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Bronis∏awa Sibiga

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
W nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi - obchodzone-
go 14 czerwca każdego roku - zachęcam do zintensyfikowania działań na rzecz cią-
głego i systematycznego propagowania  idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwa-
nia honorowych dawców krwi pośród naszych grup zawodowych, studentów wyż-
szych szkół zawodowych i uczelni kształcących pielęgniarki i położne oraz społecz-
ności lokalnej. Oddanie krwi jednego z najcenniejszych leków to najpiękniejszy dar
dla  drugiego człowieka.

Z poważaniem
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek
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▼

12maja 2009 roku z okazji Mi´dzyna-

rodowego Dnia Piel´gniarek i Dnia

Po∏o˝nej odby∏o si´ uroczyste spotkanie

w Teatrze Âlàskim im. Stanis∏awa Wyspiaƒ-

skiego w Katowicach. Po raz kolejny ju˝

spotkaliÊmy si´, aby ∏àczyç radoÊç Êwi´towa-

nia na uczcie duchowej, w nadziei dobrej za-

bawy i spotkaƒ po latach.

W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych w Katowicach Przewodniczàca

Mariola Bartusek serdecznie przywita∏a

przyby∏ych goÊci w osobach:

• dr Ireneusz Ryszkiel – Dyrektor Wydzia∏u

Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdro-

wotnej Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego

w Katowicach,

• mgr Krystyna Siejna – Wiceprezydent

Miasta Katowice,

• mgr Maria Brzeziƒska – Konsultant Woje-

wódzki w dziedzinie piel´gniarstwa,

• dr Gra˝yna Franek - Przewodniczàca Za-

rzàdu Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego w Katowicach,

• mgr Miros∏awa Malara - Prezes Polskiego

Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiolo-

gicznych,

• dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fun-

dacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

• mgr Iwona Borchulska - Przewodniczàca

Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Zarzàd Regionu

Âlàskiego,

• mgr El˝bieta ˚uchowicz – Przedstawiciel

Zarzàdu Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego

NSZZ „SolidarnoÊç”,

• mgr Zbigniew Ryfka – Zast´pca Okr´go-

wego Inspektora Pracy w Katowicach,

• oraz wszystkie Kole˝anki i Kolegów. 

Powystàpieniach za-

proszonych goÊci

Przewodniczàca Mariola

Bartusek wr´czy∏a pierw-

sze od lat wyró˝nienia dla

osób, które wspierajà nasz

samorzàd, nas piel´gniar-

ki i po∏o˝ne. Wyró˝nienie

za zas∏ugi na rzecz Êrodo-

wiska piel´gniarek i po-

∏o˝nych w postaci statuet-

ki otrzymali:

Okr´gowy Inspektor

Pracy – Pani Teresa Ró-

˝aƒska za inicjatyw´ i or-

ganizacj´ szkoleƒ i konferencji dla piel´gnia-

rek i po∏o˝nych. W ramach podj´tej wspó∏-

pracy w 2008 roku Okr´gowy Inspektorat

Pracy w Katowicach zrealizowa∏ 6 spotkaƒ

z piel´gniarkami i po∏o˝nymi. Szkolenie obe-

jmowa∏o cykl tematyczny „Negocjacje w Êro-

dowisku pracy – rozwiàzywanie konfliktów”.

W ramach kampanii „Mniej dêwigaj” zorga-

nizowano szkolenia z zakresu prewencji ob-

cià˝eƒ mi´Êniowo-szkieletowych oraz wspól-

nie z OIPiP w Katowicach zorganizowane

zosta∏o w dniu 21 kwietnia 2009 r. semina-

rium w Âlàskim Urz´dzie Wojewódzkim

w Katowicach pod has∏em „Czynniki biolo-

giczne w zak∏adach opieki zdrowotnej”.

Teresa Ró˝aƒska jest

magistrem prawa. Ukoƒ-

czy∏a wydzia∏ Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu

Âlàskiego. Zwiàzek Tere-

sy Ró˝aƒskiej z ochronà

pracy datuje si´ od 06.11.1981 r., kie-

dy to rozpocz´∏a prac´ w Okr´gowym In-

spektoracie Pracy Paƒstwowej Inspekcji

Pracy w Katowicach. Od 1982 r. na stano-

wisku inspektora pracy w sekcji prawnej,

przez wiele lat prowadzi∏a kontrole i roz-

strzyga∏a istotne problemy prawne wynika-

jàce ze skarg kierowanych do PIP przez

pracowników i zapytaƒ zg∏aszanych przez

zak∏ady pracy. 

Z dniem 1 stycznia 1993 r. zosta∏a miano-

wana na stanowisko nadinspektora pracy sek-

cji nadzoru terenowego ds. prawnych. Jako

nadinspektor pracy ca∏y czas aktywnie uczest-

niczy∏a w czynnoÊciach kontrolnych – sku-

tecznie rozwiàzujàc trudne problemy prawne.

Jej aktywnoÊç, skutecznoÊç i osiàgni´cia

w zakresie promocji ochrony pracy zosta∏y

docenione i z dniem 01.10.2003 r. decyzjà

G∏ównego Inspektora Pracy zosta∏a powo-

∏ana na stanowisko Zast´pcy Okr´gowego

Inspektora Pracy w Okr´gowym Inspekto-

racie Pracy w Katowicach. Na tym stanowi-

sku kierowa∏a zadaniami Inspektoratu zwià-

zanymi z prawnà ochronà pracy oraz spra-

wowa∏a nadzór nad realizacjà spraw organi-

zacyjnych okr´gu. JednoczeÊnie ∏àczy∏a za-

dania kierownicze z aktywnà dzia∏alnoÊcià

prewencyjnà i promocyjnà urz´du. Z dniem

30 marca 2006 r. powierzono jej pe∏nienie

obowiàzków Okr´gowego Inspektora Pracy

w Katowicach, a z dniem 1 paêdziernika

2006 r. otrzyma∏a powo∏anie na to stanowi-

sko i piastuje je do dnia dzisiejszego.

W imieniu Pani Teresy Ró˝aƒskiej wy-

ró˝nienie odebra∏ jej zast´pca, Pan Zbigniew

Ryfko.

Dyrektor Generalny Fun-

dacji Rozwoju Kardiochi-

rurgii w Zabrzu – Pan Jan
Sarna za d∏ugoletnià

wspó∏prac´ w zakresie or-

ganizacji kszta∏cenia po-

dyplomowego piel´gniarek i po∏o˝nych.

Od momentu rozpocz´cia wspó∏pracy

w 1999 roku, zorganizowano 704 edycje kur-

sów w ramach kszta∏cenia podyplomowego

Spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej

Przewodnicząca Mariola Bartusek 
podczas wręczania wyróżnień

Bartosz Szczud∏owski ● Sekretarz Okr´gowej Rady Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych w Katowicach
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▼ piel´gniarek i po∏o˝nych, podczas których

przeszkolono 17.031 piel´gniarek i po∏o˝nych.

Jan Sarna jest absolwentem socjologii

pracy na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-

gicznym Uniwersytetu ¸ódzkiego. Tytu∏

doktora uzyska∏ w 1987 roku w Katedrze

Stosunków Mi´dzynarodowych i Polityki

Spo∏ecznej Akademii Nauk Spo∏ecznych

w Moskwie. W 1992 roku objà∏ stanowisko

Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju

Kardiochirurgii w Zabrzu.

Pan Jan Sarna jest wspó∏twórcà Instytutu

Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochi-

rurgii, organizatorem koncertów „Serce za

serce”.

W swojej d∏ugoletniej pracy na stanowi-

skach socjologa w KWK Makoszowy w Za-

brzu, nast´pnie jako Wiceprzewodniczàcy

Zarzàdu Miejskiego ZMS w Zabrzu, Prze-

wodniczàcy Rady Miejskiej w Zabrzu, Dy-

rektor Biura MRN Urz´du Miejskiego

w Zabrzu i w koƒcu jako Dyrektor General-

ny FRK. Pan Jan Sarna otrzyma∏ liczne na-

grody i wyró˝nienia wÊród których znalaz∏y

si´: Odznaczenie im. Janka Krasickiego

(Bràzowe, Srebrne, Z∏ote) – w latach 1972,

1976, 1980; Krzy˝ Zas∏ugi (Bràzowy,

Srebrny, Z∏oty) w latach 1976, 1988, 1997;

Odznaczenie „Zas∏u˝ony w rozwoju woj.

katowickiego” w 1976 roku; Medal Hono-

rowy PCK IV i III klasy w latach 1979

i 1983 oraz Medal „Za zas∏ugi dla górnictwa

RP” w roku 1996.

Powr´czeniu statuetek Przewodniczàca

Mariola Bartusek przedstawi∏a ne-

stork´ polskiego piel´gniarstwa, Panià Bro-

nis∏aw´ Sibiga, która w ubieg∏ym roku, przy

wsparciu OIPIP w Katowicach wyda∏a to-

mik wierszy pt.: „W´drujàc pomi´dzy myÊla-

mi”, które publikujemy równie˝ na ∏amach

naszego biuletynu. Po zakoƒczeniu Prze-

wodniczàca podzi´kowa∏a Pani Bronis∏awie

Sibiga za przygotowanie tomiku wierszy

symbolicznà wiàzankà kwiatów. Po zakoƒ-

czeniu cz´Êci oficjalnej mieliÊmy przyjem-

noÊç obejrzenia spektaklu „Poskromienie

Z∏oÊnicy” w re˝yserii Tadeusza Bradeckiego.
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Przewodnicząca Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz członek ORPiP Pani Jadwiga Za-
suń wzięli udział w seminarium pod hasłem „Czynniki biologiczne w zakładach opieki zdrowotnej” zorgani-
zowanym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie ORPiP w Katowicach, podczas którego podjęto 27 uchwał.
Przewodnicząca Mariola Bartusek, specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik oraz specjalista ds. rejestru
Alicja Łukasiak spotkali się z pielęgniarkami ZOZ w Knurowie w celu aktualizacji danych.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicz-
nych w Wiśle.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wraz z członkiem ORPiP Panią Jadwigą Zasuń oraz pielęgniar-
kami i położnymi z Zawiercia wzięły udział w odsłonięciu Tablicy Nagrobkowej Pielęgniarki Aliny Rumun
w Zawierciu, uhonorowanej w 2007 raku Medalem im. Florence Nightingale.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski wziął udział w uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Narodowego
3 Maja i 88 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego oraz złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 16
uchwał.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
i Położnej w GCR „Repty” w Tarnowskich Górach. W uroczystości uczestniczyła też Pani Hanna Paszko.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Członek Okręgowej Rady Pani Mariola Paliga uczestniczyła w uroczystości z Okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarek zorganizowanej przez Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w XXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy Śląskiej Izby Lekar-
skiej w Katowicach.
Członek ORPiP Pani dr Grażyna Franek wzięła udział w uroczystościach z okazji 20-lecia reaktywacji izb
lekarskich w Polsce, podczas których nasza wybitna Koleżanka Pielęgniarka, dr Maria Trzeciak została
uhonorowana „Wawrzynem Lekarskim” – wyróżnieniem przyznawanym przez Śląską Izbę Lekarską.
W Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej połączone z wystawieniem spektaklu „Poskromienie Złośnicy”.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położ-
nej zorganizowanym przez SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu jubilatek zorganizowanym przez Delegatki na
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ze Świętochłowic.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Po-
łożnej zorganizowanym przez Pielęgniarki i Położne miasta Ruda Śląska w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarek, które odbyło się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym SUM
w Katowicach-Ligocie.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek przez Pełnomocnego Przedstawiciela ORPiP SP ZOZ 106. Szpitala Wojskowego w Gliwicach.
Odbyło się szkolenie z zakresu „Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje w miejscu pracy”. Szkolenie orga-
nizowane jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ w Katowicach. Spotkanie miało na celu omówienie kontraktowania świadczeń
pielęgniarskich w POZ oraz opiece długoterminowej w II półroczu 2009 roku. Uczestniczyły też Boże-
na  Wilczek, Przewodnicząca  Zespołu ds. POZ oraz Maria Frąckowiak, Przewodnicząca. Zespołu. ds. opie-
ki długoterminowej. W spotkaniu  uczestniczyły również Przedstawicielki OIPIP w Bielsku i Częstochowie.

21 kwietnia

22 kwietnia

23 kwietnia

26-27 kwietnia

29 kwietnia

3 maja

5 maja
5 maja
5 maja
5-6 maja

6 maja

6 maja

7 maja

7 maja

7 maja
8 maja

9 maja

9 maja

12 maja

12 maja
12 maja
12 maja

13 maja

14 maja

15 maja

15 maja

15 maja

15 maja

19 maja

Kalendarium 20.04.2009 r. – 19.05.2009 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 11 marca 2009 r.,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 25
marca 2009 r.,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 8
kwietnia 2009 r.,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 4 pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 4 pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 3 pielęgniarek,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony 1 pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 2 położnym,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 2 położnych,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 1 położnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 20 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych 1 grupo-
wej praktyki pielęgniarek i położnych,

• wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie pielęgniarek i po-
łożnych Kliniki ffx do prowadzenia kur-
su kwalifikacyjnego „pielęgniarstwo
w opiece paliatywnej”, 

• zorganizowania uroczystości z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
i Dnia Położnej,

• przyznania wyróżnień za działalność na
rzecz środowiska pielęgniarek i położ-
nych,

• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu de-
legata na Okręgowy Zjazd Pielęgnia-

rek i Położnych,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

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

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• zmiany Regulaminu pomocy socjalnej

na rzecz członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

• zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• udziału OIPiP w projektach współfinan-
sowanych z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 7 pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 12 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 3 pielęgniarek,
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 2 położnym,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 2 położnych,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 1 położnej,
• wpisu do rejestru indywidualnych prak-

tyk pielęgniarek i położnych 4 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze grupo-
wych praktyk pielęgniarek i położnych
1 grupowej praktyki pielęgniarek i po-
łożnych,

• odwołania 3 pełnomocnych przedsta-
wicieli ORPiP,

• powołania 2 pełnomocnych przedsta-
wicieli ORPiP,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• rozłożenia na raty spłaty zaległych

składek członkowskich.
Sekretarz ORPiP

Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 6 maja 2009 roku

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2009 roku

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Sala wykładowa SPSK-M SUM przy ul.
Reymonta 8 w godz. 1000-1200.
W WPKiW w Chorzowie w godzinach od 1000 do 1900 odbędzie się organizowany przez Zespół ds. pro-
mocji zawodu - Dzień Dziecka pt. „Pociąg do zdrowia”.
V Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. Sala wykładowa SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8
w godz. 1000-1200.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.

4 czerwca

6 czerwca

8 czerwca

9 czerwca
9 czerwca
10 czerwca
24 czerwca
25 czerwca
30 czerwca

Kalendarium planowanych wydarzeń na czerwiec 2009 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Wdniach 5 i 6 maja 2009 r. na trzech
posiedzeniach w siedzibie Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach Przewodnicząca Mariola Bartu-
sek spotkała się z Pełnomocnymi Przed-
stawicielami ORPiP. Łącznie w spotkaniu
uczestniczyło 105 osób.
Przewodnicząca serdecznie przywitała
zebranych Pełnomocnych Przedstawicie-
li ORPiP, po czym przystąpiła do omówie-
nia poszczególnych punktów spotkania:
• W dniu 29 kwietnia 2009 r. w Zawier-

ciu odbyło się uroczyste odsłonięcie
Tablicy Pamiątkowej Pielęgniarki, Lau-
reatki Medalu Florencji Nightingale Ali-
ny Rumun. Przewodnicząca serdecz-
nie podziękowała przybyłym z Zawier-
cia pielęgniarkom i położnym za pa-
mięć i obecność na uroczystości.

• Podczas ostatniego spotkania omó-
wiona została Uchwała nr 69/2002
w sprawie funduszu integracyjnego.
Decyzją ORPiP treść Uchwały pozo-
stała bez zmian. Przewodnicząca Ma-
riola Bartusek wyjaśniła, iż nie ma
przeciwwskazań formalnych do zaku-
pu książek, nie mniej należy pamię-
tać, iż fundusz ma służyć zdecydowa-
nie integracji środowiska pielęgniarek
i położnych, co ma miejsce podczas
spotkań. Podobnie rzecz ma się
z prenumeratami, które winny być
wnoszone w taki sposób, by faktury

mogły być realizowane w tym samym
roku.

• Przewodnicząca poinformowała, że
obowiązują już nowe wnioski na pożycz-
ki, które realizowane będą od 1 czerw-
ca br. Pożyczka w wysokości 1500,00
zł przy oprocentowaniu 4% pozwala na
jej spłatę w 12 równych ratach w wyso-
kości 130,00 zł. Wniosek na pożyczkę
można składać dopiero po zakończeniu
spłaty pożyczki poprzedniej i nie ma
możliwości „dobierania” pieniędzy do
już otrzymanej pożyczki. 

• Przewodnicząca serdecznie zaprosiła
wszystkie Koleżanki  i Kolegów na orga-
nizowany przez Zespół ds. promocji za-
wodów pielęgniarki i położnej Dzień
Dziecka. Zabawa pt.: „Pociąg do zdro-
wia” odbędzie się w dniu 6 czerwca
2009 r. w WPKIW w Chorzowie od
godz.10.00 -19.00. Podczas przejazdu
kolejką wąskotorową na każdej ze stacji
organizowane będą gry i zabawy dla
dzieci. Z tej okazji obowiązywać będzie
promocyjna cena biletu na całą trasę:
dla dorosłych 6 zł, dla dzieci 4 zł, a do
3 r.ż. bezpłatny przejazd. Trasa przebie-
ga od Wesołego Miasteczka, przez
boczne wejście do Zoo aż do Przystani.
Na każdym przystanku nasze koleżanki
pielęgniarki i położne będą organizowa-
ły gry i zabawy dla dzieci. W imprezie
udział wezmą także przedstawiciele

szkół wyższych przygotowujący mło-
dzież do zawodu pielęgniarki i położnej. 

• Przewodnicząca przypomniała o przy-
stąpieniu OIPiP w Katowicach do prze-
targu ogłoszonego przez Ministerstwo
Zdrowia na organizację szkoleń specja-
lizacyjnych dla pielęgniarek i położ-
nych. OIPiP w Katowicach złożyła ofer-
ty na specjalizacje w dziedzinach pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki, pielęgniarstwa ratunko-
wego oraz pielęgniarstwa pediatrycz-
nego. Przewodnicząca poinformowała
również o planowanym rozpoczęciu
specjalizacji w dziedzinie organizacja
i zarządzania w Zabrzu. 

• Na zakończenie Przewodnicząca jesz-
cze raz serdecznie zaprosiła Koleżanki
i Kolegów na spektakl pt.: Poskromie-
nie złośnicy, który odbył się w dniu 12
maja 2009 r. z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położ-
nej w Teatrze Śląskim w Katowicach. 

Następne spotkanie Pełnomocnych
Przedstawicieli odbędzie się w dniu 4
czerwca o godz. 1000 dla wszystkich
w jednym terminie. Podczas spotkania
zorganizowane zostanie szkolenie przez
PIP pt.: „Czas pracy, obciążenie układu
mięśniowego”.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach

Przeczyt@j 

w internecie

• Emerytury pielęgniarek wg ICN. www.ptp.na1.pl
• Informacja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dotycząca obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

w 2009 r.; Baza danych innowacji ICN. www.ptp.na1.pl
• W sprawie zbadania Zarządzenia Nr 105/2008/DSOZ Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawie-

rania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pismo NRPiP z dnia 13.03.2009r. do Minister Zdrowia Ewy
Kopacz. Odpowiedź Pana Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. www.mz.gov.pl

• Streszczenie raportu World Health Report 2008: Podstawowa opieka zdrowotna – teraz bardziej niż kiedykolwiek. WHO wzywa
do pilnej zmiany niewydolnych systemów zdrowotnych. W raporcie World Health Report stwierdza się, że podstawowa opieka
zdrowotna może być drogą do „poradzenia sobie z brakiem równości i efektywności”. www.ptp.na1.pl
Zobacz także: http://www.who.int/whr/en/ Pliki do pobrania: Streszczenie raportu World Health Report 2008.doc (42.50 kB)

• Pielęgniarstwo środowiskowe wg WHO i ICN  Christopher Lane, Adélio Fernandes Antunes (WHO), Mireille Kingma (ICN) : The
nursing community, macroeconomic and public finance policies: towards a better understanding; Genewa: WHO, ICN 2009.
wersja ang. www.ptp.na1.pl

• Przewodnik WHO do nauczania bezpieczeństwa pacjenta na uczelniach medycznych. Wersja w j. ang. www.ptp.na1.pl
• Prawo i Medycyna – Księgarnia on-line. Jakość, bezpieczeństwo pracy – procedury w pielęgniarstwie 16.03.2009.

Więcej czytaj www.prawomedycyna.pl
• Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej

Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim w oparciu o dane z chorobowości hospitalizowanej. www.sczp.gov.pl
• Projekt Ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek www.ptp.na1
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Projektu Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

Wdniu 11 maja b.r. ukazał się projekt
Ustawy o samorządzie pielę-

gniarek i położnych. Powyższy projekt
został przekazany samorządowi w tym sa-
mym czasie co 32 innym podmiotom do
opiniowania. Czas oddania poprawek wy-
znaczony został najpierw na 29 maja,
później 10 i 30 czerwca. Sytuacja ta
wprowadziła zamęt i pośpiech, który pod-
czas poprawy i analizy materiałów w po-
staci projektów Ustaw w ogóle nie powi-
nien mieć miejsca. Termin Ministerstwo
Zdrowia wyznaczyło na dzień 10 czerwca
2009 roku, jednakże na prośbę samorzą-
du termin ten został wydłużony do dnia 30
czerwca 2009 roku. Z informacji obejmu-
jących spis prac Sejmu wynika, iż do 16
czerwca przewiduje się rozpatrywanie na-
szego projektu Ustawy.
Dokonując analizy projektu Ustawy
o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych zwróciliśmy uwagę w piśmie

wystosowanym do Pani Prezes Elżbiety
Buczkowskiej na ponad 20 punktów do
całkowitej zmiany. Z całej Polski nadcho-
dziły słowa sprzeciwu wobec próby przy-
gotowania projektu Ustawy, w którym sa-
morząd nadzorowany jest zarówno pod
względem merytorycznym, jak i finanso-
wym przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad-
to przygotowany projekt winien być opra-
cowywany w jednym czasie z projektem
Ustawy o zawodach pielęgniarki położ-
nej. Dopiero wówczas tak ważne dla nas
priorytety w wykonywaniu zawodu pielę-
gniarki i położnej będą miały miejsce.
W dniu 26 maja 2009 odbyło się Warsza-
wie Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas
którego podjęto Uchwałę o odrzuceniu
w całości projektu rządowego Ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych.
Jednocześnie przyjęto jako dalszą drogę
analizę projektu Ustawy o samorządzie
przygotowanego przez samorząd
w 2007. W dniu 26 maja projekty zostały

wysłane do OIPIP z prośbą o ponowną
analizę. Projekty te są do wglądu na stro-
nie OIPIP. Czas na ich zaopiniowanie, zo-
stał ustalony na dzień 10.06.2009 r. 
W dniu 27 maja odbyło się posiedzenie
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, podczas którego
podjęto dwa apele w sprawie projektu
ustawy o podległości samorządu pielę-
gniarek i położnych ministrowi właściwe-
mu do spraw zdrowia.
Jeden skierowany został do podmiotów
mających wpływ na proces legislacji,
z wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy
w całości. Drugi do innych organów i urzę-
dów w o wsparcie w działaniach zmierza-
jących do ochrony niezależności samorzą-
du pielęgniarek i położnych przed nieuza-
sadnionymi i krzywdzącymi działaniami
podjętymi przez Ministerstwo Zdrowia.
Na dzień 14-16.06.2009 r. zaplanowane
zostało posiedzenie NRPIP, podczas któ-
rego analizowane będą uwagi i poprawki
do projektów samorządowych.

1. Samorząd nie będzie podlegał tylko
i wyłącznie ustawie o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych, lecz również in-
nym przepisom prawa. Przepisami
prawa powszechnie obowiązującego
są również rozporządzenia Ministra
Zdrowia.

2. Samorząd będzie miał za zadanie
ochronę środowiska.

3. Samorząd nie będzie przewodniczył
komisjom konkursowym na kierowni-
cze stanowiska w zakładach opieki
zdrowotnej, lecz jedynie będzie
uczestniczył poprzez swych przedsta-
wicieli w komisjach konkursowych.

4. Samorząd będzie wykonywał inne za-
dania zlecone przez organy władzy
publicznej, w szczególności przez mi-

nistra właściwego do spraw zdrowia.
5. Tylko NIPiP będzie mogła tworzyć

w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw zdrowia ośrodki infor-
macyjno-edukacyjne.

6. Projekt zakłada likwidację 29 okręgo-
wych izb pielęgniarek i położnych i do-
stosowanie obszaru działania izb do
trójstopniowego podziału terytorialne-
go, co godzi w ideę samorządności
korporacji zawodowej, jaką jest samo-
rząd pielęgniarek i położnych. 

7. Projekt zmienia nazwy organów okrę-
gowej izby oraz NIPiP.

8. Doprecyzowano podjęcie funkcji, któ-
rych nie można pełnić dłużej niż przez
2 następujące po sobie kadencje. Za-
pomniano jednak o Przewodniczących

Okręgowego i Naczelnego Sądu.
9. Projekt wielokrotnie posługuje się

przepisami ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej, które nie zostały
jeszcze uchwalone, a co więcej nie
zostały nawet przekazane do konsulta-
cji społecznych, co uniemożliwia za-
opiniowanie niektórych zapisów.

10. Projekt raz przewiduje, iż okręgowy
rzecznik ma jednego zastępcę, nato-
miast w innym miejscu kilkukrotnie
występuje liczba mnoga – zastępcy
rzecznika.

11. Projekt nie jest jednolity terminolo-
gicznie występują następujące poję-
cia: rejestr pielęgniarek i położnych
oraz rejestr pielęgniarek i rejestr po-
łożnych. Ministerstwo ma również

Uwagi Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
do projektu Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo, 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy podjęli się trudu interpretacji projektu Ustawy. To bardzo ważny
moment dla samorządu, mającego odrębność prawną, samodzielność oraz prawo do decydowania o samosta-
nowieniu samorządu. Aktualnie opiniujemy przygotowane wcześniej przez NIPiP dwa projekty i Was ponownie
prosimy o ewentualne uwagi do projektów. O dalszym biegu sprawy będziemy informować na bieżąco.
Państwa prosimy też o dalsze towarzyszenie nam w walce o niezależność samorządu pielęgniarek i położnych.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek
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Wdniu 19.05.2009 r. w siedzibie
Oddziału Śląskiego NFZ odbyło

się spotkanie w sprawie kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w POZ.
W zebraniu uczestniczyli:
• przedstawiciele NFZ
– Zastępca Dyrektor ds. Medycznych

Śląskiego OW NFZ - Marcin Pakulski
– Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki

Zdrowotnych - Aleksander Brzęska
– Kierownik POZ - Bożena Gil
– Dyrektor finansowy - Dorota Suchy,

Radca Prawny – Krzysztof Lasko
• przedstawiciele środowiska pielęgnia-

rek i położnych w osobach:

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach
Mariola Bartusek, Przewodnicząca Ze-
społu POZ przy ORPIP w Katowicach
Bożena Wilczek, Przewodnicząca Ze-
społu ds. opieki długoterminowej Maria
Frąckowiak, Przewodnicząca ORPIP
w Bielsku-Białej Bernadeta Tetłak, Wice-
przewodnicząca ORPIP w Bielsku Białej
Małgorzata Szwed, Przewodnicząca OR-
PIP w Częstochowie Halina Synakiewicz
oraz Danuta Łoniewska z Częstochowy.
Spotkanie zostało zainicjowane przez
Przewodniczącą ORPIP w Katowicach
po ukazaniu się komunikatu dotyczącego
wstrzymania podpisywania umów z nowy-

mi podmiotami chcącymi realizować
świadczenia zdrowotne w ramach POZ -
zadaniowa forma finansowania jak rów-
nież zakaz zwiększenia zatrudnienia pie-
lęgniarek do realizacji świadczeń w POZ
- forma zadaniowa przez obecnych
świadczeniodawców.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na pro-
blem jaki wyniknął po zablokowaniu
przez NFZ „wejścia” na rynek nowych
podmiotów chcących zakontraktować
świadczenia w zakresie POZ - zadaniowa
forma finansowania. Od ubiegłego roku,
od momentu sygnału Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej Pani Jolanty Fedak
w sprawie konieczności finansowania
świadczeń pielęgniarskich realizowanych
w DPS ze środków NFZ, powstał pro-
blem zatrudnienia pielęgniarek w DPS.
Sugerowano szybkie zmiany, na co nie
było akceptacji środowiska pielęgniarek
i położnych. Brak zgody na szybkie i nie-
przemyślane posunięcia wynikał m.in.
z obawy małej liczby środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel oraz
niepokoju związanego z koniecznością
zmiany formy umowy o pracę. Pielęgniar-
kom proponowano bowiem indywidualną
działalność i bezpośrednie podpisywanie
umów z NFZ. Zaistniała sytuacja przyczy-
niła się do rozszerzenia podmiotów kon-

traktujących świadczenia w zakresie
opieki zadaniowej, nie zawsze w postaci
praktyk pielęgniarskich.
Jednocześnie powstawały NZOZ, które
sugerowały świadczenie opieki nad pa-
cjentem lub mieszkańcami DPS bez ja-
kichkolwiek zasad mających wpływ na
wysoki poziom jakości opieki pielęgniar-
skiej.
Dyrektor finansowy NFZ stwierdziła, iż
obecna sytuacja finansowa NFZ jest bar-
dzo trudna, został bowiem przekroczony
budżet i do końca roku nie ma możliwości
zwiększenia środków na POZ. Liczba
podmiotów z około 100 zwiększyła się do
960, co sprawia, że przy takich samych
środkach prawie dziesięciokrotnie zwięk-
szyła się liczba podmiotów świadczących
usługi w zakresie opieki zadaniowej.
Pani Małgorzata Szwed zwróciła uwagę
na problem dotyczący kontraktowania
świadczeń na terenie BOIPIP. Problem
dotyczy kontraktowania przez pielęgniar-
ki na indywidualnych praktykach „Wyjaz-
dowej opieki pielęgniarskiej po godz.
1800 oraz w dni wolne od pracy” u osób
zdeklarowanych u pielęgniarki jak rów-
nież u lekarza w konkurencyjnym NZOZ.

Przewodnicząca Zespołu ds. POZ
Bożena Wilczek

Notatka ze spotkania z przedstawicielami Oddziału Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

problemy z tym kto prowadzi rejestr
pielęgniarek i rejestr położnych, raz
jest to okręgowa rada, natomiast in-
nym razem jest okręgowa izba.

12. Organy izby będą musiały przesyłać
ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich
podjęcia uchwały dot. regulaminów
wyborów do organów izb, regulami-
nów organów izb, wyborów osób na
funkcję w organach izb, reprezento-
wania izb przez osoby pełniące funk-
cję w ich organach oraz budżetów
izb.

13. W przypadku Naczelnej Rady pomi-
nięto zapis, iż nieudzielenie absoluto-
rium jest równoznaczne z wnioskiem
o odwołanie składu z wnioskiem od-
wołanie członków NR.

14. Naczelną Radę upoważniono do
ustalania standardów zawodowych
i standardów kwalifikacji zawodo-
wych obowiązujących na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy.

15. Naczelną Radę upoważniono do
określania zasad wykonywania obo-
wiązku dotyczącego aktualizowania
wiedzy i umiejętności zawodowych
przez pielęgniarki i położne (punkty
edukacyjne).

16. Naczelną Radę upoważniono do re-
prezentowania samorządu, w tym
ustalania warunków umów związa-
nych z przekazywaniem przez mini-
stra właściwego do spraw zdrowia
dotacji.

17. Naczelnej Radzie przyznano kompe-
tencję do opiniowania projektów ak-
tów normatywnych dotyczących
ochrony zdrowia i zasad organizacji
opieki zdrowotnej oraz zawodów me-
dycznych, co wyklucza z opiniowania
okręgowe izby pielęgniarek i położ-
nych.

18. Naczelna Rada będzie przedstawiała
Radzie Ministrów coroczne informa-
cje o działalności samorządu.

19. Wg projektu Naczelny Rzecznik bę-

dzie sprawował nadzór nad działalno-
ścią okręgowych rzeczników.

20. Zamknięto katalog czynności za wy-
konywanie których izby otrzymują
środki finansowe z budżetu państwa
(dotacje). 

21. W terminie 6 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy mają odbyć się
wybory do organów okręgowych izb. 

22. Projekt zakłada, iż wszelkie dotych-
czas podjęte uchwały podjęte przez
organy likwidowanych okręgowych
izb zachowują moc. Należy raczej
zakreślić zakres uchwał m. in. zwią-
zanych z prawem wykonywania za-
wodu, które zachowają moc.

23. Projekt jest niejednolity terminologicz-
nie i opracowany w sposób chaotycz-
ny. Projekt ten winno rozpatrywać się
równolegle z projektem ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej. 

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
Mariola Bartusek
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Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Kwestia odpowiedzialnoÊci porzàdkowej

pracowników zosta∏a uregulowana

w sposób wyczerpujàcy w art. 108 – 113 Ko-

deksu pracy. Poni˝ej zosta∏y przedstawione

podstawowe zasady dotyczàce odpowiedzial-

noÊci porzàdkowej pracowników z powo∏a-

niem najwa˝niejszych orzeczeƒ Sàdu Naj-

wy˝szego. Przes∏ankami stosowania odpo-

wiedzialnoÊci porzàdkowej sà: wina pracow-

nika oraz bezprawnoÊç jego zachowania, po-

legajàca na naruszeniu obowiàzku okreÊlone-

go w art. 108 § 1 i 2 Kodeksu pracy. W wy-

roku z dnia 1 lipca 1999 roku Sàd Najwy˝szy

stwierdzi∏, ˝e wymierzenie kary upomnienia

uzasadnione jest nawet w przypadku niewiel-

kiego stopnia winy pracownika1. 

W przypadku nieprzestrzegania przez pra-

cownika ustalonej organizacji i porzàdku

w procesie pracy, przepisów bezpieczeƒstwa

i higieny pracy, przepisów przeciwpo˝aro-

wych, a tak˝e przyj´tego sposobu potwierdza-

nia przybycia i obecnoÊci w pracy oraz uspra-

wiedliwiania nieobecnoÊci w pracy, pracodaw-

cy przys∏uguje uprawnienie do stosowania

wobec pracownika kary upomnienia lub kary

nagany (art. 108 § 1 Kodeksu pracy). 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika

przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy

lub przepisów przeciwpo˝arowych, opusz-

czenie pracy bez usprawiedliwienia, stawie-

nie si´ do pracy w stanie nietrzeêwoÊci lub

spo˝ywanie alkoholu w czasie pracy, praco-

dawca mo˝e równie˝ stosowaç kar´ pieni´˝-

nà (art. 108 § 2 Kodeksu pracy). 

PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ za jedno

naruszenie obowiàzków mo˝e byç stosowa-

na tylko jedna kara, tzn. za ten sam czyn nie

mo˝na zastosowaç kary upomnienia i kary

pieni´˝nej2. 

Kara pieni´˝na za jedno przekroczenie, jak

i za ka˝dy dzieƒ nieusprawiedliwionej nie-

obecnoÊci, nie mo˝e byç wy˝sza od jedno-

dniowego wynagrodzenia pracownika, a ∏àcz-

nie kary pieni´˝ne nie mogà przewy˝szaç

dziesiàtej cz´Êci wynagrodzenia przypadajàce-

go pracownikowi do wyp∏aty, po dokonaniu

potràceƒ, o których mowa w art. 87 § 1 pkt

1-3 Kodeksu pracy. Wp∏ywy z kar pieni´˝-

nych winny byç przeznaczone na popraw´

warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy. 

Wy˝ej wymienione kary porzàdkowe sta-

nowià katalog zamkni´ty, z tego te˝ wzgl´du

stosowanie innych kar stanowi wykroczenie

przeciwko prawom pracownika – art. 281

Prawnik radzi

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!
Serdecznie zapraszamy w dniu 6 czerw-
ca 2009 roku (sobota) w godzinach
od 1000 do 1900 na akcję zorganizowaną
z okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
pt.: Pociąg do Zdrowia…
Patronat honorowy nad akcją przyjęła
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Ewa Tendera.
Akcja zorganizowana jest przez Zespół
ds. promocji zawodów pielęgniarki i po-
łożnej we współpracy ze szkołami wyż-
szymi naszego regionu kształcącymi mło-
dzież na kierunkach pielęgniarstwo i po-
łożnictwo oraz pielęgniarki i położne na
studiach pomostowych. Zabawa organi-
zowana jest na trasie kolejki wąskotoro-
wej. Na kolejnych stacjach dzieci będą
mogły wziąć udział w grach i zabawach
oraz konkursach z nagrodami. Rodzice
natomiast będą mogli bawić się z dziećmi

bądź skorzystać z porad pielęgniarek
i położnych w zakresie promocji zdrowia.
Gry i zabawy na trasie kolejki przygoto-
wane zostały przez OIPIP w Katowicach
oraz poszczególne szkoły wyższe. Trasa
„Pociągu do zdrowia” – kolejki wąskoto-
rowej przebiega następująco:
I Stacja (przy wejściu głównym do We-
sołego Miasteczka) – Stacja Szpital
u Misia… niespodzianki przygotowuje
Zespół ds. promocji przy OIPIP. 
II Stacja – (wejście boczne do ZOO) –
Stacja pod Bocianem… kalambury
medyczne, „Zgadnij, co to?” – rozpozna-
wanie zasłoniętych rekwizytów medycz-
nych, pokaz/nauka bezpiecznego przewi-
jania i kąpieli noworodka oraz gry i zabawy
zręcznościowe dla dzieci przedstawi Za-
kład Propedeutyki i Położnictwa Katedry
Zdrowia Kobiety Wydziału Opieki Zdro-
wotnej SUM w Katowicach.
III Stacja (Planetarium) – Stacja Magii…
gry i konkursy plastyczne oraz zabawy z po-

staciami z bajek zorganizuje Śląska Wyższa
Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach.
IV Stacja (Przystań) – Stacja I Pomo-
cy… gry i zabawy : ścieżkę zdrowia, ma-
lowanie na asfalcie, siatkówka, pokaz
z udzielania pierwszej pomocy oraz po-
miary RR i cukru dla mamy, taty, babci
i dziadka… dla całej rodzinki!!! Organizu-
je Wyższa Szkoła Planowania Strategicz-
nego w Dąbrowie Górniczej oraz Zespół
ds. promocji przy OIPIP. 
Pociąg wyjeżdża z I stacji o każdej pełnej
godzinie od 1000 do 1900, a zakończenie
planowane jest około godziny 2000 na
stacji Przystań, gdzie odbędzie się
wspólna zabawa z wodzirejem i zakoń-
czenie akcji Pociąg do Zdrowia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie Kole-
żanki i Kolegów z rodzinami i swoimi po-
ciechami do wspólnej zabawy!!!

Przewodnicząca Zespołu ds. promocji
zawodów pielęgniarki i położnej

Bogusława Serzysko

Informacja zespołu ds. promocji zawodów pielęgniarki i położnej
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Prawnik radzi

pkt 4 Kodeksu pracy. Pracodawca nie mo˝e

równie˝ podawaç do wiadomoÊci za∏ogi in-

formacji o ukaraniu.

Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego,

zarówno zawinione umyÊlnie przez pracow-

nika uchybienie obowiàzkom pracowni-

czym, jak i ich naruszenie z winy nieumyÊl-

nej stanowi przyczyn´ uzasadniajàcà wypo-

wiedzenie umowy o prac´. Wymierzenie

pracownikowi kary porzàdkowej nie wyklu-

cza mo˝liwoÊci uznania tego samego nagan-

nego zachowania si´ pracownika, stanowià-

cego przes∏ank´ ukarania, za przyczyn´ uza-

sadniajàcà wypowiedzenie umowy o prac´3. 

Kara nie mo˝e byç zastosowana po up∏y-

wie 2 tygodni od powzi´cia wiadomoÊci

o naruszeniu obowiàzku pracowniczego i po

up∏ywie 3 miesi´cy od dopuszczenia si´ tego

naruszenia. Zatem termin trzymiesi´czny

biegnie niezale˝nie od wiedzy o czynie pra-

cownika mogàcym uzasadniaç jego odpo-

wiedzialnoÊç. Natomiast termin dwutygo-

dniowy rozpoczyna bieg z chwilà powzi´cia

wiadomoÊci o osobie pracownika naruszajà-

cego obowiàzki oraz o jego winie. Wiado-

moÊç powinna byç powzi´ta przez osob´ do

stosowania przedmiotowych kar. 

Kara porzàdkowa mo˝e byç zastosowana

tylko po uprzednim wys∏uchaniu pracownika.

Obowiàzek wys∏uchania pracownika przed

zastosowaniem kary oznacza obowiàzek pod-

j´cia przez pracodawc´ stosownych dzia∏aƒ

w celu umo˝liwienia pracownikowi z∏o˝enia

wyjaÊnieƒ. Gdy pracownik odmawia z∏o˝enia

wyjaÊnieƒ, to pracodawca mo˝e stosowaç ka-

r´ bez nara˝enia si´ na zarzut naruszenia art.

109 § 2 Kodeksu pracy. Je˝eli z powodu nie-

obecnoÊci w zak∏adzie pracy pracownik nie

mo˝e byç wys∏uchany, bieg dwutygodniowe-

go terminu przewidzianego w § 1 nie rozpo-

czyna si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu do

dnia stawienia si´ pracownika do pracy.

Pracodawca nie mo˝e zastosowaç kary

porzàdkowej bez uprzedniego wys∏uchania

pracownika, chyba ˝e ten zrezygnowa∏ ze

stworzonej mu mo˝liwoÊci ustnego z∏o˝enia

wyjaÊnieƒ, bàdê wybra∏ pisemnà form´ ich

wyra˝enia4. 

Zgodnie z wyrokiem Sàdu Najwy˝szego

nie stanowi naruszenia art. 109 § 2 Kodek-

su pracy wys∏uchanie pracownika przez innà

wyznaczonà do tego osob´ ni˝ uprawniona

do wymierzania kary porzàdkowej5. 

O zastosowanej karze pracodawca zawia-

damia pracownika na piÊmie, wskazujàc ro-

dzaj naruszenia obowiàzków pracowniczych

i dat´ dopuszczenia si´ przez pracownika te-

go naruszenia oraz informujàc go o prawie

zg∏oszenia sprzeciwu i terminie jego wnie-

sienia. Natomiast odpis zawiadomienia sk∏a-

da si´ do akt osobowych pracownika. Od-

mowa przyj´cia pisma, o którym pracownik

wie, ˝e zawiera informacj´ o ukaraniu, rów-

noznaczna jest z zawiadomieniem o zastoso-

waniu kary porzàdkowej w rozumieniu art.

110 i art. 112 Kodeksu pracy6. 

Przy wymierzaniu kary pracodawca bierze

pod uwag´ w szczególnoÊci nast´pujàce czyn-

niki: rodzaj naruszenia obowiàzków pracow-

niczych, stopieƒ winy pracownika i jego do-

tychczasowy stosunek do pracy (art. 111 Ko-

deksu pracy). Wina pracownika b´dzie naj-

cz´Êciej umyÊlna, choç nie mo˝na wykluczyç

równie˝ winy nieumyÊlnej. BezprawnoÊç na-

tomiast nale˝y oceniç nie tylko przez pryzmat

obowiàzujàcych przepisów, ale tak˝e przez

prawnie skuteczne polecenie prze∏o˝onych7.

Je˝eli zastosowanie kary porzàdkowej na-

stàpi∏o z naruszeniem przepisów prawa, pra-

cownik mo˝e w ciàgu 7 dni od dnia zawiado-

mienia go o ukarania wnieÊç sprzeciw.

O uwzgl´dnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu

decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stano-

wiska reprezentujàcej pracownika zak∏adowej

organizacji zwiàzkowej. Sàd Najwy˝szy przy-

jà∏, ˝e je˝eli pracownika reprezentuje mi´dzy-

zak∏adowa organizacja zwiàzkowa, to jej sta-

nowisko winien pracodawca rozpatrzyç8.

Stanowisko organizacji zwiàzkowej ma jedy-

nie charakter opinii i nie jest wià˝àce dla pra-

codawcy. PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ je˝eli

w zak∏adzie pracy nie dzia∏a zak∏adowa lub

mi´dzyzak∏adowa organizacja zwiàzkowa lub

gdy pracownika nie reprezentuje ˝adna orga-

nizacja zwiàzkowa, to pracodawca mo˝e od-

rzuciç sprzeciw samodzielnie. Pracodawca

mo˝e równie˝ cz´Êciowo uwzgl´dniç sprze-

ciw pracownika ∏agodzàc na∏o˝onà na pra-

cownika kar´ porzàdkowà i odrzuciç sprze-

ciw w pozosta∏ej cz´Êci. W przypadku, gdy

pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w termi-

nie 14 dni od dnia jego wniesienia, jest to

równoznaczne z uwzgl´dnieniem sprzeciwu. 

Pracownikowi, który wniós∏ sprzeciw

przys∏uguje w terminie 14 dni od dnia zawia-

domienia o odrzuceniu sprzeciwu uprawnie-

nie do wystàpienia do sàdu pracy o uchylenie

zastosowanej kary porzàdkowej (art. 112 § 2

Kodeksu pracy). Termin wystàpienia do sàdu

pracy o uchylenie kary porzàdkowej jest ter-

minem zawitym prawa materialnego i nie

podlega przywróceniu9. Zdaniem Sàdu Naj-

wy˝szego wystàpienie pracownika do sàdu

z powództwem o uchylenie bezprawnie na-

∏o˝onej kary porzàdkowej mo˝e nastàpiç tyl-

ko po wyczerpaniu post´powania wewnàtrz-

zak∏adowego, to jest po wniesieniu w termi-

nie sprzeciwu do pracodawcy10. 

Sàd mo˝e oddaliç powództwo pracowni-

ka lub uchyliç kar´ (w przypadku naruszenia

prawa przez pracodawc´). Przes∏ankà jej

uchylenia mo˝e byç równie˝ niewspó∏mier-

noÊç kary w stosunku do rodzaju naruszenia

obowiàzków, stopnia winy pracownika i in-

nych okolicznoÊci, co stanowi naruszenie

art. 111 Kodeksu pracy. Natomiast sàd nie

jest uprawniony do zmiany (z∏agodzenia)

kary11. 

Uwzgl´dnienie sprzeciwu lub uchylenie

kary przez sàd zobowiàzuje pracodawc´ do

usuni´cia z akt osobowych pracownika od-

pisu zawiadomienia o ukaraniu (art. 113 § 2

Kodeksu pracy), a w przypadku kary pie-

ni´˝nej - dodatkowo do zwrotu pracowniko-

wi równowartoÊci potràconej kwoty. 

Kar´ uwa˝a si´ za nieby∏à, a odpis zawia-

domienia o ukaranie usuwa si´ z akt osobo-

wych pracownika po roku nienagannej pracy

(art. 113 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy). Przez rok

nienagannej pracy nale˝y rozumieç rok pracy

pracownika, w którym nie zosta∏ ukarany ka-

rà porzàdkowà12. Jednak˝e pracodawca mo-

˝e z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek repre-

zentujàcej pracownika zak∏adowej organiza-

cji zwiàzkowej uznaç kar´ za nieby∏à przed

up∏ywem wy˝ej okreÊlonego terminu (art.

113 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy). Pracownik po

up∏ywie roku nienagannej pracy posiada za-

tem roszczenie o usuni´cie z jego akt osobo-

wych informacji o ukaraniu. Natomiast

w przypadku, gdy pracownik dozna∏ z tego

tytu∏u szkody, przys∏uguje mu roszczenie

o odszkodowanie (art. 471 Kodeksu cywil-

nego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy).
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Płodowy Zespół Alkoholowy 
(Fetal Alkohol Syndrome – Fas) 
– uszkodzenia płodu wywołane alkoholem
P∏odowy Zespó∏ Alkoholowy, czyli FAS

(Fetal Alcohol Syndrome), to jednostka

chorobowa po raz pierwszy opisana w 1973

roku przez amerykaƒskich naukowców K.L.

Jonesa i D.W. Smitha. Nazwà tà okreÊlili oni

zespó∏ nieprawid∏owoÊci wyst´pujàcy u dzie-

ci urodzonych przez kobiety spo˝ywajàce

w cià˝y alkohol. Toksyny alkoholowe majà

destrukcyjny wp∏yw na mózg dziecka, powo-

dujàc w nim nieodwracalne zmiany [1,3]. 

Zespó∏ FAS powstaje na skutek uszko-

dzenia struktur mózgu p∏odu, który rozwija

si´ bardzo intensywnie w ciàgu pierwszych

tygodni cià˝y. Jako czynnik teratogenny

uznano tà u˝ywk´ ju˝ pod koniec lat 60. XX

wieku, ale dopiero na poczàtku lat 70. u˝yto

terminu Fetal Alcohol Syndrome dla opisa-

nia zespo∏u zaburzeƒ fizycznych oraz umy-

s∏owych u dzieci, matek spo˝ywajàcych alko-

hol w czasie cià˝y [2].

FAS nadal jest w Polsce problemem ma∏o

znanym wÊród spo∏eczeƒstwa. Nie istnieje

bezpieczna dawka alkoholu, o której mo˝na

powiedzieç, ˝e nie wp∏ywa niekorzystnie na

p∏ód. Alkohol uszkadza p∏ód bardziej, ni˝

narkotyki i inne u˝ywki.

Teratogenny wpływ alkoholu
na zarodek

Wyst´powanie FAS zale˝y od dawki alko-

holu oraz cz´stoÊci ekspozycji na jego dzia∏a-

nie, ale czynnikiem decydujàcym jest przede

wszystkim wiek p∏odu, w którym do takich

ekspozycji dosz∏o. Najbardziej nara˝ony jest

p∏ód w okresie zarodkowym, czyli do 8 ty-

godnia cià˝y. W tym czasie pojawia si´ naj-

wi´cej uszkodzeƒ embrionu, a ponadto ist-

nieje bardzo wysokie ryzyko poronienia.

Alkohol zaburza rozwój niektórych ob-

szarów mózgu poprzez zaburzenia migracji

neuronów do miejsca przeznaczenia, co za-

chodzi podczas embrio- i histogenezy

OUN. Migracja komórek mózgowych do

niew∏aÊciwych obszarów mózgu jest praw-

dopodobnie zwiàzana zarówno z upoÊledze-

niem namna˝ania komórek nerwowych jak

i z uszkodzeniem najwi´kszych komórek gle-

jowych. To powoduje, ˝e komórki nerwowe

nie osiàgajà w∏aÊciwego dla siebie miejsca

przeznaczenia, przez co pe∏nià swojà funkcj´

w sposób nieprawid∏owy. Dochodzi do nie-

dorozwoju cia∏a modzelowatego (w niektó-

rych przypadkach mo˝na nawet stwierdziç

jego ca∏kowity brak) a tak˝e do mniejszych

rozmiarów g∏owy p∏odu, co zwiàzane jest

z mniejszà obj´toÊcià mózgu, w tym po-

szczególnych jego struktur. Bardzo charakte-

rystyczne jest zmniejszenie mó˝d˝ku, co t∏u-

maczy si´ przedwczesnym obumieraniem

niektórych typów komórek nerwowych,

oraz zmiany obj´toÊci hipokampa.[4,3].

W okresie zarodkowym dochodzi do

uszkodzeƒ wielu innych narzàdów takich

jak: wàtroba, nerki, serce, narzàdu wzroku

oraz zniekszta∏ceƒ twarzy typowych dla Ze-

spo∏u FAS [5].

Mózg
„Alkohol uszkadza u p∏odu zarówno

struktur´, jak i funkcj´ mózgu. PoÊmiertne

badania mózgów p∏odów z FAS wykaza∏y

wiele zmian Êwiadczàcych o agenezji i dysge-

nezji OUN. Stwierdzono niedorozwój cia∏a

modzelowatego, s∏abo wykszta∏cone zakr´ty

korowe oraz przemieszczenie cz´Êci astrocy-

tów w obr´b opony mi´kkiej (...). 

U dzieci z FAS obserwuje si´ te˝ niesy-

metryczny zanik hipokampa – struktury le-

˝àcej g∏´boko w p∏acie skroniowym, odgry-

wajàcej zasadniczà rol´ w procesie kojarzenia

faktów i przyswajania nowych wiadomoÊci.

Obrazy mózgu w badaniach rezonansu ma-

gnetycznego wykaza∏y, ˝e w lewym p∏acie

skroniowym hipokamp jest zdecydowanie

mniejszy ni˝ w prawym.” [5].

Narząd wzroku
Narzàd wzroku jest szczególnie wra˝liwy

na dzia∏anie etanolu, który prowadzi do licz-

nych zmian strukturalnych oka. Do ze-

wn´trznych objawów ocznych nale˝à: opad-

ni´cie powieki, zmarszczka nakàtna, zez

i ma∏oocze. Do zmian ga∏ki ocznej zalicza-

my: niedorozwój nerwu wzrokowego,

zwi´kszona kr´toÊç naczyƒ siatkówki i upo-

Êledzenie wzroku.

Beata Podsiad∏o ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, wyk∏adowca akademicki,

Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, 

Âlàski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Justyna Janosz ● Studentka IV roku po∏o˝nictwa, 

Âlàski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Mózg zdrowego 6-tygodniowego dziecka
(po lewej) i dziecka chorego na FAS 
(po prawej).
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Serce
Nawet niewielkie iloÊci etanolu spo˝ywa-

ne w okresie cià˝y mogà byç przyczynà wad

serca u p∏odu. Sà to g∏ównie: ubytki przegro-

dy komorowej i przedsionkowej. Ponadto

u noworodków nara˝onych na ekspozycj´ al-

koholu zaobserwowano tak˝e zmniejszenie

masy mi´Ênia sercowego oraz upoÊledzenie

kurczliwoÊci jego w∏ókien. Jako przyczyn´ tej

nieprawid∏owoÊci okreÊla si´ redukcj´ zawar-

toÊci miozyny i aktyny w kardiomiocytach.

Okresy narażenia płodu
na działanie alkoholu
W pierwszym trymestrze cià˝y alkohol mo-

˝e powodowaç: 

• poronienie, powa˝ne uszkodzenia mó-

zgu,uszkodzenia organów, takich jak: wà-

troba, nerki, serce, zaburzenia rozwoju

komórek, zmiany narzàdu wzroku, defor-

macje twarzy.

W drugim trymestrze cià˝y alkohol mo˝e

wywo∏aç:

• poronienie, organiczne uszkodzenia mó-

zgu, uszkodzenia komórek mi´Êni, skóry,

z´bów, gruczo∏ów, koÊci.

W trzecim trymestrze cià˝y alkohol mo˝e

spowodowaç: 

• zaburzenia rozwoju mózgu i p∏uc, opóê-

nienia przyrostu wagi p∏odu, przedwcze-

sny poród.

Uszkodzenia mózgu u dzieci z FAS po-

wodujà: zaburzenia zachowania, trudnoÊci

w uczeniu si´, deficyty pami´ci, nadpobudli-

woÊç, opóênienia rozwojowe.

Za te nieprawid∏owoÊci odpowiadajà

uszkodzenia konkretnych obszarów mózgu

najbardziej nara˝onych na dzia∏anie etanolu.

Sà to:

• cia∏o modzelowate ∏àczàce obie pó∏kule

mózgu. Jego uszkodzenia zaburza ko-

munikacj´ mi´dzy lewà a prawa pó∏kulà

powodujàc, ˝e dzieci z FAS maja proble-

my z odró˝nieniem lewej strony od pra-

wej, wykonywaniem ruchów naprze-

miennych, nie potrafià maszerowaç, taƒ-

czyç;

• mó˝d˝ek odpowiadajàcy za funkcje moto-

ryczne. W przypadku zaburzeƒ jego dzia-

∏ania wyst´pujà problemy z koordynacjà

ruchowà oraz równowagà, co mo˝e obja-

wiaç si´ trudnoÊciami z wchodzeniem po

schodach, skakaniem na jednej nodze,

utrzymaniem równowagi przy zmianach

pozycji,

• hipokamp bioràcy udzia∏ w procesach

uczenia si´ i pami´ci. Uszkodzenie hipo-

kampa os∏abia pami´ç przestrzennà i pro-

ces uczenia si´,

• p∏aty czo∏owe odpowiadajàce za funkcje

wykonawcze, kontrol´ impulsów, osàd.

Zaburzone dzia∏anie p∏atów czo∏owych

prowadzi do os∏abienia jego funkcji pro-

wadzàc do nieumiej´tnoÊci radzenia sobie

w zachowaniach spo∏ecznych, niezdol-

noÊç do rozwiàzywania problemów, nie-

zdolnoÊç do wyciàgania wniosków, trud-

noÊç z poj´ciem poj´ç abstrakcyjnych ta-

kich jak „czas”, „pieniàdz”, trudnoÊç

z gromadzeniem i porzàdkowaniem

i przetwarzaniem informacji, nieumiej´t-

noÊç samokontroli.

Wpływ działania alkoholu 
na rozwój 
neurobehawioralny płodu

W wyniku uszkodzeƒ mózgu powsta∏ych

w okresie prenatalnym dzieci z FAS majà

ogromne problemy z prawid∏owym zacho-

waniem i funkcjonowaniem psychicznym.

Objawy związane z funkcjo-
nowaniem OUN
• nadpobudliwoÊç, nadwra˝liwoÊç na

dêwi´k i dotyk, trudnoÊci z przetwarza-

niem nadmiernej iloÊci bodêców, zabu-

rzenia snu, impulsywnoÊç, czyli dzia∏anie

bez refleksji, l´kliwoÊç, upór, sk∏onnoÊci

depresyjne, sk∏onnoÊci do wybuchu gnie-

wu, sk∏onnoÊci do dra˝nienia i tyranizo-

wania innych, niskie poczucie w∏asnej

wartoÊci.

Trudności w uczeniu się
• deficyt uwagi, opóênienia rozwojowe, nie-

wystarczajàca organizacja dzia∏aƒ, problemy

z pami´cià, trudnoÊci z matematykà, trud-

noÊci z myÊleniem abstrakcyjnym, trudnoÊci

z uczeniem si´ na b∏´dach, upoÊledzenie

myÊlenia przyczynowo-skutkowego, opóê-

nienie mowy, zaburzenia mowy (jàkanie si´,

mowa niewyraêna, be∏kotliwa).

Nieprawidłowe zachowanie
społeczne
• trudnoÊci adaptacyjne, wycofanie si´, pro-

blemy z organizacjà, izolowanie si´, wagary.

Inne nieprawidłowości
• zaburzenia rozwoju seksualnego

Dzieci z FAS cz´sto rodzà si´ przedwcze-

Ênie z niskà masà urodzeniowà. Noworodki

mogà mieç s∏abo rozwini´ty odruch ssania, co

w po∏àczeniu z os∏abionymi mi´Êniami biorà-

cymi udzia∏ w po∏ykaniu oraz nieprawid∏owà

budowà jamy ustnej jest przyczynà proble-

mów ze ssaniem. Wszystkie bodêce dêwi´ko-

we czy dotykowe mogà powodowaç dra˝li-

woÊç i przestymulowanie uk∏adu nerwowego.

Cz´sto u ma∏ych dzieci wyst´pujà tak˝e obja-

wy takie jak: s∏abe napi´cie mi´Êniowe, zabu-

rzenia cyklu snu i czuwania, nerwowoÊç, cià-

g∏y p∏acz i stan napi´cia, nadpobudliwoÊç

Objawy kliniczne Zespołu
FAS
Klinicznymi objawami Alkoholowego Ze-

spo∏u P∏odowego sà trzy g∏ówne grupy za-

burzeƒ:

• opóênienie rozwoju fizycznego, wyra˝o-

nego przez d∏ugoÊç cia∏a, jego mas´ i ob-

wód g∏owy zarówno przed, jak i po uro-

dzeniu, 

• anomalie struktury i funkcji mózgu, obja-

wy Êwiadczàce o nieprawid∏owym rozwo-

ju OUN (upoÊledzony rozwój intelektual-

ny i spo∏eczny oraz zaburzenia koordyna-

cji ruchowej),

• charakterystyczne rysy twarzy z ma∏ymi,

szeroko osadzonymi oczodo∏ami, p∏askà

twarzoczaszkà, wàskà górnà wargà i ma∏à

szcz´kà oraz sp∏yconà rynienkà nosowà

i krótkim nosem

Poza wymienionymi powy˝ej grupami

objawów g∏ównych wyró˝nia si´ tak˝e sze-

reg dolegliwoÊci dodatkowych, charaktery-

stycznych dla FAS. Mogà one wyst´powaç

w ró˝nym nat´˝eniu, co uzale˝nione jest od

wielu czynników, takich jak: cz´stotliwoÊç

i iloÊç spo˝ywania alkoholu przez matk´,

faza cià˝y, stadium rozwoju p∏odu w mo-

mencie nara˝enia go na wp∏yw alkoholu,

stan od˝ywienia kobiety w cià˝y, przyjmo-

wanie przez nià innego rodzaju Êrodków

psychoaktywnych, czynniki genetyczne

oraz wiek i ogólny stan zdrowia ci´˝arnej.

Do kryteriów dodatkowych, pomocnych

w rozpoznaniu jednostki chorobowej FAS,

klasyfikuje si´: szerokà nasad´ nosa, opada-

jàce powieki, krótkà szyj´, zaburzenia

wzroku (np. krótkowzrocznoÊç, zaw´˝one

pole widzenia, zez), du˝e lub zdeformowa-

ne uszy, zaburzenia s∏uchu, deformacje ko-

Êci i stawów, niedorozwój p∏ytki paznokci

u ràk i nóg, zaburzenia rytmu pracy serca

i wady serca, wady uk∏adu moczowego, za-

burzenia snu, deficyt uwagi i koncentracji,

zmniejszonà wra˝liwoÊç na ha∏as i stymula-
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▼ cj´, zwi´kszonà aktywnoÊç, zmienne odru-

chy motoryczne, nadmiernà reaktywnoÊç

na stres, problemy w uczeniu si´, opóênio-

ny rozwój mowy.

Diagnozowanie Płodowego
Zespołu Alkoholowego

Aby mo˝na by∏o zdiagnozowaç pe∏no-

objawowy FAS konieczne jest rozpoznanie

objawów z trzech g∏ównych grup zaburzeƒ:

upoÊledzenia wzrostu przed- i pourodzenio-

wego z obni˝onà wagà cia∏a i/lub zmniejszo-

nym obwodem g∏owy, zaburzenia OUN,

a tak˝e co najmniej dwa z objawów w obr´-

bie twarzoczaszki. Ponadto wymagane jest

stwierdzenie ekspozycji na alkohol w okresie

prenatalnym.

W czasie identyfikacji zaburzeƒ wywo∏a-

nych u dziecka alkoholem spo˝ywanym

przez matk´ w czasie cià˝y postawiona dia-

gnoza cz´sto wyklucza wyst´powanie pe∏no-

objawowego FAS. Wtedy rozpoznanie cho-

roby mo˝e dotyczyç zespo∏u dolegliwoÊci

okreÊlanego jako Alkoholowy Efekt P∏odowy

zwany FAE (ang. Fetal Alcohol Effects) Ter-

min ten w literaturze badawczej stosowany

jest, aby okreÊliç Cz´Êciowy FAS (pFAS -

Partial Fetal Alcohol Syndrome. pFAS okre-

Êla niektóre charakterystyczne dla FAS cechy

wyglàdu twarzy oraz opóênienia wzrostu lub

uszkodzenia mózgu (zaburzenia zachowania

i uczenia si´). Cz´Êciowy FAS trudniej zdia-

gnozowaç z powodu mniejszych uszkodzeƒ

i mniej nat´˝onych objawów, dlatego dzieci

z pFAS cz´sto sà traktowane jako zdrowe,

a niemo˝noÊç spe∏niania przez nie narzuco-

nych norm spo∏ecznych powoduje frustracj´,

doprowadzajàcà do zaburzeƒ zachowania.

Badania dodatkowe w zespole FAS. FAS

diagnozuje si´ na podstawie badania neuro-

rozwojowego obejmujàcego: wywiad

z okresu cià˝y oraz porodu i histori´ choro-

by, ogólne badania lekarskie, wywiad doty-

czàcy rozwoju p∏odu, oceny cech dysmor-

ficznych twarzy dziecka (najlepiej widocz-

nych w 2-10 roku ˝ycia), badanie psycholo-

giczne (testy dookreÊlajàce mo˝liwoÊci i de-

ficyty rozwojowe, okreÊlajàce funkcje moto-

ryczne i zdolnoÊci adaptacyjne), badania roz-

woju mowy, ocena mo˝liwoÊci rozumienia

i komunikowania si´. Pomocne w diagnozo-

waniu zespo∏u FAS sà badania Rezonansem

Magnetycznym wykrywajàce nieprawid∏owà

mielinizacj´ oraz defekty pnia mózgu

i mó˝d˝ku.

Rokowania w zespole FAS
Dzieci z FAS potrzebujà sta∏ego nadzo-

ru i opieki. Nale˝y te˝ pami´taç, i˝ z FAS

nie mo˝na wyrosnàç, a skutki syndromu

towarzyszà chorej osobie przez ca∏e doro-

s∏e ˝ycie. Dlatego nawet cz∏owiek pe∏nolet-

ni z FAS wymaga ciàg∏ego nadzoru oraz

pomocy udzielanej ze strony osób zdro-

wych i sprawnie funkcjonujàcych w spo∏e-

czeƒstwie. W innym wypadku samodzielne

funkcjonowanie i indywidualne podejmo-

wanie decyzji mo˝e zakoƒczyç si´ dla nie-

go uwik∏aniem w powa˝ne problemy ˝y-

ciowe, mogàce w skrajnych przypadkach

prowadziç nawet do bezdomnoÊci, czy

prób samobójczych. Ponadto osoby do-

tkni´te FAS powinny byç poddawane per-

manentnej terapii, która mo˝e zredukowaç

skutki choroby. Wa˝ne jest, zatem by mo-

g∏y one rozwijaç si´ w odpowiednim Êro-

dowisku, a ich uk∏ad nerwowy musi pod-

dawany byç w∏aÊciwej stymulacji – zró˝ni-

cowanej pod wzgl´dem cz´stotliwoÊci, in-

tensywnoÊci oraz czasu trwania. Wyznaje

si´ tak˝e zasad´, ˝e najskuteczniejszymi na-

uczycielami dziecka i propagatorami jego

rozwoju sà jego rodzice bàdê prawni opie-

kunowie.

Objawy  Zespołu FAS 
w wieku młodzieńczym

Typowa dla dzieci z Zespo∏em FAS/FAE

szczup∏a sylwetka zaczyna si´ zmieniaç

w okresie dojrzewania. Dziewczynki zaczyna-

jà wówczas mieç sk∏onnoÊci do oty∏oÊci. Na-

tomiast po zakoƒczeniu okresu dojrzewania

typowe cechy twarzy – charakterystyczne dla

FAS – mogà byç trudne do rozpoznania. Na-

stolatków z FAS wyró˝nia za to silna tenden-

cja do k∏amstwa i kradzie˝y. To g∏ówny pro-

blem tego okresu rozwojowego. Wynika on

mi´dzy innymi z faktu, ˝e osoby te posiadajà

s∏abà zdolnoÊç oceny w∏asnych czynów. Po-

nadto pojawiajà si´ u nich spore trudnoÊci

w relacjach z innymi rówieÊnikami. Akcepta-

cji wÊród nich mogà szukaç poprzez aktyw-

noÊç seksualnà (sà szczególnie podatne na

presj´ dotyczàcà tej sfery). Nierzadko ekspe-

rymentujà równie˝ z alkoholem i narkotyka-

mi. W tym okresie istnieje du˝e ryzyko zacho-

rowaƒ na depresj´ i wystàpienia prób samo-

bójczych. 

Niezale˝nie od wieku metrykalnego ich

funkcjonowanie spo∏eczne i emocjonalne

mo˝e wskazywaç na znacznie ni˝szy rozwój.

Oznacza to, ˝e choç nastolatki z FAS wyglà-

dajà podobnie do swoich rówieÊników, ich

poziom rozwojowy mo˝e byç równy rozwo-

jowi szeÊciolatka. W∏aÊnie dlatego potrzebu-

jà sta∏ego nadzoru i opieki. Nale˝y te˝ pa-

mi´taç, i˝ nastolatki nie wyrastajà z FAS,

wi´c nawet osoby pe∏noletnie potrzebujà

nadzoru oraz pomocy osób zdrowych.
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1. Badania nad dzieçmi alkoholików, Raport 26,

Warszawa 2000.
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p∏odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojo-

wych i zaburzeƒ neurobehawioralnych u dzieci.

Alkohol i Narkomania 2004: (1/2) s. 9-20..

4. Dyr W.: Efekty dzia∏ania alkoholu w okresie pre-

natalnym w modelu zwierz´cym. Alkohol i Nar-

komania 2006: 19 (4) s. 395-4.

5. Hryniewicz D.. Specyfika pomocy psychologicz-

no pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa
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Cechy dysmorficzne twarzy widoczne
u dzieci w wieku 2-10 lat.

Serdeczne podzi´kowania dla ca∏ego personelu medycznego – lekarzy, piel´gniarek i personelu pomocniczego
Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach za wspania∏à opiek´ medycznà
i serdecznoÊç składa 

pacjent Stanisław Jurek

Podziękowania
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Komisja Etyki przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
serdecznie zaprasza na 

Konferencję pt. „Wartości zawodów pielęgniarki i położnej”
Konferencja odbędzie się 25.09.2009 r.  o godz. 9.00 w Auli A3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zgłoszenia proszę przesłać do dnia 15 września na adres:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Francuska 16. 40-027 Katowice, z dopiskiem „Konferencja”
lub pocztą elektroniczną na adres: izba@izbapiel.katowice.pl
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
Informacji udziela: Małgorzata Maślanka, tel.: 0 32 370 43 29, 501 062 604
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji dostępna jest na stronie internetowej OIPiP.

Małgorzata Maślanka
Przewodnicząca Komisji Etyki

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

organizuje

VII Konferencję naukowo-szkoleniową 
nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”

Konferencja odbędzie się w dniu 25.09.2009 r. o godzinie 900

w sali wykładowej Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach przy ul. Reymonta 8.

Do udziału zapraszamy pielęgniarki, położne, dietetyków, lekarzy oraz osoby zainteresowane tematyką Konferencji. Uczestnictwo
w Konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia do uczestnictwa w Konferencji należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nade-
słanie jej do dnia 31.07.2009 r. na adres:
Iwona Woźniak
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice,
z dopiskiem „Konferencja”.
Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej:
www.spskm.katowice.pl/kliniki/lkc/chir/konferencja.html
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Zgłoszenie można przesłać faksem 0 32 255 50 52 
Informacji udziela: 
Iwona Woźniak, nr tel. 0 32 259 15 21 lub kom. 0 603 111 952 

Serdecznie  zapraszam 
Przewodnicząca 

Iwona Woźniak

Serdecznie zapraszam na III Sympozjum naukowo-szkoleniowe

„Bezpieczna Sterylizatornia” 
które odbędzie się 23 czerwca 2009 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego 

Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20/24 
w sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Zgłoszenia proszę przesyłać na w/w adres, lub telefonicznie: 602 133 295
Szczegółowy plan sympozjum dostępny na www.spskm.katowice.pl

Dorota Kudzia-Karwowska



16 Nasze Sprawy ● C z e r w i e c 2 0 0 9

Wywiad

Wywiad ze Stanis∏awem Dylàgiem – dr n. med., 

Dyrektorem Naczelnym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Katowicach

: Pierwsze próby stworzenia
systemowego zaopatrzenia w krew i jej sk∏ad-
niki du˝ych klinik i szpitali w Polsce si´gajà
okresu mi´dzywojennego. Centrum, którym
Pan Dyrektor kieruje rozpocz´∏o swojà dzia-
∏alnoÊç w 1948 roku, od tego czasu pobrano
krew od ponad 4 ml krwiodawców. Centrum
rocznie pobiera 100 tysi´cy donagi, zaopa-
truje w krew i jej sk∏adniki 116 szpitali i kli-
nik Êlàskich. Jaka jest misja i wizja Centrum
w kontekÊcie procesu rozwoju? W jaki sposób
w∏àczajà si´ pracownicy w proces wdra˝ania
systemu zarzàdzania jakoÊcià?
S.D.: Misjà Regionalnego Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa jest jak najlepiej

s∏u˝yç pacjentom, poprzez przygotowanie

bezpiecznych i wysokiej jakoÊci sk∏adników

krwi oraz przeszczepów tkankowych, dia-

gnostom poprzez produkowanie doskona-

∏ych odczynników serologicznych, a leka-

rzom poprzez pomoc w zakresie krwiolecz-

nictwa. Bardzo du˝à wag´ przyk∏adamy do

zapewnienia bezpieczeƒstwa i komfortu

dawcom podczas zabiegów pobierania krwi

i jej sk∏adników. Dlatego w celu stworzenia

odpowiednich warunków do oddawania

krwi, zakupiliÊmy cztery specjalistyczne am-

bulanse. W 2000 roku w czasie Êwiatowej

wystawy Wynalazków i Nowoczesnych

Technologii w Brukseli uzyskaliÊmy Z∏oty

Medal za pierwszy polski ambulans do po-

bierania krwi. Naszym pragnieniem jest, aby

krwiodawstwo i krwiolecznictwo w naszym

regionie sta∏o na Êwiatowym poziomie, spe∏-

niajàc wszystkie normy i standardy. Deklaru-

jemy spe∏nienie wymagaƒ naszych odbior-

ców poprzez dostarczanie najwy˝szej jakoÊci

sk∏adników krwi, odczynników serologicz-

nych oraz preparatów z Banku Tkanek. 

System Zarzàdzania JakoÊcià funkcjonujàcy

od 1996 r. w RCKiK Katowice uzyska∏

w 2004 r. certyfikat jakoÊci wg normy PN –

EN ISO 9001: 2001. Systemem Zarzàdzania

JakoÊcià obejmuje wszystkie komórki organi-

zacyjne uczestniczàce bezpoÊrednio lub po-

Êrednio w procesach g∏ównych i pomocni-

czych. W prowadzenie i utrzymanie systemu

zarzàdzania jakoÊcià jest zaanga˝owany ka˝dy

pracownik naszego Centrum Krwiodawstwa.

: Jak ocenia Pan Dyrektor
stan, poziom i stopieƒ zaspokojenia potrzeb
krwiodawstwa i krwiolecznictwa na terenie
naszego województwa?
S.D.: Naszà prac´ staramy si´ opieraç na

najnowszych osiàgni´ciach medycyny

a w tym równie˝ z zakresu transfuzjologii.

Przy wytwarzaniu sk∏adników krwi, wyko-

rzystujemy zdobycze wiedzy i najnowocze-

Êniejszy sprz´t oraz wprowadzamy technolo-

gie zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo sk∏adników

krwi np. filtracj´, napromienianie oraz inak-

tywacj´. Wp∏ywa to na zwi´kszenie bezpie-

czeƒstwa i komfort biorcy podczas transfuzji

sk∏adników krwi. Rocznie wydajemy do jed-

nostek ochrony zdrowia oko∏o 150 tysi´cy

jednostek (opakowaƒ) sk∏adników krwi. Re-

alizujemy zamówienia zbiorcze dla szpital-

nych Banków Krwi, a tak˝e wykonujemy

specjalistyczne sk∏adniki krwi dla konkretne-

go pacjenta. Niezale˝nie od podstawowej

dzia∏alnoÊci z zakresu pobierania i przetwa-

rzania krwi, przez ca∏y czas pami´tamy o na-

szych partnerach w laboratoriach i pracow-

niach serologicznych. Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kato-

wicach jest producentem kilkudziesi´ciu od-

czynników diagnostycznych stosowanych

w serologii grup krwi. W Êlad za post´pem

w diagnostyce immunohematologicznej,

sukcesywnie poszerzamy asortyment produ-

kowanych odczynników. W celu u∏atwienia

kontroli badaƒ serologicznych wprowadzili-

Êmy odczynniki o charakterze standardów. 

Organizujemy równie˝ szkolenia dla wy˝sze-

go i Êredniego personelu medycznego, 

w trakcie których, lekarze i piel´gniarki za-

poznajà si´ z aktualnymi zagadnieniami 

i osiàgni´ciami transfuzjologii.

: Jaki jest zakres szkolenia i ja-
kie daje uprawnienia piel´gniarce/po∏o˝nej?
Jak cz´sto nale˝y szkolenia powtarzaç? Kto
za nie p∏aci?
S.D.: Szkolenie piel´gniarek i po∏o˝nych

dokonujàcych przetaczania krwi i jej sk∏adni-

ków reguluje Rozporzàdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. (Dz.U.

z dnia 8 marca 2005 r.) 

Szkolenie odbywa si´ w zakresie podstawo-

wym i uzupe∏niajàcym. Szkolenie uzupe∏nia-

jàce przeprowadza si´ nie rzadziej, ni˝ co

cztery lata.

Szkolenie obejmuje cz´Êç teoretycznà i cz´Êç

praktycznà. Cz´Êç praktyczna szkolenia obej-

muje nast´pujàce umiej´tnoÊci:

• pobieranie próbek krwi przeznaczonych

do badaƒ i prowadzenie stosownej doku-

mentacji,

• post´powanie z pojemnikami zawierajàcy-

mi krew i jej sk∏adniki przeznaczone do

przetoczenia,

• identyfikacj´ biorcy i kontrole dokumen-

tacji przed przetoczeniem,

• dokonanie zabiegu przetoczenia krwi na

zlecenie lekarza,

• obserwacj´ chorego w trakcie i po przeto-

czeniu.

Koszt szkolenia podstawowego piel´gniarki

wynosi 60 z∏, koszt szkolenia uzupe∏niajàce-

go wynosi 40 z∏ (w woj. Êlàskim). Koszty

zwiàzane z przeszkoleniem piel´gniarek po-

noszà kierownicy jednostek ochrony zdro-

wia. Po zakoƒczeniu szkolenia piel´gniarka

lub po∏o˝na otrzymuje zaÊwiadczenie

uprawniajàce do przetaczania krwi i jej

sk∏adników.

: W jaki sposób pozyskujecie
Paƒstwo honorowych dawców krwi? Jak oce-
nia Pan Dyrektor dotychczasowe efekty tych
dzia∏aƒ?
S.D.: Rocznie pobieramy krew od oko∏o 50

tysi´cy dawców, w tym pierwszorazowi stano-

wià 35% ogólnej liczby oddajàcych. Aby

zwi´kszyç liczb´ dawców organizujemy pre-

lekcje w szko∏ach, nawet wÊród uczniów któ-

rzy nie mogà jeszcze oddaç krwi, ale dowiadu-

jà si´  kiedy b´dà mogli zostaç dawcami krwi,

jakie warunki wiekowe i zdrowotne sà stawia-

ne przed potencjalnymi krwiodawcami. Orga-

nizujemy najwi´kszà iloÊç wyjazdowych akcji

pobierania krwi w Polsce. Swoimi ambulansa-

mi docieramy jak najbli˝ej miejsca zamieszka-

nia dawcy, aby ka˝dy mieszkaniec mia∏ szanse

niesienia pomocy drugiemu cz∏owiekowi. Po-

bieramy krew wÊród studentów naszego re-

gionu, wspólnie od lat organizujemy akcje po-

Bank Tkanek
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bierania krwi – „Wampiriada”. Krew pobiera-

my w trakcie organizowanych festynów, na

które jesteÊmy zapraszani przez spo∏ecznoÊci je

organizujàce. Bardzo cz´sto goÊcimy w cen-

trach miast naszego regionu – tradycyjnie sà to

sta∏e akcje pobierania krwi. Krew tak˝e jest

pobierana od dawców przy koÊcio∏ach, dzi´ki

przychylnoÊci Kurii i Proboszcza danej parafii.

OczywiÊcie, bardzo sobie cenimy wspó∏prac´

z klubami Honorowych Dawców Krwi, zor-

ganizowanych przy zak∏adach pracy, które od

lat z nami wspó∏pracujà i stanowià najwi´ksza

grup´ dawców wielokrotnych.

: Co stanowi przedmiot kontro-
li szpitali w zakresie sposobu i organizacji le-
czenia krwià? Jakie wyzwania stojà przed za-
k∏adami opieki zdrowotnej w tym zakresie?
S.D.: Wspó∏praca pomi´dzy Centrum

Krwiodawstwa, a szpitalami dotyczy kilku

aspektów, a mianowicie w zakresie:

• Gospodarki krwià i jej sk∏adnikami.
Zgodnie z ustawà o publicznej s∏u˝bie krwi

sprawujemy specjalistyczny nadzór w dzie-

dzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa nad

zak∏adami opieki zdrowotnej. Dokonujemy

kontroli i oceny dzia∏alnoÊci zak∏adu opieki

zdrowotnej lub innego podmiotu w zakre-

sie: czynnoÊci i badaƒ zwiàzanych z przeto-

czeniem krwi, a tak˝e badaƒ immunohema-

tologicznych wykonywanych dla potrzeb

krwiolecznictwa. Kontrole sà wykonywane

przez upowa˝nionych specjalistów naszego

Centrum Krwiodawstwa. 

• Szkolenia personelu szpitala.
Szkolenia sà organizowane przez Regional-

ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

twa w Katowicach dla personelu medyczne-

go w celu uzyskania odpowiednich upraw-

nieƒ do wykonywania procedury transfuzji

czy badaƒ immunohematologicznych, a tak-

˝e w celu przekazania najnowszej wiedzy

i pomocy w organizowaniu szpitalnych ban-

ków krwi.

• Czuwanie nad bezpieczeƒstwem krwi.
Wszystkie informacje zebrane w ramach czu-

wania nad bezpieczeƒstwem krwi stanowià

baz´ do analizy zg∏oszonych powik∏aƒ poprze-

toczeniowych, a tak˝e wskazanie metod na-

prawczych, które mogà zapobiec ponownym

zdarzeniom lub nieprawid∏owoÊcià w procesie

transfuzji. Tego typu post´powanie wymaga

Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy jednostkà s∏u˝by

krwi, a jednostkà s∏u˝by zdrowia.

Efektem wspó∏pracy pomi´dzy s∏u˝bà krwi,

a szpitalami jest bezpieczna transfuzja,

a w szczególnoÊci bezpieczeƒstwo biorcy –

pacjenta. Temu s∏u˝y wymiana doÊwiadczeƒ

tych podmiotów, czerpanie wzajemne z za-

sobów wiedzy medycznej.

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

Wywiad z Paulinà Reinhard – mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarkà

Oddzia∏owà Oddzia∏u Hematologii i Transplantacji Szpiku 

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Miel´ckiego

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

: Sposób i organizacj´ leczenia
krwià w zak∏adach opieki zdrowotnej, w któ-
rych przebywajà pacjenci ze wskazaniami do
leczenia krwià i jej sk∏adnikami reguluje
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
wrzeÊnia 2005 r. (Dz.U. Nr 191, poz.1607).
Jakà wiedz´ i umiej´tnoÊci powinna opano-
waç piel´gniarka uprawniona do przetoczeƒ
i czynnoÊci zwiàzanych z tym zabiegiem?
P.R.: Piel´gniarka/po∏o˝na uprawniona do

wykonywania przetoczeƒ krwi i preparatów

krwiopochodnych to piel´gniarka, która

spe∏nia wymagane kwalifikacje, uzyskane

w drodze doskonalenia zawodowego, zgod-

nie z Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie szko-

leƒ piel´gniarek i po∏o˝nych dokonujàcych

przetaczanie krwi i jej sk∏adników. Na pod-

stawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierp-

nia 1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz.U.

Nr 106, poz. 681, z 1998 r. nr 177, poz.

756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz

z 2003 r. Nr 223, poz. 2215)

Na terenie województwa Êlàskiego kurs pod-

stawowy oraz uzupe∏niajàcy dla piel´gniarek

i po∏o˝nych ubiegajàcych si´ o uprawnienia

do przetaczania krwi i jej sk∏adników realizu-

je od wielu lat Regionalne Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

ZaÊwiadczenie o odbyciu kursu wa˝ne jest

przez okres 4 lat, po tym czasie nale˝y odbyç

szkolenie uzupe∏niajàce uprawniajàce do dal-

szego przetaczania krwi i jej preparatów.

W Oddziale Hematologii i Transplantacji

Szpiku SPSK-M SUM w Katowicach ka˝da

z zatrudnionych piel´gniarek zobowiàzana

jest do odbycia takiego szkolenia

w RCKiK, albowiem u pacjentów leczo-

nych z powodu chorób nowotworowych

krwi, substytucja preparatami krwi jest jed-

nym z podstawowych zabiegów wykony-

wanych w oddziale. 

: Co nale˝y do obowiàzków
i zadaƒ piel´gniarki odpowiedzialnej za wy-
konywanie przetoczeƒ w zak∏adzie opieki
zdrowotnej?
P.R.: Do zadaƒ piel´gniarki uprawnionej do

wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z przy-

gotowaniem do zabiegu przetaczania krwi

i jej sk∏adników nale˝y kontrola zgodnoÊci

danych biorcy z ka˝dà jednostkà krwi lub jej

sk∏adnika przeznaczonà do przetoczenia.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez

uprawnionà piel´gniark´ i lekarza w obecno-

Êci pacjenta i polega na:

• Identyfikacji pacjenta polegajàcej na po-

równaniu jego imienia i nazwiska, daty

urodzenia lub numeru PESEL i grupy

krwi z danymi okreÊlanymi na formularzu

zawierajàcym wynik próby zgodnoÊci.

• Porównaniu wyników grupy krwi na for-

mularzu wyniku próby zgodnoÊci z grupà

krwi na etykiecie pojemnika.

Składanie podpisów w dokumentacji
zabiegu przetaczania krwi 

przez lekarza i pielęgniarkę
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• Porównaniu numeru pojemnika z krwià

lub jej sk∏adnikiem z numerem na formu-

larzu próby zgodnoÊci.

• Sprawdzeniu, czy jednostka krwi lub jej

sk∏adnik zosta∏ przygotowany zgodnie ze

specjalnymi zaleceniami zawartymi w za-

mówieniu. 

• Sprawdzeniu daty wa˝noÊci preparatu

krwi i jej sk∏adników.

• Lekarz lub uprawniona do tego piel´gniar-

ka, którzy dokonali oceny zgodnoÊci krwi

i jej sk∏adnika z danymi biorcy, sk∏adajà pod-

pis na formularzu wyniku próby zgodnoÊci.

• Godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia prze-

toczenia zawartoÊci ka˝dego pojemnika

lekarz lub uprawniona piel´gniarka wpi-

suje w ksià˝k´ transfuzyjnà, na formula-

rzu próby zgodnoÊci, w protokole znie-

czulenia ogólnego, a na oddziale aneste-

zjologii i intensywnej terapii w karcie ob-

serwacji.

• Lekarz lub uprawniona piel´gniarka do-

kumentuje zabieg przetoczenia przed

pod∏àczeniem krwi lub jej sk∏adnika

w ksià˝ce transfuzyjnej.

• Lekarz dokumentuje zabieg przetoczenia

w indywidualnej karcie zleceƒ lekarskich

oraz wpis po przetoczeniu w ksià˝ce

transfuzyjnej, historii choroby, karcie wy-

pisowej pacjenta.

• Piel´gniarka odnotowuje zabieg przeto-

czenia krwi lub jej sk∏adnika w ksià˝ce ra-

portów piel´gniarskich (nazwisko i imi´

biorcy, wiek, nazw´ preparatu, iloÊç, dat´

i godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia prze-

toczenia ka˝dej jednostki krwi lub jej

sk∏adnika) oraz opisuje przebieg.

• Zarówno lekarz jak i piel´gniarka odpowie-

dzialni sà za obserwacj´ pacjenta w trakcie

i po przetoczeniu oraz podj´cie odpowied-

nich czynnoÊci, jeÊli wystàpi powik∏anie.

• Uprawniona piel´gniarka w obecnoÊci le-

karza pod∏àcza krew i jej sk∏adniki, wyko-

nuje prób´ biologicznà.

• Przed przetoczeniem i po jego zakoƒcze-

niu uprawniona piel´gniarka lub lekarz

dokonuje pomiaru i rejestracji ciep∏oty

cia∏a, t´tna i ciÊnienia t´tniczego krwi. Po

15 minutach od rozpocz´cia przetaczania

ka˝dej kolejnej jednostki krwi i jej sk∏ad-

nika nale˝y dokonaç pomiaru ciep∏oty

cia∏a i t´tna. Dokonane pomiary nale˝y

zapisaç w ksià˝ce raportów piel´gniar-

skich, w karcie goràczkowej, w karcie ob-

serwacyjnej, protokole znieczulenia.

• Przetoczenie krwi lub jej sk∏adnika, pobra-

nych z banku krwi lub centrum nale˝y

rozpoczàç nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 mi-

nut od ich dostarczenia, a koncentraty

krwinek p∏ytkowych i rozmro˝one osocze

zaraz po otrzymaniu. Zatem z banku krwi

nale˝y sukcesywnie pobieraç pojedyncze

jednostki krwi i jej sk∏adniki. Nie nale˝y

przechowywaç krwi i jej sk∏adników

w oddzia∏ach szpitala.

• Krew i jej sk∏adniki przetacza si´ za po-

mocà jednorazowych sterylnych zesta-

wów, przeznaczonych do transfuzji krwi

i jej sk∏adników. Nie mo˝na przetaczaç

koncentratu krwinek p∏ytkowych i p∏y-

nów infuzyjnych przez zestaw uprzednio

u˝ywany do przetaczania krwi pe∏nej lub

koncentratu krwinek czerwonych. Do

przetoczeƒ niemowl´tom s∏u˝à specjalne

zestawy. Je˝eli krew i jej sk∏adnik jest po-

dawany strzykawkà, nale˝y zastosowaç

specjalny filtr. 

: Czego nie wolno wykonujàc
zabieg przetaczania krwi i jej sk∏adników?
P.R.: 
• Nie mo˝na dodawaç produktów leczni-

czych do przetaczanej krwi i jej sk∏adni-

ków.

• Nie mo˝na przetaczaç jednej jednostki

krwi pe∏nej lub koncentratu krwinek czer-

wonych d∏u˝ej ni˝ 4 godziny, a jednej jed-

nostki koncentratu krwinek p∏ytkowych

lub osocza – d∏u˝ej ni˝ 30 minut, w przy-

padku koncentratu krwinek czerwonych

p∏ukanych, czas wa˝noÊci preparatu jest

wyznaczony przez producenta i podany

na etykiecie preparatu (nie d∏u˝ej ni˝ 8

godzin od momentu przygotowania pre-

paratu).

• Nie mo˝na po od∏àczeniu ponownie pod-

∏àczaç pacjentowi tego samego zestawu

lub sk∏adnika krwi. Przez jeden zestaw

mo˝na przetoczyç podczas jednego zabie-

gu do 4 jednostek krwi pe∏nej lub koncen-

tratu krwinek czerwonych. Je˝eli przeta-

czanie jednej jednostki krwi pe∏nej lub

koncentratu krwinek czerwonych trwa∏o 4

godziny, to zestaw do przetaczania nie

mo˝e byç powtórnie u˝yty. Nale˝y go

zmieniç równie˝ w przypadku, gdy po za-

koƒczeniu przetoczenia podaje si´ p∏yny

infuzyjne.

• Przetaczanie krwi i jej sk∏adników nale˝y

zakoƒczyç pozostawiajàc w pojemniku

20-30 ml preparatu.

: Jaki jest udzia∏ piel´gniarki
w komitecie transfuzjologicznym powo∏anym
przez kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej?
P.R.: Do zadaƒ komitetu transfuzjologiczn-

ego w którego sk∏ad powo∏ane sà piel´gniar-

ki pracujàce w Punkcie Koordynacji Gospo-

darki Krwià w naszym szpitalu nale˝y

w szczególnoÊci Êcis∏a wspó∏praca z Regio-

nalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa, dokonywanie okresowej oceny

wskazaƒ do przetoczenia, analiza zu˝ycia

krwi i jej sk∏adników oraz produktów krwio-

pochodnych w celu ograniczenia niepo-

trzebnych przetoczeƒ i nadmiernych znisz-

czeƒ, nadzór nad monitorowaniem leczenia

krwià i dokumentacji z tym zwiàzanej, anali-

za ka˝dego powik∏ania poprzetoczeniowego

wraz z ocenà post´powania, udzia∏ w plano-

waniu zaopatrzenia w krew i jej sk∏adniki

i rocznej sprawozdawczoÊci dotyczàcej ich

zu˝ycia. Piel´gniarka bierze udzia∏ i wspó∏-

pracuje z zespo∏em w zakresie swoich kom-

petencji. 

: Jakie obowiàzujà piel´-
gniark´ procedury przy pobieraniu próbki
krwi do badaƒ diagnostycznych w pracowni
serologii transfuzjologicznej? Jakich b∏´dów
zwiàzanych z pobieraniem próbek nale˝y
unikaç?
P.R.: CzynnoÊci wykonywane przez piel´-

gniark´ podczas pobierania próbki krwi do

badaƒ diagnostycznych w pracowni serolo-

gii transfuzjologicznej (wg obowiàzujàcej

w szpitalu procedury) sa nast´pujàce:

• na pisemne zlecenie lekarza pobraç od do-

ros∏ego pacjenta 8 ml krwi ˝ylnej,

a w przypadku ma∏ych dzieci od 2 – 5 ml,

do suchej probówki jednorazowego u˝yt-

ku;

• na probówce z krwià umieÊciç nast´pujàce

dane: nazwisko i imi´, dat´ urodzenia pa-

cjenta lub nr PESEL

• dopuszcza si´ pobieranie krwi na werse-

nian (EDTA) od pacjentów z niedokrwi-

stoÊcià autoimmunohemolitycznà (NA-

IH), ma∏ych dzieci, pacjentów u których

Przygotowanie zestawu
do przetaczania krwi
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badania grupy krwi wykonuje si´ metoda-

mi automatycznymi,

• w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania

danych pacjenta, na etykiecie probówki

z krwià nale˝y wpisaç symbol NN oraz nr

ksi´gi g∏ównej i nr historii choroby;

• po pobraniu krwi piel´gniarka sprawdza,

czy dane pacjenta na skierowaniu sà zgod-

ne z danymi na etykiecie probówki, wpi-

suje na skierowaniu dat´ i godzin´ pobra-

nia krwi oraz sk∏ada czytelny podpis;

• pobranà próbk´ krwi niezw∏ocznie dostar-

czyç do pracowni serologii transfuzjolo-

gicznej wraz ze skierowaniem na badanie.

Piel´gniarka powinna pami´taç, ˝e:

• je˝eli biorcy przetoczono krew w okresie

3-ch miesi´cy przed wykonaniem badania

przeciwcia∏ odpornoÊciowych, to ujemny

wynik tego badania jest wa˝ny przez 48

godzin od momentu pobrania próbki

krwi od biorcy.

• u biorców systematycznie leczonych krwià

oraz u osób, którym przetoczono krew

w okresie 3-ch ostatnich miesi´cy, bez-

wzgl´dnie przestrzega si´ czasu wa˝noÊci

próby zgodnoÊci, który liczony od mo-

mentu pobrania próbki krwi od pacjenta –

wynosi 48 godzin. Je˝eli krew NIE zosta-

∏a w tym czasie przetoczona, nale˝y po-

wtórzyç prób´ zgodnoÊci ze Êwie˝o po-

branà próbkà krwi biorcy.

: Jakie objawy i zmiany mogà
Êwiadczyç o powik∏aniu zwiàzanym z przeto-
czeniem krwi lub jej sk∏adników?
P.R.: Lekarz jak i piel´gniarka podczas wy-

konywania zabiegu przetaczania krwi lub jej

sk∏adników informujà pacjenta o konieczno-

Êci niezw∏ocznego zg∏oszenia ka˝dego nie-

pokojàcego objawu. Do tych objawów nale-

˝à: dreszcze, wysypka, zaczerwienienie skó-

ry, dusznoÊç, ból koƒczyn lub okolicy l´dê-

wiowej. 

W przypadku wystàpienia objawów lub

zmian mogàcych Êwiadczyç o powik∏aniu

zwiàzanym z przetoczeniem natychmiast

nale˝y wdro˝yç odpowiednie post´powa-

nie.

W przypadku pacjentów nieprzytomnych,

pogorszenie stanu ogólnego pacjenta

w szczególnoÊci w ciàgu 15-20 minut od

rozpocz´cia przetaczania ka˝dej jednostki

sk∏adnika krwi, mo˝e byç objawem odczynu

poprzetoczeniowego. U tych pacjentów spa-

dek ciÊnienia t´tniczego krwi, nieuzasadnio-

ne krwawienie b´dàce nast´pstwem rozsia-

nego wykrzepiania wewnàtrznaczyniowego,

hemoglobinuria lub oliguria mogà byç

pierwszym objawem ostrej hemolitycznej re-

akcji poprzetoczeniowej.

Do wczesnych powik∏aƒ poprzetoczenio-

wych zalicza si´:

• reakcje hemolityczne

• zaka˝enia bakteryjne

• odczyn anafilaktyczny

• ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie p∏uc

(ang. Transfusion Related Acute Lung In-

jury – TRALI)

• dusznoÊç poprzetoczeniowà

• niehemolityczne reakcje goràczkowe

• wysypk´

Do opóênionych powik∏aƒ poprzetoczenio-

wych zalicza si´:

• reakcje hemolityczne

• poprzetoczeniowà skaz´ ma∏op∏ytkowà

• poprzetoczeniowà chorob´ przeszczep

przeciw biorcy.

: Co nale˝y do obowiàzków pie-
l´gniarki w przypadku wystàpienia u pa-
cjenta przypuszczalnie wczesnego odczynu
zwiàzanego z przetaczaniem sk∏adnika
krwi?
P.R.: W przypadku wystàpienia u pacjenta

objawów nasuwajàcych przypuszczenie

wczesnego odczynu zwiàzanego z przeto-

czeniem sk∏adnika krwi piel´gniarka nie-

zw∏ocznie:

• Przeprowadza pomiar ciÊnienia t´tniczego

krwi, temperatury, t´tna i powiadamia le-

karza odpowiedzialnego za przetoczenie.

• Je˝eli wyniki pomiarów oraz towarzyszà-

ce im objawy wskazujà na ostry odczyn

poprzetoczeniowy piel´gniarka nie-

zw∏ocznie na zlecenie lekarza przerywa

przetoczenie, od∏àczajàc pojemnik ze

sk∏adnikiem krwi wraz z zestawem do

przetoczenia, utrzymuje wk∏ucie do ˝y∏y.

• Na zlecenie lekarza piel´gniarka pod∏àcza

w powolnym wlewie, przez nowy, steryl-

ny zestaw 0,9% roztwór chlorku sodowe-

go (NaCl) do czasu wdro˝enia odpowied-

niego leczenia.

• Lekarz sprawdza dane na wszystkich po-

jemnikach przetaczanych sk∏adników, wy-

niki próby zgodnoÊci i grupy krwi pacjen-

ta oraz dane identyfikujàce biorc´, powia-

damia pracowni´ serologii, która wykony-

wa∏a badania przed przetoczeniem.

• Piel´gniarka na zlecenie lekarza pobiera

próbki krwi od pacjenta z innego miejsca

wk∏ucia ni˝ miejsce, w którym dokonywa-

no przetoczenia w celu wykonania badaƒ:

– serologicznych – 5 ml na antykoagulant

(cytrynian sodu)

– 10 ml na skrzep

– bakteriologicznych (na posiew) z poda-

niem daty, godziny pobrania.

• Na wydrukowanym blankiecie skierowa-

nia na badanie bakteriologiczne lekarz

umieszcza informacj´ „próbka krwi po

powik∏aniu poprzetoczeniowym”.

• Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie

wype∏nia formularz zg∏oszenia powik∏a-

nia poprzetoczeniowego, a w przypadku

podejrzenia ostrej poprzetoczeniowej

niewydolnoÊci oddechowej TRALI do-

datkowo formularz zg∏oszenia przypad-

ków podejrzanych o TRALI oraz nie-

zw∏ocznie informuje Regionalne Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

o podejrzeniu TRALI telefonicznie lub

faksem.

• Piel´gniarka przesy∏a do laboratorium:

– pobrane od pacjenta próbki krwi do badaƒ

serologicznych i bakteriologicznych wraz

ze skierowaniami,

– wszystkie pojemniki z resztkami przetacza-

nej krwi i jej sk∏adników wraz z formula-

rzem zg∏oszenia powik∏ania poprzetocze-

niowego, a w przypadku podejrzenia

ostrej poprzetoczeniowej niewydolnoÊci

oddechowej TRALI z dodatkowym for-

mularzem zg∏oszenia przypadków podej-

rzanych o TRALI.

• Piel´gniarka dokumentuje zdarzenie

z wpisaniem wszystkich parametrów

w raporcie piel´gniarskim, natomiast le-

karz informacje o powik∏aniu odnotowu-

je w historii choroby i ksià˝ce transfuzyj-

nej.

• W przypadku, gdy ci´˝kie objawy wystà-

pi∏y po zakoƒczonym przetaczaniu krwi

i jej sk∏adników post´powanie nie ulega

zmianie za wyjàtkiem tego, i˝ nie podaje

si´ 0,9% NaCl w powolnym wlewie.

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

Podłączenie zestawu do przetaczania
krwi i obserwacja pacjentki
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Justyna Kochon ● Mgr administracji, piel´gniarka, 

Kierownik Dzia∏u Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Nr 4 w Bytomiu

Henryka Âwiat – Bytomianka Wiosny

2009 odebra∏a statuetk´ margaretki z ràk

Zast´pcy Prezydenta Bytomia Pani Haliny

Biedy. UroczystoÊç wr´czenia odby∏a si´ 2

kwietnia 2009 w auli Wojewódzkiego Szpi-

tala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Ty-

tu∏ ten przyznaje Stowarzyszenie Liga Ko-

biet Nieoboj´tnych z Bytomia, a symbolicz-

na statuetka przedstawia profil kobiety pa-

trzàcej na nas okiem Êlicznej, wra˝liwej mar-

garetki. 

Henryka Âwiat pracuje w Wojewódzkim

Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w By-

tomiu od 40 lat, od 36 pe∏ni funkcj´ Piel´-

gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u Laryngolo-

gii. Jak mówià wspó∏pracownicy jest osobà

skromnà, lecz o wielkim sercu. Nieoboj´tnà

na los chorych i ubogich pacjentów, cz´sto

pozbawionych opieki najbli˝szych. Kobieta

z pasjà, o interesujàcym i pi´knym podejÊciu

do Êwiata. Jej dorobek zawodowy przedsta-

wi∏ Ordynator Oddzia∏u – dr Jacek Kozakie-

wicz w oparciu o prezentacj´ multimedialnà.

Podczas uroczystoÊci powiedziano wiele mi-

∏ych s∏ów pod adresem wyró˝nionej; obok

kwiatów i gratulacji Pani Heni zadedykowa-

no utwory muzyczne wykonane przez leka-

rzy. Natomiast s∏odkie „co nie co” przygoto-

wa∏y w prezencie Bytomianki z Ligii. 

Jedna z 462 piel´gniarek Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.

Jedna z 27 753 piel´gniarek Okr´gowej

Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Jedna z 268 015 piel´gniarek w Polsce.

W swoim CV pisze m.in.:
• W 1969 r. ukoƒczy∏am 5-letnie Liceum

Medyczne w Czeladzi.

DoÊwiadczenie zawodowe:
• 1969 r. do nadal Centralny Szpital Górni-

czy w Bytomiu – Oddzia∏ Laryngologii

obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistycz-

ny Nr 4

• Przez 1 rok pracowa∏am na stanowisku

piel´gniarki odcinkowej w systemie zmia-

nowym

• Kolejne 2 lata pracowa∏am na tym samym

oddziale, ale jako piel´gniarka zabiegowa

w systemie jednozmianowym 1973 r.

• Otrzyma∏am nominacj´ na stanowisko

Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u La-

ryngologii (1973 r.)

• Wychowa∏am, wykszta∏ci∏am i przygoto-

wa∏am do pracy 75 piel´gniarek

• W czasie mojej pracy w Oddziale hospita-

lizowano oko∏o 38600 pacjentów

• Aktywnie uczestniczy∏am w reorganizacji

i restrukturyzacji pracy oddzia∏u na rzecz

poprawy warunków pobytu pacjentów

• Stara∏am si´ sprawnie organizowaç prac´

oddzia∏u zgodnie z najnowszymi standar-

dami medycznej opieki

• W latach 1997-2008 ukoƒczy∏am 8 kur-

sów kwalifikacyjnych.

Henryka Świat – Bytomianką Wiosny 2009

Szanowna Pani 
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach, sk∏adam serdeczne gratulacje z okazji
otrzymania statuetki margaretki, przyznanej przez Stowarzyszenie Ligi Kobiet Nieoboj´tnych z Bytomia. 
Pani otwartoÊç, wra˝liwoÊç na problemy drugiego cz∏owieka, cichy codzienny trud lidera zespo∏u i pi´kno noszone w sobie

budzi szacunek i uznanie.
˚ycz´ Pani ciàg∏ej radoÊci obcowania z ludêmi, wytrwa∏oÊci, si∏y w s∏u˝bie pacjentom
i satysfakcji z wykonywanej pracy.  

Z wyrazami szacunku
Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek
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Jak˝e cz´sto b´dàc przypadkowymi Êwiad-

kami zdarzenia, podczas którego u ofiary

dochodzi do nag∏ego zatrzymania funkcji

˝yciowych, cz´sto nieprzygotowani, niepo-

trafiàcy skutecznie podjàç akcji ratowania

˝ycia, stoimy bezsilni z boku przyglàdajàc si´

lub w panicznym odruchu oddalamy si´

z miejsca zdarzenia. 

W chwili refleksji zastanawiamy si´: -

Czy mog∏em pomóc? Co powinienem zro-

biç? Jakie zabiegi podjàç by przywróciç pod-

stawowe objawy ˝ycia? Wiedza z zakresu re-

suscytacji krà˝eniowo-oddechowej w skrócie

znana jako RKO, lub w j´zyku angielskim

CPR – Cardio Pulmonary Resuscitation,

okreÊla dzia∏ania, które podj´te w por´ uru-

chomià ponownie, co najmniej krà˝enie

krwi lub krà˝enie krwi oraz oddychanie, b´-

dàce podstawà podtrzymania ˝ycia (PP˚).

Wiedza ta poparta umiej´tnoÊciami jest bar-

dzo potrzebna na co dzieƒ: w domu, w pra-

cy, na ulicy. Jak wa˝na w tej sytuacji jest ka˝-

da minuta wiemy wszyscy, oczekujàc na fa-

chowà pomoc lekarza, ratownika, piel´-

gniarki, nie traçmy tych bezcennych sekund

i minut bezpowrotnie.

W trosce o sta∏e podnoszenie kwalifikacji

personelu medycznego Okr´gowa Izba Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych zorganizowa∏a kolejny

specjalistyczny kurs dla zrzeszonych w jej

strukturach piel´gniarek i po∏o˝nych. Kurs

sk∏ada∏ si´ z dwóch modu∏ów:

I. Resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej bez-

przyrzàdowej – w sytuacjach szczególnych

tj. w warunkach przedszpitalnych;

II. Resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej

z zastosowaniem sprz´tu i leków prowa-

dzonej w warunkach szpitalnych.

Pierwszy z pi´ciu zaplanowanych w tym

roku kursów z zakresu RKO odby∏ si´ w dni-

ach od 20 lutego do 9 marca br. Mi∏o nam

poinformowaç, ˝e zarówno miejsce szkole-

nia, jak znakomicie przygotowanà kadr´ me-

dycznà zapewni∏ Zak∏ad Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admi-

nistracji w Katowicach. W dniu rozpocz´cia

kursu w piàtek 20 lutego br. na sali wyk∏ado-

wej Zak∏adu Promocji Zdrowia MSWiA ze-

bra∏o si´ 25 uczestniczàcych w kursie osób,

zaÊ uroczystej inauguracji zaj´ç dokona∏

obecny na spotkaniu Sekretarz ORPiP w Ka-

towicach Pan Bartosz Szczud∏owski, który

po cz´Êci oficjalnej zaproszony zosta∏ przez

Dyrektora Naczelnego Zak∏adu dr n. med.

Henryka Szczerb´ do zwiedzenia szpitala.

By∏a to jak sadz´ okazja do wymiany poglà-

dów, jak równie˝ mo˝liwoÊç poznania histo-

rii i teraêniejszoÊci naszej placówki.

Dla uczestników kursu rozpoczà∏ si´ czas

wyk∏adów i mozolnych çwiczeƒ praktycz-

nych. Swà wiedzà, doÊwiadczeniem i radà po-

dzielili si´ ze s∏uchaczami nasi znakomicie le-

karze, ratownicy i piel´gniarki. WÊród nich:

• Dyrektor Naczelny ZOZ MSWiA w Ka-

towicach – dr n. med. Henryk Szczerba,

specjalista z zakresu chirurgii i medycyny

ratunkowej;

• Kierownik Izby Przyj´ç, zespo∏ów wyjaz-

dowych i SOR –u – lek. med. Jacek Ci-

szewski – specjalista chorób wewn´trz-

nych i medycyny ratunkowej;

• Lekarze Anestezjolodzy – Pani dr Izabela

Dziurla – Migacz oraz Pan dr Dominik

Gemza.

Wiedz´ teoretycznà uczestników kursu

w praktyce doskonali∏y:

• Ma∏gorzata Czernek – Piel´gniarka Od-

dzia∏owa Anestezjologii oraz Katarzyna

Feruga – Piel´gniarka Oddzia∏owa Izby

Przyj´ç, zespo∏ów wyjazdowych i SOR-u. 

O tym, ˝e przedszpitalnej pomocy, jeÊli

tylko potrafi, mo˝e udzieliç ka˝dy, przekona∏

10-letni Jakub Czernek, który jak si´ wydaje

bardzo dobrze radzi∏ sobie z tym wyzwa-

niem, otrzymujàc w nagrod´ wielkie brawa. 

I wreszcie nadszed∏ czas by wykazaç si´

zdobytà wiedzà, kurs zakoƒczy∏ si´ oczywi-

Êcie egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz

praktycznej. Wszyscy uczestnicy zdali go po-

zytywnie otrzymujàc stosowne certyfikaty,

które w dniu 9 marca 2009 r. wr´czy∏a, przy-

by∏a na uroczystoÊç Przewodniczàca ORPiP

Pani dr Mariola Bartusek.

Na zakoƒczenie oczywiÊcie wspólne pa-

miàtkowe mo˝na rzec rodzinne zdj´cie i po-

cz´stunek – domowe wypieki oraz kawa,

emocje ju˝ opad∏y, to chyba dobry moment

na chwil´ relaksu i sympatycznych rozmów.

Mi∏o mi na zakoƒczenie tej relacji poin-

formowaç, i˝ kolejny z tego cyklu kurs roz-

poczà∏ si´ ju˝ 17 kwietnia br., wspó∏organi-

zatorem jest OIPiP, a gospodarzem miejsca

odbywania si´ kursu Zak∏ad Opieki Zdro-

wotnej MSWiA w Katowicach. ■

Ma∏gorzata Czernek ● Mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa

Anestezjologii Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych

i Administracji w Katowicach

Zdążyć z pomocą

Na zdjęciu zajęcia praktyczne 
prowadzone na fantomach pod czujnym

okiem Katarzyny Ferugi

Uczàc innych post´powania w przypad-

ku zatrzymania krà˝enia w warunkach

poza szpitalnych utrwalajmy szczególnie

cztery ogniwa tzw. ∏aƒcucha prze˝ycia:

• Wczesny dost´p do s∏u˝b pomocy do-

raênej.

• Wczesne zastosowanie BLS – Basic

Life Support, aby zyskaç na czasie.

• Wczesna defibrylacja, aby odwróciç

migotanie komór.

• Wczesne zastosowanie pomocy lekar-

skiej.

Na podstawie:

GrzeÊkowiak M., ˚aba Z., Turowska-Kóska A., Pod-

lewski pod red. Jurczyka W. i ¸akomego A.: Stany za-

gro˝enia ˝ycia. Post´powanie bezprzyrzàdowe. Wy-

dawca: FHU Grzegorz S∏omczyƒski. Kraków 2003.
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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”

9 maja 2009 r. odeszła od nas 

Barbara Janus 
Długoletni Sekretarz 

Zarządu Głównego PTP
Aktywny członek Głównej Komisji

Historycznej PTP
Oddana Pielęgniarstwu Rodzinnemu,

Historii zawodu
Nieoceniona Koleżanka, dobry człowiek.

Była z nami zawsze i wszędzie… 
Nasza Basia… 

Basiu nigdy Cię nie zapomnimy i będzie
nam Ciebie bardzo brakowało…

Dorota Kilańska
Przewodnicząca Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wyrazy głębokiego, szczerego
współczucia dla rodziny,

bliskich i współpracowników składa
w imieniu członkiń stowarzyszenia

Grażyna Anna Franek
Przewodnicząca ZO PTP w Katowicach 

W imieniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
oraz całego środowiska 

pielęgniarek i położnych naszego regionu 
Mariola Bartusek

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

W dniu 28.03.2009 r. odeszła 
na wieczną służbę

Długoletnia Przełożona
PZOZ przy Fiat Auto Poland

Monika Kaczorowska
pielęgniarki, Tychy

Pozosta∏ smutek
na górskiej Êcie˝ce

hali
przy ma∏ej chatce 

na skraju

smutek w sercach 
wszystkich którzy Jà znali

Bronisława Sibiga

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Mamy
Koleżance Ewie Domagale 

najszczersze wyrazy współczucia
składają Pielęgniarka Koordynująca

Zespołem Nr 1 i Nr 2 
oraz cały zespół pielęgniarek i położnych 

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku 

z powodu śmierci 

Taty
Koleżance Małgorzacie Sywała 

składa Pielęgniarka Naczelna z zespołem pielęgniarek
z Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZZOZ Szpital Miejski

Sosnowiec oraz Pełnomocnik ORPiP

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Krysi Koniusz 

składają pielęgniarki i położne 
z Oddziału Patologii Noworodka GCZD w Katowicach

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

Naszej Drogiej Koleżance
Izabeli Brzozowskiej

w bolesnej chwili z powodu śmierci 
Męża 

szczere wyrazy współczucia 
składa cały personel Izby Przyjęć GOK SPSK Nr 7

SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach

Pami´tajmy o tych którzy odchodzà 
– ta pami´ç daje im nieÊmiertelnoÊç
Naszej Koleżance Ani Paweli 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Taty

składa personel Oddziału Chirurgii Ogólnej 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Wyrazy szczerego współczucia

Koleżance Irenie Początek
z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii z Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka z Katowic

Pielęgniarce Pani Genowefie Nosiadek 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają pielęgniarki i położne  SP ZOZ WSS Nr 3

w Rybniku

Naszej Koleżance Alinie Maślanka
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki Oddziału Neurologii Wieku
Podeszłego SP CSK SUM w Katowicach-Ligocie

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca
Pielęgniarce Oddziałowej

Oldze Milejskiej
wyrazy serdecznego współczucia

składa Naczelna Pielęgniarka, 
Pielęgniarki i Położne Oddziałowe, 

Koordynujące oraz personel Oddziału Ginekologii 
w SP CSK im. prof. Kornela Gibińskiego 

w Katowicach-Ligocie

Z głębokim żalem i smutkiem
pożegnaliśmy 

Naszą Koleżankę Położną 
Gabrysię Cekała-Tomaszewską

Odeszła na wieczny dyżur, 
pogrążyła nas w smutku i zadumie 

Rodzinie zmarłej składamy serdecznie
wyrazy współczucia

Naczelna Pielęgniarka wraz z zespołem pielęgniarek
i położnych, SP CSK SUM w Katowicach-Ligocie

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim, 
najdro˝szym, pozostaje ból i pami´ç…

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

Ojca 
Eulalii Orłowskiej 

składa zespół pielęgniarsko-lekarski Oddziału
Laryngologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia

Dziecka w Katowicach-Ligocie
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Maj 2009
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka
Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu: Zenona Foks
Pielęgniarka Oddziałowa III Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej: Barbara Mokros
Pielęgniarka Oddziałowa IV Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: Mirosława Chmielewska
Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: Barbara Kurek

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

Nasze pasje

Urodzi∏am si´ w 1959 roku i ju˝ jako

ma∏a dziewczynka chcia∏am zostaç pie-

l´gniarkà. Zosta∏am i ogromnie jestem

wdzi´czna losowi, ˝e najbli˝ej mia∏am do Li-

ceum Medycznego w Mys∏owicach. Nie by-

∏o ∏atwo -  stary budynek, kawa∏ek do szpita-

la, placówki rozrzucone po kilku miastach,

ale z perspektywy czasu wiem, ze wygra∏am

los na loterii. Dzi´ki pomocy i wyrozumia∏o-

Êci nauczycieli sta∏am si´ nie tylko piel´gniar-

kà, ale przede wszystkim cz∏owiekiem, pa-

trzàcym na ˝ycie z otwartymi oczami. 

Dyplom zda∏am w 1980 r. i zacz´∏am

pracowaç w Szpitalu Górniczym

w Murckach, w oddziale internistycznym. Po

trzech latach wysz∏am za mà˝, urodzi∏am sy-

na, w 1985 r. drugiego, a w 1990 r. zdecydo-

waliÊmy si´ z m´˝em wyjechaç do Niemiec.

Poczàtek nie by∏ ∏atwy. Po paru miesiàcach j´-

zykowego kursu zacz´∏am pracowaç w Do-

mu Starców, poniewa˝ ten „zak∏ad pracy”

gwarantowa∏ nam natychmiastowà baz´

mieszkaniowà. Niewàtpliwie musia∏am te˝

wiele zrozumieç, a tak˝e si´ nauczyç ponie-

wa˝ tradycyjna Êlàska rodzina jest wielopoko-

leniowa, a seniorzy umierajà niemal w obec-

noÊci swoich najbli˝szych. Musia∏am zmieniç

w∏asne priorytety gotowoÊci zawodowej, bo-

wiem w chwili umierania cz∏owieka w pode-

sz∏ym wieku trzeba byç przy nim, powiedzieç

dobre s∏owo, za r´k´ potrzymaç, ws∏uchaç si´

w jego oddech i myÊli, a przede wszystkim

wiele o Nim wiedzieç, by w jego kategoriach

mentalnych poprowadziç ostatni dialog, albo

nasz monolog…

Bardzo tu zawodowo dojrza∏am. Wiele

zjawisk i procesów widz´ z innej per-

spektywy. Pomogli mi w tym ludzie, których

tu pozna∏am i którzy tak˝e u∏atwiali mi zro-

zumieç tutejszy dialekt. 

W tych warunkach i w tym Êrodowisku

zacz´∏am w chwilach wolniejszych rysowaç,

a moje ma∏e rysunki zacz´to podziwiaç. Do

dziÊ wiszà na Êcianach wewnàtrz Domu

Starców.Tam mnie przekonano abym si´ do-

skonali∏a. Zawsze lubi∏am rysowaç dla sie-

bie, dla dzieci. Mia∏am trzy wernisa˝e

i pochlebne recenzje.

Sprzeda∏am par´ obra-

zów. Nawet by∏am

dumna i˝ sà osoby, któ-

rym to si´ podoba i pra-

gnà powiesiç na Êcianie

swojego mieszkania. Ma-

luj´ z przerwami, gdy

„muza” nadchodzi.

Jolanta Kaiser – z domu Mierzyƒska ● Absolwentka Liceum

Medycznego w Mys∏owicach

Moje losy i pasja rysowania



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

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

Z poważaniem
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej
Jarosław Panek

Telefon do Biura Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej: 0 510 132 171

Adres poczty elektronicznej:
rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Harmonogram Dyżurów Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

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

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

Terminy dyżurów:

Numer telefonu biura OSPiP w Katowicach:
0 510 132 176

Adres poczty elektronicznej: 
sad@izbapiel.katowice.pl

03.06.2009 r.
17.06.2009 r.
01.07.2009 r.
15.07.2009 r.
29.07.2009 r. 
05.08.2009 r.

19.08.2009 r.
02.09.2009 r.
16.09.2009 r.
30.09.2009 r.
07.10.2009 r.
21.10.2009 r.

04.11.2009 r.
18.11.2009 r.
02.12.2009 r.
16.12.2009 r. 10.06.2009 r.

24.06.2009 r.
08.07.2009 r.
22.07.2009 r.
12.08.2009 r.
26.08.2009 r.

09.09.2009 r.
23.09.2009 r.
14.10.2009 r.
28.10.2009 r.
25.11.2009 r.
09.12.2009 r.


