏ajàcego przy ORPiP w Katowi-
cach. Jakie cele i zadania realizuje Zespó∏
POZ pod Pani przewodnictwem w najbli˝-
szym okresie?
B.W.: Plan naszej pracy obejmuje nast´pujà-

ce zakresy tematyczne:

Udzia∏ w spotkaniach z przedstawicielami

NFZ w zakresie zasad kontraktowania i re-

alizacji Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Wspó∏praca piel´gniarek/po∏o˝nych Êwiad-

czeniodawców kontraktujàcych Êwiadczenia

zdrowotne w ramach POZ - wymian´ do-

Êwiadczeƒ.

Wypracowywanie kierunków dzia∏aƒ w pie-

l´gniarstwie Êrodowiskowym/rodzinnym

w odniesieniu do potrzeb rynku. 

Przygotowanie i udzia∏ w Konferencji Na-

ukowej nt. Piel´gniarka/Po∏o˝na Partnerem

Rodziny.

Wspó∏praca z instytucjami i organizacjami

dzia∏ajàcymi na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch

▼
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Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski uczestniczył w inauguracji kursu specjalistycznego z resuscytacji
krążeniowo-oddechowej w ZOZ MSWiA w Katowicach.
Odbyło się spotkanie pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej z przedstawicielami Ślą-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ oraz Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych z Przewodniczącą Oddziału Śląskiego OZZPiP. Spotkanie
miało na celu omówienie IV Śląskiej Manify w Katowicach.
Odbyły się szkolenia z zakresu „Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje w miejscu pracy”. Szkolenie orga-
nizowane jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski wzięli udział w XXV
Zjeździe Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
Członek ORPiP Pani Jadwiga Kazus wzięła udział w Radzie Społecznej Szpitala im. E. Michałowskiego
w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ oraz Zespołu ds. opieki długoterminowej. W spotkaniu uczestni-
czył Pan Aleksander Brzęska – Naczelnik Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w otwarciu Gabinetu Stopy Cukrzycowej w Rudzie
Śląskiej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjnej.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. położnych. W spotkaniu uczestniczył Pan Profesor Ryszard Poręba Kie-
rownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa SUM w Katowicach Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 27 uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Odbyło się wspólne spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek epidemiologicznych oraz Zespołu ds. organizacji
i zarządzania w pielęgniarstwie.
W siedzibie OIPiP Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek spotkała się z przedstawicielami szkół wyż-
szych naszego regionu kształcących na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tematem spotkania był pro-
jekt pt.: „Promocja zawodu pielęgniarki przez promocję zdrowia… od przedszkola do liceum…” przygo-
towany we współpracy z Dreyfus Health Foundation „Rozwiązywanie problemów dla poprawy zdrowia”.
Celem projektu jest promowanie zawodu pielęgniarki przez promocję zdrowia u dzieci i młodzieży, wzmoc-
nienie ich pozytywnych nawyków higienicznych oraz wskazanie potrzeby popularyzowania i wzmacniania
wiedzy profilaktycznej przez pielęgniarkę. Autorem i inicjatorem projektu jest Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek, a koordynatorem programu został nowopowstały przy ORPiP w Katowicach Zespół ds.
promocji zawodu pielęgniarki i położnej.

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek pediatrycznych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1445.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 7 kwietnia o godz. 1000

i 1200, 8 kwietnia o godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Szkolenie z zakresu „Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje w miejscu pracy”. Szkolenie organizowane
jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.

20 lutego

23 lutego

23 lutego

23 lutego

24 i 26 lutego

24 lutego

25 lutego

25 lutego

26 lutego

26 lutego

2 marca

3 marca
5 marca
9 marca
10 i 11 marca
10 marca

10 marca

11 marca
12 marca

17 marca

19 marca

2 kwietnia
5 kwietnia

7 i 8 kwietnia

8 kwietnia
14 kwietnia
14 kwietnia

17 kwietnia

22 kwietnia
28 kwietnia

Kalendarium planowanych wydarzeń na kwiecień 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.02.2009 r. – 19.03.2009 r.
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Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 18 lutego
2009 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu dziewięciu pielęgniarkom,

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

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

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki dwóm pielęgniarkom,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony trzem pielęgniarkom,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
na czas nieokreślony jednej pielęgniar-
ce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu trzem położnym,

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

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby dwóch położnych,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu jednej położnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych sześciu in-
dywidualnych praktyk pielęgniarek,

• zmiany danych we wpisie do rejestru
grupowych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych jednej grupowej praktyki pielę-
gniarskiej,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela,

• odwołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska

kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• powołania Zespołu ds. domów pomo-
cy społecznej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• projektów apeli na XXIII Okręgowy

Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach, 

• rozłożenia na raty zaległych składek
członkowskich na rzecz samorządu,

• zorganizowania pielęgniarskiej konfe-
rencji kardiologicznej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wdniach 10 i 11 marca 2009 r.
w siedzibie Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych odbyły się trzy spo-
tkania Pełnomocnych Przedstawicieli
ORPiP. Łącznie w spotkaniu uczestniczy-
ło 115 osób. Przewodnicząca Mariola
Bartusek serdecznie przywitała wszyst-
kich zebranych, a następnie zostały omó-
wione następujące tematy:
1. Kolejne szkolenia organizowane przez

PIP w Katowicach w temacie: „Roz-
wiązywanie konfliktów. Negocjacje
w miejscu pracy” odbędą się w dni-
ach: 20 marca i 17 kwietnia 2009
w siedzibie OIPIP, Katowice ul. Fran-
cuska 16. Na szkolenie prosimy prze-
syłać zgłoszenie, informacji szczegó-
łowych udziela Dział Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych,
tel. 0 32 256 56 00.

2. Na dzień 21 kwietnia zaplanowana zo-
stała konferencja organizowana przez
PIP w Katowicach w tematyce „Zagro-

żenia biologiczne na stanowiskach
pracy w zakładach opieki zdrowotnej.
Miejsce i godzina rozpoczęcia zosta-
nie podana na stronie internetowej
OIPiP w Katowicach

3. Do biuletynu „Nasze Sprawy” plano-
wane jest włączenie nowego elemen-
tu w postaci krótkich informacji i foto-
grafii o pasjach pielęgniarek i położ-
nych. Serdecznie zapraszamy do
przesyłania materiałów na adres ma-
ilowy redakcji.

4. Na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia ukazała się lista Szkół Wyż-
szych, które otrzymały dofinansowa-
nie na aktualny nabór na studia po-
mostowe. Na obszarze działania
OIPiP w Katowicach dofinansowanie
na kształcenie pielęgniarek i położ-
nych na studiach pomostowych roz-
poczynających się wiosną w roku
2009 otrzymały następujące uczel-
nie:

1) Wyższa Szkoła Planowania Strategicz-
nego, ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbro-
wa Górnicza - 30 miejsc

2) Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, ul.
Królowej Jadwigi 18, 41-704 Ruda
Śląska - 22 miejsca

5. W związku ze zbliżającym się Okręgo-
wym Zjazdem Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach przyjęte zostały
propozycje apeli w sprawie skrócenia
5-semestralnej ścieżki kształcenia na
studiach „pomostowych” do 3 seme-
strów oraz w sprawie ujednolicenia
przepisów dotyczących specjalizacji
i kursu kwalifikacyjnego z zakresu
anestezjologii i intensywnej terapii dla
położnych.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem ter-
minów kolejnych spotkań na dni 7 i 8
kwietnia 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 11 marca 2009 roku

Koleżanki i Koledzy
Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wzbogaciła się o nowe pozycje, które prezentowaliśmy w Biuletynie OIPiP – w nu-
merze 1/2009. Tematyka zakupionych książek koncentruje się wokół: zarządzania w służbie zdrowia, marketingu, dystrybucji
usług, promocji zdrowia, zakażeń szpitalnych, polityki zdrowotnej, położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologii i wy-
branych pielęgniarstw specjalistycznych. Zapraszamy do biblioteki i czytelni – codziennie w godzinach od 8 00 -15 00. Przypomina-
my, że w Biuletynie numer 3/2009 prezentowaliśmy – Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki OIPiP w Katowicach. 
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Światowy Dzień Zdrowia 2009 Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie 

tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem

Wprewencji zakażeń szpitalnych podstawowe znaczenie ma prawidłowa higiena rąk. Powszechnie uznano fakt transmisji drob-
noustrojów poprzez ręce personelu medycznego oraz istotę prawidłowej dekontaminacji skóry rąk jako najlepszej i najtań-

szej metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym.
Nie ma obecnie przepisów prawnych zabraniających noszenia sztucznych paznokci tzw. tipsów przez pracowników zatrudnionych
w zakładach opieki zdrowotnej. Jednak doświadczenie epidemiologiczne wielu ośrodków i doniesienia ekspertów wskazują, że
sztuczne paznokcie tzw. tipsy mogą być niebezpieczne dla chorych i odgrywać negatywną rolę w rozprzestrzenianiu zakażeń szpi-
talnych, dlatego ich noszenie jest niewskazane. Podobnie niebezpieczne w aspekcie powstawania zakażeń jest noszenie w trak-
cie pracy biżuterii (szczególnie w oddziałach szpitalnych i blokach operacyjnych). Przypominam, że jednym z elementów wymie-
nionych w instrukcjach i procedurach mycia rąk jest higiena paznokci, brak biżuterii oraz zakaz malowania paznokci.
Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej są zobowiązani do wyeliminowania wszelkich wektorów przenoszenia zakażeń, w tym po
przez ręce, wdrażając stosowne procedury postępowania.

Z poważaniem
mgr Beata Ochocka

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony corocznie 7 kwiet-
nia i zwraca uwagę na ważne, ale i zaniedbane problemy

zdrowia publicznego. Jest to data upamiętniająca powstanie
Światowej Organizacji Zdrowia w 7 kwietnia 1948 r.
W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncen-
trować się na problemie bezpieczeństwa jednostek ochrony
zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowaniu pracow-
ników ochrony zdrowia do niesienia pomocy podczas katastrof.
Jednostki ochrony zdrowia – szpitale, przychodnie oraz ich per-
sonel medyczny są pierwszą kluczową linią ratowniczą dla osób
poszkodowanych w wyniku katastrof takich jak powodzie, poża-
ry, trzęsienia ziemi, huragany czy konflikty i wojny. Ośrodki zdro-
wia pełnią wiele podstawowych zadań w społecznościach lokal-
nych – służąc opieką zdrowotną, na co dzień. Są miejscem
udzielania porad, opieki nad matką i dzieckiem, punktem szcze-
pień czy specjalistycznego leczenia szpitalnego. Zadania te mu-
szą być kontynuowane w czasie sytuacji wyjątkowych. Bardzo
często, kruche systemy ochrony zdrowia nie są w stanie dalej
funkcjonować w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej.
Powoduje to zarówno natychmiastowe jak i odległe konsekwen-
cje dla zdrowa publicznego. Światowy Dzień Zdrowia 2009 jest
szansą zwrócenia uwagi na znaczenie inwestowania w infra-

strukturę zdrowotną, która będzie zdolna wytrzymać katastrofy
i nieść ludziom pomoc w nagłej potrzebie.

Jak katastrofy wpływają na zdrowie:
• Ponad 11 000 ośrodków zdrowia zostało zniszczonych

w Chinach, w prowincji Wenchuan podczas trzęsienia ziemi
w maju 2008, zmuszając dziesiątki tysięcy ludzi do szukania
pomocy gdzie indziej.

• Obecne konflikty w Etiopii i Strefie Gazy ograniczyły dostęp
do podstawowych świadczeń zdrowotnych takich jak np.
szczepienia.

• Tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 zniszczyło ponad
60% ośrodków zdrowia w Prowincji Aceh w Indonezji i zabi-
ło około 1/3 położnych z tego regionu, stanowiąc ogromny
cios dla zdrowia kobiet.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia 2009 będą koncentrowa-
ły się na wskazywaniu osiągnięć, promowaniu projektowania
i budowania bezpiecznych jednostek ochrony zdrowia, tak aby
były w stanie przetrwać katastrofy i kontynuować niesienie po-
mocy potrzebującym.

www.ptp.na1.pl

Prośba o pomoc
Szanowni Państwo!
Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z uprzejmą prośbą
o pomoc finansową lub inną formę wsparcia z uwagi na zaistnia-
łą w ostatnim czasie w moim życiu bardzo trudną sytuację.
Wskutek wybuchu pożaru dnia 24.12.2008 roku o godz. 330

doszczętnie spłonął nasz dom rodzinny w Łaziskach, przy
ul. 1-go Maja, podczas którego zginęła moja mama a moja ro-
dzina straciła cały dobytek życia. Podczas pożaru ratowałam

swoje życie i wyskoczyłam z pierwszego piętra doznając złama-
nia guza kości piętowej prawej oraz szeregu innych obrażeń
ciała. Obecnie mieszkam wraz z tatą i siostrą w jednym pokoju
u mojej 94 letniej babci.
Jeżeli ktoś chciałby nam pomóc podaję numer mojego konta
bankowego: Oddział I w Wodzisławiu Śląskim – numer konta
1410202472 0000 660202227650. 

Z wyrazami szacunku 
Magdalena Adamczyk 

Studentka II Roku Położnictwa SUM
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Krystyna Grzegorczyk ● Pielęgniarka, sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Katowicach

Konkurs „Pielęgniarka Roku 2008’’ 
II etap w województwie śląskim

Dnia 6.03.2009 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się II etap Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Pielęgniarka Roku 2008”. Jest to czwarty Konkurs organizowany z inicjatywy Koła Liderów przy Zarządzie Głównym

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 
Do Konkursu po eliminacjach w zakładach pracy naszego województwa zostało zakwalifikowanych 13 uczestniczek.
Były to:

1. Małgorzata Bargieł - PZZOZ Będzin Szpital, Czeladź 
2. Ewa Bojdoł-Gutowska - SK Nr 5, ul. Ceglana 35, Katowice
3. Katarzyna Jaworska - SPSK im. A. Mielęckiego, Katowice
4. Renata Knop - PZZOZ Będzin Szpital, Czeladź
5. Magdalena Kucharska - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
6. Ewa Kubeczek- PZZOZ Będzin, Szpital Czeladź
7. Elżbieta Maciejowska-Goj - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
8. Elżbieta Mikrut - Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
9. Dorota Orman - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

10. Anna Rymkiewicz - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie
11. Elżbieta Szynalik - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
12. Elżbieta Wąsińska - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie
13. Ewa Wróbel - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie

Komisję Konkursową oraz uczestniczki zakwalifikowane do II etapu przywitała Krystyna Grzegorczyk sekretarz ZO PTP w Kato-
wicach. Bardzo miło przywitała uczestniczki Konkursu Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Mariola Bar-
tusek życząc samych trafnych odpowiedzi i wielu sukcesów. Zarząd Oddziału PTP w Katowicach był reprezentowany przez mgr
Danutę Rudzką-Cesarz, wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału. W pracach Komisji Konkursowej brał również udział Bartosz
Szczudłowski, laureat I Konkursu, obecnie sekretarz ORPiP w Katowicach. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Warszawie reprezentowała mgr Monika Mrowicka, która zapoznała uczestniczki z regulaminem Konkursu oraz rozdała
testy. Test zawierał 60 pytań zamkniętych; czas na rozwiązanie testu 60 minut. Pytania dotyczyły historii pielęgniarstwa, etyki za-
wodowej, pielęgniarstw specjalistycznych. Test zawierał pytania o różnym stopniu trudności. 

Po 40 minutach jedna z uczestniczek rozwiązała test, pozostałe osoby wykorzystały limit czasu. Po dwukrotnym sprawdzeniu te-
stu Komisja Konkursowa ogłosiła, że największą ilość punktów uzyskała koleżanka Ewa Wróbel, na drugim miejscu z taką samą
ilością punktów koleżanka Elżbieta Wąsińska i koleżanka Anna Rymkiewicz. W III etapie Konkursu weźmie udział koleżanka Ewa
Wróbel. Konkurs odbędzie się w Bydgoszczy w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w dniu 14.05.2009 r. Patronat
Honorowy nad Konkursem objęły: Minister Zdrowia – Ewa Kopacz oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Elż-
bieta Buczkowska.

Przeczyt@j 

w internecie

• Kongres pielęgniarstwa psychiatrycznego Praga 15-17 kwietnia 2010. www.izbapiel.org.pl
• Koszty pracy pielęgniarki/położnej w wycenie Jednorodnych Grup Pacjentów. www.izbapiel.org.pl
• Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą dofinansowane w roku 2009.

www.izbapiel.org.pl
• Komunikat Nr 2 IV Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2008” III Etap.
• Pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii w zakresie: czy położna, bez względu na liczbę objętych opieką pacjentek, może pracować

tylko i wyłącznie w jednej przychodni, u jednego świadczeniodawcy? www.izbapiel.org.pl
• Dokument pt.: „Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie”. http://ec.europa.eu/index-pl.htm
• Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie na studia pomostowe od marca 2009 r. www.mz.gov.pl
• Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiące odpowiedź na stanowisko Komisji ds. Kontraktowania świadczeń

zdrowotnych NRPiP z dnia 20 stycznia 2009 r. www.izbapiel.org.pl
• Pismo Ministerstwa Zdrowia Podsekretarza Stanu Marka Habera w sprawie zbadania zarządzenia Prezesa NFZ nr

105/2008/DSOZ. www.izbapiel.org.pl
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Informacje

Informacja o spotkaniu Zespołu ds. położnych

Wdniu 10.03.2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu d.s. położnych z Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszardem Porębą. W spotka-
niu wzięła udział Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek. Głównym powodem spotkania była możliwość opublikowania

w Biuletynie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wywiadu z Panem Profesorem oraz kontrowersje narosłe wo-
kół Jego udziału w sprawie zamknięcia Izby Porodowej w Lędzinach. Profesor jednoznacznie stwierdził, że poczynione przez nie-
go kroki zmierzać miały do poprawy, obniżającego się zdaniem dyrekcji tyskiego szpitala, bezpieczeństwa pacjentek z Lędzin. 
Obecność głównych zainteresowanych, czyli położnych z zamkniętej już niestety Izby Porodowej, pozwoliła podjąć merytoryczną
dyskusję popartą faktami i liczbami. Koleżanki odwołały się do obowiązującego w ich placówce standardu kwalifikowania przez le-
karza pacjentek rodzących do porodu w Izbie. W kontekście narosłego konfliktu interpersonalnego, z nostalgią wspominały czasy
dobrych relacji pomiędzy nimi a lekarzami. Czasy, w których pacjentki bywały właśnie do nich odsyłane, również przez lekarzy dy-
żurujących w tyskiej placówce, o czym przypomniał też Pan Profesor. Rzeczowa wymiana argumentów była świetną okazją do spoj-
rzenia obiektywnym okiem na zaistniały problem przez wszystkich obecnych. Rozmowa ta pozwoliła, bowiem nie tylko ustalić stan
faktyczny, ale też sprostować niezgodności w spornych kwestiach.
Ponad dwugodzinna dyskusja zatoczyła szersze kręgi, poruszono bowiem wiele innych tematów, których główne wątki dotyczyły
płaszczyzny współdziałania położnych i lekarzy oraz bezpieczeństwa rodzących. Popierane również przez położne, stanowisko
Profesora odnośnie niepokojąco wzrastającej ilości porodów operacyjnych, ze wskazaniem możliwości organizacyjnych w ograni-
czaniu tzw. cięć na życzenie, poruszone jednak w kontekście problemu medykalizacji i komercjalizacji porodów na pewno nie wy-
czerpało zainteresowania tematem, zwłaszcza w tym ostatnim aspekcie. Szerokiej dyskusji poddano zagadnienia samodzielności
zawodowej położnych w nawiązaniu do rekomendacji ptg i ustawy o zawodzie a dotyczących prowadzenia przez położne ciąży fi-
zjologicznej, jak i podjęcia działań dotyczących umożliwienia kontraktowania porodów pozaszpitalnych.
Propozycja Profesora odnośnie częstszych kontaktów przedstawicieli obu środowisk, szczególnie w ramach paneli dyskusyjnych
spotkała się z dużą aprobatą. 
Kwestią dającą szansę na profesjonalną opartą na wzajemnym szacunku współpracę położnych i położników jest nawiązanie ak-
tywnej współpracy interdyscyplinarnej poprzez wzajemne uczestnictwo w spotkaniach tych grup zawodowych. Zintegrowanie
działań dążących do poprawy jakości opieki okołoporodowej oraz umożliwienie zdrowej kobiecie w ciąży fizjologicznej wyboru
miejsca porodu, jak i osoby przyjmującej jej poród jest możliwe tylko poprzez czynną współpracę ptg, jak i polskiego towarzystwa
położnych. Współpraca obu towarzystw i przestrzeganie zakresu kompetencji zawodowych położnych i położników powinno za-
owocować korzystnymi zmianami w spojrzeniu na szeroko promowane zdrowie a szczególnie zdrowie prokreacyjne kobiet pol-
skich.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przegrana bitwa o jedną placówkę nie oznacza przegranej batalii na linii zawodowego porozu-
mienia położnych i położników. 

Przewodnicząca Zespołu ds. położnych
mgr Joanna Kuźnik

„Systemowo rozumiana samodzielność zawodowa położnych, oparta na obowiązujących przepisach, wyraża się w tworze-
niu różnego typu podmiotów gospodarczych. Powstały NZOZ, praktyki indywidualne i grupowe. Położne mogą też działać ja-
ko tzw. położne niezależne, oferujące komercyjne usługi w miejscu wezwania. To tylko część z przykładów działania w obrę-
bie samodzielności zawodowej położnych. Jednak ta samodzielność nie jest łatwa. Często brak jest powiązań pomiędzy
ustawowymi możliwościami, a rozwiązaniami systemowymi (szczepienie noworodka po porodzie w domu, wystawianie skie-
rowań w przypadku ciąży prowadzonej przez położne, przekazywanie rodzącej do szpitala w razie wystąpienia komplikacji
podczas porodu domowego, itp.). Pomimo tego możliwość określenia zakresu świadczonych usług, poczucie satysfakcji
i odpowiedzialności za ich wykonanie, a także samorealizacja zawodowa i czynniki finansowe są bez wątpienia elementami
wpływającymi na wybór tej trudnej ścieżki zawodowej. 
Czy istnieją więc granice samodzielności zawodowej? I tak i nie. Nie ulega bowiem wątpliwości fakt, że nasze działania opar-
te powinny być na uregulowaniach prawnych i służyć dobrze pojętemu interesowi podopiecznych. Każda położna może więc
świadczyć wybraną przez siebie formę opieki na najwyższym poziomie, w swobodnie wybranym przez siebie miejscu pracy.
Jednak profesjonalizm w działaniu i świadomość własnych kompetencji oraz  kwalifikacji umożliwia nie tylko pełną samore-
alizację zawodową, ale przede wszystkim pozwala na pozostawanie w zgodzie z nakazami zasad etyki i obowiązujących
norm prawnych”.

Barbara Kotlarz
mgr pielęgniarstwa, położna, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Granice samodzielności zawodowej położnych. 
Fragment wystąpienia z Konferencji z etyki. 

Katowice, wrzesień 2008.
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W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym pracuj´ 30 lat. Bardzo dobrze pami´tam te pierwsze lata pra-
cy, kiedy w Polsce corocznie odbywa∏o si´ ponad 700 tys. porodów, a szpitali po∏o˝niczych by∏o mniej. Zawsze
w Tychach by∏o najwi´cej porodów na Âlàsku. Wówczas, aby odebraç porody w du˝ym powiecie tyskim trzeba
by∏o cz´Êç porodów odsy∏aç do Izby Porodowej w L´dzinach. Pami´tam, ˝e odsy∏aliÊmy tylko przypadki fizjo-
logiczne po Êcis∏ej selekcji w Izbie Przyj´ç Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, nawet nie
kwalifikowaliÊmy pierworódek do Izby Porodowej. W Izbie Porodowej zawsze pracowa∏y doÊwiadczone po∏o˝-

ne i doÊwiadczeni lekarze specjaliÊci. W latach 1975-1980 lek. med. Maciej Stankiewicz, a w latach 1980-2007 lek. med.
Alojzy Hudy. Kilkakrotnie w dawnych latach wizytowa∏em Izb´ Porodowà, gdy˝ dy˝urowali tam równie˝ moi asystenci.
Pomaga∏em w uzyskaniu aparatu KTG dla monitorowania porodów. Nie by∏o zastrze˝eƒ w tamtym okresie do pracy Izby
Porodowej. Sytuacja zmieni∏a si´ jednak w ostatnich latach (2006-2007). Przyjmowano pacjentki z patologià cià˝y, z obcià-
˝onym wywiadem, wyst´powa∏y powa˝ne powik∏ania Êród i poporodowe wraz ze zgonem donoszonego noworodka. 

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym w Tychach

: Bioràc pod uwag´ sytuacj´
Izby Porodowej, co tak naprawd´ zawa˝y∏o
na tym, ˝e Izba zosta∏a zamkni´ta? 
Prof. R.P.: Zgodnie z opinià krajowego

nadzoru specjalistycznego, ka˝da sala poro-

dowa musi mieç zabezpieczanie sali do wy-

konania ci´cia cesarskiego. Codziennie ob-

serwujemy na sali porodowej, ˝e fizjologicz-

nie przebiegajàcy poród, nagle zmienia si´

w ci´˝kie zagro˝enie dla rodzàcej i dziecka.

Tylko natychmiastowe ci´cie cesarskie mo˝e

uratowaç matk´ i dziecko. Takie stany jak

przedwczesne odklejenie si´ ∏o˝yska, kolizje

p´powinowe, wypadni´cie p´powiny, nag∏e

zwolnienia akcji serca p∏odu zdarzajà si´ we

wszystkich oddzia∏ach po∏o˝niczych i wyma-

gajà pe∏nej gotowoÊci sali operacyjnej i per-

sonelu. Tak zorganizowany oddzia∏ mo˝e za-

bezpieczyç matk´ i dziecko. W klinice tyskiej

sala operacyjna jest przy sali porodowej

i dzi´ki temu mo˝emy zdà˝yç i nie mamy

zgonów matek i dzieci. O tych problemach

z udzia∏em specjalistów z zagranicy mówili-

Êmy podczas XII Ogólnopolskiego Sympo-

zjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Psy-

chosomatycznej Polskiego Towarzystwa Gi-

nekologicznego, które odby∏o si´ we wrze-

Êniu 2008 roku w Tychach. W tym sympo-

zjum, jak równie˝ w jedenastu poprzednich,

zawsze uczestniczy∏o wiele po∏o˝nych.

Stwierdzam, ˝e to nie po∏o˝ne by∏y przyczy-

nà problemów Izby Porodowej. Nadzór ze

strony dyrekcji MZOZ-u nad Izbà Porodo-

wà by∏ nieodpowiedni. W ostatnich latach

przyjmowano przypadki z obcià˝onym wy-

wiadem lub patologià cià˝y. Przypadki te nie

powinny byç przyjmowane do Izby Porodo-

wej, a powinny trafiaç do szpitali, niejedno-

krotnie bezpoÊrednio na sal´ ci´ç cesarskich. 

: Dlaczego neguje si´ praktyk´
prowadzenia porodów fizjologicznych w Izbach

Porodowych w Polsce, skoro w niektórych kra-
jach UE one istniejà?
Prof. R.P.: Izby Porodowe w Polsce w mi-

nionym okresie by∏y zbyt oddalone od szpi-

tali, a to stwarza∏o problemy, a poza tym ob-

ni˝y∏a si´ liczba porodów z 750 tys. do 350

tys. rocznie. Pozosta∏a, wi´c baza szpitalna,

dla mniejszej iloÊci porodów, jak równie˝

powstawa∏y nowe szpitale. Poza tym Izby

Porodowe w Polsce nie mia∏y zabezpieczenia

w postaci sali do ci´ç cesarskich na wypadek

nag∏ych stanów zagro˝enia ˝ycia matki

i dziecka. Domy Narodzin w krajach UE

zwykle znajdujà si´ przy szpitalach. Tam te˝

trafiajà wyselekcjonowane fizjologiczne

przypadki.

: Po∏o˝ne w wyniku procesu
kszta∏cenia uzyskujà bardzo wysokie kwalifi-
kacje i samodzielnoÊç wykonywania wielu
czynnoÊci. Czy profesjonalne przygotowanie
polskich po∏o˝nych do wykonywania zadaƒ
zawodowych w warunkach pozaszpitalnych
uwa˝a Pan Profesor za niewystarczajàce?
Prof. R.P.: Codzienne obserwacje prowa-

dzone przez lekarzy po∏o˝ników i po∏o˝ne

w Polsce w oddzia∏ach patologii cià˝y i sa-

lach porodowych wskazujà, ˝e wysokie

kwalifikacje nie wystarczà, jeÊli wyst´pujà

powik∏ania. Musi byç zabezpieczenie dla

mo˝liwoÊci udzielania natychmiastowej po-

mocy. 

: Opinie pacjentek Izby Poro-
dowej w L´dzinach by∏y zawsze pozytywne,
Po∏o˝ne pracujàce w Izbie Porodowej do∏o˝y-
∏y wielu staraƒ najpierw by Izb´ zorganizo-
waç, póêniej utrzymaç opiek´ i Êwiadczenia
na wysokim poziomie. Czy bioràc pod uwag´,
i˝ pacjentki i ich rodziny sà najbardziej za-
interesowane w tej kwestii, tak naprawd´ nie
majà nic do powiedzenia?

Prof. R.P.: Wspó∏czesne po∏o˝nictwo wy-

maga urodzenia dziecka w jak najlepszym

stanie i zabezpieczenie rodzàcej przed zagro-

˝eniami, a je˝eli takie wystàpià to nale˝y na-

tychmiast i profesjonalnie post´powaç. Za-

niedbania w tym zakresie prowadzà do kon-

sekwencji prawnych, stàd sale porodowe sta-

rajà si´ skrupulatnie monitorowaç porody,

aby wczeÊnie wykrywaç zagro˝enia. Ale to

nie przeszkadza prowadziç porody w warun-

kach naturalnych, z uwzgl´dnieniem po-

trzeb kobiety rodzàcej i jej rodziny. W wielu

oddzia∏ach po∏o˝niczych istniejà pokoje do

porodu przypominajàce sypialnie domowe,

w których z rodzàcà przebywa osoba bliska. 

Faktem jest, ˝e spo∏eczeƒstwo nie posiada

wiedzy o mo˝liwych powik∏aniach. A poród

udomowiony mo˝na bezpiecznie odbywaç

w warunkach szpitalnych. 

: Aktualnie Izba Porodowa
stanowi∏a idealne rozwiàzanie dla kobiet,
które nie chcia∏y rodziç w szpitalu, ani w do-
mu, swoisty ∏àcznik mi´dzy placówkami,
Czy nie sàdzi Pan Profesor, ˝e jeÊli Izby b´dà
musia∏y posiadaç sale operacyjne na wypa-
dek potrzeby przeprowadzenia zabiegu ci´-
cia cesarskiego, to placówki te zmienià swojà
funkcj´?
Prof. R.P.: Nie widz´ przeszkód w tym, i˝

obecnoÊç sali do ci´ç cesarskich by∏aby prze-

szkodà w dotychczasowej funkcji Izby Poro-

dowej. Dla kobiet, które nie chcà przebywaç

w szpitalach mo˝e byç propozycja do wpro-

wadzenia formy porodu ambulatoryjnego,

w którym kobieta w kilka godzin po poro-

dzie opuszcza szpital i pozostaje w domu

pod opiekà po∏o˝nej. Takà form´ porodu

przeprowadziliÊmy ju˝ kilkakrotnie w naszej

klinice. Upowszechnienie takiej formy na

pewno wymaga∏oby szeregu dzia∏aƒ organi-

zacyjnych. 
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: Bioràc pod uwag´ dane staty-
styczne dotyczàce zwi´kszajàcej si´ liczby uro-
dzonych dzieci w ostatnich 4 latach i podob-
nych prognoz na nast´pne lata, czy nie by∏o
inicjatywy, która pozwoli∏aby wesprzeç ist-
niejàce placówki w odpowiednie uregulowa-
nia prawne i stworzyç szans´ kobietom na
bezpieczny poród w Izbach Porodowych? 
Prof. R.P.: Aktualnie w Polsce odbywa si´

rocznie 360 tys. porodów, To o wiele za ma-

∏o do oczekiwanych potrzeb demograficz-

nych. Uregulowania prawne przede wszyst-

kim powinny zabezpieczyç bezpieczeƒstwo

matce i dziecku. Odpowiednie uregulowania

muszà równie˝ zabezpieczyç personel pro-

wadzàcy poród (po∏o˝ne, lekarze po∏o˝nicy,

neonatolodzy i anestezjolodzy). Odpowied-

nie warunki powinny chroniç personel przed

stresem zawodowym i odpowiedzialnoÊcià

prawnà. 

: Problem ma∏ej liczby ∏ó˝ek
porodowych ju˝ si´ pojawia, jaka jest koncep-
cja Pana Profesora rozwiàzania tego proble-
mu?
Prof. R.P.: Nie obserwuj´ problemu braku

∏ó˝ek porodowych. Widz´ potrzeb´ zwi´k-

szenia ∏ó˝ek dla przypadków patologii cià˝y,

a przede wszystkim zabezpieczenia oddzia-

∏ów neonatologicznych. Palàcym proble-

mem jest zwi´kszenie oddzia∏ów intensyw-

nej opieki medycznej neonatologicznej. Mo-

ja propozycja dla po∏o˝nych chcàcych odbie-

raç poród poza szpitalem jest taka, aby swo-

jà aktywnoÊç zawodowà wykaza∏y w szko-

∏ach rodzenia, przygotowujàc pacjentki do

porodu. Po∏o˝ne wraz ze swoimi pacjentka-

mi przyje˝d˝a∏yby do sal porodowych szpi-

talnych, udomowionych. W tych salach po-

rodowych asystowa∏yby przy porodach,

a nawet mog∏yby odbieraç porody w szpita-

lach, je˝eli zawar∏yby umowy ze szpitalami

i ubezpieczeniami. Tak, wi´c by∏oby profe-

sjonalnie i bezpiecznie. Jak mówi stare przy-

s∏owie „wilk syty i owca ca∏a”.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Mariola Bartusek

Komentarz Zespołu ds. położnych 
Zpierwszych zdaƒ wypowiedzi Pana

Profesora Por´by wynika, ˝e Izba Po-

rodowa 30 lat temu funkcjonowa∏a jedynie

dlatego, ˝e du˝a iloÊç porodów nie pozwala-

∏a na obs∏u˝enie wszystkich rodzàcych w ty-

skim szpitalu i „trzeba by∏o cz´Êç porodów

odsy∏aç do izby porodowej”. Mo˝na jednak

polemizowaç z tà opinià – Izba nie dzia∏a∏a

od 30 lat, a prawie dwa razy d∏u˝ej i trudno

przypuszczaç, ˝eby jedynym powodem jej

funkcjonowania by∏ brak ∏ó˝ek szpitalnych.

Nie sàdzimy te˝, aby do Izby kierowano

„porody” – Panu Profesorowi zapewne cho-

dzi∏o o „rodzàce”, a to naprawd´ du˝a ró˝ni-

ca. W∏aÊnie na tym polega∏a przewaga izby

nad szpitalem – na podmiotowym traktowa-

niu podopiecznych - nic wi´c dziwnego, ˝e

przez lata znajdowa∏y si´ ch´tne do korzysta-

nia z us∏ug po∏o˝nych z izby. Jak sam profe-

sor pisze – doÊwiadczonych po∏o˝nych.

Wszystko zmieni∏o si´ w ostatnich latach –

w Izbie Porodowej przyjmowano pacjentki

z obcià˝onym wywiadem, co skutkowa∏o

pojawieniem si´ powik∏aƒ oko∏oporodo-

wych. To prawda, tak jak prawdà jest, ˝e

w tym okresie osobà kwalifikujàcà do poro-

du na porodówce by∏ wy∏àcznie lekarz. Na-

sze kole˝anki z L´dzin podczas spotkania

z Panem Profesorem w Okr´gowej Izbie Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych przedstawi∏y statysty-

k´ dotyczàcà np. podawania oksytocyny

w okresie, o którym piszemy. Podawano jej

zastraszajàco du˝o i w tym kontekÊcie nie

dziwi pojawianie si´ zaburzeƒ w fizjologicz-

nym przebiegu porodu. Jak wiadomo, po-

∏o˝ne nie zlecajà podawania oksytocyny.

Trudno jest te˝ zgodziç si´ z opinià, ˝e fi-

zjologicznie przebiegajàcy poród w ka˝dej

chwili mo˝e zmieniç si´ w patologi´ i ko-

nieczne jest natychmiastowe wykonanie ci´-

cia cesarskiego. OczywiÊcie, takie sytuacje

zdarzajà si´ i mo˝na je zaobserwowaç na sa-

lach porodowych. Zasadniczym pytaniem

jest tu jednak: dlaczego si´ zdarzajà?

Z praktyki wiemy (a potwierdzajà to bada-

nia), ˝e bardzo niewiele porodów w pol-

skich szpitalach mo˝na uznaç za przebiega-

jàce naturalnie – czyli bez ingerencji z ze-

wnàtrz, bez narzucania pozycji cia∏a rodzà-

cej i ograniczania jej swobody zachowania.

Po cz´Êci jest to zrozumia∏e, poniewa˝ szpi-

tal to szpital i najcz´Êciej ma swoje, wynika-

jàce z ró˝nych powodów ograniczenia. Jed-

nak zapewnienie bezpieczeƒstwa w poro-

dach pozaszpitalnych polega na zupe∏nie

czym innym, ni˝ jedynie Êcis∏y nadzór me-

dyczny – tu chodzi tak˝e o dok∏adnà obser-

wacj´ rodzàcej, o mo˝liwoÊç nawiàzania

z nià kontaktu jeszcze w okresie cià˝y,

o brak poÊpiechu, o uszanowanie naturalne-

go przebiegu porodu (m.in. niepodawanie

leków) i wnikliwà obserwacj´ – wtedy na-

prawd´ wielu patologiom da si´ zapobiec,

a przewa˝ajàcà wi´kszoÊç wychwyciç na

bardzo wczesnym etapie. Bezpieczeƒstwo

takiej opieki potwierdzone jest badaniami

naukowymi. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e prze-

cie˝ mo˝liwe jest korzystanie ze wspó∏cze-

snych mo˝liwoÊci diagnostycznych. 

Pan Profesor stwierdza, ˝e to nie dzia∏al-

noÊç po∏o˝nych by∏a przyczynà problemów

Izby porodowej. A jednak, kiedy zaniepoko-

jony Pan Profesor Ryszard Por´ba przyjecha∏

rozmawiaç o swoich zastrze˝eniach do L´-

dzin, to na spotkanie z w∏adzami MZOZ-

u nie zosta∏a zaproszona ˝adna przedstawi-

cielka po∏o˝nych z Izby, pomimo, ˝e wcze-

Êniej to same po∏o˝ne zwraca∏y si´ do Pana

Profesora o pomoc w rozwiàzaniu bulwersu-

jàcej je sytuacji.

Trudno te˝ zgodziç si´ z uwagami, co do

odleg∏oÊci Izby Porodowej od szpitali – do

Tychów i Mys∏owic mo˝na dojechaç w ciàgu

15-20 minut (szczególnie karetkà na sygna-

le) – mniej wi´cej tyle czasu potrzebuje ze-

spó∏ sali operacyjnej na przygotowanie si´

do ci´cia po otrzymaniu zg∏oszenia z Izby.

W warunkach szpitalnych jest to czas oko∏o

10 minut, a i w tej sytuacji mo˝e si´ zdarzyç

rodzàca przywieziona do nag∏ego ci´cia ce-

sarskiego, która trafia na blok operacyjny

prosto z izby przyj´ç i wymaga podj´cia nie-

zb´dnych dzia∏aƒ by móg∏ si´ rozpoczàç za-

bieg, co wyd∏u˝a czas powy˝ej 10 minut.

Domy narodzin w ró˝nych europejskich

miastach wcale nie znajdujà si´ w bezpoÊred-

nim sàsiedztwie szpitala – sà i takie, jednak

wi´kszoÊç znajduje si´ w podobnej odleg∏o-

Êci jak l´dziƒska izba.

Za czasów po∏o˝nych do Izby trafia∏y

wy∏àcznie kobiety z fizjologicznà cià˝à i tak

samo rokujàcym porodem – pragniemy

przypomnieç, ˝e w kompetencjach zawodo-

wych po∏o˝nej jest opieka nad kobietà w cià-

˝y fizjologicznej i rodzàcà – a tak˝e zakwali-

fikowanie ci´˝arnej do tej grupy. 

Nie zgadzamy si´ te˝ z opinià, jakoby

spo∏eczeƒstwo nie posiada∏o wiedzy o mo˝-

liwych powik∏aniach – wed∏ug nas kobiety,

informowane od lat o mo˝liwych komplika-

cjach, wiedzà o nich wi´cej, ni˝ o fizjologii

porodu – dotyczy to, niestety, tak˝e persone-

lu medycznego. Jak twierdzi WHO „Poród

to nie choroba” – a jednak mo˝na odnieÊç

wra˝enie, ˝e w Polsce tak w∏aÊnie jest trakto-

wany – jak choroba mogàca w ka˝dej chwili

zakoƒczyç si´ tragicznie.
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Wokół zawodu
▼

Warszawa, dnia 23 lutego 2009 r.

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-

morzàdzie piel´gniarek i po∏o˝nych

(Dz.U. Nr 41, póz. 178 ze zm.) w art. 7 ust.

l pkt 2 stanowi, ˝e na list´ cz∏onków okr´go-

wej izby wpisuje si´ piel´gniarki i po∏o˝ne,

które zamierzajà wykonywaç lub wykonujà

zawód na obszarze dzia∏ania izby. W myÊl

art. 9 pkt 4 wskazanej ustawy, cz∏onek samo-

rzàdu zobowiàzany jest regularnie op∏acaç

sk∏adk´ cz∏onkowskà.

Przepisy ustawy o samorzàdzie piel´-

gniarek i po∏o˝nych zastosowanie majà do

stanów faktycznych i prawnych, jakie za-

chodzà na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Generalnà zasadà jest, ˝e cz∏onek samorzà-

du piel´gniarek i po∏o˝nych zobligowany

jest do op∏acania sk∏adek w zwiàzku z fak-

tem przynale˝noÊci do samorzàdu. Jednak˝e

podj´ta przez IV Krajów}- Zjazd Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych Uchwa∏a Nr 13 z dnia 10

grudnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci sk∏ad-

ki cz∏onkowskiej oraz zasad jej podzia∏u do-

puszcza w niektórych sytuacjach mo˝liwoÊç

zwolnienia piel´gniarki, po∏o˝nej z obo-

wiàzku p∏acenia sk∏adki. Zgodnie z § 4 pkt

3 uchwa∏y z p∏acenia sk∏adek cz∏onkowskich

zwolnione sà piel´gniarki i po∏o˝ne, które

zaprzesta∏y wykonywania zawodu na swój

wniosek. Je˝eli zatem piel´gniarka, po∏o˝na

wyje˝d˝ajàca do pracy poza granice RP z∏o-

˝y wniosek o zwolnienie jej z obowiàzku

p∏acenia sk∏adki na czas pobytu poza RP.

Wówczas wniosek ten winien byç uwzgl´d-

niony, poniewa˝ piel´gniarka, po∏o˝na

z w∏asnej inicjatywy zaprzestaje aktywnego

wykonywania zawodu na terenie dzia∏ania

danej izby.

Nie sà znane mi ˝adne regulacje prawne

obowiàzujàce we wszystkich krajach cz∏on-

kowskich UE, dotyczàce zasad op∏acania

sk∏adek w jakiejkolwiek korporacji zawodo-

wej. Kwestie powy˝sze uregulowane sà

w ka˝dym paƒstwie cz∏onkowskim odr´bnie.

Radca Prawny NRPiP
Iwona Choromańska
www.izbapiel.org.pl

Opinia prawna w sprawie obowiązku opłacania składek
przez pielęgniarkę i położną, 
wykonującą zawód w innym kraju Unii Europejskiej, niż Polska

Prawnik radzi

Nale˝y te˝ zwróciç uwag´, ˝e (co po-

twierdzajà badania) – nawet sta∏e elektro-

niczne monitorowanie porodu nie skutkuje

lepszym stanem rodzàcych si´ dzieci;

zwi´ksza natomiast iloÊç porodów zabiego-

wych. Wydaje si´, wi´c ˝e w tym kontekÊcie

kluczowà sprawà nie jest wi´ksze zabezpie-

czenie techniczne, ale zmiana sposobu spra-

wowania opieki nad rodzàcà. Godna roz-

propagowania jest opcja porodów ambula-

toryjnych, tak˝e mo˝liwoÊç sprawowania

indywidualnej opieki po∏o˝niczej nad ro-

dzàcà, o której mówi Pan Profesor; nie

mo˝na jednak stawiaç znaku równoÊci mi´-

dzy nawet najbardziej przyjaznym szpita-

lem a domem narodzin. Tak jak najlepszy

nawet pensjonat nie daje tych samych mo˝-

liwoÊci, co wakacje pod namiotem – tak ˝a-

den szpital nie b´dzie si´ móg∏, pod pewny-

mi wzgl´dami, równaç z domem narodzin.

Wed∏ug nas kobiety w fizjologicznej cià˝y

powinny mieç wybór pomi´dzy ró˝nymi

rodzajami opieki po∏o˝niczej w zale˝noÊci

od swoich preferencji, a my, po∏o˝ne, czuje-

my si´ powo∏ane i kompetentne, aby im to

umo˝liwiç. 

Sprawa l´dziƒskiej Izby jest dla nas smutna

i bardzo symboliczna. Czujemy rozgorycze-

nie, ˝e nie wzi´to pod uwag´ ani postulatów

po∏o˝nych, ani zdania kobiet w tej sprawie.

Niestety, spotkanie z Panem Profesorem

Por´bà,  i wywiad z Nim nie przekona∏y na-

szego Êrodowiska, ˝e zamkni´cie ostatniej

polskiej izby porodowej by∏o dobre i ko-

nieczne.

Zespół ds. położnych

Kodeks pracy w art. 1011 – 1014 wpro-

wadzi∏ mo˝liwoÊç umownego ustano-

wienia przez strony stosunku pracy zakazu

konkurencji pracownika wobec pracodawcy

w czasie trwania lub po ustaniu stosunku

pracy. Zatem zakaz ten oznacza, i˝ pracow-

nik winien powstrzymaç si´ od prowadzenia

konkurencyjnej dzia∏alnoÊci na w∏asny ra-

chunek oraz od podejmowania zatrudnienia

w ramach stosunku pracy lub na podstawie

umowy cywilnoprawnej na rzecz innego

podmiotu prowadzàcego takà dzia∏alnoÊç. 

Przepisy Kodeksu pracy nie definiujà po-

j´cia dzia∏alnoÊci konkurencyjnej. W doktry-

nie i nauce prawa pracy powszechnie przyj´-

to, i˝ przez dzia∏alnoÊç konkurencyjnà nale˝y

rozumieç dzia∏alnoÊç tego samego rodzaju,

co dzia∏alnoÊç prowadzona lub nawet plano-

wana przez pracodawc´1. Za dzia∏alnoÊç

konkurencyjnà uznaç nale˝y równie˝ cz´-

Êciowe pokrywanie si´ zakresów dzia∏alno-

Zakaz konkurencji pracownika z pracodawcą

Bar∏omiej Rupik ● Mgr prawa, Specjalista ds. spraw prawnych

Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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Êci2. Doprecyzowanie zakresu dzia∏aƒ kon-

kurencyjnych, od których winien powstrzy-

maç si´ pracownik winno nastàpiç w umo-

wie zawartej z pracodawcà. Natomiast umo-

wa o powstrzymaniu si´ pracownika od

konkurencji z pracodawcà nie mo˝e zabra-

niaç pracownikowi podj´cia jakiegokolwiek

innego równoleg∏ego zatrudnienia. 

Zakaz konkurencji, o którym mowa

w art. 1011 Kodeksu pracy nie obowiàzuje

z mocy ustawy, którà jest Kodeks pracy, lecz

obowiàzuje dopiero na mocy odr´bnej

umowy. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wpro-

wadzenia do umowy o prac´ dodatkowych

postanowieƒ zwiàzanych z zakazem konku-

rencji. Zgodnie z art. 1013 Kodeksu pracy,

umowa o zakazie konkurencji dotyczàca

czasu trwania stosunku pracy, jak równie˝

okresu po ustaniu stosunku pracy, wymaga

pod rygorem niewa˝noÊci formy pisemnej.

Odmowa zawarcia umowy wyra˝ona w cza-

sie trwania stosunku pracy mo˝e stanowiç

uzasadnionà przyczyn´ wypowiedzenia

umowy o prac´3.

Pracownikowi, który zawar∏ umow´

o zakazie konkurencji obowiàzujàcà tylko

i wy∏àcznie w czasie trwania stosunku pracy,

nie przys∏uguje z mocy prawa prawo do ja-

kiegokolwiek odszkodowania czy dodatku.

Jednak˝e strony mogà zapisaç w umowie, i˝

pracownik za ten okres b´dzie otrzymywa∏

okreÊlony ekwiwalent. W przypadku z∏ama-

nia przez pracownika zakazu i wyrzàdzenia

pracodawcy szkody, pracodawca mo˝e do-

chodziç jej naprawienia na podstawie prze-

pisów Kodeksu pracy o pracowniczej odpo-

wiedzialnoÊci materialnej, (co do zasady

w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodze-

nia pracownika, a w razie umyÊlnego wyrzà-

dzenia szkody – w pe∏nej wysokoÊci). Wa-

runkiem odpowiedzialnoÊci odszkodowaw-

czej pracownika z tytu∏u naruszenia zakazu

konkurencji w czasie trwania stosunku pra-

cy jest zawinione wyrzàdzenie pracodawcy

szkody stanowiàcej normalne nast´pstwo

naruszenia zakazu konkurencji4.

Nawet jednorazowe naruszenie zakazu

konkurencji mo˝e stanowiç przyczyn´ uza-

sadniajàcà rozwiàzanie przez pracodawc´

umowy o prac´ za wypowiedzeniem,

a w niektórych przypadkach bez wypowie-

dzenia z winy pracownika. Je˝eli nie zawar-

to umowy o zakazie konkurencji, to

w aspekcie naruszenia pracowniczego obo-

wiàzku dba∏oÊci o dobro zak∏adu pracy (art.

100 § 2 pkt 4 k.p.) jako przyczyny uzasad-

niajàcej wypowiedzenie nale˝y oceniaç, czy

podj´cie przez pracownika dzia∏alnoÊci kon-

kurencyjnej wobec pracodawcy stanowi na-

ruszenie jego interesów, godzi w dobro za-

k∏adu pracy lub wyrzàdza (mo˝e wyrzàdziç)

szkod´5.

Je˝eli pracownik ma dost´p do szczegól-

nie wa˝nych informacji, których ujawnienie

mog∏oby naraziç pracodawc´ na szkod´,

strony mogà zawrzeç umow´ o zakazie kon-

kurencji obowiàzujàcym po ustaniu stosun-

ku pracy (tzw. klauzula konkurencyjna).

Przez szczególnie wa˝ne informacje nale˝y

rozumieç informacje stanowiàce tajemnic´

przedsi´biorstwa, ale tak˝e inne, których

ujawnienie mog∏oby naraziç pracodawc´ na

szkod´. O zawarciu przedmiotowej umowy

w konkretnej sytuacji decyduje, wy∏àcznie

podczas trwania stosunku pracy, pracodaw-

ca, natomiast pracownik nie musi si´ na za-

warcie takiej umowy zgodziç. Kodeks pracy

nie ogranicza czasu obowiàzywania zakazu

konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Klauzula konkurencyjna przestaje obowiàzy-

waç przed ustalonym terminem w razie usta-

nia przyczyn uzasadniajàcych ten zakaz oraz

w razie nie wywiàzywania si´ pracodawcy

z obowiàzku wyp∏aty odszkodowania. Sàd

Najwy˝szy stwierdzi∏, i˝ nie wywiàzywanie

si´ pracodawcy z obowiàzku wyp∏aty od-

szkodowania pracownikowi, przez co prze-

staje obowiàzywaç zakaz konkurencyjnoÊci,

nie zwalnia pracodawcy z obowiàzku zap∏a-

ty odszkodowania za ca∏y okres obj´ty umo-

wà, chyba ˝e coÊ innego wynika z treÊci

umowy6.

Z tytu∏u obowiàzywania zakazu konku-

rencji po ustaniu stosunku pracy pracownik

otrzymuje od by∏ego pracodawcy odszkodo-

wanie w wysokoÊci przewidzianej w umo-

wie, jednak˝e nie ni˝szej ni˝ 25% wynagro-

dzenia otrzymywanego przez pracownika

przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodo-

wanie to mo˝e byç wyp∏acane jednorazowo

lub w miesi´cznych ratach, stosownie do tre-

Êci umowy. W przypadku, gdy w umowie

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku

pracy, nie okreÊlono wysokoÊci odszkodowa-

nia, pracownik ma prawo do odszkodowa-

nia w minimalnej wysokoÊci z art. 1012 § 3

Kodeksu pracy (tj. 25% otrzymywanego

przez pracownika wynagrodzenia przed

ustaniem stosunku pracy)7. 

PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ pracownik

po zmianie zatrudnienia w ramach umowy

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku

pracy, nie musi w ramach umowy o zakazie

konkurencji po ustaniu stosunku pracy, in-

formowaç by∏ego pracodawcy o wszystkich

swoich planach zawodowych8 9.

Przepisy Kodeksu pracy nie stanowià

o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà

by∏emu pracodawcy przez naruszenie zakazu

konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Za-

tem by∏y pracodawca mo˝e dochodziç od

by∏ego pracownika odszkodowania na zasa-

dach ogólnych okreÊlonych w Kodeksie cy-

wilnym (art. 300 Kodeksu pracy). 

Dopuszczalne jest zastrze˝enie w umowie

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku

pracy kary umownej na rzecz by∏ego praco-

dawcy w razie niewykonania lub nienale˝yte-

go wykonania obowiàzku powstrzymania si´

od dzia∏alnoÊci konkurencyjnej (art. 483 Ko-

deksu cywilnego)10. Ocena ra˝àcego wygó-

rowania kary umownej okreÊlonej w umowie

o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku

pracy powinna byç odniesiona do wysokoÊci

ustalonego w tej umowie odszkodowania,

a nie do wysokoÊci jego miesi´cznej raty11.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem

Sàdu Najwy˝szego, pracownik, który zawar∏

umow´ o zakazie konkurencji, narusza jej

postanowienia, gdy pracuje w podobnej fir-

mie, choçby nawet nie na takim samym sta-

nowisku12.

Wymaga podkreÊlenia fakt, i˝ przepisy

Kodeksu pracy o umownym zakazie konku-

rencji nie naruszajà ustawowych zakazów

konkurencji zawartych w przepisach odr´b-

nych (art. 1014 Kodeksu pracy). W szcze-

gólnoÊci zakaz taki ustanowi∏ art. 11 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.

Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z póên.

Zm.), stanowiàcy, i˝ czynem nieuczciwej

konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub

wykorzystanie cudzych informacji stano-

wiàcych tajemnice przedsi´biorstwa (m. in.

przez pracownika przez okres trzech lat od

ustania stosunku pracy, chyba ˝e umowa

stanowi inaczej) albo ich nabycie od osoby

nieuprawnionej, je˝eli zagra˝a lub narusza

interes przedsi´biorcy. Jednak˝e koniecz-

noÊç przestrzegania przez by∏ego pracowni-

ka przepisów ustawy zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji, nie jest równoznaczne

z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku

pracy13.

1 Wyrok SN z dnia 24 paêdziernika 2006 r., II PK

39/06

2 Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2008 r., II PK 127/07

3 Wyrok SN z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r., I PK 411/02

4 Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r., II PK 191/04

5 Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06

6 Uchwa∏a SN z dnia 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01

7 Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2001 r., I PKN 742/00

8 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 wrzeÊnia 2008 r.,

I SA/Ke 237/08

9 Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2008 r., II PK 127/07

10 Wyrok SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I PK 183/07

11 Wyrok SN z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 359/06

12 Wyrok SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I PK 183/07

13 Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 r., II PK 45/07
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Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, wieloletni 

pracownik Bloku Operacyjnego II Oddzia∏u Kardiochirurgii SUM

Nowoczesna opieka piel´gniarska nad

pacjentem opiera si´ na prowadzeniu

procesu piel´gnowania. Daje on mo˝liwoÊç

zindywidualizowania opieki nad pacjentem

wykonywanej w sposób profesjonalny z u˝y-

ciem naukowych metod rozwiàzywania pro-

blemów i podejmowania decyzji.

Piel´gniarka gromadzi dane niezb´dne

do rozpoznania stanu biologicznego, psy-

chicznego i spo∏ecznego pacjenta na podsta-

wie badania fizykalnego oraz wywiadu piel´-

gniarskiego. Podczas badaƒ fizykalnych pie-

l´gniarka zapewnia pacjentowi ca∏kowità in-

tymnoÊç i poszanowanie godnoÊci osobistej.

Przy wywiadzie piel´gniarskim mo˝e uczest-

niczyç rodzina, je˝eli pacjent wyrazi na to

zgod´. Mo˝e byç to bardzo przydatne, gdy˝

pacjent w stanie stresu, jakim jest fakt hospi-

talizacji i zabieg operacyjny, mo˝e o niektó-

rych rzeczach nie pami´taç, a ponadto naj-

bli˝sza rodzina jest bardzo dobrym êród∏em

informacji o samym pacjencie. Piel´gniarka

gromadzi dane o pacjencie przy jego przyj´-

ciu, a w trakcie ca∏ej hospitalizacji sukcesyw-

nie je uzupe∏nia.

Piel´gniarka spotyka si´ z pacjentem

w miejscu zapewniajàcym swobod´ rozmo-

wy oraz poszanowanie intymnoÊci pacjenta

i przyst´puje do oceny poszczególnych uk∏a-

dów.

Układ sercowo-naczyniowy
Najistotniejszà na oddziale kardiochirurgii

jest ocena uk∏adu sercowo-naczyniowego. Pie-

l´gniarka os∏uchuje cz´stoÊç i rytm pracy serca

przyk∏adajàc s∏uchawk´ stetoskopu w 5 mi´-

dzy˝ebrzu w linii Êrodkowoobojczykowej na

poziomie koniuszka serca. Kolejnym bada-

niem jest palpacyjne badanie t´tna obwodo-

wego na t´tnicach szyjnych, promieniowych,

udowych, podkolanowych i grzbietowych

stopy. Piel´gniarka dokonuje pomiaru cz´sto-

Êci, napi´cia i rytmu. Przy regularnym rytmie,

t´tno mierzy si´ przez 30 sekund, natomiast

przy wyst´powaniu niemiarowoÊci przez

1 minut´. Nast´pnie piel´gniarka dokonuje

pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi, pami´tajàc

o obowiàzujàcych zasadach prawid∏owego

pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi.

Układ oddechowy
Piel´gniarka liczy oddechy przez ca∏à mi-

nut´ i ocenia ich charakter. Zwraca uwag´ na

rytm i g∏´bokoÊç oddechów oraz w∏àczanie

si´ dodatkowych mi´Êni oddechowych. Ob-

serwuje symetri´ ruchów oddechowych i oce-

nia dolegliwoÊci bólowe zwiàzane z oddycha-

niem. Zasi´ga informacji czy pacjent kaszle,

a je˝eli tak, to jaki charakter ma kaszel. 

Pos∏ugujàc si´ klasyfikacjà d∏awicy piersio-

wej wed∏ug CCS – Kanadyjskiego Towarzy-

stwa Kardiologicznego (Canadian Cardiova-

scular Society) (tab. 1) oraz klasyfikacjà nie-

wydolnoÊci serca wed∏ug NYHA – Nowojor-

skiego Towarzystwa Kardiologicznego (New

York Hart Association) (tab. 2) piel´gniarka

ocenia stopieƒ tolerancji wysi∏ku fizycznego,

dusznoÊci i dolegliwoÊci bólowych. 

Szczególnie dok∏adnie nale˝y odnotowaç:
• charakter i umiejscowienie bólu; 

• czynniki nasilajàce ból;

• czas trwania dolegliwoÊci i okolicznoÊci,

w których najcz´Êciej wyst´pujà;

• powiàzanie z konkretnà porà dnia;

• miejsce, w którym ból jest najsilniejszy;

• promieniowanie do innych cz´Êci cia∏a;

• towarzyszàcà dolegliwoÊciom bólowym

dusznoÊç.

Gromadzenie danych do procesu pielęgnowania pacjenta 
przed zabiegiem kardiochirurgicznym

Klasa NYHA Charakterystyka
I Bez ograniczenia aktywności fizycznej. Zwykły wysiłek nie powoduje nad-

miernego zmęczenia, duszności, kołatań serca ani bólu wieńcowego.
II Niewielkie ograniczenie aktywności fizycznej. Chory bez dolegliwości spo-

czynkowych. Zwykły wysiłek wywołuje zmęczenie, duszność, kołatania
serca lub bóle wieńcowe.

III Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej. Chory bez dolegliwości spo-
czynkowych. Mały wysiłek wywołuje zmęczenie, duszność, kołatania ser-
ca lub bóle wieńcowe.

IV Brak możliwości wykonania jakiegokolwiek wysiłku bez dyskomfortu. Do-
legliwości mogą występować w spoczynku.

Klasa CCS Charakterystyka
1 Zwykła aktywność fizyczna (spacer, wchodzenie po schodach) nie powo-

duje bólu wieńcowego. Ból pojawia się po dużych i/lub długich wysiłkach.
2 Niewielkie ograniczenie zwykłej aktywności. Ból po szybkim marszu lub

wchodzeniu po schodach, w czasie wysiłków wykonywanych po posił-
kach, przy niskiej temperaturze, po emocjach lub w pierwszych godzinach
po wstaniu z łóżka. W zwykłych warunkach chory bez dolegliwości prze-
chodzi co najmniej 200 m i wchodzi na pierwsze piętro.

3 Znaczne ograniczenie zwykłej aktywności. W normalnych warunkach dole-
gliwości obecne po przejściu mniej niż 200 m i wejściu na pierwsze piętro.

4 Niemożność wykonania jakiejkolwiek czynności bez dyskomfortu. Bóle
mogą występować w spoczynku.

Tabela 1. Klasyfikacja czynnościowa choroby niedokrwiennej serca wg CCS.

Tabela 2. Klasyfikacja czynnościowa chorych z niewydolnością serca wg NYHA.
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Skóra
Dotyk i obserwacja pozwala na ocen´ krà-

˝enia obwodowego i utlenowania krwi oraz

wczesne wykrycie i ró˝nicowanie sinicy cen-

tralnej i obwodowej. Sinica centralna jest wy-

nikiem upoÊledzenia wymiany gazowej

w p∏ucach i hipoksemii, czego przyczynà jest

istniejàca niewydolnoÊç krà˝enia lub odde-

chowa. Sinica obwodowa jest spowodowana

zwolnionym przep∏ywem krwi przez naczy-

nia w∏osowate i mo˝e wyst´powaç przy pra-

wid∏owo utlenowanej krwi w wyniku niewy-

dolnoÊci krà˝enia i jego centralizacji, czyli t∏o-

czenia krwi przez serce tylko do najwa˝niej-

szych organów kosztem krà˝enia obwodowe-

go. Piel´gniarka zwraca wi´c szczególnà uwa-

g´ na zabarwienie skóry, warg, p∏atków ucha

i p∏ytek paznokciowych (nie mogà byç poma-

lowane lakierem!) oraz ocieplenie dystalnych

cz´Êci koƒczyn za pomocà dotyku. W celu

sprawdzenia w∏oÊniczkowego przep∏ywu

krwi mo˝na ucisnàç p∏ytk´ paznokcia, p∏atek

ucha lub skór´ na czole a˝ do jej zbledni´cia,

a nast´pnie zwolniç ucisk i obserwowaç, jak

szybko wraca normalne zabarwienie. Normà

jest powrót prawid∏owego zabarwienia poni-

˝ej 2 sekund. ObecnoÊç plamistych lub punk-

cikowatych wybroczyn na skórze mo˝e wska-

zywaç na zaburzenia krzepliwoÊci krwi lub

zatory pochodzàce z lewej komory serca. Pie-

l´gniarka sprawdza równie˝ stan nawil˝enia

i napi´cia skóry. Obserwujàc powy˝sze obja-

wy piel´gniarka jednoczeÊnie ocenia czy nie

wyst´pujà obrz´ki oraz zwraca uwag´ na stan

higieniczny skóry i ewentualne zmiany na

skórze. Ponadto uzyskuje informacje o wra˝-

liwoÊci i ewentualnych uczuleniach zwiàza-

nych ze stosowaniem Êrodków kosmetycz-

nych i chemicznych.

Układ pokarmowy
Majàc do dyspozycji dane o wzroÊcie

i masie cia∏a pacjenta, piel´gniarka oblicza

wskaênik masy cia∏a – BMI (Body Mass In-

dex) pos∏ugujàc si´ nast´pujàcym wzorem:

BMI = masa cia∏a (w kg) : [wzrost (w m)]2.

Optymalne wartoÊci BMI wg WHO przed-

stawia tabela 3.

Nast´pnie piel´gniarka przyst´puje do

oceny stanu jamy ustnej i uz´bienia, mo˝li-

woÊci po∏ykania, wyst´powania nudnoÊci

i wymiotów. Wykonuje wywiad co do przy-

zwyczajeƒ ˝ywieniowych pacjenta oraz sto-

sowanej podczas leczenia diety. Zwraca

szczególnà uwag´ na czynniki ryzyka chorób

serca, mia˝d˝ycy i nadciÊnienia t´tniczego,

a wi´c na zawartoÊç w diecie:

• bogatoenergetycznego po˝ywienia o du-

˝ej zawartoÊci t∏uszczów zwierz´cych

i cholesterolu;

• du˝ych iloÊci soli kuchennej i pokarmów

bogatych w sód (> 5g NaCl/dob´);

• kawy i alkoholu (> 30g etanolu u m´˝-

czyzn i > 20g – u kobiet);

• potraw wzdymajàcych i ci´˝ko strawnych;

• oraz na nieregularne spo˝ywanie posi∏-

ków.

Ocenia apetyt i pragnienie oraz pyta o regu-

larnoÊç wydalania oraz ewentualne dolegliwo-

Êci bólowe ze strony uk∏adu pokarmowego.

Układ moczowo-płciowy
Piel´gniarka bierze pod uwag´ wydalanie

moczu, dolegliwoÊci bólowe ze strony ca∏e-

go uk∏adu oraz wyst´powanie obrz´ków.

U kobiet zbiera wywiad dotyczàcy miesiàcz-

kowania, klimakterium lub menopauzy,

a m´˝czyzn pyta o problemy zwiàzane

z przerostem gruczo∏u krokowego.

Układ kostno-mięśniowy
Kolejnà istotnà kwestià, szczególnie do

okreÊlenia stopnia samoopieki pacjenta, jest

sprawnoÊç uk∏adu kostno-mi´Êniowego. Pie-

l´gniarka ocenia sprawnoÊç ruchowà koƒ-

czyn, sposób poruszania si´, sprz´t ortope-

dyczny, je˝eli jest u˝ywany przez pacjenta,

oraz, jak przy ocenie ka˝dego uk∏adu, wyst´-

powanie dolegliwoÊci bólowych. Zbiera tak-

˝e informacje na temat upodobaƒ i przyzwy-

czajeƒ dotyczàcych sposobów rekreacji i ak-

tywnoÊci fizycznej.

Narządy zmysłów
Na koniec wywiadu dotyczàcego stanu

fizycznego pacjenta piel´gniarka ocenia jego

narzàdy zmys∏ów. Pyta o jakoÊç widzenia,

u˝ywanie szkie∏ korygujàcych, powonienie,

smak i dotyk. W trakcie przeprowadzanej

rozmowy piel´gniarka stara si´ równie˝ oce-

niç jakoÊç s∏uchu pacjenta.

Układ nerwowy 
i stan psychiczny

W trakcie badaƒ i wywiadu z pacjentem

piel´gniarka powinna okreÊliç stan uk∏adu

nerwowego i psychicznego pacjenta oraz za-

obserwowaç wszelkie nieprawid∏owoÊci.

Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na:
• stan ÊwiadomoÊci;

• zaburzenia mowy;

• dr˝enia mi´Êniowe;

• mo˝liwoÊci umys∏owe w zakresie rozu-

mienia, zapami´tywania, logicznego my-

Êlenia;

• orientacji co do czasu miejsca i osoby.

Powinna równie˝ ustaliç postaw´ pacjen-

ta wobec sytuacji ˝yciowej przed hospitaliza-

cjà, samej choroby, koniecznoÊci pozostania

w szpitalu, proponowanego leczenia i piel´-

gnacji oraz ustaliç reakcj´ pacjenta na choro-

b´ i jej znaczenie dla niego.

Dane społeczno-
środowiskowe, kulturowe
i duchowe

Piel´gniarka uzyskuje informacje na te-

mat stanu cywilnego pacjenta, jego wy-

kszta∏cenia, wykonywanego zawodu i wa-

runków pracy, warunków mieszkaniowych,

poziomu samoopieki oraz osób wspólnie za-

mieszkujàcych z pacjentem. Pyta o oczeki-

wania pacjenta zwiàzane z praktykami reli-

gijnymi oraz informuje o opiece duszpaster-

skiej na terenie szpitala. O ile to mo˝liwe,

ocenia tak˝e relacje panujàce pomi´dzy po-

szczególnymi cz∏onkami rodziny. Istotne sà

równie˝ przyzwyczajenia pacjenta i zacho-

wania uwarunkowane kulturà i tradycjà.

Zbiera równie˝ wywiad na temat chorób

wyst´pujàcych w rodzinie, szczególnie cho-

rób uk∏adu krà˝enia, psychicznych oraz no-

wotworów.

Na podstawie dok∏adnie zgromadzonych

danych piel´gniarka mo˝e przystàpiç do sta-

wiania diagnoz piel´gniarskich, okreÊlenia

celów opieki oraz planowania interwencji

piel´gniarskich w celu zapewnienia kom-

pleksowej i indywidualnej opieki nad pacjen-

tem przed zabiegiem operacyjnym.
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Klasyfikacja Wartość BMI
wg WHO (kg/m2)
prawidłowa masa ciała 18,5 – 24,9
nadwaga 25 – 29,9
otyłość Io 30 – 34,9
otyłość IIo 35 – 39,9
otyłość IIIo > 40,0

Tabela 3. Klasyfikacja masy ciała
na podstawie BMI.
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Dokumentacja medyczna bloku operacyjnego
Ka˝dy zak∏ad opieki zdrowotnej ma obo-

wiàzek prowadzenia dok∏adnej doku-

mentacji medycznej. Zasady prowadzenia

tej˝e dokumentacji m.in. na bloku operacyj-

nym reguluje Rozporzàdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji

medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej

oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr

247 poz. 1819). Zgodnie z definicjà: doku-

mentem medycznym staje si´ ka˝dy fizycznie

wyodr´bniony noÊnik informacji, który za-

wiera, co najmniej: oznaczenie pacjenta po-

zwalajàce na ustalenie to˝samoÊci, oznacze-

nie zak∏adu (szpitala) ze wskazaniem jednost-

ki organizacyjnej (oddzia∏u), dane o stanie

zdrowia/udzielonych Êwiadczeniach, dat´ spo-

rzàdzenia (Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r.

o zak∏adach opieki zdrowotnej).

Zgodnie z treÊcià rozporzàdzenia doku-

mentacj´ nale˝y prowadziç czytelnie, kolejne

wpisy sporzàdza si´ w porzàdku chronolo-

gicznym, zaznaczajàc koniec ka˝dego wpisu,

który powinien byç uwieƒczony podpisem

osoby go sporzàdzajàcej wraz z podaniem

danych identyfikacyjnych. Wpis dokonany

w dokumentacji nie mo˝e byç z niej usuni´-

ty, a jeÊli zosta∏ dokonany b∏´dnie, nale˝y go

skreÊliç oraz zaopatrzyç datà skreÊlenia

i podpisem osoby dokonujàcej skreÊlenia.

Dokumenty, które zgodnie z rozporzà-
dzeniem muszà byç prowadzone na bloku
operacyjnym to:
• ksi´ga zabiegów,

• ksi´ga bloku operacyjnego lub sali opera-

cyjnej,

• karta przebiegu znieczulenia (je˝eli by∏o

wykonywane w zwiàzku z udzielonymi

Êwiadczeniami zdrowotnymi),

• protokó∏ operacyjny.

Rozporzàdzenie okreÊla dok∏adnie, jakie
informacje powinna zawieraç ksi´ga blo-
ku lub sali operacyjnej:
1) numer kolejny pacjenta w ksi´dze;

2) dane identyfikujàce pacjenta;

3) kod identyfikacyjny oddzia∏u, na którym

pacjent przebywa∏;

4) rozpoznanie przedoperacyjne i dane iden-

tyfikujàce lekarza kierujàcego na zabieg

operacyjny, a je˝eli kierujàcym jest inny za-

k∏ad – tak˝e dane identyfikujàce ten zak∏ad;

5) dane identyfikujàce lekarza kwalifikujàce-

go pacjenta do zabiegu operacyjnego;

6) dat´ rozpocz´cia oraz zakoƒczenia zabie-

gu operacyjnego – ze wskazaniem roku,

miesiàca, dnia oraz godziny i minuty

w systemie 24-godzinnym;

7) adnotacje o rodzaju i przebiegu zabiegu

operacyjnego;

8) szczegó∏owy opis zabiegu, operacji wraz

z rozpoznaniem pooperacyjnym, podpi-

sany odpowiednio przez osob´ wykonu-

jàcà zabieg, operacj´;

9) zlecone badania diagnostyczne;

10) rodzaj znieczulenia zastosowanego u pa-

cjenta i jego szczegó∏owy opis podpisa-

ny przez lekarza anestezjologa;

11) dane identyfikujàce osób wchodzàcych

odpowiednio w sk∏ad zespo∏u operacyj-

nego, zespo∏u zabiegowego, zespo∏u

anestezjologicznego oraz ich podpisy,

z wyszczególnieniem osoby wykonujà-

cej operacj´, zabieg oraz ich podpisy.

W przypadku zabiegów operacyjnych wy-

konywanych metodà endoskopowa (laparo-

skopowà, torakoskopowà, cystoskopowà, ar-

troskopowà) cz´sto ich przebieg filmowany

jest na taÊmie video, które przechowywane sà

nast´pnie na oddziale zabiegowym, co naj-

mniej przez okres 6 miesi´cy. 

Ksi´ga zabiegów operacyjnych to w przy-

padku ma∏ych bloków operacyjnych cz´sto

jedna ksi´ga operacyjna, gdzie w du˝ych wie-

loprofilowych blokach cz´sto ka˝da sala ope-

racyjna posiada w∏asnà ksi´g´, bàdê te˝

wszystkie zabiegi wpisywane sà kolejno do

jednej ksià˝ki. Bardzo wa˝ne jest tutaj, aby

zabieg operacyjny zosta∏ opisany bezpoÊred-

nio po jego zakoƒczeniu (ma to na celu unik-

ni´cie pomy∏ek w opisie szczegó∏ów dotyczà-

cych kolejno operowanych pacjentów).

Bardzo wa˝nym elementem pracy ka˝dej

piel´gniarki/po∏o˝nej na bloku operacyjnym

jest mo˝liwoÊç dokumentowania swojej pra-

cy. Niestety w wielu szpitalach istnieje luka

w dokumentacji w∏aÊnie piel´gniarki/po∏o˝-

nej operacyjnej. Zdarzajà si´, bowiem sytu-

acje, ˝e operowani pacjenci po opuszczeniu

szpitala zak∏adajà sprawy sàdowe dotyczàce

b∏´dów w sztuce medycznej. W takich sytu-

acjach ta dokumentacja jest dla piel´gniar-

ki/po∏o˝nej niezwykle wa˝na, poniewa˝ bez

tego, nie ma ona ˝adnych dowodów na w∏a-

snà obron´. Czasem same ksià˝ki operacyjne

sà prowadzone niedbale; poza danymi oso-

bowymi pacjenta, nazwiskiem chirurga (ope-

ratora) oraz opisem rodzaju operacji, nie

mo˝na znaleêç nazwisk osób asystujàcych

i pomagajàcych, nie mo˝na ustaliç osób win-

nych lub wspó∏winnych w przypadku pope∏-

nionych b∏´dów. Nie mo˝na tak˝e zbadaç

okolicznoÊci, które mog∏y przyczyniç si´ do

wystàpienia infekcji lub innych powik∏aƒ. 

Protokó∏ operacyjny mo˝e byç opracowa-

ny przez dany szpital i dostosowany do real-

nych potrzeb bloku. Jednak wa˝ne jest, aby

co jakiÊ czas protokó∏ piel´gniarki operacyjnej

by∏ aktualizowany tak, aby dostosowaç go do

zmieniajàcych si´ potrzeb. W protokole po-

winny byç zawarte dane osobowe pacjenta,

dane dotyczàce personelu operujàcego (ope-

ratora, asysty, piel´gniarki instrumentujàcej,

pomagajàcej), uk∏adajàcego pacjenta na stole

i znieczulajàcego. U∏atwi to w razie koniecz-

noÊci ustalenie odpowiedzialnoÊci personal-

nej, dotyczàcej poszczególnych etapów ope-

racji. Protokó∏ powinien równie˝ zawieraç

numer zabiegu operacyjnego (w danej sali lub

bloku operacyjnym), dat´ wykonania zabie-

gu, numer sali operacyjnej, jak równie˝ infor-

macje dotyczàce poczàtku i zakoƒczenia za-

biegu operacyjnego (dok∏adny czas jego trwa-

nia). Informacje dotyczàce u∏o˝enia pacjenta

na stole operacyjnym sà niezb´dne przy roz-

patrywaniu wàtpliwoÊci w przypadku wystà-

pienia powik∏aƒ mogàcych mieç zwiàzek

z niew∏aÊciwym u∏o˝eniem pacjenta na stole

operacyjnym. W protokole bardzo wa˝nym

miejscem dla piel´gniarki operacyjnej jest

kontrola materia∏u dodatkowego, gdy˝

oprócz standardowej iloÊci materia∏u u˝ywa-

nego do danej operacji, jest on bardzo cz´sto

dobierany w trakcie samego zabiegu, tak wi´c

jego iloÊç zmienia si´. IloÊç materia∏u dodat-

kowego musi byç odnotowana przed zabie-

giem i bezpoÊrednio po ka˝dym rozpakowa-

Katarzyna Biegaƒska ● Mgr po∏o˝nictwa, Blok operacyjny, NZOZ

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
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niu nowej porcji materia∏u (chust, gazików

itp.). Przed zszyciem pow∏ok skórnych stan

materia∏u dodatkowego musi byç zgodny

z iloÊcià przygotowanà przed i dodanà w trak-

cie zabiegu operacyjnego. W protokole nale˝y

równie˝ zamieÊciç informacje na temat celo-

wo pozostawionych w ranie operacyjnej seto-

nie czy gaziku. IloÊç oraz rodzaj u˝ytego

w trakcie zabiegu materia∏u szewnego (nici

wch∏anialnych lub niewch∏anialnych) powi-

nien byç tak˝e odnotowywany w protokole.

W protokole operacyjnym powinno znaj-

dowaç si´ wyznaczone miejsce, gdzie mo˝na

naklejaç paski – wskaêniki sterylizacji wyj´te

ze wszystkich zestawów i pakietów u˝ytych

do danego zabiegu operacyjnego. Wklejaç na-

le˝y równie˝ samoprzylepne etykiety z kodem

kreskowym, które umieszczone sà na opako-

waniach sterylnych wyrobów medycznych.

Wszystkie te elementy sà niezb´dne dla od-

tworzenia wielu faktów zwiàzanych z prze-

biegiem operacji, poniewa˝ w przypadku wy-

stàpienia jakichkolwiek powik∏aƒ pooperacyj-

nych mo˝liwa jest kontrola, czy u˝yte narz´-

dzia, bielizna operacyjna, materia∏ dodatkowy

nie sà przyczynà infekcji (potwierdzenie lub

wykluczenie takiej mo˝liwoÊci). 

Wszystko, co mo˝e okazaç si´ istotne dla

samego etapu gojenia si´ rany pooperacyjnej

lub wystàpienia innych powik∏aƒ oraz wszel-

kie zaobserwowane uchybienia i nieprawi-

d∏owoÊci, powinny byç bardzo skrupulatnie

zanotowane (np. nieprzestrzeganie standar-

dów mycia i dezynfekcji ràk, niestaranne

umycie pacjenta przed zabiegiem itp.). Ko-

nieczne sà równie˝ informacje o wszelkich

skaleczeniach personelu w trakcie zabiegu,

informacje o chorobach zakaênych samego

pacjenta. Jest to bardzo istotne w przypadku

zachorowania cz∏onka zespo∏u operacyjnego

na WZW czy AIDS. Protokó∏ operacyjny

stanowi w takich przypadkach wa˝ny dowód

u∏atwiajàcy uznanie choroby nabytej w czasie

wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych za

chorob´ zawodowà. 

Za za∏o˝enie protoko∏u operacyjnego

i prawid∏owe jego prowadzenie w trakcie za-

biegu odpowiedzialna jest piel´gniarka po-

magajàca. Dopiero po zakoƒczonym zabiegu

piel´gniarka instrumentujàca czytelnie pod-

pisuje protokó∏ potwierdzajàc w ten sposób

zgodnoÊç zawartych w nim informacji.

W niektórych szpitalach protokó∏ jest podpi-

sywany równie˝ przez lekarza, który opero-

wa∏ pacjenta. 

Protokó∏ operacyjny mo˝e byç do∏àczony

do historii choroby pacjenta i stanowiç ca∏oÊç

dokumentacji medycznej. Mo˝e te˝ byç prze-

chowywany w bloku operacyjnym w miejscu

do tego przeznaczonym. 

W bloku operacyjnym musi byç dodatko-

wo prowadzona dokumentacja pobranych

w trakcie zabiegu wycinków do badania ana-

tomopatologicznego, bakteriologicznego

lub rozmazów cytologicznych. Ka˝dy taki

preparat przed oddaniem do badania musi

zostaç wpisany do odpowiedniego zeszytu.

Wpis taki powinien zawieraç dane pacjenta

(imi´, nazwisko, wiek) i dok∏adny opis pre-

paratu do badania. Osoba przyjmujàca pre-

parat w anatomopatologii lub laboratorium

potwierdza to przyj´cie swoim podpisem. 

Wa˝nymi elementami dokumentacji me-

dycznej na bloku operacyjnym sà równie˝:

Êwiadoma zgoda pacjenta na wykonanie za-

biegu operacyjnego, Êwiadoma zgoda pa-

cjenta na proponowane znieczulenie, ksià˝ka

rozchodu Êrodków narkotycznych oraz

ksià˝ka rozchodu krwi. 

Obowiàzek prowadzenia dokumentacji

medycznej przez piel´gniark´ i po∏o˝nà na-

k∏ada Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-

dach piel´gniarki i po∏o˝nej (rozdzia∏ 4 mó-

wiàcy o „zasadach wykonywania zawodów

piel´gniarki i po∏o˝nej”, Art. 20. ust.3). 

Równie˝ Kodeks Etyki Zawodowej Pie-

l´gniarki i Po∏o˝nej Rzeczpospolitej Polskiej

w cz´Êci szczegó∏owej, w rozdziale II,

w punkcie 4 podaje, i˝: „piel´gniarka/po∏o˝-

na ma obowiàzek dok∏adnego dokumento-

wania swojej dzia∏alnoÊci zawodowej i za-

bezpieczania dokumentów.”
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Protokół Pielęgniarki Operacyjnej
Nr zabiegu
operacyjnego Data
Początek Koniec
opreracji operacji
Operator:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asystent:
1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pielęgniarka instrumentująca:

Pielęgniarka pomagająca:

Pielęgniarka anestezjologiczna:

Lekarz anestezjolog:

Znieczulenie: Miejscowe ❏
Ogólne ❏ Przewodowe ❏
Powierzchniowe (CO):

Nasiękowe (CO)

Leki:

Płyny:

Drenaż (rodzaj):

Preparaty do badania:
Histopatologicznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doraźnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakteriologicznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cytologicznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liczba preparatów  . . . . . . . .
Aparat do elektrochirurgii ❏
Przyrząd ssący ❏
Mikroskop ❏
RTG ❏
USG ❏
Środek kontrastowy ❏
Opatrunek gipsowy ❏
Opaska uciskowa ❏

Uwagi: (skaleczenia, WZW, Tbc, HCV, HIV, AIDS, błędy
higieniczne)

Potwierdzam zgodność

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis pielęgniarki instrumentującej

Sala
operacyjna Oddział

Imię i nazwisko Nr historii
choroby

Adres Data 
urodzenia

Rozpoznanie przedoperacyjne:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodzaj zabiegu:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ułożenie chorego:
Na plecach ❏
W pozycji ginekologicznej ❏
Na siedząco ❏
Na brzuchu ❏
Inne ❏
Osoby układające chorego:

Dezynfekcja skóry/śluzówki (rodzaj środka)

Kontrola materiału dodatkowego
Przed operacją Po operacji

Chusty gazowe
Gaziki
Tupferki/groszki
Setony gazowe
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Materiał szewny
Wchłanialny Kod Ilość

Niewchłanialny Kod Ilość

Testy kontroli sterylizacji

Ryc. Wzór Protokołu Operacyjnego
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Transplantologia jest jednym z najwspa-

nialszych osiàgni´ç medycyny XX wieku,

a zarazem darem dla tych chorych, dla któ-

rych wyczerpa∏y si´ inne mo˝liwoÊci leczenia

i usprawniania funkcji kraƒcowo niewydolne-

go narzàdu. Mo˝liwoÊci transplantologii stale

si´ zwi´kszajà. Przeszczepianie nerek, serca,

wàtroby czy innych narzàdów lub tkanek jest

ju˝ uznanà i skutecznà metodà leczenia. Jed-

nà z mo˝liwoÊci pozyskania narzàdów do

przeszczepienia sà potencjalni dawcy zmarli

w mechanizmie Êmierci mózgowej.

Ka˝dy chory w stanie g∏´bokiej Êpiàczki

spowodowanej maksymalnym, nieodwracal-

nym uszkodzeniem OUN, wymagajàcy

sztucznej wentylacji oraz innych zabiegów re-

suscytacyjnych powinien byç rozpatrywany ja-

ko dawca narzàdów. Takie za∏o˝enie nie wp∏y-

wa w ˝adnym stopniu na zmian´ post´powa-

nia lekarskiego z chorym do czasu komisyjne-

go rozpoznania Êmierci mózgowej. Nale˝y

jednak pami´taç, ˝e wyniki transplantacji na-

rzàdów uzale˝nione sà od stanu narzàdów po-

branych od dawcy. W zwiàzku z powy˝szym

przed pobraniem narzàdów konieczna jest do-

k∏adna ocena stanu potencjalnego dawcy. 

Czas, jaki up∏ywa pomi´dzy zg∏oszeniem

dawcy a rozpocz´ciem pobrania wynosi Êred-

nio oko∏o 12 godzin i wymaga bardzo sta-

rannego podtrzymywania funkcji narzàdo-

wych dawcy przez zespó∏ anestezjologiczny.

Na proces pobierania narzàdów sk∏ada si´

identyfikacja zmar∏ego dawcy, ocena zmar∏e-

go dawcy, spe∏nienie warunków prawnych

i medycznych, opieka nad zmar∏ym dawcà,

zg∏oszenie potencjalnego dawcy do Poltran-

splantu, koordynacja pobrania oraz pobranie.

Przed uznaniem zmar∏ego za potencjalne-

go dawc´ narzàdów konieczna jest ocena kry-

teriów, które decydujà o mo˝liwoÊci pobra-

nia tkanek i narzàdów do przeszczepienia.

Kliniczna ocena zmar∏ego dawcy narzà-
dów polega na:
• dok∏adnym ustaleniu przyczyny Êmierci,

• zapoznaniu si´ z przebiegiem choroby

i chorobami przebytymi,

• wykluczeniu czynników ryzyka (Êwie˝e ta-

tua˝e, nak∏ucia, wi´êniowie),

• ocenie perfuzji tkanek i narzàdów oraz

utlenowania krwi,

• wykonaniu niezb´dnych badaƒ wyklucza-

jàcych ryzyko pobrania i przeszczepienia.

Przeciwwskazania bezwzgl´dne do pobra-
nia narzàdów:
1) uogólnione zaka˝enia bakteryjne, wiruso-

we, grzybicze,

2) nowotwory z∏oÊliwe, z wyjàtkiem pier-

wotnych guzów CUN, raka podstawno-

komórkowego skóry oraz raka szyjki ma-

cicy „in situ”,

3) uogólniona mia˝d˝yca,

4) choroby uk∏adowe powodujàce uszko-

dzenia narzàdów np. kolagenozy,

5) narkomania.

Przeciwwskazania wzgl´dne:
1) wiek dawcy powy˝ej 70 lat;

2) przeciwcia∏a anty-HBc,

3) nadciÊnienie samoistne,

4) cukrzyca,

5) d∏ugotrwa∏e u˝ywanie Êrodków farmako-

logicznych, toksycznych dla okreÊlonych

narzàdów,

6) dawcy z grupy zwi´kszonego ryzyka za-

ka˝enia HIV. 

Wzgl´dne p/wskazania do pobrania narzà-

dów mogà ulegaç zmianie w zale˝noÊci od

okolicznoÊci. Deficyt narzàdów do przeszcze-

pienia powoduje koniecznoÊç wykorzystania

tzw. „dawców marginalnych”. W tych przy-

padkach decyzja o pobraniu narzàdów zale˝y

od pilnoÊci wskazaƒ do przeszczepienia.

W przypadku oceny dawcy jednym z kry-

teriów kwalifikacji i ewentualnego odstàpie-

nia od pobrania jest wykonanie badaƒ wiru-

sologicznych oraz ocena ewentualnego zaka-

˝enia bakteryjnego lub grzybiczego.

Nale˝y pami´taç, ˝e wirusy ulegajà trans-

misji od dawcy do biorcy z przeszczepionym

narzàdem. W celu wykluczenia zaka˝enia

lub oceny ryzyka przeniesienia zaka˝enia,

wykonuje si´ u ka˝dego potencjalnego daw-

cy diagnostyk´ w kierunku zaka˝enia HIV,

HBV, HCV, ki∏y, CMV oraz toxoplazmozy.

Rodzaj wykonywanych badaƒ uzale˝niony

jest od mo˝liwoÊci danego oÊrodka. 

W przypadku oceny mo˝liwoÊci przenie-

sienia zaka˝enia bakteryjnego lub grzybicze-

go nale˝y braç pod uwag´ ewentualne posie-

wy u dawcy (krwi, BAL, moczu), oraz obja-

wy wskazujàce na mo˝liwoÊç infekcji u daw-

cy. Zaka˝anie u dawcy w okresie przed po-

braniem jest cz´sto trudne do wykrycia

w zwiàzku z ograniczeniem czasowym, co

powoduje, ˝e wyniki posiewów pobranych

od dawcy zmar∏ego znane sà cz´sto po prze-

szczepieniu. Wykonanie badaƒ bakteriolo-

gicznych u dawcy pozwala na celowane le-

czenie antybiotykiem biorcy. Natomiast ob-

jawy takie jak podwy˝szona temperatura cia-

∏a i leukocytoza nie zawsze sà spowodowane

infekcjà ale mogà pojawiç si´ w przypadku

Êmierci mózgowej. 

Dopuszcza si´ pobranie narzàdów od

dawcy, który przeby∏ zaka˝enie rozpozna-

nym drobnoustrojem, a celowane skuteczne

leczenie na podstawie antybiogramu by∏o

wdro˝one przez co najmniej 48 godzin.

W ka˝dym z takich przypadków decyzja

o akceptacji lub rezygnacji z pobrania narzà-

du zale˝y od zespo∏u przeszczepiajàcego.

Przeniesienie zaka˝enia od dawcy do

biorcy zale˝y od kilku czynników: stanu se-

rologicznego dawcy i biorcy, ∏adunku prze-

noszonego materia∏u wirusologicznego, ro-

dzaju przeszczepionego narzàdu. 

Niedobór narzàdów i wzrastajàca liczba

osób oczekujàcych na przeszczepienie narzà-

dów powoduje, ˝e pobiera si´ narzàdy od

dawców zaka˝onych HBV lub HCV, w przy-

padku gdy ryzyko transmisji zaka˝enia dla

biorcy jest niewielkie. Biorca seropozytywny

powinien byç poinformowany i wyraziç for-

malnie zgod´ na przeszczepienie. 

W ka˝dym przypadku potencjalnego

dawcy pobiera si´ krew na badania wirusolo-

giczne, które sà wykonane przed podj´ciem

decyzji o mo˝liwoÊci pobrania narzàdów.

W przypadku dawców z regionu Âlàska ba-

dania wykonywane sà w Laboratorium Cen-

tralnym SP SK-M w Katowicach. Laborato-

rium czynne jest ca∏a dob´, co jest bardzo

istotne w przypadku koordynacji pobraƒ na-

rzàdowych, gdy˝ czas od momentu zg∏osze-

nia do pobrania na Âlàsku wynosi Êrednio 12

godzin. Nale˝y pami´taç, ˝e koordynacja po-

brania narzàdów cz´sto odbywa si´ w godzi-

nach wieczornych lub nocnych. 

W ka˝dym przypadku potencjalnego
dawcy obowiàzkowo oznacza si´:
• HIVab

• HbsAg

• HCVab

Natomiast w zale˝noÊci od mo˝liwoÊci
danego oÊrodka wykonuje si´:
• HBc total

• HBc IgM

Sylwia Sekta ● Mgr pielęgniarstwa, Centrum organizacyjno-koordynujące d/s transplantacji  
„Poltransplant” Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM Katowice
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• CMV IgG

• CMV IgM

• VDRL

• Toxoplazma IgG

• Toxoplazma IgM

• EBV 

W latach 2007-2008 na Âlàsku zg∏oszono

94 dawców u których wykonano badania

wirusologiczne jako jeden z etapów kwalifi-

kacji do pobrania. WÊród tych zg∏oszeƒ

w jednym przypadku stwierdzono HCV do-

datni, gdzie ze wzgl´du na brak biorców ne-

rek HCV dodatnich zrezygnowano z pobra-

nia. W dwóch przypadkach stwierdzono

HIV pozytywny. W obu przypadkach wyko-

nano test potwierdzenia metodà Western

Blot. W jednym tylko przypadku potwier-

dzono wynik dodatni. 

74 dawców (79%) mia∏o dodatnie miano

p/cia∏ CMV IgG, natomiast dodatnie miano

p/cia∏ w klasie IgM stwierdzono w 2 przy-

padkach, trzykrotnie wynik wyszed∏ wàtpli-

wy. U prawie po∏owy dawców stwierdzono

dodatni wynik toxoplazmy w klasie IgG.

W klasie IgM u trzech dawców wynik by∏

dodatni u dwóch wàtpliwy. W przypadku

stwierdzenia dodatniego wyniku w kierunku

zaka˝enia CMV lub toxoplazmozy w obu

klasach zalecana jest profilaktyka u biorcy

i nie stanowi przeciwwskazania do przeszcze-

pienia. W trzech przypadkach odstàpiono od

pobrania ze wzgl´du na zaka˝enie ki∏à.

W jednym przypadku potwierdzono zaka˝e-

nie ki∏y wykonujàc test potwierdzenia (FTA,

FTA-ABS).

W latach 2007-2008 odstàpiono od po-

brania narzàdów w 26 przypadkach. Infek-

cje wirusowe lub bakteryjne by∏y przyczynà

dyskwalifikacji dawcy tylko w dziewi´ciu

przypadkach. Przyczynà odstàpienia od po-

brania by∏o: sepsa (dwa przypadki), wiruso-

we zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

w jednym przypadku, i w szeÊciu przypad-

kach dodatni wynik badania w kierunku

chorób zakaênych.

Nale˝y pami´taç, ̋ e przeniesienie zaka˝enia

od dawcy mo˝e stanowiç zagro˝enie dla bior-

cy, u którego po przeszczepieniu stosuje si´ le-

ki immunosupresyjne, które mogà spowodo-

waç reaktywacj´ zaka˝eƒ utajonych i nasilonej

replikacji wirusów. Zawsze nale˝y rozpatrywaç

mo˝liwoÊç pobrania narzàdów do przeszcze-

pienia przez pryzmat korzyÊci dla biorców. 
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2. Durlik M.: Przeszczepianie narzàdów unaczynio-

nych od dawców zaka˝onych wirusami zapalenia
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formacyjny Poltransplant nr 1 (12) styczeƒ 2004.

3. Rutkowski B., Âledziƒski B., Wujtewicz M.: Wy-

tyczne dotyczàce zg∏aszania i prowadzenia poten-
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Zespół Położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych
organizuje dwudniową konferencję 

„Położna w służbie nie tylko u bociana”
dla położnych w dniach 12-13 czerwca 2009 r. 

Miejsce obrad Hotel Park Diament w Katowiach ul. Wita Stwosza 27.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu: pracy położnej w POZ oraz programy profilaktyczne chorób nowotworo-
wych szyjki macicy i gruczołu piersiowego.
Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona (130 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Położne spoza OIPiP w Ka-
towicach wnoszą opłatę konferencyjną w kwocie 50,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto ING o/Katowice 87 1050 1214 1000
0007 0006 0734 w tytule wpisując „konferencja położnych”. Kserokopia wpłaty powinna być dołączona do zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji położnych:
„Położna w służbie nie tylko u bociana” 12-13 czerwca 2009 r.
położna w POZ, programy profilaktyczne raka gruczołu piersiowego i szyjki macicy.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania:

Numer telefonu 

Nazwa Zakładu Pracy

Stanowisko

Przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 maja 2009 r. na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (ul. Francuska
16, 40-027 Katowice). 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Komitet Organizacyjny: 
Joanna Kuźnik, Ewa Tobor, Barbara Gardyjas, Zofia Kamińska, Dorota Kasińska

Konferencje
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Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego działający przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
serdecznie zaprasza wszystkie pielęgniarki i położne zatrudnione w śląskich szpitalach na:

I Regionalną Konferencję 
„Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem”

która odbędzie się w dniu 5 czerwca (piątek) 2009 roku w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – najważniejsze aspekty

zmian dotyczące pielęgniarek
• Środki ochrony indywidualnej w pracy pielęgniarki i położnej
• Praktyka zarządzania kryzysowego w ZOZ
• Higiena rąk i powierzchni w placówkach medycznych
• Miejsce pielęgniarki epidemiologicznej w strukturze zakładu opieki zdrowotnej

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 
Osoby uczestniczące w Konferencji otrzymają certyfikat.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Anna Dyl
SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne
im. Prof. Leszka Gieca
40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
Z dopiskiem – Udział w I Konferencji
lub na adres elektroniczny: zakazenia@gcm.pl
w temacie wiadomości wpisując: I Konferencja 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w I Regionalnej Konferencji „Zakażenia Szpitalne – Działajmy Razem” – 5 czerwca 2009 r.
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię 

Nazwisko

Tytuł: Pielęgniarka ❑ Położna ❑

Miejsce pracy (nazwa)

Kod Miasto Ulica

Adres do korespondencji

Kod Miasto Ulica

Telefon/faks/e-mail

Zachęcamy do lektury
Na rynku wydawniczym ukazała się książka autorów Piotra B. Heczko i Jadwigi Wójkowskiej-Mach pt. Zakażenia Szpitalne:
Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Książkę wydało Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
Adresatami książki są zarówno lekarze specjalizujący się w mikrobiologii lekarskiej, chorobach zakaźnych, epidemiologii i zdro-
wiu publicznym, jak i pielęgniarki specjalizujące się w epidemiologii, członkowie szpitalnych zespołów kontroli zakażeń.  W czę-
ści wstępnej książka zawiera treści koncentrujące się wokół: epidemiologicznych podstaw nadzoru nad zakażeniami szpitalny-
mi, organizacji i kontroli zakażeń w szpitalu, ekonomiki i regulacji prawnych w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi. Dzięki au-
torom bliżej też możemy poznać: zarys diagnostyki mikrobiologicznej stosowanej w kontroli zakażeń, typowanie molekularne
w dochodzeniu epidemiologicznym, lekooporność i antybiotykoterapie zakażeń. W podręczniku podjęta jest również problema-
tyka higieny szpitalnej, antyseptyki, izolacji, ekspozycji zawodowej i kwestia odpowiedzialności cywilnej szpitala w kontekście
zakażeń szpitalnych. Prezentowane treści ułatwią podjęcie właściwego postępowania praktycznego.
Polecamy tą książkę wszystkim zainteresowanym zagadnieniami zakażeń szpitalnych.  
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Ewa Willaume-Pielka ● Mgr pielęgniarstwa, członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

Irena Czyżycka 1919-2001

Urodzi∏a si´ w 1919 r. w Grodêcu, ko∏o

B´dzina. Od 1939 r. pe∏ni∏a obowiàzki

instruktorki w OÊrodku Szkoleniowym

Przysposobienia Obronnego Kobiet w War-

szawie.

W czasie okupacji bra∏a udzia∏ w Powsta-

niu Warszawskim b´dàc sanitariuszkà i ∏àcz-

niczkà Armii Krajowej. Po jego upadku tra-

fi∏a jako wi´êniarka do obozu koncentracyj-

nego, najpierw w OÊwi´cimiu, a potem by-

∏a w Ravensbrıck, Buchenwaldzie i Magde-

burgu.

Do Polski wróci∏a w 1945 r., i podj´∏a si´

pracy piel´gniarskiej w Szpitalu Powiato-

wym w Sokó∏ce – w Kotlinie Jeleniogórskiej,

a nast´pnie w Sanatorium Szpitalnym Prze-

ciwgruêliczym „Bukowiec” w Kowarach,

gdzie pe∏ni∏a obowiàzki prze∏o˝onej piel´-

gniarek. Z katowickà s∏u˝bà zdrowia zwiàza-

∏a si´ w 1958 r. i pracowa∏a do 1993 r. pe∏-

niàc wiele funkcji w nadzorze piel´gniar-

skim. W 1959 r. podj´∏a wspó∏prac´ z Pol-

skim Towarzystwem Piel´gniarskim. Za

swojà prac´ zawodowà i dzia∏alnoÊç dla do-

bra cz∏owieka chorego i zdrowego oraz za

aktywnà dzia∏alnoÊç w rozwoju piel´gniar-

stwa, otrzyma∏a mi´dzy innymi: Krzy˝ Ka-

walerski Odrodzenia Polski, Honorowà Od-

znak´ PTP, Odznak´ Zas∏u˝onego dla Zdro-

wia Narodu oraz w 1995 r. – Medal Floren-

cji Nightingale.

W uroczystoÊci wr´czenia Medalu uczest-

niczy∏y: mgr Jadwiga Herman-Banach

z uczennicami Zespo∏u Szkó∏ Medycznych

w Sosnowcu, które  wystàpi∏y z krótkim

„koncertem poetyckim” oraz mgr Dorota

Zagradzka z uczennicami szko∏y katowic-

kiej.

Medal Florencji Nightingale jest odzna-

czeniem przyznawanym przez Mi´dzynaro-

dowy Komitet Czerwonego Krzy˝a od 1920

roku. Medale sà przyznawane co 2 lata. Jed-

norazowo nie mo˝na przyznaç wi´cej ni˝ 50

medali. Odznaczenie jest przyznawane za

czyny wymagajàce wyjàtkowego poÊwi´ce-

nia, wysokie kwalifikacje zawodowe i moral-

ne. Pierwszà Polkà, która otrzyma∏a Medal

Florencji Nightingale w 1923 roku, by∏a

Maria Tarnawska. Medal jest posrebrzany;

na awersie jest portret Florencji Nightingale

z napisem: „Ad memoria∏ Florence Nightinga-
le1820-1910”, na  rewersie w obwodzie na-

pis: „Pro vera misericordia et cara humanitate
perennis decor universalis”, w Êrodku jest wy-

grawerowane nazwisko laureatki i data przy-

znania medalu. W t∏umaczeniu napis na re-

wersie medalu im. Florencji Nightingale

brzmi: „Za prawdziwe wspó∏czucie i ciàg∏à dla
ludzkoÊci prac´ chwa∏a i wdzi´cznoÊç”.

Bibliografia:

50 lat Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego

w województwie Êlàskim. Katowice, 11 maja 2007.

Na podstawie materia∏ów Komisji Historycznej ZO

PTP w Katowicach.

Urodzi∏a si´ 7.09.1916 r. w 1937 r.

ukoƒczy∏a gimnazjum humanistyczne,

a w 1950 r. dwuletnià Szko∏´ Piel´gniarstwa

w Krakowie, po czym podj´∏a prac´ nauczy-

cielki w Paƒstwowej Szkole Piel´gniarstwa

w Zabrzu. DoÊç szybko da∏a si´ poznaç, ja-

ko doskona∏y wychowawca, pedagog i orga-

nizator procesu kszta∏cenia zawodowego

w medycznej szkole w Miko∏owie, gdzie zo-

sta∏a w drodze awansu kierowniczkà szkole-

nia praktycznej nauki zawodu, a od

1.11.1953 r zast´pcà dyrektora szko∏y d.s.

pedagogicznych. Natomiast 16.04.1959 r.

obj´∏a stanowisko naczelnego dyrektora

szko∏y. Pracowa∏a tu do 31.08.1972 r. czyli

przejÊcia na emerytur´. 

W ÊwiadomoÊci wychowanków oraz per-

sonelu, nie tylko pedagogicznego, zachowa-

∏a si´ o Niej pami´ç jako wspania∏ej dyrek-

torki, dbajàcej o rozwój szko∏y, a tak˝e placó-

wek s∏u˝by zdrowia w mieÊcie, cieszàc si´

wsz´dzie ogromnym autorytetem formal-

nym i nieformalnym. 

By∏a wybitnym nowatorem i organizato-

rem procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Nie szcz´dzi∏a trudu i inwencji w rozwijaniu

nowatorstwa dydaktycznego i prakseolo-

gicznego w nauczaniu piel´gniarstwa. By∏a

aktywnym cz∏onkiem PTP i PCK, a pod ko-

niec lat pi´çdziesiàtych by∏a tak˝e cz∏onkiem

Rady Programowej przy Ministrze Zdrowia

i Opieki Spo∏ecznej gdzie ˝arliwie opowia-

da∏a si´ za podnoszeniem presti˝u zawodo-

wego piel´gniarek i piel´gniarstwa wÊród

spo∏eczeƒstwa. 

Dzi´ki swoim umiej´tnoÊciom zarazi∏a en-

tuzjazmem wiele osób. W wyniku, czego mi-

ko∏owska szko∏a jawi∏a si´ w województwie

jako wzorcowa. Wiele jej absolwentek zosta∏o

nauczycielami zawodu, a tak˝e pe∏ni∏o wiele

odpowiedzialnych funkcji w szkolnictwie me-

dycznym i w strukturach zawodowych.

Po przejÊciu na emerytur´ wysz∏a za mà˝

i wyjecha∏a do Bia∏ej Podlaski. ˚y∏a tam ci-

cho i bardzo skromnie. Trudno dziÊ powie-

dzieç – mo˝e brak Jej by∏o entuzjazmu ema-

nujàcego z tej w∏aÊnie Ziemi, a mo˝e cisza

Podlasia mia∏a wp∏yw wyciszajàcy wszelkie

emocje. Umar∏a 4.06.1985 r. W pogrzebie

uczestniczy∏a delegacja uczennic z Miko∏owa

a Sztandar Szko∏y pochyli∏ si´ nad Jej mogi-

∏à oddajàc Ho∏d twórczyni szkolnictwa pie-

l´gniarskiego na Âlàsku.

Bibliografia:

Na podstawie materia∏ów Komisji Historycznej ZO

PTP w Katowicach i rozmów z by∏ymi wychowan-

kami.

Filomena Mucha
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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”

8 marca po długiej walce z chorobą
odszedł od nas wspaniały, wielki człowiek

Profesor Zbigniew Religa
Lekarz, senator, minister zdrowia,

założyciel Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu

Wyrazy głębokiego, 
szczerego współczucia dla rodziny, 

bliskich i współpracowników
Profesora Zbigniewa Religi

składa w imieniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
oraz całego środowiska pielęgniarek i położnych

naszego regionu
Mariola Bartusek

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Naszej Koleżance 
Jolancie Złomańczyk 
w bolesnej chwili żałoby

z powodu śmierci 
Córki 

wyrazy szczerego współczucia
składają pielęgniarki 

z NZOZ Medycyna Szkolna w Tychach

Naszej Koleżance Lidii Barnie 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składa Przełożona Pielęgniarek wraz z koleżankami

z Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego w Zabrzu

Łączymy się w smutki i żalu
z Koleżanką Barbarą Mizerską 

z powodu śmierci 
Męża

Wyrazy głębokiego współczucia 
składają pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego

Nr 1 w Bytomiu, Poradnia Chorób Płuc

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Elżbiecie Kruczek 

składają pielęgniarki i położne
z Oddziału Noworodkowego

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Zuzannie Burek 

składają koleżanki z Rejonowego Pogotowia
Ratunkowego z Sosnowca

Bliscy naszemu sercu 
zawsze pozostajà w naszej pami´ci…

Drogiej nam Koleżance
Balbinie Wiśnieckiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty 
oraz wyrazy współczucia 

z powodu śmierci bliskiej jej sercu

Teściowej
składają koleżanki i Przełożona Pielęgniarek 

ze Szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach

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 Przełożona wraz z Zastępcą,
pielęgniarki i współpracownicy, Dyrekcja

i Pełnomocnik ORPiP SP ZOZ WSzS Nr 4 w Bytomiu

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Bernadecie Maciak 

składają pielęgniarki 
z Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

w Katowicach-Ochojcu

Naszej Koleżance
Ludomirze Fajlhauer

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
składają pracownicy

Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
w trudnych chwilach po stracie 

Ojca 
Pielęgniarce Oddziałowej

Renacie Greckiej 
składa Zastępca Dyrektora ds.

Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki Oddziałowe
i Koordynujące SPZOZ GCR „Repty”

w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Lucynie Żmijewskiej
z powodu śmierci 

Ojca
składają pracownicy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr1
w Tychach

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Ojca
Pani Marii Lubińskiej 
Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Neurologii
wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia 
składają Pielęgniarka Przełożona 

wraz z Zastępcą Pielęgniarki Przełożonej,
współpracownicy, Dyrekcja i Pełnomocnik OIPiP SP

ZOZ WSzS Nr 4 oraz pracownicy Oddziału Neurologii
WSzS Nr 5 w Bytomiu 

Zawsze by∏aÊ, nadal jesteÊ 
w naszych myÊlach, w ka˝dym geÊcie…

W dniu 06.03. 2009 r. 
odeszła na wieczny dyżur  

Zasłużona Pielęgniarka
Ś.P. Leonia Krystyna Rzeszódko

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i przyjaciołom

składa w imieniu Zarządu Oddziału PTP w Katowicach
i wszystkich członkiń stowarzyszenia

Przewodnicząca Grażyna Anna Franek

W głębokim żalu pożegnałyśmy naszą 

Koleżankę Położną Zofię Waloszek 
Pozostał smutek i pustka

położne, Świętochłowice
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Styczeń 2009
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Chirurgii: Sabina Kutz

Konkursy Marzec 2009
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach
Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: Edyta Pasternak

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala w Czeladzi: Danuta Bielska
Pielęgniarka Oddziałowa Traktu Operacyjnego Ginekologicznego Szpitala w Będzinie: Małgorzata Hora

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

Nasze pasje

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

Bronis∏awa Sibiga urodzi∏a si´

w 1950 r. w Rozkoszy, w woj. lubelskim,

w powiecie che∏mskim w gminie Dorohusk.

W 1971 r. ukoƒczy∏a z wyró˝nieniem Kole-

jowà Szko∏´ Medycznà Piel´gniarstwa Mini-

sterstwa Komunikacji w Poznaniu. Pracowa-

∏a w Szpitalu Kolejowym w Poznaniu, a na-

st´pnie w Medycynie Szkolnej w Gubinie.

W 1980 r. przyjecha∏a na Âlàsk, gdzie podj´-

∏a prac´, jako piel´gniarka Êrodowiskowa

w Zabrzu. Po pi´ciu latach zamieszka∏a

w Tychach, gdzie mieszka do chwili obecnej.

Tu pracowa∏a w Medycynie Przemys∏owej.

Swój czas od zawsze dzieli∏a miedzy rodzin´,

prac´ zawodowà i pasje. Prac´ zawodowà

zakoƒczy∏a. Pozosta∏a wi´c rodzina oraz pa-

sje w postaci poezji i artystycznego r´kodzie-

∏a, którym poÊwi´ca si´ bez reszty. 

Wiersze jej autorstwa ukaza∏y si´ m.in.

w tomiku „21.37” oraz w albumach poetyc-

kich „Z∏ociste bukiety niesiemy”, „Pora pier-

wiosnków – rozwa˝ania nie tylko o wio-

Ênie”, „Wigilijne pojednanie”, „Szeptem

o mi∏osci”. Swoje utwory publikowa∏a m.in.

w prasie zawodowej „Nasze Sprawy”,

w prasie katolickiej i w serwisach interneto-

wych. Szczególnie odnajduje si´ w poezji ha-

iku*, zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Jej utwory publikowano m.in.w „Lamelli”,

„The Heron’s Nest” „The Asahi Haikuist Ne-
twork”, „Haiku po polsku”, „Ma∏a antologia

haiku po polsku”. Wyró˝niona w konkur-

sach poetyckich, m.in. III miejsce w Ogól-

nopolskim Konkursie Mi∏oÊników Biebrzy

„Haiku meandrujàce” (2005), I miejsce

w Konkursie serwisu – Poezja Polska (luty

2008), I miejsce w Konkursie haiku po pol-

sku „Zima za Pasem” (grudzieƒ 2008).

W 2008 roku zadebiutowa∏a tomikiem wier-

szy „W´drujàc pomi´dzy myÊlami”.

Jej drugà pasjà jest r´kodzie∏o artystycz-

ne. Ze zwyk∏ej nici tworzy koronkowe cu-

da. Od kilku lat jej ˝yciem zaw∏adn´∏y

Anio∏y tworzàc ka˝dego unikatowo, od no-

wa, A one jak mówi: „uÊmiechajà si´

w oczach zwyk∏ych ludzi upodobniajàc ich

do siebie”.

Jej Anio∏y bra∏y udzia∏ w akcjach charyta-

tywnych oraz kilku wystawach r´kodzie∏a ar-

tystycznego po∏àczonego z kiermaszami.

Wystawy organizowane sà przez Klub „Zu-

zanna” przy Tyskiej Spó∏dzielni Mieszkanio-

wej „Zuzanna”.

Znam S∏aw´ osobiÊcie od kilku lat. Jest

delikatna, niemal, jak porcelana miÊnieƒska,

ale z si∏à charakteru, jak ze stali – do poko-

nywania ˝yciowych przeciwnoÊci. Pozna∏y-

Êmy si´ dzi´ki poezji i przypadkiem. Ale od

razu odczyta∏yÊmy to, co w nas wspólne,

czyli spolegliwoÊç, empatia i altruizm… Sa-

ma o sobie kiedyÊ powiedzia∏a: „moja jesieƒ
jest bogata strumieniem czasu”. A o Anio∏ach

doda∏a: „wznoszà skrzyd∏a, gdy wczesnym ran-
kiem nitk´ przetykam, w´drujà miejskà ulicà,
wiejskimi Êcie˝kami zagubionym drog´ zna-
czà”.

*) Wed∏ug Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Haiku –

„haiku to wiersz opisujàcy istot´ ˝ywo odczuwanej

chwili, w której natura ∏àczy si´ z naturà ludzkà, zwy-

kle napisany w trzech nierymowanych wersach,

w siedemnastu lub mniej sylabach”.



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: GETIN 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

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


