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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Na zmian´ kultury organizacyjnej szko∏y medycznej, szpitala, placówki
podstawowej opieki zdrowotnej wp∏ywa jakoÊç uczestnictwa w osobistym
i zawodowym rozwoju. Podejmijmy wi´c refleksj´ nad w∏asnym rozwojem,
poznajmy w∏asne wyobra˝enia o nim, czynniki motywujàce oraz stosunek
zak∏adu pracy do doskonalenia personelu. Dzia∏ania te u∏atwià projekto-
wanie programu rozwoju zawodowego w kontekÊcie w∏asnych potrzeb, 
wyznawanych wartoÊci, samooceny zdolnoÊci oraz wizji zak∏adu pracy.
Zapraszam do dyskusji kadr´ kierowniczà, piel´gniarki i po∏o˝ne – prak-
tyków, studentów na ∏amach naszego biuletynu. Prosimy Paƒstwa o prze-
myÊlenia i próby odpowiedzi mi´dzy innymi, na nast´pujàce pytania:
• Co zmieni∏abym w kulturze organizacyjnej mojej instytucji i dlaczego?
• Jak wyobra˝am sobie w∏asny rozwój osobowy i zawodowy? Czy i jak an-

ga˝uj´ si´ we w∏asny rozwój?
• Jakie czynniki u∏atwiajà projektowanie i wdra˝anie indywidualnych

programów rozwoju? Co utrudnia ich realizacj´ i dlaczego? 

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

Mariola Bartusek

Jesienna mg∏a

Êwit przeciera czy
ze zdumienia
nad przemijaniem barw
skulone
zaspane jesiony
rosa natrzàsa si´ z traw
mg∏a jak zazdroÊç
w kolorze Êliwki
opasuje sady w pó∏
decyzja niby ∏atwa
w gór´
lub w dó∏

Paj´czyny

serwetki 
pe∏ne rosy
per∏owe oczka
tkane rankiem
bez pomocy
szyde∏ka
numer osiem

Maria Bobak-Babicz
Ze zbioru wierszy

„B´dzie p∏onà∏ mój wieczór…”
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Jubileusz

22wrzeÊnia 2009 roku by∏ dla Samodziel-

nego Publicznego Szpitala Kliniczne-

go Nr 6 Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach GórnoÊlàskiego Centrum Zdro-

wia Dziecka dniem szczególnym, uroczystym

dniem obchodów 10-lecia Szpitala.

Przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci personel

Szpitala z zaanga˝owaniem i oddaniem spra-

wowa∏ piecz´ nad pacjentami w wieku roz-

wojowym z regionu i z ca∏ej Polski. 

Mimo wielu trudnoÊci i przeciwnoÊci

z jakimi Szpital przez wiele lat si´ boryka∏,

zwyci´˝y∏a si∏a i determinacja w dzia∏aniu

aby nie tylko utrzymaç Szpital ale równie˝

aby si´ doskonaliç i iÊç do przodu. Bowiem

„Istotnym obowiàzkiem moralnym osób po-
dejmujàcych decyzje jest dostrzeganie potrzeb
i interesów tych, którzy sà szczególnie bez-
bronni” (etyka w Êrodkach spo∏ecznego prze-
kazu rozdz. IV, pkt 22).

Nale˝a∏oby jednak w tym miejscu nad-

mieniç, i˝ sukces Szpitala to przede wszyst-

kim sukces ludzi w nim pracujàcych, to nie

mury ale ludzie tworzà organizacj´, to nie

myÊli a czyny ukazujà nasze dzia∏ania, bez

zaanga˝owania pracowników nawet mar-

mur nie wytrzyma próby czasu.

Ka˝dy rezultat jest dzie∏em zespo∏u – wyni-

ki osiàgane przez lidera to wyniki osiàgane

przez jego zespó∏. Praca z pacjentem pediatrycz-

nym jest pracà wyjàtkowà – trudnà ale i satys-

fakcja jakà mamy z pracy nie jest przeci´tna.

„Pami´taj, ˝e b´dàc Êwiadkami bólu,
z którym si´ spotykamy jesteÊmy skazani na
to, by czasami czuç si´ bezradni. Przyznaj si´
do swojej bezradnoÊci bez wstydu. Samo bycie
z kimÊ i okazywanie mu serdecznoÊci czasem
jest wa˝niejsze ni˝ zrobienie czegoÊ”.

22 wrzeÊnia by∏ dniem, w którym to dzie-

ci postanowi∏y podzi´kowaç pracownikom za

opiek´ i przedstawi∏y swoje marzenia na na-

graniu, które zosta∏o ukryte na 10 lat w „Kap-

sule czasu”. Podzi´kowania dzieci wyrecyto-

wa∏y i wyÊpiewa∏y w przedstawieniu zagra-

nym wraz z tajemniczym wilkiem, który wy-

∏oni∏ si´ z lasu w towarzystwie ciekawskiego

je˝a. Wzruszenia i ∏zy wyciÊni´te z niejednego

oka na widowni sà dowodem na to, jakie wra-

˝enie przedstawienie wywar∏o na s∏uchaczach.

Ka˝dy z obecnych dosta∏ zrobionego r´kami

dzieci kwiatka – „Kwiatek od serca”. 

Marzenia zamkni´te w „kapsule czasu” to

równie˝ marzenia pracowników Szpitala.

Ale zamkni´te marzenia to nie zamkni´cie

drogi do ich realizacji. Za 10 lat odtworzy-

my nagranie i spojrzymy w przesz∏oÊç.

W trakcie uroczystoÊci wystàpi∏o wiele

wybitnych osobistoÊci, zaproszonych goÊci,

pad∏o wiele wspania∏ych s∏ów i podzi´kowaƒ. 

Zaproszeni pracownicy Szpitala mieli

okazj´ poznaç tych, którzy przez lata poma-

gali Szpitalowi. 

Aby nie byç go∏os∏ownym w dà˝eniu do

pozytywnych zmian, pami´tajàc o tym, ˝e

w okresie szybkich i gwa∏townych przemian

stanie w miejscu jest najbardziej niebezpiecz-

nym wyborem, Jubileusz 10-lecia sta∏ si´ oka-

zjà do uroczystego wr´czenia Certyfikatu ISO. 

Certyfikat jest przypiecz´towaniem wy-

sokiej jakoÊci Êwiadczonych w Szpitalu us∏ug

a na jego uzyskanie pracowali wszyscy pra-

cownicy Szpitala. 

UroczystoÊç zamkn´∏y pokazy ratownic-

twa medycznego, które ukaza∏y profesjona-

lizm i wysoki poziom zorganizowania perso-

nelu, który bez prób czy symulacji pokaza∏

jak wyglàda ratowanie ˝ycia w codziennej

pracy, za co bardzo dzi´kuj´ i Gratuluje pro-

fesjonalizmu.

W tym miejscu goràco dzi´kuj´ wszyst-

kim, tym którzy przyczynili si´ do doskona-

∏ej organizacji uroczystoÊci, Dyrekcji, Komi-

tetowi Organizacyjnemu, piel´gniarkom

i serwisantkom DHS, ale przede wszystkim

dzi´kuje wszystkim pracownikom Szpitala

za to, ˝e pozostajà wierni Szpitalowi „mimo

wszystko” i ˝e sà gotowi nieÊç pomoc na-

szym ma∏ym pacjentom i sk∏adam ˝yczenia

sukcesów i wytrwa∏oÊci z nadziejà, ˝e za 10

lat znów spotkamy si´ w tym samym gronie. 

„Zdarzy∏o mi si´ kiedyÊ ujrzeç w lesie ra-
no dwie drogi; pojecha∏em tà mniej ucz´sz-
czanà – reszta wzi´∏a si´ z tego, ˝e to jà wy-
bra∏em” – Robert Frost.

Renata Ciemierz ● po∏o˝na, mgr piel´gniarstwa, Naczelna Piel´gniarka

SPSK Nr 6 SUM w Katowicach GórnoÊlàskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Magia 
jubileuszu
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Odbyło się spotkanie Zespołu ds. POZ i Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas którego podjęto
31 uchwał. 
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w szkoleniu Okręgowych Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej oraz ich zastępców zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyli również ORzOZ z OIPiP z Bielska-Białej, Częstochowy, Krakowa,
Opola.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w konferencji na temat „Etyka i odpowiedzialność zawo-
dowa Pielęgniarki i Położnej” organizowanej przez Beskidzką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku-Białej.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania sposobu
ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, które odbyło się w Mi-
nisterstwie Zdrowia w Warszawie.
Członek ORPiP Pani Maria Grabowska uczestniczyła w VI Konferencji szkoleniowo-naukowej na temat „Za-
grożenia pracy zawodowej a zdrowie personelu medycznego” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie Zarząd Oddziału oraz Koło Terenowe PTP przy SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach.
Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Lesz-
ka Gieca SUM w Katowicach.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego.
Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami i położnymi w Szpitalu Zakonu Bonifratrów
pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na te-
mat: „Pielęgniarka w procesie rehabilitacji” w GCR „Repty” w Tarnowskich Górach.
Członek ORPiP Pani Alicja Ozimek wzięła udział w spotkaniu integracyjnym pielęgniarek i położnych Szpi-
tala Miejskiego Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim oraz pielęgniarek zatrudnionych w POZ i Higienie szkolnej
w Wodzisławiu Śląskim.

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
II Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w programie
„Szpital bez bólu” w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa.” Katowice ul. 1 Maja 133, biurowiec
Kamsoft. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OIPiP w zakładce „Konferencje”.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP, 6 października o godz.
1000 i 1200, 7 października o godz. 1000.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Konferencja „Jak zrozumieć starość? Nauka i praktyka wobec starzenia się i starości w Polsce” Sala
Sesyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej OIPiP
w zakładce „Konferencje”.
II edycja Targów expoBABY „Zostań Mamą, Wszystko dla dziecka”, Hala Wystaw „Kapelusz” Wojewódzki
Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
III Konferencja „Śląska Jesień Jakości w Medycynie” Dom Lekarza w Katowicach ul. Grażyńskiego 49 A.

31 sierpnia

2 września

3 września
3 września

5 września

8 września

8 września
8 września

9 września

9 września

9 września

9-10 września
10 września
10 września

14 września

15-17 września

18 września

18 września

1 października
1 października

2 października

6-7 października

8 października
13 października
13 października
14 października

15 października

17-18 
października
27 października
28 października
29 października

Kalendarium planowanych wydarzeń na październik 2009 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.08.2009 r. – 19.09.2009 r.



Wokół samorządu

Nasze Sprawy ● P a ź d z i e r n i k 2 0 0 9 5

Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 24 czerwca
2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 15
lipca 2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 12
sierpnia 2009 roku,

• wymiana prawa wykonywania zawodu
dwóm pielęgniarkom,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 8 pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 11 pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 14 pielęgniarek,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu na czas

nieokreślony jednej pielęgniarce,
• anulowania wpisu adnotacji urzędowej

o zaprzestaniu wykonywania zawodu na
czas nieokreślony dwóm pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk  pielęgniarek i położnych 14 indywi-
dualnych praktyk  pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk  pielęgniarek i położ-
nych jednej indywidualnej praktyki pie-
lęgniarskiej i jednej indywidualnej prak-
tyki  położniczej

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk  pielęgniarek i położnych,

• odwołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela,

• powołania dwóch pełnomocnych
przedstawicieli,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursu „Wykonywanie i interpreta-
cja zapisu elektrokardiograficznego”
w Szpitalu Specjalistycznym im. S.
Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

• składu Zespołu ds. promocji zawodu
pielęgniarki i położnej,

• składu Zespołu ds. opieki długotermi-
nowej,

• druku przepisów prawnych,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• rozłożenia na raty spłaty zaległych

składek członkowskich,
• zatwierdzenia półrocznych sprawoz-

dań Komisji i Zespołów Problemowych
ORPiP,

• remontu dachu i instalacji odgromowej
siedziby OIPiP w Katowicach.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

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

gowej Izby 11 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 8 pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu jednej
pielęgniarki,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 2 położnym,

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

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

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 3 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich i jed-
nej indywidualnej praktyki położnej,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych
dla jednej indywidualnej praktyki pielę-
gniarskiej,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów

prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

• wykreślenia wpisu w rejestrze podmio-

tów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych,

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

• składu Komisji Etyki,
• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa on-

kologicznego,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”.
Sekretarz ORPiP

Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie
• Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położ-

nych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2009 r. www.izbapiel.org.pl

• Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i dzia-

łań niezbędnych dla poprawy jej jakość. www.izbapiel.org.pl

• 17.09.2009 r. Ważne! Wieloletnie starania Międzynarodowej Rady Pielęgniarek wspierane działaniami lokalnymi towarzystw pie-

lęgniarskich doprowadziły do powołanie przez ONZ Międzynarodowej Agencji ds. Kobiet stanowiska w sprawie oraz uchwała

ONZ znajdują się pod adresem http://www.icn.ch/waa.htm www.ptp.na1.pl

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 2 września 2009 roku 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 23 września 2009 roku 
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Sekretarz Stanu
Jarosław Duda

DPS-VII-073-3736-ZG-13/09 

Warszawa, dnia 8 września 2009 r.

Pani 
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych 

Szanowna Pani Prezes

Wodpowiedzi na pismo przesyłające
kopie wystąpienia do Prezesa Na-

rodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
zawierania umów z pielęgniarkami, które
złożyły w I półroczu 2009 roku wnioski
o zawarcie umów na realizacje świad-
czeń pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej zadaniową formę finansowa-
nia, uprzejmie wyjaśniam, że:
Niestety, również w resorcie znane są
przypadki ograniczeń oddziałów woje-
wódzkich w podejmowaniu nowych zo-
bowiązań w zakresie świadczeń pielę-
gniarskiej opieki środowiskowej co jest
efektem zmniejszających się wpływów fi-
nansowych do Funduszu Zdrowia ze
składki zdrowotnej. Argumentacja doty-
cząca słabnącej kondycji finansowej NFZ
nie jest jednak przekonująca dla minister-
stwa pracy, gdyż nie można się zgodzić,
aby ofiarami ograniczeń finansowych byli
ponownie mieszkańcy domów pomocy
społecznej, którzy opłacają składki i ma-
ją prawo do takich samych świadczeń jak

wszyscy ubezpieczeni w naszym kraju.
Z dniem 1 sierpnia b.r. Prezes Narodowe-
go Funduszu Zdrowia wprowadził zmiany
do zarządzenia nr 105/2008 Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5
listopada 2008 roku w sprawie określania
warunków zawierania i realizacji umów
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju podstawowa opieka medyczna,
sankcjonując wprowadzone w miesiącu
czerwcu i lipcu b.r. ograniczenia dyrekto-
rów oddziałów wojewódzkich NFZ-u, wy-
cofując możliwość zawierania nowych
kontraktów na pielęgniarską opiekę śro-
dowiskową finansowaną metodą zadanio-
wą wskazując, iż nowe kontrakty finanso-
wane będą według skorygowanej stawki
kapitacyjnej (według współczynnika 3,5
stawki podstawowej).
Zadaniem resortu pracy i polityki spo-
łecznej zmiana ta może wpłynąć nieko-
rzystnie na jakość świadczonych usług
pielęgniarskich adresowanych do miesz-
kańców domów pomocy społecznej.
W świetle działań jakie były realizowane
przez okres ostatniego roku, między inny-
mi zachęcania pielęgniarek etatowo za-
trudnionych w domach pomocy społecz-
nej do podejmowania kontraktów zadanio-
wych, zmiana strategii działania narodo-
wego Funduszu Zdrowia w tym zakresie
wydaje się być mniej korzystna zarówno
dla mieszkańców domów pomocy spo-
łecznej jak i pielęgniarek, niż proponowa-
ne rozwiązania z 2008 roku gdy wprowa-
dzone zostały kontrakty zadaniowe. 
Należy jednak podkreślić, że wszyscy
świadczeniobiorcy, którzy dokonali wy-
boru pielęgniarki poz na podstawie de-

klaracji wyboru powinni być objęci kom-
pleksową adekwatną do stanu zdrowia
opieką pielęgniarską, zgodną z zakre-
sem kompetencji pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej. NFZ zawiera umo-
wę ze świadczeniodawcą spełniającym
warunki do zawarcia umowy określone
przez Prezesa Funduszu. Mechanizm za-
warcia umowy przyjęty w przepisach
kreuje prawo do zawarcia umowy w razie
złożenia wniosku oraz spełniania warun-
ków określonych przez Prezesa NFZ.
Wszelkie nieprawidłowości w realizacji
umów zawartych przez świadczeniodaw-
ców z Funduszem, podlegają rygorom
kontroli i powinni być przedmiotem skar-
gi do właściwego terytorialnie dyrektora
oddziału wojewódzkiego Funduszu.
Wobec powyższego zachęcam Panią
Przewodniczącą do dalszych starań aby
Narodowy Fundusz Zdrowia obejmował
skuteczną opiekę pielęgniarską również
mieszkańców domów pomocy społecz-
nej. Równocześnie pragnę dodać, iż re-
sort równolegle czyni dalsze starania,
aby mieszkańcy domów nie byli grupą
pacjentów dyskryminowanych w dostę-
pie do świadczeń pielęgniarskich finan-
sowanych ze środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. W chwili obecnej prowa-
dzone są rozmowy z Ministerstwem
Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdro-
wia zmierzającym do wypracowania roz-
wiązań prawnych, które mamy nadzieję,
będą zapewniały dostęp do pielęgniar-
skiej opieki ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia.  

Sekretarz Stanu
Jarosław Duda

Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

Wzwiązku z pojawiającymi się zapyta-
niami dotyczącymi pobierania krwi

do badań u dzieci, informuję, co następuje: 
1. Postępowaniem diagnostycznym zgod-

nym z aktualnym stanem wiedzy, za-
pewniającym bezpieczeństwo epide-
miologiczne pacjenta i personelu jest
pobieranie krwi żylnej systemem za-
mkniętym. 

2. Uwzględniając specyfikę wiekową
dzieci leczonych w oddziałach/szpita-
lach pediatrycznych, począwszy od
wcześniaka, noworodka, poprzez ko-
lejne okresy rozwojowe do nastolatka,
należy zastosować taką metodę do
pobierania krwi, która zapewni pożą-
daną, minimalną objętość krwi oraz
skuteczne pobranie, bez narażania
dziecka na ból, dodatkowy stres zwią-
zany z powtórnymi próbami pobrań
oraz uszkodzenie naczyń żylnych i wy-
naczynienie krwi. 

W przypadku małych dzieci, niemowląt,
noworodków najbardziej pożądaną meto-
dą zamkniętego systemu pobierania krwi
jest metoda aspiracyjna. Metoda ta
umożliwia pobranie krwi z żył trudnodo-
stępnych bądź kruchych, bez uszkadza-
nia naczyń i wylewów krwawych. 

Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego 
dr n. med. 

Krystyna Piskorz-Ogórek 

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 
w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach/szpitalach pediatrycznych 
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

NIPiP/NRPiP/DM/0055/225/09

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2009 r.

Pan
Andrzej Wojtyła
Główny Inspektor Sanitarny

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z napływającymi zapytaniami
i wynikającymi stąd wątpliwościami doty-
czącymi treści art.67 pkt 3 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-

dzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570, zm.; Dz.U.
z 2009 r. Nr 76, poz.641) zwracam się
z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy
w chwili obecnej lekarze lub felczerzy,
pielęgniarki, położne i higienistki szkol-
ne, nieposiadający kwalifikacji określo-
nych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3,
o ile posiadają 2,5 letnią praktykę w za-
kresie przeprowadzania szczepień
ochronnych mogą wykonywać szczepie-
nia ochronne?

Przepis przejściowy zawarty w art. 67
pkt 3 ustawy daje możliwość wykonywa-
nia szczepień ochronnych przez osoby,
które nie posiadają kwalifikacji określo-
nych rozporządzeniem wydanym na
podstawie wyżej wskazanego art. 17

ust. 10 pkt 3 obecnie obowiązującej
ustawy, jednakże przedmiotowe rozpo-
rządzenie nie zostało jeszcze wydane,
natomiast obowiązuje rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu obowiązkowych
szczepień ochronnych oraz zasad prze-
prowadzania i dokumentacji szczepień
(Dz.U. Nr 237, poz. 2018 ze zm.) które
w § 7 nakłada na osoby wykonujące
szczepienia obowiązek odbycia kursu
specjalistycznego w tym zakresie.

Z poważaniem 
Elżbieta Gwarecka-Czachor

Wiceprezes NRPiP

www.izbapiel.org.pl

Korespondencja w sprawie wątpliwości związanych z interpretacją aktów prawnych 
w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przez pielęgniarkę, 

która nie ma ukończonego kursu specjalistycznego

Korespondencja dotycząca zatrudnienia pielęgniarek w Domach Pomocy Społecznej
Narodowy Fundusz Zdrowia
Świętokrzyski 
Oddział Wojewódzki 
w Kielcach

DKŚ-075-13/01/09/pozmg/1

Kielce, dnia 05 sierpnia 2009 r.

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

Doceniając wagę poruszonych przez Pa-
nią w Liście Otwartym problemów, ŚOW
NFZ pragnie poinformować, iż dokłada
starań, by optymalnie zabezpieczyć po-
trzeby opiekuńczo-pielęgnacyjne pensjo-
nariuszy DPS-ów. Pomimo, iż Domy Po-
mocy Społecznej nie podlegają Oddzia-
łom Wojewódzkim NFZ Dyrekcja oraz
przedstawiciela ŚOW NFZ niejednokrot-
nie uczestniczyli w spotkaniach z Dyrek-
torami DPS-ów oraz osobami zaintereso-
wanymi tą tematyką, na których m.in.
przedstawiono warunki objęcia opieką

przez pielęgniarki POZ pensjonariusz
tych domów.

ŚOW NFZ nie otrzymał dotychczas żad-
nych informacji dotyczących zwalniania
lub zmuszania pielęgniarek pracujących
w DPS-ach do podjęcia działalności go-
spodarczej i pracy na własny rachunek.

Zastępca Dyrektora Medycznego
Świętokrzyskiego Oddziału 

Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Błaszczyk
www.izbapiel.org.pl

Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła

Warszawa, dnia 31.08.2009 r.

Pani
Elżbieta Gwarecka-Czachor
Wiceprezes 
Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2009 r.
znak NIPiP/NRPiP/DM/0055/225/09

uprzejmie informuję, że zgodnie
z brzmieniem art. 67 pkt 3 ustawy o za-
pobieganiu i zwalczaniu chorób zakaź-
nych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 ro-
ku (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) do dnia
31 grudnia 2015 roku szczepienia
ochronne mogą wykonywać lekarze
lub felczerze, pielęgniarki, położne i hi-
gienistki szkolne nie posiadający kwali-
fikacji określonych na podstawie art.
17 ust. 10 pkt 3 cytowanej ustawy,
o ile posiadają 2,5 letnią praktykę
w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych.

Osoby nie posiadające kwalifikacji do
przeprowadzania szczepień ochronnych
zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu obowiązko-
wych szczepień ochronnych oraz zasad
przeprowadzania i dokumentacji szcze-
pień z dnia 19 grudnia 2002 roku ( Dz.U.
Nr 237, poz 2018 z póź. zm.) winny od-
być w ramach doskonalenia zawodowe-
go specjalistyczny kurs w tym zakresie.

Główny Inspektor Sanitarny 
Andrzej Wojtyła

www.izbapiel.org.pl
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Naczelna Rada Pielęgniarek i Położ-
nych wyraża stanowczy protest

w sprawie procedury konsultacji społecz-
nych projektów rozporządzeń Ministra
Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu opieki zdrowotnej.
Zgodnie z uchwałą nr 49 Rady Ministrów
z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin Pra-
cy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221
ze zm.), Minister Zdrowia powinien prze-
kazać Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych projekty wskazanych rozporzą-
dzeń w terminie umożliwiającym wydanie
opinii, w terminie nieprzekraczającym 30
dni, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, krótszym niż 7 dni. Ustalając ten
termin, organ wnioskujący o przedstawie-

nie opinii powinien brać pod uwagę nie tyl-
ko pilność sprawy, ale także rodzaj i przed-
miot opiniowanego dokumentu. Ponadto,
w celu właściwego przygotowania projek-
tu aktu prawnego, w przypadku zgłoszenia
licznych uwag o charakterze merytorycz-
nym, zgodnie z § 14 ust. 2 wyżej wymie-
nionej uchwały, Minister Zdrowia obowią-
zany był przeprowadzić konferencję
uzgodnieniową. Czterodniowy termin, wy-
znaczony na zaopiniowanie 13 obszer-
nych projektów, które wprowadzają pod-
stawowe regulacje prawne w zakresie
świadczeń opieki zdrowotnej, czyni z kon-
sultacji społecznych fikcję. Jednak, pomi-
mo tak krótkiego terminu i przekazania
przez NRPiP propozycji rozwiązań mają-

cych na celu wyeliminowanie błędnych re-
gulacji przeniesionych z zarządzeń Preze-
sa NFZ w tym zakresie, stanowisko NRPiP
zostało w całości pominięte. Tworzenie
prawa z pogwałceniem zasady prawidło-
wej legislacji, za jaką należy uznać właści-
we przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych i brak konferencji uzgodnieniowej,
ujemnie rzutuje na jakość projektowanego
prawa w obszarze ochrony zdrowia. 
Wnosimy o pilną nowelizację rozporzą-
dzeń MZ do tzw. ustawy koszykowej
w poszczególnych zakresach świadczeń
opieki zdrowotnej i uwzględnienia propo-
nowanych uwag.

Prezes NRPiP
Elżbieta Buczkowska

Stanowisko nr 29 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej

Panu dr. Adamowi Tiszlerowi – Ordynatorowi Ginekologii i Po∏o˝nictwa w Starych Tarnowicach, zespo∏owi
lekarskiemu, piel´gniarce oddzia∏owej, zespo∏owi piel´gniarek bloku operacyjnego i oddzia∏u za wspania∏à opiek´
medycznà, serdeczny uÊmiech, wspania∏à atmosfer´ na oddziale dzi´kuj´ w imieniu w∏asnym i córki Dominiki Kutz.

Sabina Kutz

Sk∏adam goràce i serdeczne podzi´kowania ca∏emu personelowi piel´gniarskiemu i lekarskiemu, a szczególnie
Pani mgr Iwonie Woêniak – piel´gniarce oddzia∏owej Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplan-
tacyjnej SPSK im. Andrzeja Miel´ckiego SUM w Katowicach za ˝yczliwoÊç, wsparcie i profesjonalnà opiek´
nad mojà mamà Barbarà Szczud∏owskà.
Dzi´kuj´ równie˝ Pani mgr Beacie Ochockiej – piel´gniarce epidemiologicznej szpitala za du˝à dawk´ pozy-
tywnej energii i poÊwi´cony mojej mamie czas. 

Bartosz Szczud∏owski

Podziękowania

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
W dniach 15-17.10.2009 odby∏o si´ posiedzenie NRPiP. Podczas spotkania omówione zosta∏y m.in. sprawy
bie˝àce zwiàzane z brakiem akceptacji przez MZ poprawek do Ustawy o samorzàdzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
Ustawy o zawodzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych, utrudnieƒ w kontraktowaniu Êwiadczeƒ w POZ, „koszyku”

Êwiadczeƒ gwarantowanych oraz planowanego przygotowania podczas NRPiP w XII 2009 regulaminów 
na Nadzwyczajny Zjazd w roku 2010.
Poni˝ej prezentujemy jedno ze stanowisk NRPiP dotyczàcej tak istotnej dla nas wszystkich kwestii, jak Êwiadczenia
gwarantowane z zakresu opieki zdrowotnej.
Wi´cej informacji na temat posiedzenia NRPiP znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej Naczelnej Izby 
Piel´gniarek i Po∏o˝nych www.izbapiel.org.pl

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

Mariola Bartusek
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Wywiad z…

Wywiad z Zygmuntem Klosà – dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia

Âlàskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego w Katowicach, lekarzem specjalistà I i II stopnia,

absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarzàdzania w ochronie zdrowia

: Panie dyrektorze czy aktual-
nie istnieje dobry klimat prowadzenia ra-
chunków kosztów, otwartoÊç na udzia∏ placó-
wek w badaniach pilota˝owych w zakresie
kosztów i potrzeba uczenia si´ od najlepszych
– zgodnie z istotà benchmarkingu?
Z.K.: Trudno jednoznacznie oceniç klimat

jaki jest, ale na pewno nale˝y tworzyç taki,

by zak∏ady opieki zdrowotnej nie tylko w∏à-

cza∏y si´ w badania pilota˝owe odnoÊnie

prowadzenia rachunku kosztów, ale tak˝e by

wspomnianà potrzeb´ uczenia si´ od najlep-

szych wykazywa∏y. Jest to bowiem naturalne

i konieczne, abyÊmy nieustannie uczyli si´

od lepszych. Pami´taç jednak nale˝y, ˝e zró˝-

nicowanie statusu w∏asnoÊciowego i ekono-

micznego jest doÊç du˝e i wypracowane

wzorce mogà nie byç do zastosowania

u wszystkich i od razu.

: Jednym z narz´dzi doskona-
làcych prac´ Narodowego Funduszu Zdro-
wia mia∏o byç wprowadzenie systemu Jedno-
rodnych Grup Pacjentów. Zarzàdzajàcy pla-
cówkami dyrektorzy zarzucajà temu syste-
mowi niedoszacowanie kosztów, brak niektó-
rych procedur, budzàce wàtpliwoÊci standar-
dy wyposa˝enia placówek i kadry. Jak sko-
mentuje Pan dyrektor te opinie?
Z.K.: Warunki szczegó∏owe, jakie powinny

spe∏niaç zak∏ady opieki zdrowotnej by móc

wykonywaç poszczególne Êwiadczenia i sta-

raç si´ o kontrakt z NFZ na drodze procedu-

ry konkursowej, tworzone sà przez gremia

eksperckie, w tym konsultantów krajowych

w danej dziedzinie tak, aby zapewni∏y bez-

pieczeƒstwo i jakoÊç Êwiadczonych us∏ug

ubezpieczonym na uznanym optymalnym

poziomie jakim dysponuje obecna wiedza

i doÊwiadczenie.

Po konsultacjach spo∏ecznych projektu zo-

staje on wprowadzony w ˝ycie zarzàdzeniem

Prezesa NFZ. Nim si´ to stanie ka˝dy ma

prawo wnosiç do projektu uwagi, dyskuto-

waç, proponowaç. Wa˝ne jest to, aby w ga-

binecie specjalistycznym przyjmowa∏ ade-

kwatny specjalista i mia∏ niezb´dne zaplecze

medyczno-techniczne do wykonywania

swojego zawodu. Osobnym obszarem dzia-

∏ania sà Jednorodne Grupy Pacjentów. Mó-

wiàc w skrócie to system wprowadzania da-

nych na temat osoby hospitalizowanej do

specjalnego programu, który sumujàc te da-

ne wyceni punktowo wszystko to, co zosta-

∏o wykonane na rzecz pacjenta na odpowied-

nim poziomie. System ten pozwala na

zwi´kszanie wartoÊci procedury, chocia˝by

ze wzgl´du na wiek, choroby towarzyszàce

itd. WartoÊç punktu jest swego rodzaju wa-

lutà. Problem nie tkwi w wielkoÊci wyceny

punktu, lecz na prawid∏owym wprowadza-

niu danych. Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e nie

ma wÊród wspomnianych g∏osów tych uza-

sadnionych. Wprowadzanie JGP jest proce-

sem dynamicznym, na bie˝àco wprowadza-

ne sà korekty, katalogi procedur sà uzupe∏-

niane czy rozszerzane. Jeszcze raz podkreÊl´

fakt, ˝e nadal istnieje du˝a rozbie˝noÊç kosz-

tów procedur w poszczególnych zak∏adach,

które cz´sto sà wynikiem ogólnych kosztów

szpitala, a nie jedynie kosztami samej proce-

dury. Sà wi´c zak∏ady zadowolone z wyceny,

ale sà te˝ takie, które liczà na jej podwy˝sze-

nie. Istotà jest optymalizacja i racjonalizacja

kosztów globalnych, w tym g∏ównie tych

pozamedycznych. Wtedy koszty procedur

b´dà bardzo do siebie zbli˝one.  To wymaga

jednak czasu i bardzo dobrego zarzàdzania.

: Rozliczenia mi´dzy Narodo-
wym Funduszem Zdrowia a Êwiadczenio-
dawcami wspomaga rynek informatyki.
W praktyce cz´sto wyst´pujà nieprawid∏owo-
Êci w dzia∏aniu systemu informatycznego,
a docelowy powinien monitorowaç mi´dzy in-
nymi ca∏y proces hospitalizacji pacjenta
wraz z rozliczeniami  z NFZ. Czy i w jaki
sposób przygotowywane sà placówki i ludzie
do nowych wyzwaƒ?
Z.K.: W ostatnich latach mamy do czynie-

nia z burzliwym rozwojem informatyki

w obszarze s∏u˝by zdrowia. Nowoczesne

systemy informatyczne umo˝liwiajà Êwiad-

czeniodawcom rozliczenie z p∏atnikiem,

wspomagajà w procesie okreÊlania realnych

kosztów realizacji Êwiadczeƒ oraz dajà mo˝-

liwoÊç podejmowania Êwiadomych decyzji

biznesowych.  P∏atnikowi u∏atwiajà weryfi-

kacj´  zasadnoÊci  wykazanych do rozliczenia

Êwiadczeƒ oraz umo˝liwiajà przeprowadze-

nie procesu planowania wydatków w kolej-

nych okresach rozliczeniowych, natomiast

Êwiadczeniobiorca dzi´ki nim ma mo˝liwoÊç

zapoznania si´ z historià swojego leczenia

oraz jego kosztami.

Aby by∏o to mo˝liwe konieczne jest zasilenie

systemów informatycznych danymi o wyso-

kiej jakoÊci, poprzez zapewnienie odpowied-

niej infrastruktury komputerowej, oraz

przede wszystkim odpowiednie przeszkole-

nie personelu. Dodatkowo niejednokrotnie

konieczne sà zmiany organizacyjne w pla-

cówkach s∏u˝by zdrowia. W tym celu rozpo-

cz´to realizacj´ projektu wspó∏finansowane-

go przez Uni´ Europejskà  „Szkolenie kadry

zarzàdzajàcej szpitali posiadajàcych umow´

o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej

zawartej z Oddzia∏em Wojewódzkim Naro-

dowego Funduszu Zdrowia albo udzielajà-

cych Êwiadczeƒ zdrowotnych finansowa-

nych ze Êrodków publicznych na podstawie

innych tytu∏ów oraz dysponentów Êrodków

Zygmunt Klosa – dyrektor NFZ Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
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▼ publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj.

kadry zarzàdzajàcej NFZ”. Projekt ma na ce-

lu mi´dzy innymi zapoznanie kadry zarzà-

dzajàcej w s∏u˝bie zdrowia ze zmianami

zwiàzanymi wdro˝eniem w rodzaju leczenie

szpitalne rozliczeƒ opartych o system Jedno-

rodnych Grup Pacjentów.

: Jaki procent w bud˝ecie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia Oddzia∏u Âlà-
skiego zajmujà Êwiadczenia prywatnych pla-
cówek opieki zdrowotnej, jakie najcz´Êciej
obejmujà specjalnoÊci?
Z.K.: Zgodnie z prawnymi uwarunkowa-

niami systemu opieki zdrowotnej w ramach

ubezpieczenia, NFZ nie rozró˝nia zak∏adu

publicznego od prywatnego. Sà one trakto-

wane na równo i muszà spe∏niaç te same

warunki w trakcie procedury konkursowej.

Zasadà dzia∏ania jest jakoÊç, cena, dost´p-

noÊç. Pierwszym obszarem, w którym do-

sz∏o do najwi´kszego w skali procesu pry-

watyzacji jest Podstawowa Opieka Zdro-

wotna, czyli nasi lekarze rodzinni, podobnie

jest w stomatologii, na nieco mniejszà skal´

proces ten objà∏ ambulatoryjnà opiek´ spe-

cjalistycznà. W przypadku szpitali cz´Êç pry-

watna stanowi ok. 10 procent.

: Jednym z podstawowych wa-
runków rozwoju danej organizacji (zak∏adu
opieki zdrowotnej)  jest ciàg∏e doskonalenie
jakoÊci us∏ug. Jednà z ofert skierowanà do
pacjenta, jego rodziny, spo∏ecznoÊci lokalnej
sà programy profilaktyczne. Jakà szans´ na
pozyskanie Êrodków na te projekty stwarza
Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki NFZ piel´gniar-
kom i po∏o˝nym?
Z.K.: To bardzo wa˝ne pytanie o wiele szer-

szym kontekÊcie. Od chwili powo∏ania NFZ

i odejÊcia od systemu Kas Chorych zmieni∏

si´ diametralnie system kreowania i realizo-

wania polityki ochrony zdrowia. Wraz z li-

kwidacjà Kas oddzia∏y utraci∏y autonomi´

i sà instytucjami wykonawczymi wzgl´dem

Centrali NFZ. Wiele pytaƒ kierowanych do

oddzia∏u odnoÊnie warunków szczegó∏o-

wych wykonywanych Êwiadczeƒ, ich finan-

sowania, rozwoju, planów, zmian itd. we

wszystkich zakresach i rodzajach, tak na-

prawd´ powinno byç adresowanych do Cen-

trali NFZ. My mo˝emy i chcemy we wszyst-

kich uzasadnionych sytuacjach poÊredniczyç,

pomagaç, wspieraç wszelkie inicjatywy, lecz

decyzje sà podejmowane w Centrali  i prze-

kazywane do realizacji we wszystkich od-

dzia∏ach.

: Jak ocenia Pan dyrektor za-
wieranie i realizacj´ umów w ramach indy-

widualnych i grupowych praktyk  piel´gnia-
rek i po∏o˝nych w naszym województwie?
Z.K.: Podczas kontraktowania Êwiadczeƒ

zdrowotnych nie ró˝nicujemy oferentów ze

wzgl´du na form´ prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Oferty na realizacj´ Êwiadczeƒ z zakresu pie-

l´gniarki/po∏o˝nej Êrodowiskowej sk∏adajà

równie˝ indywidualne praktyki. Jednak

w mojej ocenie realizacja Êwiadczeƒ przez in-

dywidualne, a wi´c jednoosobowe praktyki

piel´gniarek/po∏o˝nych, które zgodnie

z obowiàzujàcymi wymogami realizujà

Êwiadczenia przez 12 miesi´cy, codziennie

w godzinach pomi´dzy 8 i 18 z wy∏àczeniem

dni wolnych od pracy jest na pewno bardzo

trudna. Piel´gniarka musi zapewniç opiek´

nad zadeklarowanymi do niej pacjentami

w okresie swojego urlopu lub na przyk∏ad

choroby, której nie mog∏a przecie˝ wczeÊniej

przewidzieç i zaplanowaç! Problem taki nie

wyst´puje w przypadku praktyk grupowych.

Jednak˝e nale˝y zauwa˝yç, ˝e do Âlàskiego

Oddzia∏u nie wp∏ywajà skargi dotyczàce pra-

cy piel´gniarek/po∏o˝nych.

: Co wnoszà w proces reformo-
wania systemu opieki zdrowotnej piel´gniar-
ki i po∏o˝ne pe∏niàce rol´ menad˝erów, lide-
rów?
Z.K.: W ostatnich czasach mo˝na zauwa˝yç

rozwój przeró˝nych organizacji zrzeszajà-

cych pracowników lub pracodawców s∏u˝by

zdrowia, które to organizacje próbujà wy-

wieraç wp∏ywy na dzia∏anie sytemu opieki

zdrowotnej. Równie˝ przedstawiciele Êrodo-

wiska piel´gniarek/po∏o˝nych aktywnie w∏à-

czajà si´ w proces przygotowywania, wdra-

˝ania zmian dotyczàcych organizacji opieki

zdrowotnej w Polsce. Âlàski Oddzia∏ Woje-

wódzki nie jest samodzielnà jednostkà, two-

rzàcà zasady funkcjonowania systemu na te-

renie województwa. Jak wspomina∏em po li-

kwidacji kas chorych i powo∏aniu NFZ

wszystkie przepisy, normy powstajà na

szczeblu Centrali. Przedstawiciele oddzia∏ów

cz´sto uczestniczà w przygotowaniu zarzà-

dzeƒ Prezesa NFZ, zg∏aszajà uwagi i propo-

zycje poszczególnych rozwiàzaƒ, jednak˝e

decydujàcà rol´ odgrywa ostatecznie Prezes

NFZ, a po wprowadzeniu tzw. ustawy ko-

szykowej Minister Zdrowia. Dlatego tak

wa˝nym jest zainteresowanie i wspó∏udzia∏

w przygotowywaniu przepisów, norm wy-

magaƒ w∏aÊnie osób kompetentnych, dzia∏a-

jàcych do wielu lat w Êrodowisku, znajàcym

jego problemy, potrzeby i jednoczeÊnie od-

powiednio przygotowanych do prowadze-

nia rozmów, udzia∏u w negocjacjach na

szczeblu centralnym. My ze swojej strony, ja-

ko Oddzia∏, staramy si´ stwarzaç warunki

sprzyjajàce wymianie poglàdów, doÊwiad-

czeƒ, przyjmujemy zg∏aszane uwagi i mam

nadziej´, ˝e ta wspó∏praca b´dzie si´ nadal

rozwija∏a z korzyÊcià dla obu stron.

: Âwiadczeniodawcy cz´sto nie
przestrzegajà odpowiednich norm zatrud-
nienia piel´gniarek i po∏o˝nych w swoich za-
k∏adach. W jaki sposób (poza przyj´ciem
zg∏oszenia przez NFZ takiego faktu) mo˝e
NFZ monitorowaç ten problem i wp∏ywaç na
Êwiadczeniodawców?
Z.K.: Niestety musz´ potwierdziç fakt, ˝e

wielokrotnie stwierdzamy tzw. konflikt za-

trudnienia. Oznacza to, ˝e osoba, w tym

przypadku piel´gniarka/po∏o˝na zosta∏a

zg∏oszona, jako realizator Êwiadczeƒ przez

ró˝nych Êwiadczeniodawców. Wraz z rozwo-

jem systemów informatycznych, z których

Oddzia∏ korzysta, mo˝emy coraz dok∏adniej

monitorowaç problem wielokrotnoÊci za-

trudnienia. Musz´ podkreÊliç, ˝e pracownicy

dzia∏ów merytorycznych Oddzia∏u zostali

zobowiàzani do do∏o˝enia wszelkiej staran-

noÊci w wyjaÊnianiu spraw spornych. Jedno-

czeÊnie zwracam si´ do Paƒstwa, aby rów-

nie˝ poruszali ten problem wÊród piel´gnia-

rek/po∏o˝nych. Cz´sto obserwujemy du˝à

niefrasobliwoÊç paƒ piel´gniarek, które mo-

˝e nawet nieÊwiadomie podajà swoje dane

osobowe i wyra˝ajà zgod´ na wykazanie ich

w sk∏adanej ofercie, a póêniej nie podejmujà

pracy w ogóle lub pracujà w harmonogra-

mach niezgodnych z obowiàzujàcà umowà.

Piel´gniarki powinny wykazaç si´ w∏asnà

inicjatywà, zwróciç si´ do pracodawcy

o przedstawienie za∏àcznika do umowy,

z którego jasno wynika, kto i w jakich godzi-

nach zosta∏ do realizacji Êwiadczeƒ zg∏oszo-

ny. Podpisujàc umow´ o prac´ lub zgadzajàc

si´ na zatrudnienie na podstawie innej umo-

wy powinny zwracaç uwag´ na jej zapisy lub

domagaç si´ wprowadzenia zapisów, które

nie pozwolà na zmian´ warunków bez poin-

formowania strony zainteresowanej.

: Rozporzàdzenie MZ w spra-
wie Êwiadczeƒ gwarantowanych to poczàtek
drogi w reformowaniu s∏u˝by zdrowia. Czy
praktyka kontraktowanych Êwiadczeƒ stanie
si´ bardziej przyjazna dla pacjentów i ich ro-
dzin?
Z.K.: Nie zosta∏y wprowadzone jeszcze sto-

sowne zarzàdzenia Prezesa NFZ.  To w∏aÊnie

one okreÊlà zasady kontraktowania i finanso-

wania Êwiadczeƒ. Miejmy nadziej´, ˝e wa-

runki gospodarczo-finansowe paƒstwa po-

zwolà na ich pe∏nà realizacj´.

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch
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Wywiad z Violettà Dytko – mgr piel´gniarstwa, dyrektor Niepublicznego

Zak∏adu Opieki Zdrowotnej „Salus” s.c. Dytko & Granowska w Przeg´dzy 

: Piel´gniarka Êrodowisko-
wa/rodzinna jest usytuowana w strukturach
i zadaniach podstawowej opieki zdrowotnej.
Pani dyrektor co zmieni∏o si´ w relacjach pie-
l´gniarka – rodzina w kontekÊcie transfor-
macji ochrony zdrowia i urynkowienia
Êwiadczeƒ piel´gniarskich?
V.D.: Gdy rozpoczyna∏am prac´ jako naczel-

na piel´gniarka w SP ZOZ Czerwionka-

Leszczyny w 1998 r. piel´gniarka Êrodowi-

skowa pracowa∏a tylko w terenie. Prowadzo-

ne by∏y grupy dyspanseryjne i kompleksowa

opieka nad Êrodowiskiem. Piel´gniarka Êro-

dowiskowa z poradni dzieci´cej opiekowa∏a

si´ dzieçmi z danego terenu i czuwa∏a nad

ich rozwojem. Transformacja ochrony zdro-

wia w 1999 r. spowodowa∏a przede wszyst-

kim chaos i zamieszanie oraz ogromnà nie-

pewnoÊç. Co bardziej odwa˝ni – zaryzyko-

wali i wzi´li swoje sprawy w swoje r´ce. Za-

cz´∏y powstawaç pierwsze prywatne prakty-

ki piel´gniarskie. Mo˝liwoÊç kontraktowania

samodzielnie us∏ug piel´gniarskich rozpo-

cz´∏o si´ w 1999 r. od piel´gniarek i higieni-

stek szkolnych, a nast´pnie w 2002 r. piel´-

gniarskiej opieki Êrodowiskowej. Ogromne

zas∏ugi w tym zakresie majà nasze kole˝anki,

które wraz z Dyrektorem Âlàskiej Kasy Cho-

rych pracowa∏y nad stworzeniem tego kon-

traktu. I tak rozpocz´∏a si´ nasza przygoda

z kontraktowaniem i samodzielnym podej-

mowaniem decyzji. Bo to w∏aÊnie ten czyn-

nik – moim zdaniem – spowodowa∏ rozwój

i ogromny krok naprzód w piel´gniarstwie.

To w∏aÊnie wi´ksza ÊwiadomoÊç zawodowa,

niejednokrotnie upór i determinacja spowo-

dowa∏y, ˝e w ÊwiadomoÊci pacjentów piel´-

gniarka Êrodowiskowa zaistnia∏a jako osoba

na której mo˝na polegaç i która zawsze s∏u-

˝y radà i pomocà.

: Zadaniem s∏u˝by zdrowia
jest zapewnienie optymalnego poziomu
Êwiadczeƒ zdrowotnych. Czy w obecnej sytu-
acji ekonomicznej przestrzegane sà docelowe
wskaêniki zapotrzebowania piel´gniarek Êro-
dowiskowych/rodzinnych, standard wyposa-
˝enia w podstawowy sprz´t oraz mo˝liwoÊç
korzystania z transportu sanitarnego?
V.D.: Wskaêniki zapotrzebowania na us∏u-

gi piel´gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej

okreÊli∏ sztucznie Narodowy Fundusz

Zdrowia. Jest to populacja 2750 pod-

opiecznych na jeden etat piel´gniarski.

OczywiÊcie zwiàzane jest to z pieni´dzmi,

które na dzieƒ dzisiejszy to kwota 22 z∏ote

40/100 na 1 pacjenta na rok – to jest 2 z∏

12 groszy na miesiàc!!! Przy tak ogromnej

populacji piel´gniarka Êrodowiskowa przy

najlepszych ch´ciach nie jest w stanie po-

znaç swoich wszystkich podopiecznych.

Us∏ugi piel´gniarskie koncentrujà si´ na

wykonywaniu zleceƒ lekarskich i pomocy

najci´˝ej chorym. OczywiÊcie nie nale˝y

w tym miejscu generalizowaç, gdy˝ z moje-

go doÊwiadczenia wiem, ˝e zak∏ady prowa-

dzone przez piel´gniarki, podchodzà w in-

ny sposób do opieki w Êrodowisku i starajà

si´ aby us∏ugi piel´gniarskie by∏y sprawo-

wane kompleksowo. Inaczej sprawa wyglà-

da w zak∏adach prowadzonych np. przez le-

karzy, gdzie piel´gniarka Êrodowiskowa ma

za zadanie „obs∏u˝yç” teren, rejestracj´

a nierzadko i gabinet zabiegowy. W 2008 r.

pojawi∏a si´ nowa forma opieki piel´gniar-

skiej nad chorym w domu – piel´gniarska

opieka Êrodowiskowa rozliczana w formie

zadaniowej. Jest to optymalne rozwiàzanie,

które pokaza∏o jakie ogromne zapotrzebo-

wanie istnieje na us∏ugi piel´gniarskie

w Êrodowisku. W po∏àczeniu z piel´gniar-

skà opiekà d∏ugoterminowà stwarza∏o mo˝-

liwoÊç zapewnienia kompleksowych us∏ug

piel´gniarskich w Êrodowisku domowym

pacjenta. Niestety forma ta istnieje tylko do

koƒca tego roku, gdy˝ generowa∏a zdaniem

NFZ zbyt du˝e koszty. I w tym miejscu za-

stanawiam si´ nad jednym – czy lepiej dla

NFZ i bardziej ekonomicznie jest finanso-

wanie pobytu ob∏o˝nie i przewlekle chore-

go w szpitalu czy w jego Êrodowisku do-

mowym? Ograniczajàc dost´p pacjentów

do opieki Êrodowiskowej sprawowanej

przez piel´gniarki spowoduje to, ˝e cofamy

si´ zamiast zmieniaç coÊ na lepsze. JeÊli

chodzi o standard wyposa˝enia w podsta-

wowy sprz´t uwa˝am, ˝e ka˝dy zdrowo

myÊlàcy pracodawca nie pozwoli sobie na

to, aby jego pracownik nie by∏ wyposa˝ony

w zestaw przeciwwstrzàsowy, glukometr,

Êrodki ochrony osobistej itd. 

Dzisiejsze czasy wymagajà od nas uczciwego

podejÊcia do naszej pracy i naszych pracow-

ników. We wspó∏pracy z lekarzami poz cz´-

sto organizujemy transport dla naszych pa-

cjentów. Ogólnie rzecz bioràc nie mamy

z tym wi´kszych problemów. Innym tema-

tem jest punktualnoÊç firm transportowych,

co przy ci´˝ko chorych pacjentach powodu-

je u nich niepotrzebny stres.

: Jakie sà inne uwarunkowa-
nia i relacje mi´dzy zapotrzebowaniem na
Êwiadczenia piel´gnacyjno-opiekuƒcze piel´- ▼
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gniarki Êrodowiskowej/rodzinnej a mo˝liwo-
Êcià Êwiadczenia us∏ug?
V.D.: G∏ównym uwarunkowaniem – moim

zdaniem – sà ograniczenia w kontraktowa-

niu Êwiadczeƒ piel´gniarskich. Zapotrzebo-

wanie na nasze us∏ugi jest ogromne, o czym

przekonujemy si´ ka˝dego dnia w swojej

pracy odbierajàc kolejne zlecenia. Wyd∏u˝ajà

si´ te˝ listy pacjentów oczekujàcych, co mo-

im zdaniem jest koszmarem – jak pacjent le-

˝àcy ma czekaç na piel´gniark´, np.; 2 mie-

siàce? Piel´gniarka rodzinna na sta∏e wpisa∏a

si´ w ÊwiadomoÊci pacjentów jako profesjo-

nalna pomoc i wsparcie. Nie zastàpi jej

w Êrodowisku domowym nikt; nawet opie-

kun medyczny (nowy zawód jako alternaty-

wa dla pacjenta). Zawirowania z kontrakta-

mi piel´gniarskimi mogà doprowadziç do

sytuacji, ˝e powstanie ogromna dziura na

rynku us∏ug medycznych - jakà b´dzie brak

opieki piel´gniarek w Êrodowisku domo-

wym chorego. Wg rozporzàdzenia Ministra

Zdrowia o gwarantowanych Êwiadczeniach

zdrowotnych zamierza si´ zlikwidowaç pie-

l´gniarskà opiek´ Êrodowiskowà – zadanio-

wà form´ finansowania, nie dajàc pacjentom

w zamian nic.

: Co sàdzi Pani dyrektor o po-
ziomie i dost´pnoÊci Êwiadczeƒ piel´gniarki
Êrodowiskowej w zakresie dzia∏aƒ promocyj-
nych i profilaktycznych, aktywizowania ro-
dziny i przygotowania pacjenta do samoopie-
ki i samopiel´gnacji?
V.D.: Wykwalifikowane piel´gniarki ro-

dzinne sà bardzo dobrze przygotowane do

przeprowadzania dzia∏aƒ promocyjnych

i profilaktycznych. W swojej codziennej

pracy spotykajà si´ z sytuacjami, w których

promocja zdrowia i profilaktyka mog∏aby

czasami bardziej pomóc ni˝ konwencjonal-

ne leczenie. Trzeba jednak jeszcze w∏o˝yç

du˝o pracy, aby zmieniç sposób myÊlenia

i wyrobiç zachowania prozdrowotne u na-

szych podopiecznych. Na tym w∏aÊnie polu

widz´ ogromnà szans´ dla piel´gniarek.

Z drugiej strony widz´ te˝ podejÊcie p∏atni-

ka do tego problemu. NFZ finansuje w ra-

mach us∏ug piel´gniarskich tylko program

profilaktyki gruêlicy i p∏aci za niego 4 z∏!!!

Moim zdaniem fantastycznym rozwiàza-

niem by∏oby stworzenie np. poradni pro-

mocji zdrowia przy ka˝dej praktyce lekarza

rodzinnego i udzielanie w nich porad diete-

tycznych, ˝ycia z chorobà przewlek∏à itp.,

a dla rodzin ci´˝ko chorych porady i nauk´

jak radziç sobie z ci´˝ko chorym w domu,

jak go aktywizowaç itp. Najwa˝niejsze

w tym zamierzeniu jest jednak to, aby pa-

cjenci i ich rodziny czuli, ˝e ta poradnia jest

w stanie im pomóc i wesprzeç w trudnych

chwilach, a piel´gniarka w niej pracujàca to

profesjonalistka.

: Opracowanie i wdra˝anie
standardów opieki piel´gniarskiej, wykorzy-
stywanie metody procesu piel´gnowania
umo˝liwia wysoki poziom opieki piel´gniarki
Êrodowiskowej/rodzinnej. Na jakie trudnoÊci
w tym zakresie napotyka piel´gniarka-prak-
tyk i dlaczego?
V.D.: Standardy w piel´gniarstwie sà moim

zdaniem - tak jak w ka˝dej specjalnoÊci – nie-

zb´dnym elementem profesjonalnej opieki.

Proces piel´gnowania w piel´gniarstwie ro-

dzinnym to podstawa – bez niego nie ma

mowy o profesjonalnej opiece. Prawid∏owo

przeprowadzony wywiad, a nast´pnie ustale-

nie problemów piel´gnacyjnych , opis ich re-

alizacji i wnioski sà dla moich piel´gniarek

chlebem codziennym. OczywiÊcie borykajà

si´ z licznymi trudnoÊciami typu: limit czasu

przeznaczony na 1 pacjenta, cz´sto fatalne

warunki mieszkaniowe u chorych, niedosto-

sowane do potrzeb niepe∏nosprawnych, cza-

sami utrudniona wspó∏praca z lekarzem i pie-

l´gniarkà w poz oraz z instytucjami spo∏ecz-

nymi, brak wspó∏pracy ze strony rodziny –

cz´ste wyr´czanie si´ piel´gniarkà, nieufnoÊç

samego pacjenta wzgl´dem piel´gniarki –

z powodu traktowania go w innych placów-

kach (szczególnie lecznictwa zamkni´tego)

w sposób przedmiotowy, utrudnienia w za∏a-

twianiu sprz´tu medycznego i Êrodków po-

mocniczych dla chorych, np. ca∏kowity brak

refundacji ∏ó˝ek itp., itd. Jednak musimy na

co dzieƒ radziç sobie z tymi problemami,

gdy˝ wymaga tego dobro pacjenta.

: Rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez piel´gniark´
albo po∏o˝nà samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego (Dz.U. z dnia 14 listopada 2007
r.) jednoznacznie okreÊla zakres autonomii
piel´gniarki i po∏o˝nej w wymienionych kwe-
stiach. Czy rozporzàdzenie to w pe∏ni regu-
luje zakresy samodzielnoÊci piel´gniarki Êro-
dowiskowej/rodzinnej?
V.D.: Moim zdaniem, rodzaj i zakres Êwiad-

czeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych

przez piel´gniark´ albo po∏o˝nà samodziel-

nie bez zlecenia lekarskiego w w/w Rozpo-

rzàdzeniu odpowiada aktualnym potrzebom

i zadaniom Êrodowiska piel´gniarek i po∏o˝-

nych oraz aktualnej wiedzy medycznej.

W miar´ post´pu medycyny i piel´gniarstwa

zakresy te i wymagane umiej´tnoÊci na pew-

no ulegnà modyfikacjom. Udzielanie okre-

Êlonych Êwiadczeƒ wymaga od piel´gniarek

i po∏o˝nych ciàg∏ego doskonalenia i podno-

szenia swoich kwalifikacji oraz specjalizowa-

nia si´ w danej dziedzinie. Specjalistka w da-

nej dziedzinie piel´gniarstwa powinna byç

w swoim Êrodowisku postrzegana jako przy-

k∏ad do naÊladowania, gdy˝ poÊwi´cajàc

swój czas zrobi∏a coÊ dla ogólnie poj´tego

podniesienia jakoÊci us∏ug piel´gniarskich.

To w∏aÊnie podnoszenie naszych kwalifikacji

pozwala mówiç o piel´gniarkach jako o sta-

le kszta∏càcej si´ grupie zawodowej.

: Podejmowanie kontraktów
przez piel´gniarki Êrodowiskowe/rodzinne
z Narodowym Funduszem Zdrowia wymu-
sza wycen´ kosztów. Na jakiej podstawie sà
one okreÊlane? Czy dokumentowanie Êwiad-

▼
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czonych us∏ug przez piel´gniarki Êrodowisko-
we/rodzinne umo˝liwia rzetelne liczenie
kosztów, które wspomaga piel´gniarki Êrodo-
wiskowe w negocjacjach z NFZ?
V.D.: Ka˝dy powa˝nie myÊlàcy pracodawca

liczy koszty w swoim zak∏adzie. Wie dok∏ad-

nie ile kosztuje go jeden pracownik ze

wszystkimi narzutami, ile musi wydaç na

wyposa˝enie tego pracownika w sprz´t nie-

zb´dny w jego pracy, wie ile wydaje na kosz-

ty zwiàzane z utrzymaniem zak∏adu. Struk-

tura kosztów w poszczególnych zak∏adach

jest podobna. Ok. 70% to koszty pracowni-

ków, pozosta∏e 30% to koszty funkcjonowa-

nia zak∏adu. W trakcie negocjacji w NFZ na-

sze wyliczenia nie majà ˝adnego znaczenia.

Przede wszystkim nie ma ˝adnych negocja-

cji. Nikt nas nie pyta czy zgadzamy si´ z wy-

nikiem negocjacji, który jest znany ju˝ przed

podpisaniem protoko∏u. Nasz kontrakt to

kompromis – albo Pani podpisuje co dajemy,

albo dzi´kujemy. Tak to niestety wyglàda

i jest to nasz najwi´kszy dramat, gdy˝ obec-

nie stoimy przed faktem kolejnego konkursu

ofert i kolejnych „negocjacji”. Jako praco-

dawcy musimy myÊleç przede wszystkim

o naszych pracownikach i o tym aby utrzy-

maç ich stanowiska pracy i dlatego zgadza-

my si´ (bo nie mamy innego wyjÊcia i NFZ

o tym doskonale wie) i podpisujemy to, co

nam oferujà.

: Piel´gniarki Êrodowisko-
wo/rodzinne muszà w obecnym systemie byç
konkurencyjne; zachowujàc jednoczeÊnie wy-
soki standard us∏ug i proponujàc taƒsze

us∏ugi. Czy podejmujà w domach pacjentów
opiek´ przed i pooperacyjnà, czy organizujà
hospitalizacj´ domowà lub inne konkuren-
cyjne formy opieki?
V.D.: MyÊl´, ˝e jest to sprawa najbli˝szej

przysz∏oÊci. Obecnie ca∏à naszà energi´ traci-

my na walk´ o nasz byt. Wspólnie z innym

pracodawcami z województwa Êlàskiego za-

∏o˝y∏yÊmy Krajowy Zwiàzek Pracodawców

NZOZ-ów Porozumienie Âlàskie i zamie-

rzamy walczyç ze wszystkich si∏ o utrzyma-

nie mo˝liwoÊci samodzielnego kontraktowa-

nia Êwiadczeƒ piel´gniarskich oraz o zapew-

nienie obywatelom szerokiego dost´pu do

tych Êwiadczeƒ. Uwa˝am, ˝e hospitalizacja

domowa to wspania∏y pomys∏ i na pewno

w najbli˝szych spotkaniach czy to w Mini-

sterstwie Zdrowia, czy w NFZ podejmiemy

ten temat. Bardzo ch´tnie porozmawiam

równie˝ z Panià na ten temat. Tematu opie-

ki przed i pooperacyjnej nie rozwijam gdy˝

si´ na tym po prostu nie znam. Konkuren-

cyjnà (ale w pozytywnym znaczeniu tego

s∏owa) i uzupe∏niajàcà formà opieki nad cho-

rym w domu – moim zdaniem – jest Êwiad-

czenie us∏ug opiekuƒczych przez wykwalifi-

kowanych opiekunów medycznych. Oba-

wiam si´ tylko, aby opiekunowie medyczni

nie chcieli zast´powaç piel´gniarek w terenie

i aby ich kwalifikacje by∏y wszechstronne.

MyÊl´, ˝e gdyby wesz∏a w ˝ycie planowana

przez prof. Relig´ ustawa piel´gnacyjna,

której zarysy mia∏am okazj´ poznaç, by∏oby

to optymalne rozwiàzanie dla pacjentów ale

i dla naszych zak∏adów, które mog∏yby roz-

winàç swojà dzia∏alnoÊç w nowym zakresie.

Nie musimy si´ obawiaç o to, ˝e zabraknie

nam pracy. JeÊli tylko za naszymi us∏ugami

pójdà pieniàdze.

: Z jakim skutkiem wdra˝ana
jest w praktyce zasada ekonomicznego wyko-
rzystania bazy szpitalnej i organizowania
oddzia∏ów opieki d∏ugoterminowej oraz za-
k∏adów piel´gnacyjno-szpitalnych?
V.D.:W tym temacie niewiele mam do powie-

dzenia, gdy˝ nie Êledz´ tego procesu na bie˝à-

co. Moje doÊwiadczenia z tego zakresu sà ta-

kie, ˝e pacjenci sà wypisywani do domów po

krótkotrwa∏ej hospitalizacji i wymagajà czasa-

mi nawet intensywnej piel´gnacji w domu.

Nierzadko musz´ oddelegowaç jednà piel´-

gniark´ na ca∏y dzieƒ do chorego. Nie dziwi

mnie równie˝ fakt, ˝e pacjent po 4 dniowej

hospitalizacji wraca do domu np. z odle˝yna-

mi. Przy jednoosobowej obsadzie na dy˝urach

w szpitalach, piel´gniarki nie majà ˝adnych

szans aby zajàç si´ ka˝dym pacjentem. 

Nie mam do koƒca wyrobionego zdania na

temat organizowania oddzia∏ów opieki d∏u-

goterminowej czy zak∏adów piel´gnacyjno-

szpitalnych – myÊl´ sobie jednak, ˝e chyba

nie jest to najlepsze rozwiàzanie. Daje ono

kolejnà mo˝liwoÊç zatrudnienia w nich leka-

rzy (potrzeba b´dzie zatrudniç ordynatora,

lekarzy na dy˝ury), a i tak pracowaç b´dà

i opiekowaç si´ pacjentami tylko piel´gniar-

ki. Zmniejszy si´ te˝ przez to, presti˝ podob-

nych zak∏adów prowadzonych i to znakomi-

cie przez nasze kole˝anki.

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

Wimieniu Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Chełmie

zwracam się z prośbą o pomoc finanso-
wą dla naszej koleżanki Anny Okoń, któ-
ra ma niepełnosprawne dziecko. Anna
Okoń jest pielęgniarką zatrudnioną w Sa-
modzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie na
Bloku Operacyjnym.
Córka Anny – Paula (lat 14) jest dziec-
kiem niedosłyszącym. Z powodu obu-
stronnego niedosłuchu zmuszona jest do
korzystania z aparatów słuchowych. Apa-
raty mają za zadanie pomóc jej w lep-
szym funkcjonowaniu w codziennym ży-
ciu, a przede wszystkim w nauce – Pau-
la jest uczennicą gimnazjum w Białopolu. 
Zakupienie tych aparatów pomimo dofi-

nansowania z NFZ i PFRON wymaga
jeszcze ze strony Państwa Okoń sporych
nakładów tj. 7.800,- zł.
Zebranie takiej kwoty przekracza ich
możliwości, zwłaszcza, że na utrzymaniu
mają jeszcze jedno dziecko w wieku 10
lat. Ponadto mąż Anny jest zatrudniony
na czas określony do września 2009 r.
Poza tym spłacają inne kredyty i dokonu-
ją opłat na bieżące utrzymanie gospodar-
stwa domowego.
Sytuacja, w jakiej obecnie się znajduje
koleżanka Anna zmusiła ją do korzystania
z wszelkiej pomocy. 
Nasze środowisko wspiera koleżankę
w jej trudnej sytuacji, a Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wy-
czerpała wszelkie regulaminowe możli-

wości udzielenia pomocy. W związku
z powyższym oraz wobec braku możliwo-
ści dalszego wsparcia, zwracamy się
z prośbą o pomoc finansową dla naszej
koleżanki.

W przypadku przyznania zapomogi prosi-
my o informację zwrotną.
Wpłaty prosimy kierować na konto: 
Bank PKO BP O/Chełm
56 1020 1563 0000 5202 0036 0719
z dopiskiem „na aparat słuchowy”

Z poważaniem
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Chełmie
Beata Żółkiewska

Prośba o pomoc
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Mariola Marciniak ● Licencjat po∏o˝nictwa, Dyrektor Centrum Opieki

Ârodowiskowej Po∏o˝niczo-Piel´gniarskiej „Meridan” s.c. w B´dzinie

Wlatach 1995-1998 prowadzone by∏y

intensywne dzia∏ania majàce na celu

zbudowanie nowego modelu podstawowej

opieki zdrowotnej. Pozwoli∏y one na zdefi-

niowanie nowej koncepcji funkcjonowania

po∏o˝nictwa i piel´gniarstwa w systemie

poz. Wdra˝anie zmian by∏o mo˝liwe dzi´ki

dokonujàcym si´ zmianom legislacyjnym

dotyczàcym kszta∏cenia, jak i praktyki zawo-

dowej piel´gniarek i po∏o˝nych. Ustawy

o Zak∏adach Opieki Zdrowotnej, o Po-

wszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym

umo˝liwi∏y prawne mo˝liwoÊci udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych przez piel´gniarki

i po∏o˝ne prywatnie praktykujàce oraz nie-

publiczne zak∏ady piel´gniarek/po∏o˝nych

Êrodowiskowych-rodzinnych finansowane

ze Êrodków publicznych.

W 1996 roku trwa∏y prace nad utworze-

niem instytucji po∏o˝nych Êrodowiskowych-

rodzinnych. Rozpocz´to szkolenia i podj´to

prace nad opracowaniem modelu piel´gniar-

skiej i po∏o˝niczej opieki nad pacjentem/

podopiecznym. Departament Piel´gniarstwa

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej

we wspó∏dzia∏aniu z Naczelnà Radà Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych oraz organami admini-

stracji rzàdowej szczebla wojewódzkiego, ko-

rzystajàc ze wsparcia i funduszy pomoco-

wych PHARE, zrealizowa∏ wiele prac w ra-

mach „Programu rozwoju piel´gniarstwa

i po∏o˝nictwa w podstawowej opiece zdro-

wotnej”.

Podj´cie samodzielnej pracy przez po∏o˝-

ne, w zakresie podstawowej opieki zdrowot-

nej i mo˝liwoÊç kontraktowania tych Êwiad-

czeƒ, stworzy∏a Ustawa z dnia 5 lipca 1996

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

(Dz.U. Nr 91 poz. 410), która w art. 2 mó-

wi, ̋ e: ”zawody piel´gniarki i po∏o˝nej sà za-

wodami samodzielnymi.”

SamodzielnoÊç tà zapewnia:
• w∏asny system kszta∏cenia

• prawo do wykonywania zawodu

• obligatoryjne zrzeszenie w samorzàdzie

zawodowym

• odpowiedzialnoÊç zawodowa, odpowie-

dzialnoÊç cywilna

• akty prawne regulujàce i potwierdzajàce

samodzielnoÊç zawodowà piel´gniarek

i po∏o˝nych

• kodeks etyki zawodowej 

Formy realizacji świadczeń
położniczo/pielęgniarskich
Us∏ugi po∏o˝niczo/piel´gniarskie mogà
byç realizowane w ramach:
• kontraktów samodzielnych-praktyka indy-

widualna

• kontraktów samodzielnych zorganizowa-

nych – zespó∏ indywidualnych praktyk

• kontraktów grupowych praktyk – spó∏ka

cywilna

• niepublicznego zak∏adu opieki zdrowotnej

utworzonego przez piel´gniarki/po∏o˝ne

• kontraktów jako praktyka towarzyszàca -

w zespole lekarskim, piel´gniarskim, po-

∏o˝nych. 

Wprowadzenie kontraktów na Êwiadcze-
nia z zakresu piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa
Êrodowiskowego mia∏o gwarantowaç:

• Wzrost dost´pnoÊci us∏ug piel´gniarskich

i po∏o˝niczych.

• Rozwój nowych i taƒszych form opieki

piel´gniarskiej i po∏o˝niczej.

• Standardowe wyposa˝enie praktyk, a co

za tym idzie – popraw´ warunków pracy.

• Zagwarantowanie ciàg∏oÊci opieki nad

pacjentem wypisanym ze szpitala.

• Wzrost zakresu realizowanych przez po-

∏o˝ne i piel´gniarki zadaƒ, szczególnie

dotyczàcych profilaktyki i promocji zdro-

wia.

• Podniesienie satysfakcji odbiorcy us∏ug -

pacjenta.

• Wzrost dochodów piel´gniarek i po∏o˝-

nych realizujàcych kontrakt.

• Jasno sprecyzowane zadania i odpowie-

dzialnoÊç.

• Pe∏nà samodzielnoÊç w pracy.

• Wzmocnienie pozycji piel´gniarek i po-

∏o˝nych w procesie prywatyzacji struktur

podstawowej opieki zdrowotnej.

• Rozwój kompleksowych dzia∏aƒ piel´-

gniarskich, tj. koordynacj´ procesu piel´-

gnowania w formie wizyt domowych, wi-

zyt patrona˝owych, domowej specjali-

stycznej opieki piel´gniarskiej u przewle-

kle chorych i niepe∏nosprawnych oraz re-

alizacj´ zadaƒ lekarskich.

W 1999 roku El˝bieta Buczkowska –

obecna prezes Naczelnej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, a ówczesna przewodniczàca

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Poznaniu zauwa˝y∏a, ˝e trudnoÊci w pro-

cesie kontraktowania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych piel´gniarek/po∏o˝nych wynikajà z:

• braku znajomoÊci zasad rynku i przepi-

sów prawnych przez piel´gniarki/po∏o˝ne

• l´ku przed nowà formà zatrudnienia

z braku doÊwiadczeƒ, obaw przed zmianà

zatrudnienia dotyczàcà stabilizacji i roz-

wiàzania spraw urlopowych, wczaso-

wych, zwolnieƒ lekarskich itp.

• niewystarczajàca liczba piel´gniarek/po-

∏o˝nych z odpowiednimi kwalifikacjami

• brak odpowiedniej promocji Êwiadczeƒ

piel´gniarskich/po∏o˝niczych mogàcych

byç przedmiotem umów

• niedostatecznego przygotowania admini-

stracji, Kasy Chorych do wdra˝ania kon-

traktów

Położne świadczeniodawcami 
usług medycznych
Praca przedstawia problematyk´ trudnoÊci wynikajàcych z kontraktowania
Êwiadczeƒ przez po∏o˝ne i piel´gniarki. Jest to wa˝ne zagadnienie, bowiem
zakres kompetencji i obowiàzków po∏o˝nej i piel´gniarki Êrodowiskowo-ro-
dzinnej, okreÊla samodzielne i niezale˝ne usytuowanie przedstawicielek obu
zawodów w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej, zobowiàzuje je do 
wykorzystania aktualnej wiedzy i nowych metod pracy. Natomiast reforma
opieki zdrowotnej umo˝liwi∏a udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych przez 
piel´gniarki i po∏o˝ne prywatnie praktykujàce.



Nasze Sprawy ● P a ź d z i e r n i k 2 0 0 9 15

Warto wiedzieć

• brak odpowiednich Êrodków finansowych

na przeprowadzenie reform wed∏ug real-

nych wskaêników i okreÊlonych zasad

• brak standardów piel´gniarskich/po∏o˝ni-

czych

• braku ujednoliconej dokumentacji piel´-

gniarskiej

• powstawania konfliktów w Êrodowiskach

ochrony zdrowia.

Z jakimi trudnoÊciami ze strony Âlàskie-

go Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ borykajà

si´ za∏o˝ycielki zak∏adów po∏o˝niczo-piel´-

gniarskich przedstawia analiza przeprowa-

dzonych wÊród nich badaƒ w okresie od

01.04.-15.05.2005 r.

Jaka jest przyczyna trudnoÊci w kontrak-

towaniu Êwiadczeƒ ilustruje tabela 1.

W 87% przypadków za trudnoÊci

w kontraktowaniu Êwiadczeƒ respondenci

uwa˝ajà brak odpowiedniej promocji Êwiad-

czeƒ po∏o˝niczych/piel´gniarskich mogà-

cych byç przedmiotem umów, 60% osób

badanych wskaza∏o na: niedostatek finanso-

wy i brak Êrodków na przeprowadzenie re-

form wed∏ug realnych wskaêników i zasad.

Na brak znajomoÊci zasad rynku i przepi-

sów prawnych wskaza∏o 34% osób, w bra-

ku akceptacji i motywacji do nowej formy

zatrudnienia jako przyczyn´ trudnoÊci

w kontraktowaniu Êwiadczeƒ upatruje 16%

osób, po 3% respondentów uwa˝a, ˝e

sprzeczne informacje i niekompetencje pra-

cowników NFZ sà tego przyczynà, a 6%

brak stabilizacji.

Najczęściej pojawiające się
problemy w pracy

G∏ównym problemem pojawiajàcym si´

w pracy jest zbieranie deklaracji, tak wypo-

wiedzia∏o si´ 77% respondentów, nast´pnie

niewystarczajàcy przep∏yw informacji wyka-

za∏o 50% osób badanych, 47% osób spoty-

ka si´ z problemem braku nale˝ytej wspó∏-

pracy pomi´dzy Êwiadczeniodawcami, 40%

za problem uwa˝a nie respektowanie praw

pacjenta do wyboru poza lekarzem: piel´-

gniarki i po∏o˝nej poz. Brak dost´pu po∏o˝-

nych do pacjentek ci´˝arnych to problem

w pracy dla 16% badanych, 43% wskazuje

na brak standardów zawodowych po∏o˝-

nych i piel´gniarek, po 6% na niewystarcza-

jàcà liczb´ piel´gniarek/ po∏o˝nych z odpo-

wiednimi kwalifikacjami i du˝à liczb´ pod-

opiecznych.

W zwi´kszeniu stawki kontraktowej po-

praw´ pracy w zak∏adzie widzi 100% osób

badanych, w realnym powiàzaniu wydatków

na us∏ugi po∏o˝nicze/ piel´gniarskie z efekta-

mi i wzrostem zadaƒ 77%, w obowiàzku po-

twierdzonych przez po∏o˝nà wizyt u pacjen-

tek ci´˝arnych 33%, w podniesieniu kwalifi-

kacji zawodowych 30% respondentów widzi

popraw´ sytuacji w pracy.

Wnioski
Przeprowadzone badania i analiza zebra-
nego materia∏u pozwoli∏a na sformu∏o-
wanie nast´pujàcych wniosków:
1. W ocenie respondentów stawka kontrak-

towa jest niska i bardzo niska.

2. Nie kontraktujàc „Programów Profilak-

tycznych” decydenci nie dostrzegajà

w Êwietle przepisów prawa uprawnieƒ

po∏o˝nych/piel´gniarek do opieki profi-

laktycznej. 

3. TrudnoÊci w kontraktowaniu Êwiadczeƒ

to:

• Brak odpowiedniej promocji Êwiadczeƒ

po∏o˝niczych/piel´gniarskich mogàcych

byç przedmiotem umów.

• Ciàg∏y niedostatek finansowy z tendencjà

pogarszania si´ warunków umów.

• Brak odpowiednich Êrodków finansowych

na przeprowadzenie reform wed∏ug real-

nych wskaêników i zasad. 

• Brak znajomoÊci zasad rynku i przepisów

prawnych przez piel´gniarki i po∏o˝ne.

• Brak akceptacji i motywacji do nowej for-

my zatrudnienia. 

• Czasoch∏onne zbieranie deklaracji. 

• Niewystarczajàcy przep∏yw informacji.

• Brak nale˝ytej wspó∏pracy pomi´dzy

Êwiadczeniodawcami w celu podnoszenia

jakoÊci opieki nad kobietà i dzieckiem.

• Nie respektowanie praw pacjenta do wy-

boru poza lekarzem; piel´gniarki i po∏o˝-

nej poz.

• Niewystarczajàca liczba piel´gniarek/po-

∏o˝nych z odpowiednimi kwalifikacjami. 

• Za du˝a liczba podlegajàcych podopiecz-

nych. 

Przedstawione trudnoÊci w kontraktowa-

niu Êwiadczeƒ przez po∏o˝ne/piel´gniarki Êro-

dowiskowo-rodzinne nie zniech´cajà tej gru-

py zawodowej do rezygnacji z pe∏nej samo-

dzielnoÊci wykonywanej przez siebie pracy.

To one dà˝à do podniesienia statusu zawodo-

wego poprzez podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych i poprawy jakoÊci Êwiadczonych

przez siebie us∏ug. Zainteresowanie kontrak-

towaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych realizowa-

nych przez po∏o˝ne/piel´gniarki Êrodowisko-

wo-rodzinne jest du˝e. ZaÊ ich wdro˝enie

mo˝e stanowiç gwarancj´ podniesienia jako-

Êci opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

Kontrakty piel´gniarskie mimo zagro˝eƒ

wynikajàcych z wielu uwarunkowaƒ powin-

ny stanowiç p∏aszczyzn´ do budowania part-

nerstwa pomi´dzy Êrodowiskiem po∏o˝ni-

czo-piel´gniarskim, lekarskim i zarzàdzajàcy-

mi. Po∏o˝ne i piel´gniarki sà grupà zawodo-

wà, która w nowym modelu Êwiadczenia

swych us∏ug widzi jasno sprecyzowany za-

kres samodzielnoÊci i odpowiedzialnoÊci za-

wodowej. ■

Tabela 1 Przyczyna trudności w kontraktowaniu świadczeń
Trudności liczba %
Brak znajomości zasad rynku i przepisów prawnych 
przez pielęgniarki i położne 10 34
Brak akceptacji i motywacji do nowej formy zatrudnienia 5 16
Brak odpowiedniej promocji świadczeń 
położniczych/pielęgniarskich mogących być przedmiotem umów 26 87
Ciągły niedostatek finansowy z tendencją 
pogarszania się warunków umów 18 60
Brak odpowiednich środków finansowych 
na przeprowadzenie reform według realnych wskaźników i zasad 16 53
Brak stabilizacji 2 6
Niekompetencje pracowników NFZ 3 10
Sprzeczne informacje 3 10

Tabela 2 Co poprawiłoby pracę w Zakładzie?
Czynnik poprawiający pracę N %
Zwiększenie stawki kontraktowej 30 100
Realne powiązanie wydatków na usługi 
położnicze/pielęgniarskie z efektami i wzrostem 
zakresu realizowanych przez pielęgniarki i położne zadań 9 30 
Obligatoryjny obowiązek potwierdzonych 
przez położną środowiskową wizyt u pacjentek ciężarnych 10 33
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 23 76
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Czas się obudzić, aby podjąć wyzwanie cz. I
Motto

„Drobnoustroje zmieniajà swe zwyczaje razem ze zmianà naszych” Charles Gerba z Historia brudu. Katherine
Ashenburg Bellona 2009, 238

Podstawowym aktem prawnym definiu-

jàcym zaka˝enie szpitalne, jest ustawa

z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych

u ludzi ( Dz. U. nr 234, poz.1570 ). Zaka-

˝enie szpitalne (Hospital Acquired Infec-

tions - HAI)  to zaka˝enie, które wystàpi∏o

w zwiàzku z udzielaniem Êwiadczeƒ zdro-

wotnych i jest cenà jakà p∏aci cz∏owiek za po-

st´p w medycynie. Nie nale˝y wi´c u˝ywaç

i stosowaç nieaktualnej terminologii takiej

jak zaka˝enia wewnàtrzszpitalne czy zaka˝e-

nia zak∏adowe.

To, czy uznajemy za wa˝nà i potrzebnà

wy˝ej wymienionà ustaw´ mniej zale˝y od

naszego spojrzenia czy zajmowanego stano-

wiska, a daleko bardziej od sposobu myÊle-

nia. Oczywistym jest jednak, ˝e nawet naj-

lepsze prawo nie zapobiegnie zaka˝eniom

szpitalnym, co najwy˝ej mo˝e o nich czasem

boleÊnie przypominaç.

Rzymska zasada prawnicza Dura lex, sed

lex (∏ac. Twarde prawo, ale prawo) wyra˝ajà-

ca poglàd bezwzgl´dnego stosowania si´ do

przepisów ustawy niezale˝nie od ich ucià˝li-

woÊci oraz konsekwencji nie zawsze jest re-

spektowane i realizowane przez osoby zobo-

wiàzane do jej stosowania.

Kwestia odpowiedzialnoÊci za wdro˝enie

przepisów nowej ustawy o zapobieganiu

i zwalczaniu zaka˝eƒ w wielu artyku∏ach

ustawy jest przypisana Kierownikowi Zak∏a-

du Opieki Zdrowotnej poprzez zapis ”Kie-

rownicy ZOZ sà obowiàzani do…” W zale˝-

noÊci od sposobu wdra˝ania i rozumienia

przepisów ustawy przez Kierowników

ZOZ, mamy do czynienia z eksperymentem

skutkujàcym mniej lub bardziej wydajnym

systemem nadzoru nad zaka˝eniami szpital-

nymi. Idea eksperymentu w uj´ciu ojca mi-

krobiologii Ludwika Pasteura (1822-1895)

brzmia∏a „Nie ma wi´kszej satysfakcji dla

ducha ni˝ mo˝liwoÊç obserwowania ekspe-

rymentu od samego poczàtku a˝ po jego

ostateczne efekty”. Nie jest to mo˝liwe przy

ciàgle zmieniajàcej si´ otoczce prawnej, war-

toÊci finansowania i kadrze zarzàdzajàcej.

Prawid∏owy nadzór nad zaka˝eniami szpi-

talnymi to dobra wspó∏praca mi´dzy Zespo-

∏em i Komitetem kontroli zaka˝eƒ szpital-

nych, Zak∏adem/Pracownià Mikrobiologii

Klinicznej i Dyrekcjà Szpitala. Mo˝na to

osiàgnàç na przyk∏ad poprzez powo∏ywanie

do ˝ycia Dzia∏u lub Zak∏adu Epidemiologii

i Mikrobiologii Klinicznej podleg∏ego bezpo-

Êrednio Dyrektorowi ds. Lecznictwa dla do-

bra i satysfakcji leczonego pacjenta oraz w∏a-

Êciwej koordynacji nadzoru w skali szpitala.

Z doÊwiadczeƒ wynika, i˝ najpewniejszà

metodà osiàgania celów ograniczajàcà wy-

st´powanie zaka˝eƒ szpitalnych sà szkolenia

personelu w zakresie znajomoÊci i wdra˝ania

procedur stosowanych w kontroli zaka˝eƒ

szpitalnych przy równoczesnym stosowaniu

algorytmów post´powania. Nast´pnie mo-

nitorowanie efektywnoÊci i skutecznoÊci

procedur oraz ich wp∏ywu na poziom jako-

Êci us∏ug medycznych. Bardzo wa˝na jest

równie˝ edukacja administracji szpitala nie-

zale˝nie od zajmowanego stanowiska w za-

kresie kontroli zaka˝eƒ szpitalnych i jej zna-

czenia oraz roli w bezpiecznym funkcjono-

waniu szpitala a tak˝e wp∏ywu zaka˝eƒ szpi-

talnych na koszty dzia∏alnoÊci szpitala. 

W∏aÊciwe programy edukacyjne i szkole-

nia dotyczàce zaka˝eƒ szpitalnych prowa-

dzone przez Zespó∏ Zaka˝eƒ majà na celu

uÊwiadamianie personelowi jego kluczowej

roli i znaczenia w procesie zapobiegania

i przenoszenia drobnoustrojów.

Kolejnym istotnym elementem zmierza-

jàcym do ograniczenia zaka˝eƒ szpitalnych

jest kompleksowa ocena aktualnej sytuacji

epidemiologicznej w wytypowanych oddzia-

∏ach szpitala i wybranych procedurach me-

dycznych.

G∏ównym narz´dziem s∏u˝àcym ocenie

aktualnego stanu epidemiologicznego szpi-

tala, jest kontrola wewn´trzna (audyt). Ce-

lem audytu jest ocena znajomoÊci i prawi-

d∏owoÊci stosowania przez personel zasad

i procedur z zakresu kontroli zaka˝eƒ, a na-

st´pnie formu∏owanie w oparciu o te dane

wniosków, zaleceƒ oraz uwag. 

Mo˝na to wykonaç jedynie poprzez cz´-

stà, a najlepiej sta∏à obecnoÊç na oddzia∏ach

szpitalnych piel´gniarek epidemiologicz-

nych i szeroko rozumianà wspó∏prac´

z personelem  oddzia∏ów w zakresie reje-

stracji, monitorowania i kontroli zaka˝eƒ

szpitalnych jako istotnego elementu nadzo-

ru nad zaka˝eniami, czyli kontroli i korygo-

waniu dzia∏alnoÊci podmiotów podlegajà-

cych nadzorowi.

Ka˝da Piel´gniarka epidemiologiczna zo-

bowiàzana jest przepisami ustawy równie˝

do  sta∏ego przyglàdania si´ warunkom pra-

cy personelu. Pewnych sytuacji niebezpiecz-

nych z punktu widzenia zdrowia publiczne-

go mo˝na uniknàç o ile, nie dopuszcza si´

do ra˝àcych zaniedbaƒ. Regularne spraw-

dzanie i kontrolowanie nie doprowadza do

wypaczeƒ, gdy˝ wyniki kontroli sà podstawà

do podejmowania szybkich interwencji na

Dr Grzegorz Zió∏kowski ● Epidemiolog, specjalista mikrobiologii 

klinicznej, wyk∏adowca Wy˝szej Szko∏y Medycznej w Sosnowcu, 

Cz∏onek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiologicznych 

Dr Barbara Zió∏kowska ● Konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, 

wyk∏adowca Wy˝szej Szko∏y Medycznej w Sosnowcu 
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poziomie Zespo∏u Zaka˝eƒ lub Komitetu

Kontroli Zaka˝eƒ.

Rozwój kontroli zaka˝eƒ szpitalnych ja-

ko osobnej dziedziny medycyny w Polsce

przebiega osobliwà, ale jak si´ wydaje, bar-

dzo naturalnà drogà. W 1994 roku powsta-

∏o Polskie Towarzystwo Zaka˝eƒ Szpital-

nych (PTZS), którego celem strategicznym

by∏o zdefiniowanie problemu zaka˝eƒ szpi-

talnych a nast´pnie zbudowanie ogólnopol-

skiej sieci nadzoru nad zaka˝eniami szpital-

nymi w oparciu o zunifikowane definicje

kliniczne rozpoznawania zaka˝eƒ, karty re-

jestracji i oceny ryzyka zaka˝enia oraz oce-

ny jakoÊci zebranych danych epidemiolo-

gicznych.

Polski program rejestracji zaka˝eƒ szpital-

nych PTZS jako najwa˝niejszy element nad-

zoru nad zaka˝eniami szpitalnymi zaczà∏

funkcjonowaç w 1997 roku w wielu szpita-

lach. W 2000 roku  ukaza∏a si´ pierwsza oce-

na cz´stoÊci wyst´powania zaka˝eƒ szpital-

nych w polskich szpitalach za 1998 rok na

podstawie uzyskanych wyników z wy˝ej wy-

mienionego programu.

Wdro˝enie programu PTZS by∏o impul-

sem do powstania w 1998 roku Polskiego

Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiolo-

gicznych dla podj´cia zadaƒ zwiàzanych

z nadzorem nad zaka˝eniami szpitalnymi

czyli procesem strategicznym polegajàcym

na zbieraniu, analizowaniu, interpretowaniu

i walidowaniu lokalnych danych epidemio-

logicznych. Celem tego nadzoru by∏a i jest

ocena przyczyn szerzenia si´ zaka˝eƒ szpital-

nych oraz ocena podj´tych i wdro˝onych

dzia∏aƒ przeciwepidemicznych.

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

21 grudnia 2004 roku w sprawie kwalifika-

cji cz∏onków Zespo∏u Kontroli Zaka˝eƒ

(Dz.U. Nr 285, poz. 2869) okreÊli∏o wy-

kszta∏cenie Piel´gniarki epidemiologicznej

jako Êrednie lub wy˝sze w dziedzinie piel´-

gniarstwa oraz posiadajàcej specjalizacj´

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiologicz-

nego lub higieny i epidemiologii. Poniewa˝

jednak o efektywnoÊci nadzoru decydujà

przede wszystkim kadry, coraz cz´Êciej po-

winno si´ zwracaç uwag´, aby cz∏onkowie

zespo∏u zaka˝eƒ szpitalnych mieli wy˝sze

kierunkowe studia i szkolenia w oÊrodkach

naukowych towarzystw, które zajmujà si´ tà

dziedzinà medycyny.

Artyku∏ 15 ustawy o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zaka˝eƒ okreÊli∏ sk∏ad i zadania

Zespo∏u Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych  pre-

cyzyjnie akcentujàc liczb´ piel´gniarek epi-

demiologicznych w liczbie nie mniejszej ni˝

1 na 200 ∏ó˝ek. Z mocy prawa oznacza to

zatrudnienie na ca∏ym etacie.

W tym samym artykule ustawy znajduje

si´ równie˝ zapis dotyczàcy sk∏adu i zadaƒ

Komitetu Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych,

który ma oceniaç wyniki audytu przedsta-

wianego przez Piel´gniarki epidemiologicz-

ne oraz opracowaç program kontroli i moni-

torowania zaka˝eƒ oraz szpitalnej polityki

antybiotykowej. Dlatego te˝ Komitet nie

mo˝e byç cia∏em papierowym a jego sk∏ad

nie powinien parali˝owaç pracy Komitetu,

którego g∏ównym zadaniem ustawowym

jest opracowanie planów i kierunków syste-

mu zapobiegania i zwalczania zaka˝eƒ szpi-

talnych.

Cz∏onkowie Komitetu powinni spoty-

kaç si´ w pe∏nym sk∏adzie przynajmniej raz

na kwarta∏. Dobrà praktykà by∏yby nato-

miast spotkania Przewodniczàcego Komi-

tetu (Kierownika szpitala lub jego przed-

stawiciela) raz w tygodniu z Zespo∏em Za-

ka˝eƒ. Z ka˝dego spotkania powinny po-

wstawaç zapisy w postaci protoko∏u. Zapi-

sy te mogà stanowiç wa˝ny element kon-

troli Zespo∏u Zaka˝eƒ prowadzonej przez

Paƒstwowego Powiatowego Inspektora Sa-

nitarnego.

Dzisiaj bardzo cz´sto Piel´gniarki epide-

miologiczne nie majà wsparcia u Przewodni-

czàcego Zespo∏u, który obejmuje to stano-

wisko cz´sto z przypadku lub przymusu.

Prawo zaÊ nie wspiera Zespo∏ów Kontroli

Zaka˝eƒ, które w pe∏ni sà zale˝ne zarówno

finansowo jak i bytowo od Dyrektorów

Szpitali. Nie jest to kwestia braku szacunku

do prawa, gdy˝ problem jest du˝o g∏´bszy

i le˝y gdzie indziej.

Zaka˝enia zwiàzane z udzielaniem Êwiad-

czeƒ medycznych nale˝y postrzegaç jako in-

terdyscyplinarny problem zdrowia publicz-

nego, którego nie udêwignà tylko Zespo∏y

Zaka˝eƒ Szpitalnych, a tak naprawd´ Piel´-

gniarki epidemiologiczne. Coraz cz´Êciej za-

ka˝enia nie sà priorytetem dla Dyrekcji za-

k∏adów opieki zdrowotnej borykajàcej si´

z zad∏u˝eniem w s∏u˝bie zdrowia, restruktu-

ryzacjà zatrudnienia, zasilaniem zewn´trz-

nym i ciàg∏ymi zmianami w przepisach

prawnych.

Post´p w zdrowiu publicznym to przede

wszystkim zrozumienie przez Dyrekcje za-

k∏adów opieki zdrowotnej, personel me-

dyczny pope∏nianych b∏´dów i uczenie si´,

jak tych b∏´dów nie pope∏niaç w codziennej

pracy. Unikanie dzia∏aƒ niepo˝àdanych np.

b∏´dów organizacyjnych, diagnostycznych

czy zwiàzanych z leczeniem jest jedynie kwe-

stià ÊwiadomoÊci i zdawania sobie z nich

sprawy.

Musimy pogodziç si´ z faktem, ˝e b∏´dy

b´dà zawsze, ale istotne jest, jak cz´sto b´dà

one wyst´powaç i jak mo˝na im zaradziç. To

bardzo wa˝ne identyfikowaç i znaç przyczy-

ny niepowodzeƒ, aby zapobiegaç podob-

nym przypadkom w przysz∏oÊci.

Obowiàzkiem zak∏adu opieki zdrowotnej

jest leczenie pacjenta zgodnie z aktualnà wie-

dzà medycznà i wszystkimi dost´pnymi

Êrodkami. B∏´dem organizacyjnym w przy-

padku zaka˝eƒ szpitalnych b´dzie mi´dzy in-

nymi: brak kwalifikacji personelu wy˝szego

i pomocniczego, pos∏ugiwanie si´ materia∏a-

mi i Êrodkami technicznymi wàtpliwej jako-

Êci, niew∏aÊciwe warunki lecznicze i sanitar-

ne szpitala a tak˝e nie zapewnienie pacjento-

wi bezpieczeƒstwa pobytu w szpitalu pole-

gajàcego na nie zaka˝eniu pacjenta chorobà

zakaênà. Jednym s∏owem w z∏ych warun-

kach nie mo˝na leczyç, o czym mo˝e przeko-

naç si´ Ministerstwo Zdrowia, które zosta∏o

powo∏ane przed sàd za szpitalne zaniedbania

przez Mart´ Woêniak-Wawrzyniak, która

chce oskar˝yç resort o zaniedbania, które

spowodowa∏y zagro˝enie zdrowia i ˝ycia jej

4 miesi´cznego dziecka, które urodzi∏o si´

jako wczeÊniak.

Kluczem do identyfikacji zaka˝eƒ jest

struktura organizacyjna pionu diagnostycz-

nego, który zosta∏ opisany w artykule 14.

wy˝ej cytowanej ustawy. Artyku∏ ten zobo-

wiàzuje Kierowników zak∏adów opieki

zdrowotnej do zapewnienia dost´pu do wy-

konywania badaƒ diagnostycznych, w tym

i mikrobiologicznych w ciàgu ca∏ej doby

oraz do ograniczania narastania lekooporno-

Êci drobnoustrojów. WieloopornoÊç bakterii

mo˝na ograniczaç poprzez w∏aÊciwe stoso-

wanie profilaktyki i terapii antybiotykami,

a tak˝e monitorowanie wyst´powania biolo-

gicznych czynników chorobotwórczych i ich

mechanizmów opornoÊci jako najwa˝niej-

szego obecnie zadania zdrowia publicznego. 

Aby stwierdziç jakie formy kliniczne za-

ka˝eƒ wyst´pujà w szpitalu, jakie czynniki

etiologiczne je wywo∏ujà oraz jakie majà me-

chanizmy opornoÊci powinno prowadziç si´

zaplanowane i efektywne czynnoÊci zwiàza- ▼
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ne z obserwacjà tego niepokojàcego i nie-

bezpiecznego zjawiska. 

Monitorowanie – oznacza system zbiera-

nia, analizowania i rozpowszechniania da-

nych o zachorowaniach, statystyki chorobo-

woÊci, wyst´powaniu czynników alarmo-

wych oraz ich lekoopornoÊci. Monitorowa-

nie jest dzia∏aniem niezb´dnym do rozpo-

znania sytuacji epidemiologicznej i celowa-

nych interwencji oraz uzyskiwania wiary-

godnych danych epidemiologicznych na po-

ziomie lokalnym. Proces monitorowania

pozwala na szybkie uchwycenie zmian

w epidemiologii zaka˝eƒ szpitalnych na po-

ziomie lokalnym i podj´cia przez Zespó∏

Kontroli Zaka˝eƒ odpowiednich dzia∏aƒ

przeciwepidemicznych a tym samym utrzy-

mania po˝àdanego poziomu jakoÊci udziela-

nych Êwiadczeƒ zdrowotnych

Walidacja zaka˝eƒ szpitalnych polega na

skutecznoÊci oceny zagro˝eƒ biologicznych

oraz dokumentowaniu podj´tych dzia∏aƒ

przeciwepidemicznych. Walidacja powinna

byç przeprowadzana regularnie. Na podsta-

wie analizy zebranych danych powinna byç

dokonywana ocena, na ile wiarygodne sà da-

ne o wyst´pujàcych w szpitalu zaka˝eniach,

oceny ryzyka zaka˝enia i monitorowania

drobnoustrojów alarmowych zwanego rów-

nie˝ programem zapobiegania i zwalczania

okreÊlonych zaka˝eƒ lub chorób zakaênych

oraz znajomoÊci lekoopornoÊci szpitalnych

drobnoustrojów. Nie od dziÊ przecie˝ wia-

domo, ˝e opornoÊç niektórych drobnoustro-

jów jest zale˝na od poziomu i struktury zu-

˝ycia preparatów dzia∏ajàcych przeciwko ˝y-

ciu. Wysokie nie kontrolowane zu˝ycie anty-

biotyków koreluje z procentem opornych

w Êrodowisku szpitalnym bakterii danego

gatunku a nadu˝ywane antybiotyki stajà si´

nieskuteczne w procesie terapeutycznym.

Badania mikrobiologiczne stanowià pod-

staw´ diagnostyki zaka˝eƒ i chorób zakaê-

nych oraz ich racjonalnej antybiotykoterapii.

Pozwalajà równie˝ na szybkie wykrywanie

nieprawid∏owoÊci i zagro˝eƒ epidemicznych

w szpitalu w tym ognisk epidemicznych za-

ka˝eƒ oraz celowanych interwencji b´dàcych

podstawà epidemiologii szpitalnej. Diagno-

styka mikrobiologiczna jest niezb´dna do

gromadzenia w szpitalu informacji o zaka˝e-

niach szpitalnych i czynnikach alarmowych

oraz prowadzenia rejestru zaka˝eƒ szpital-

nych i czynników alarmowych oraz oceny

ryzyka wystàpienia niebezpiecznych mecha-

nizmów opornoÊci zwiàzanych z prowadzo-

nà w szpitalu politykà antybiotykowà i aktu-

alizacjà standardów farmakoprofilaktyki

i farmakoterapii zaka˝eƒ i chorób zakaênych.

Diagnostyka mikrobiologiczna stanowiàca

podstaw´ monitorowania patogenów alar-

mowych oraz antybiotykoopornoÊci nie po-

winna byç wyprowadzana ze struktur szpita-

la co dobitnie podkreÊla artyku∏ 14. ustawy

dziennika ustaw nr 234, poz.1570 z dnia 5

grudnia 2008 roku.

Zgodnie z ustawà z dnia 5 grudnia 2008

roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi art. 4.1 mó-

wi, ˝e monitorowanie musi odbywaç si´ na

podstawie lokalnego programu zapobiega-

nia i zwalczania okreÊlonych zaka˝eƒ lub

chorób zakaênych oraz znajomoÊci mechani-

zmów opornoÊci czyli lekoopornoÊci biolo-

gicznych czynników chorobotwórczych

zwanych drobnoustrojami alarmowymi. Ta-

ki program, który jest wynikiem monitoro-

wania i walidowania danych o zaka˝eniach

szpitalnych przez Piel´gniarki epidemiolo-

giczne jest mapà drogowà dzia∏ania Zespo∏u

Zaka˝eƒ Szpitalnych.

Program kontroli zaka˝eƒ czyli stosowanie

procedur kontroli zaka˝eƒ (np. rygorystyczne

przestrzeganie zasad higieny zgodnie z obo-

wiàzujàcym w szpitalu lub oddziale planem

higieny, odpowiednie i w∏aÊciwe przestrzega-

nie procedury higienicznego mycia ràk, mycie

i dezynfekcja powierzchni i sprz´tu u˝ytko-

wego, mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprz´-

tu medycznego, izolacja chorych zaka˝onych

oraz pacjentów o podwy˝szonym ryzyku za-

ka˝enia, kohortowanie pacjentów, post´po-

wanie z bieliznà szpitalnà, stosowanie Êrod-

ków ochrony osobistej, szczepienia pracowni-

ków, post´powanie po ekspozycji zawodo-

wej, badania mikrobiologiczne przesiewowe,

Êrodowiskowe i materia∏ów biologicznych,

terapia racjonalna itp.) musi byç zaopiniowa-

ny przez Komitet Zaka˝eƒ ewentualnie In-

spekcj´ Sanitarnà, wdro˝ony i stale kontrolo-

wany. Szpitalny program kontroli zaka˝eƒ,

którego sta∏ym elementem jest monitorowa-

nie musi zawieraç charakterystyk´ szpitala,

wskaêniki jakoÊciowe i epidemiologiczne, sto-

sowane i wdro˝one procedury medyczne, ce-

le programu np. zmniejszenie cz´stoÊci zaka-

˝eƒ zwiàzanych z zastosowaniem cewników

czy zmniejszenie cz´stoÊci zaka˝eƒ powodo-

wanych przez szczepy ESBL.

Monitorowanie zaka˝eƒ lub chorób za-

kaênych oraz wieloopornoÊci biologicznych

czynników chorobotwórczych to prioryteto-

wy i najpilniejszy a jednoczeÊnie  najnowo-

czeÊniejszy standard wspó∏czesnej medycyny. 

Standard ten nie obejmuje tylko Piel´-

gniarki epidemiologiczne wchodzàce

w sk∏ad Zespo∏u i Komitetu Kontroli Zaka-

˝eƒ  ale równie˝ Zak∏ad Mikrobiologii Kli-

nicznej, Dzia∏ Centralnej Sterylizacji oraz

Higieny Szpitalnej. Tak naprawd´ to te jed-

nostki organizacyjne tworzà w∏aÊciwie funk-

cjonujàcy system zapobiegania i zwalczania

zaka˝eƒ szpitalnych zgodnie z art. 14. wy˝ej

cytowanej ustawy.

Pi´tno monitorowania prowadzonego

przez Zespó∏ Kontroli Zaka˝eƒ Szpitalnych

to mocne i twarde lokalne dane epidemiolo-

giczne co do oceny zjawiska oraz efektywno-

Êci wdro˝onych metod kontroli zaka˝eƒ oraz

pracy Zespo∏u Zaka˝eƒ. 

Zebrane dane, o ile monitorowanie i wy-

biórczy nadzór epidemiologiczny (sentinal)

jest zaplanowany i prowadzony w∏aÊciwie

i zgodnie ze szpitalnym programem zapo-

biegania i zwalczania zaka˝eƒ, wp∏ywajà na

efektywnoÊç profilaktyki i zapobiegania za-

ka˝eniom poprzez w∏aÊciwe interwencje na

poziomie Zespo∏u Kontroli Zaka˝eƒ.

Piel´gniarki epidemiologiczne muszà

wi´c zbieraç i przetwarzaç wy∏àcznie takie

dane, które majà znaczenie do oceny aktual-

nej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Nie

nale˝y gromadziç danych, które nie sà prze-

twarzane i wykorzystywane do celów nadzo-

ru nad zaka˝eniami szpitalnymi.

Nale˝y równie˝ przyjàç zasad´, ˝e system

nadzoru w szpitalu nie jest w stanie genero-

waç wiarygodnych danych o zaka˝eniach

bez zapewnienia przez zarzàdzajàcych szpi-

talem odpowiednich zasobów kadrowych,

materia∏owych, sprz´towych i finansowych

jednostek organizacyjnych zajmujàcych si´

zaka˝eniami szpitalnymi, w tym równie˝

zwi´kszonego dost´pu oddzia∏ów szpital-

nym do diagnostyki mikrobiologicznej wy-

posa˝onej w nowoczesny sprz´t i szybkie te-

sty diagnostyczne, ale tak˝e odpowiedniego

statusu mikrobiologa szpitalnego w zwiàzku

z licznymi nowymi zadaniami w progra-

mach zaka˝eƒ szpitalnych. Status mikrobio-

loga  wynika nie tylko z Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 roku, ale tak˝e z ustawy

z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce la-

boratoryjnej (Dz.U nr 100, poz. 1083) i po-

winien znaleêç swoje odbicie w regulami-

nach porzàdkowych szpitali jak i tabelach za-

szeregowania.

Nie wa˝ne, co si´ wydarzy w najbli˝szym

czasie, ale nikt mikrobiologom nie odbierze

prawa do prowadzenia nadzoru mikrobiolo-

gicznego w szpitalu oraz obserwacji zjawiska

wieloopornoÊci drobnoustrojów poprzez

pryzmat szpitalnej polityki antybiotykowej.

Mikrobiolodzy kliniczni powinni walczyç

o swoje marzenia, autorytet i pozycje i staraç

si´ tak ˝yç i dzia∏aç, by inni ludzie a w szcze-

gólnoÊci nasi pacjenci nie zawiedli si´ na pra-

cownikach s∏u˝by zdrowia.

Literatura u autorów

▼
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Poczàtki epidemiologii si´gajà ponad

2000 lat w przesz∏oÊç, kiedy Hipokrates

wyrazi∏ poglàd, ˝e czynniki Êrodowiskowe

mogà wp∏ywaç na wyst´powanie choroby.

Zainteresowano si´ tym dopiero w XIX w.,

kiedy zacz´to badaç zjawiska warunkujàce

rozpowszechnienie choroby w okreÊlonych

populacjach ludzkich. Badania te sta∏y si´ po-

czàtkami epidemiologii. Do najbardziej spek-

takularnych osiàgni´ç nale˝à na przyk∏ad usta-

lenia Johna Snowa o tym, ̋ e wystàpienie cho-

lery w Londynie by∏o zwiàzane z dostarcza-

niem ludnoÊci wody pitnej przez okreÊlonà

firm´. Badania te stanowi∏y jedno z licznych

przedsi´wzi´ç, w których uwzgl´dniona by∏a

rola fizycznych, chemicznych, biologicznych,

socjologicznych i politycznych procesów. 

Ochrona zdrowia pracowników na stano-

wisku pracy znajduje swoje unormowania

zarówno w polskich przepisach prawnych,

jak i w przepisach Unii Europejskiej.

Kodeks pracy nak∏ada na pracodawc´ obo-

wiàzek informowania pracowników o ryzyku

zawodowym wyst´pujàcym na danym stano-

wisku pracy (art.226). Pracodawca jest obo-

wiàzany informowaç pracowników o ryzyku

zawodowym, które wià˝e si´ z wykonywanà

pracà oraz o zasadach ochrony przed zagro˝e-

niami. W samym Kodeksie pracy nie zosta∏a

podana definicja ryzyka zawodowego. 

Zosta∏a ona podana w dwóch aktach
prawnych:
• ustawie z dnia 26.06.1997 r. o s∏u˝bie me-

dycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593):

ryzyko zawodowe – to mo˝liwoÊç wystàpie-

nia niepo˝àdanych, zwiàzanych z wykonywa-

nà pracà zdarzeƒ powodujàcych straty,

w szczególnoÊci niekorzystnych skutków

zdrowotnych b´dàcych wynikiem zagro˝eƒ

zawodowych wyst´pujàcych w Êrodowisku

pracy lub zwiàzanych ze sposobem wykony-

wania pracy.

• w rozporzàdzeniu MPiPS z dnia

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeƒstwa i higieny pracy

(Dz.U. Nr 129, poz.844 ):

ryzyko zawodowe - to prawdopodobieƒ-

stwo wystàpienia niepo˝àdanych zdarzeƒ

zwiàzanych z wykonywanà pracà i powodu-

jàcych straty, w szczególnoÊci wystàpienia

u pracowników niekorzystnych skutków

zdrowotnych w wyniku zagro˝eƒ zawodo-

wych wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy

lub w sposobie wykonywania.

Definicja ryzyka zawodowego zawarta
w Dyrektywie 96/82/UE mówi, ˝e: 
Ryzyko – oznacza prawdopodobieƒstwo wy-

stàpienia szkodliwych skutków w ciàgu okre-

Êlonego czasu lub w okreÊlonych sytuacjach.

Ocena ryzyka jest wi´c szczegó∏owym,

dok∏adnym sprawdzeniem i ocenà tego, co

w miejscu pracy mo˝e zaszkodziç lub nieko-

rzystnie wp∏ynàç na zdrowie i/lub ˝ycie w∏a-

sne czy pracowników, a w dziedzinie s∏u˝by

zdrowia tak˝e i pacjentów. 

S∏u˝y równie˝ do opracowania i oceny

skutecznoÊci zastosowanych Êrodków zarad-

czych, oraz do ograniczenia lub eliminacji

szkodliwych warunków pracy. W roku 2008

to w∏aÊnie ocena ryzyka by∏a Êrodkiem ci´˝-

koÊci obrad „Europejskiego Tygodnia Bez-

pieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy”.

Epidemiologiczna ocena ryzyka zawo-

dowego zwiàzana jest z zakresem obowiàz-

ków i czynnoÊci piel´gniarki i po∏o˝nej na

stanowisku pracy. Nara˝enie pracowników

s∏u˝by zdrowia na czynniki wywo∏ujàce za-

ka˝enia zwiàzane jest z wykonywanym

przez nich zawodem i ma miejsce w trakcie

wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych. Dla-

tego te˝ kszta∏towanie wÊród pracowni-

ków odpowiednich postaw, rozwijanie

wiedzy i umiej´tnoÊci bezpiecznych zacho-

waƒ jest jednym z najskuteczniejszych spo-

sobów zapobiegania wypadkom i zachoro-

waniom na choroby zakaêne. Jest to zada-

nie zarówno dla osób nara˝onych i zagro-

˝onych, jak te˝ dla pracodawcy i komórek

odpowiedzialnych za ochron´ zdrowia

i ˝ycia cz∏owieka.

Jednà z form uÊwiadamiajàcych zagro˝e-

nia i zaszczepiajàcych wÊród pracowników

s∏u˝by zdrowia zasady bezpiecznego post´-

powania jest rzetelna wiedza na temat zagro-

˝eƒ wirusowych w miejscu pracy i umiej´t-

noÊç identyfikacji zagro˝eƒ.

Przez wiele lat epidemiologia stanowi∏a

dyscyplin´, która zwiàzana by∏a ÊciÊle ze

zwalczaniem epidemii chorób zakaênych.

Do dzisiaj w krajach s∏abo rozwini´tych wy-

krywanie przyczyn i êróde∏ epidemii oraz ich

zwalczanie stanowi jedno z podstawowych

zadaƒ epidemiologii. W krajach rozwini´-

tych, gdzie cz´stoÊç wyst´powania chorób

zakaênych wyraênie zmniejszy∏a si´, cele

i zadania epidemiologii uleg∏y poszerzeniu

obejmujàc inne problemy zdrowotne ludno-

Êci. Miejscem dzia∏ania epidemiologów jest

populacja ludzka i Êrodowisko jej ˝ycia

w sensie ogólnym. Dla epidemiologa zbio-

rowisko ludzkie stanowi pewnego rodzaju

laboratorium populacyjne.

Ma∏gorzata Kuduk ● Mgr piel´gniarstwa, Oddzia∏ Ginekologii, 

SP SPZOZ Szpital Miejski w Rudzie Âlàskiej

Barbara Kotlarz ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, Âlàski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach, Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa 

Katedry Zdrowia Kobiety

Epidemiologiczne uwarunkowania ryzyka 
zdrowotnego pielęgniarki i położnej

▼
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Rola epidemiologii w medycynie i jej cele
zosta∏y okreÊlone przez WHO. Eksperci
Âwiatowej Organizacji Zdrowia wdra˝ajà
epidemiologi´ i jej metody do nast´pujà-
cych zadaƒ:
• pomiarów i oceny stanu zdrowia spo∏e-

czeƒstwa,

• badania ich potrzeb zdrowotnych (ustale-

nia planów zabezpieczenia zdrowia),

• konstrukcji oraz dzia∏aƒ promocyjnych

i profilaktycznych w zakresie zdrowia,

• przekazywania zaleceƒ do stosowania

przez administracj´ paƒstwowà i samo-

rzàdowà w zakresie ochrony zdrowia

obywateli danego paƒstwa oraz cudzo-

ziemców.

Metody epidemiologiczne majà s∏u˝yç

ochronie zdrowia ludnoÊci, a wyniki badaƒ

nie mogà byç wykorzystywane do innych ce-

lów ni˝ polepszanie i ochrona zdrowia po-

pulacji.

Podstawowym zadaniem epidemiologii

zaka˝eƒ i chorób wirusowych jest dok∏adne

Êledzenie i analiza poszczególnych etapów

rozprzestrzeniania si´ tych chorób w popu-

lacji ludzkiej i w przyrodzie. Profilaktyka

chorób zakaênych obejmuje dzia∏ania

uwzgl´dniajàce rezerwuar i êród∏a zaka˝enia,

drogi przenoszenia infekcji i populacj´ po-

datnà na zaka˝enia. 

WÊród zabiegów zmierzajàcych do elimi-
nacji rezerwuarów i êróde∏ patogennych
drobnoustrojów wyró˝niç nale˝y:
• izolacj´ i leczenie osób chorych, kwaran-

tann´,

• eliminacj´ chorych zwierzàt,

• dezynfekcj´, dezynsekcj´ i deratyzacj´.

Do zabiegów przerywajàcych drogi prze-
noszenia si´ patogenów nale˝à mi´dzy in-
nymi:
• zabiegi sanityzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,

• przestrzeganie zasad higieny w produkcji

˝ywnoÊci,

• uzdatnianie wody pitnej.

Ochrona przed zachorowaniem osób
wra˝liwych na zaka˝enie obejmuje:
• szczepienia ochronne (immunizacja czynna),

• podawanie gotowych przeciwcia∏ (immu-

nizacja bierna stosowana np. w profilakty-

ce wzw typu B),

• chemioprofilaktyk´ – po ekspozycji na za-

ka˝enie podanie leków zapobiegajàcych

rozwojowi infekcji (np. profilaktyka zaka-

˝eƒ wirusem HIV).

Pracownicy s∏u˝by zdrowia najcz´Êciej

ulegajà chorobom zwiàzanym ze stanowi-

skiem pracy, majàcym etiologi´ biologicznà

mi´dzy innymi chorobom zakaênym. 

Piszàc o epidemiologii chorób zakaênych

b∏´dem by∏oby pominàç fakt, ˝e wirusowe

zapalenia wàtroby typu B (przede wszyst-

kim) oraz typu C sà g∏ównymi chorobami

zawodowymi s∏u˝by zdrowia. Drugim wa˝-

nym aspektem w epidemiologii chorób za-

kaênych jest problem nosicielstwa wirusa

HIV i choroby AIDS. W aktualnej sytuacji

epidemiologicznej i prawnej w zakresie nosi-

cielstwa wirusów HIV, ka˝dego pacjenta na-

le˝y traktowaç jako potencjalnego nosiciela

i stosowaç odpowiednie sposoby post´po-

wania lekarskiego i sanitarnego w kontak-

tach zawodowych. 

Jak przedstawia si´ ró˝norodnoÊç cho-

rób zakaênych stanowiàcych najwi´ksze za-

gro˝enie na stanowisku piel´gniarki i po∏o˝-

nej pokazuje poni˝sza tabela 1.

Najwi´kszym problemem dla responden-

tek jest zaka˝enie wzw typ B i C. Fakt ten

potwierdza 88,5% badanych. Na drugim

miejscu respondentki poda∏y zaka˝enie

AIDS 41,5%. Najmniejszy odsetek stanowià

choroby skóry 18%.

Stwierdzenie to potwierdza równie˝ ta-

bela 2 przedstawiajàca zagro˝enie choroba-

mi zakaênymi na stanowisku pracy w zale˝-

noÊci od sta˝u. 

Drugà grupà stanowiàcà istotne zagro˝e-

nia dla stanowiska pracy piel´gniarki i po∏o˝-

nej sà czynniki ucià˝liwe. 45% badanych re-

spondentek podaje, ˝e to w∏aÊnie czynniki

biologiczne stanowià najwi´ksze zagro˝enie

na stanowisku piel´gniarki i po∏o˝nej, co ilu-

struje tabela 3.

W poni˝szej tabeli 4 zestawione sà dane

dotyczàce zak∏ucia ig∏à lub innym ostrym

narz´dziem uprzednio u˝ytym przy pacjen-

cie w zale˝noÊci od zawodu. Wynika z nich,

˝e zarówno piel´gniarki jak i po∏o˝ne nara-

˝one sà na to zagro˝enie podczas wykony-

wania czynnoÊci zawodowych. 68,3% piel´-

gniarek i 45,2% po∏o˝nych uleg∏o zak∏uciu

ig∏à podczas wykonywania swojej pracy.

Dane przytoczone w powy˝szych tabe-

lach stanowià tylko niewielkà cz´Êç badaƒ

przeprowadzonych wÊród 200. osobowej

grupy piel´gniarek i po∏o˝nych dotyczàcà

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

Tabela 2
Lp. Choroba Staż pracy Poziom

zakaźna istotności p
1-5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat >20 lat Razem
n=13 n=20 n=39 n=47 n=81 n=200

n % n % n % n % n % n %
1. Zakażenie AIDS 7 53,8 8 40,0 14 35,9 22 46,8 32 39,5 83 41,5 0,7326
2. Zakażenie wzw 12 92,3 18 90,0 36 92,3 38 80,8 73 90,1 177 88,5 0,4486

typ B i C
3. Gruźlica 2 15,4 5 25,0 8 20,5 14 29,8 21 25,9 50 25,0 0,7959

4. Choroby skóry: 6 46,2 3 15,0 5 12,8 10 21,3 12 14,8 36 18,0 0,0688
grzybica, świerzb 

5. Inne 0 0 0 0 1 2,6 0 0 2 2,5 3 1,5 0,7299

▼
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epidemiologicznej oceny ryzyka zawodo-

wego. Uzyskane wyniki wskazujà na wa˝-

noÊç podj´tej problematyki. Dlatego te˝

w∏aÊciwa wydaje si´ koniecznoÊç kontynu-

owania badaƒ w zakresie oceny ryzyka za-

wodowego na stanowisku piel´gniarki i po-

∏o˝nej. 

W tworzeniu bezpiecznego stanowiska
pracy piel´gniarki, poczucie bezpieczeƒ-
stwa zapewni:

1) ÊwiadomoÊç istnienia ryzyka zawodo-

wego,

2) znajomoÊç metod zapobiegania zaka˝e-

niom zwiàzanych z ekspozycjà na krew,

3) znajomoÊç procedur post´powania po-

ekspozycyjnego,

4) zapewnienie Êrodków ochrony osobi-

stej,

5) has∏o – „czy na pewno wiesz jak myje

si´ r´ce”, jako podstawowa zasada wy-

konywania wszystkich czynnoÊci piel´-

gnacyjnych przy pacjencie,

6) zapewnienie odpowiednich Êrodków

odka˝ajàcych,

7) dok∏adna dezynfekcja i sterylizacja

sprz´tu,

8) w∏aÊciwe post´powanie z brudnà bieli-

znà,

9) zapewnienie poradnictwa poekspozycyj-

nego, mo˝liwoÊç leczenia i opieki wraz

z odleg∏à obserwacjà stanu zdrowia,

10) zapewnienie opieki pracownikom s∏u˝-

by zdrowia zaka˝onym wirusem HIV,

HBV, HCV,

11) umo˝liwienie pracownikom zaka˝onym

zmiany miejsca pracy lub kontynuacji

zatrudnienia, gdy stan zdrowia na to

pozwala,

12) kontrola pracy i nadzorowanie personelu

medycznego pod wzgl´dem podstawo-

wych zasad higieny i bezpieczeƒstwa pracy,

13) odpowiedzialnoÊç zawodowa w zakresie

bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

14) edukacja i podnoszenie kwalifikacji za-

wodowych personelu,

15) najlepszà profilaktykà poekspozycyjnà

dla zaka˝eƒ HBV, HIV i HCV jest pro-

filaktyka przedekspozycyjna.

Wszystkie osoby zawodowo zwiàzane

z ochronà zdrowia, organizowaniem opieki

zdrowotnej, w∏àczajàc praktykujàcych leka-

rzy i piel´gniarki, osoby zarzàdzajàce zdro-

wiem publicznym, zdrowiem Êrodowisko-

wym, badacze w tej dziedzinie oraz lokalne

w∏adze odpowiedzialne za zdrowie powinny

posiadaç pewien zakres wiedzy o specyficz-

nych problemach zdrowotnych i chorobach

zakaênych. Wiedza z dziedziny epidemiolo-

gii jest niezb´dna, chocia˝ jej zakres i typ wy-

maganych informacji b´dzie inny w zale˝no-

Êci od pe∏nionych obowiàzków. 

Dlatego wa˝ne jest wszechstronne kszta∏-
cenie w zakresie epidemiologii, które
mo˝liwe jest poprzez: 
• pog∏´bianie wiedzy o specyficznych cho-

robach zakaênych,

• krytyczne studiowanie piÊmiennictwa po-

Êwi´conego badaniom epidemiologicz-

nym z zakresu chorób zakaênych,

• planowanie i prowadzenie programów

epidemiologicznych, zwiàzanych i wyko-

nywanych w ramach pracy zawodowej,

• uczestnictwo w kursach doskonalàcych

z zakresu epidemiologii chorób zakaê-

nych.

Ca∏oÊç zakresu i problematyki chorób

zakaênych i zwiàzanych z tym zaka˝eƒ

zmienia si´ i znacznie rozszerza w porówna-

niu z przesz∏oÊcià. Sprostanie tym okolicz-

noÊciom wymaga sprawnego i rozwini´tego

dzia∏ania laboratoriów, zespo∏ów epidemio-

logów, dzia∏ajàcych w miar´ dobrze w zor-

ganizowanej strukturze, oraz instytucji na-

ukowych sprawujàcych nie tylko nadzór

merytoryczny, ale i prowadzàcych badania

naukowe.

Wspó∏czesna koncepcja zdrowia publicz-

nego na ca∏ym Êwiecie, a tak˝e w Polsce, wy-

suwa jako jedno z g∏ównych zadaƒ zaj´cie si´

zagro˝eniami infekcyjnymi cz∏owieka. Po-

twierdza to nie tylko piÊmiennictwo nauko-

we i praktyczne, ale tak˝e autorytety zbioro-

we i indywidualne na Êwiecie.

Literatura u autorek

Tabela 3
Lp. Czynniki n=200 %
1. Czynniki biologiczne (drobnoustroje chorobotwórcze) 90 45,0
2. Czynniki chemiczne (leki cytostatyczne, 

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

bezpośredni kontakt z chorym) 69 34,5

Tabela 4
Lp. Zakłucia igłą Pielęgniarki Położne Razem Poziom istotności p

n=167 n=31 n=198
n % n % n % 0,0039

1. Tak 114 68,3 14 45,2 128 64,6
2. Nie 25 15,0 13 41,9 38 19,2
3. Rzadko 26 15,6 3 9,7 29 14,7
4. Często 0 0 0 0 0 0
5. Nie pamiętam 2 1,2 1 3,2 3 1,5

Często 
bywa 
tak…

…gdy można inaczej

Podstawowa
i najważniejsza
nasza 
czynność

Strój ochronny
w trosce

o bezpieczeństwo
pacjenta

i pracowników
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Zalecenia obowiàzujà w lecznictwie sta-

cjonarnym, w oddzia∏ach gdzie sà ho-

spitalizowani pacjenci zagro˝eni powsta-

niem odle˝yn jak równie˝ z ju˝ powsta∏ymi

zmianami odle˝ynowymi, zalecenia sà opar-

te na standardzie wydanym w roku 1995

przez NRPIP w Warszawie.

Zalecenie I
W sprawie organizacji pracy jak równie˝
dzia∏aƒ podejmowanych przez kadr´ za-
rzàdzajàcà na poziomie szpitala
• Na poziomie szpitala jest powo∏ana komi-

sja lub zespó∏ ds. profilaktyki odle˝yn 

Zadania komisji (zespo∏u):
1. Dzia∏alnoÊç edukacyjna nakierowana na

pracowników oraz pacjenta i jego rodzin´ 

2. Opiniowanie wyników prowadzonej pro-

filaktyki, na podstawie rejestru pacjentów

zagro˝onych oraz pacjentów u których

wystàpi∏y zmiany odle˝ynowe 

3. Opiniowanie wyposa˝enia oddzia∏ów

w Êrodki oraz sprz´t majàce zastosowanie

w zapobieganiu odle˝ynom 

4. Wnioskowanie o zakup Êrodków, sprz´tu

w ramach programu zapobiegania odle-

˝ynom 

5. Proponowanie zmian organizacyjnych

z zakresie realizacji programu zapobiega-

nia odle˝ynom. 

Zalecenie II
W sprawie rejestru pacjentów zagro˝onych
oraz pacjentów z powsta∏ymi odle˝ynami 
• Na poziomie oddzia∏ów a nast´pnie szpi-

tala jest prowadzona analiza pacjentów za-

gro˝onych oraz pacjentów z odle˝ynami.

Rejestr s∏u˝y do miesi´cznej ewidencji pa-

cjentów z odle˝ynami oraz pacjentów za-

gro˝onych powstaniem odle˝yny

• Na poziomie szpitala jest prowadzona na

bazie rejestrów z poszczególnych oddzia-

∏ów, roczna ewidencja statystyczna. 

Zalecenie III
W sprawie oceny zagro˝enia ryzyka wy-
stàpienia odle˝yny 
• Ka˝dy nowoprzyj´ty pacjent w okresie

pierwszych 2 godzin swojego pobytu

w oddziale zostaje oceniony pod kàtem

zagro˝enia powstania odle˝yn przy u˝yciu

jednej ze skal (Norton, Waterlow, Douglas

lub innej uznanej i majàcej zastosowanie

w ocenie stopnia zagro˝enia

• Ocena jest powtarzana wg przyj´tego

schematu w oddziale np. 2 lub 3 razy w ty-

godniu lub cz´Êciej gdy stan pacjenta wy-

maga intensywnej opieki piel´gniarskiej.

Zalecenie IV
W sprawie dokumentacji 
• Chorym którzy uzyskujà liczb´ punktów

klasyfikujàcà ich do grupy zagro˝onych od-

le˝ynami zak∏adana jest dokumentacja pa-

cjenta zagro˝onego powstaniem odle˝yn

• W sytuacji pacjentów z odle˝ynami zak∏a-

dana jest dokumentacja pacjenta z odle˝y-

nami oraz dokumentacja pacjenta zagro-

˝onego powstaniem odle˝yn.

Zalecenie V
W sprawie stosowania Êrodków o dzia∏a-
niu miejscowym na skór´ pacjenta w ra-
mach profilaktyki odle˝yn
Oddzia∏y szpitalne w których sà hospitalizo-

wani pacjenci z grupy ryzyka zagro˝enia po-

wstaniem odle˝yn bàdê pacjenci z powsta∏y-

mi zmianami odle˝ynowymi, powinny byç

bezwzgl´dnie zaopatrzone w Êrodki do miej-

scowego stosowania na skór´ o dzia∏aniu:

• Piel´gnacyjnym 

• Antybakteryjnym 

• Nawil˝ajàcym i nat∏uszczajàcym skór´ 

• Regeneracyjnym w sytuacji np. maceracji

naskórka 

• ¸agodzàcym podra˝nienia 

• Przywracajàcym pH skóry. 

Zalecenie VI
W sprawie stosowania materacy zmien-
nociÊnieniowych stosowanych w profilak-
tyce odle˝yn
W oddzia∏ach szpitalnych gdzie sà hospitalizo-

wani pacjenci z grupy ryzyka powstania odle˝yn

bàdê z powsta∏ymi ju˝ odle˝ynami powinny

znajdowaç si´ materace zmiennociÊnieniowe.

Zalecenie VII
W zakresie stosowania udogodnieƒ
W oddzia∏ach szpitalnych gdzie sà hospitali-

zowani pacjenci z grupy ryzyka powstania

odle˝yn bàdê z ju˝ powsta∏ymi powinny

znajdowaç si´ nast´pujàce udogodnienia:

• Poduszki przeciwodle˝ynowe, zmiennoci-

Ênieniowe 

• Specjalistyczne podk∏ady oraz pokrowce

na materace majàce zastosowanie w profi-

laktyce odle˝yn 

• Kó∏ka z pianki 

• Maty i podk∏adki do bezpiecznego prze-

mieszczania chorych 

• PodnoÊniki oraz inny nowoczesny sprz´t

majàcy zastosowanie w profilaktyce i le-

czeniu odle˝yn.

Zalecenie VIII
W sprawie edukacji pacjenta 
Ka˝dy pacjent z grupy ryzyka zagro˝enia po-

wstaniem odle˝yn oraz w razie koniecznoÊci

jego rodzina lub opiekunowie przed wypisa-

niem z oddzia∏u szpitalnego powinni posiadaç

wiedz´ z zakresu zapobiegania odle˝ynom.

W dniu 21 wrzeÊnia odby∏a si´ konferencja na temat „Profilaktyki odle˝yn u pacjentów hospitalizowanych” 
dla Kadry kierowniczej placówek s∏u˝by zdrowia, zorganizowana przez Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-
cach. Przypominamy Paƒstwu, ˝e Zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odle˝yn u pacjentów  hospitalizowanych, 
wydane przez Konsultanta krajowego w dziedzinie Piel´gniarstwa, obowiàzujà od 2001 roku.

Gra˝yna Kruk-Kupiec ● Dr n. biol., mgr piel´gniarstwa, Konsultant Krajowy

w dz. Piel´gniarstwa, Naczelna Piel´gniarka, Koordynator programów jakoÊci, 

SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Âlàskie

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie
prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych,

wprowadzone do praktyki pielęgniarskiej w roku 2001



Jak zrozumieć starość?
Nauka i praktyka wobec starzenia się i starości w Polsce 

Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy 
oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie 

w dniu 15 października 2009 r. godz. 1000 Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21

Patronat medialny: Biuletyn Okręgowej Izbi Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Szczegółowy program konferencji: 
1000 Uroczyste otwarcie przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Zbigniewa Podrazę i Rektora Akademii Polonijnej 
w Częstochowie, ks. prałata dr hab. Stanisława Łupińskiego 

Wystąpienia prelegentów: 
1030-1050 „Zdrowe starzenie” - prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pawlas, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu 
1100-1120 „Problemy zdrowotne III wieku” - dr Jan Szewieczek, Ordynator Oddziału Geriatrii SPSK Nr 7 SUM 
w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne
1130-1150 „Starość – długowieczność – (tym) czasowość – rozważania” dr Stanisław Zając, Dziekan Wydziału
Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie 

1200-1220 „Starość i ekonomia” - o. dr Franciszek Podlecki, Prorektor ds. Studenckich Akademii Polonijnej w Częstochowie 
1220-1300 Przerwa 
1300-1320 „Starość i religia” - dr Tomasz Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 
1330-1350 „Miejsca ludzi starych i miejsca dla ludzi starych” – mgr Elżbieta Jazłowiecka, Uniwersytet III Wieku, Częstochowa 
1400-1420 „Ludzie starzy w przestrzeni publicznej. Bariery fizyczne, bariery symboliczne”
- mgr Iwona Kiernożycka Dom Pomocy Społecznej Dąbrowa Górnicza 
1430-1450 „Nowe style życia ludzi starych” - mgr Ewa Pieczykolan, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza 
1500-1530 „Artyterapia w praktycznym wykorzystaniu w domach pomocy społecznej” - mgr Józef Niedźwiecki,
Animator kultury, pedagog
Podsumowanie konferencji Dyrektor DPS Andrzej Pacia. 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 0 32 264 25 60

Idea konferencji: 
Jednym z najważniejszych procesów za-
chodzących w europejskich społeczeń-
stwach, w tym również w polskim jest ich
starzenie się. Wydłużanie się czasu życia
jednostki połączone z ujemnym przyrostem
naturalnym sprawiają, iż ludzie starsi stają
się rosnącą zarówno liczebnie, jak i pod
względem społecznego znaczenia katego-
rią społeczną. Zmianom tym bardzo rzadko
towarzyszy zmiana statusu kulturowego lu-
dzi starszych, w dalszym ciągu stanowią oni
kategorię, którą traktuje się jako marginal-
ną, nieistotną, funkcjonującą na obrzeżach
życia społecznego. Starzenie się jest trak-
towane jako proces nieunikniony, ale też
powszechnie nieakceptowany społecznie,
preferowane jest bowiem to, co nowe, bez-
precedensowe, młode. Marginalna pozycja
starości i ludzi starych sprawia, że nie tylko
ignorowane są one w przestrzeni politycz-
nej, gospodarczej, kulturowej, ale powodu-
je również, iż stają się przedmiotem refleksji
i badań wyłącznie dla gerontologów, geria-
trów i pracowników socjalnych. W konse-

kwencji ludzie starsi i sama starość staje się
widzialna przede wszystkim dla tych spoj-
rzeń, w których jawią się one jako problem
społeczny, jako ten aspekt życia społeczne-
go, który odstaje od norm ustanawianej
przez powszechny kult młodości. Zaintere-
sowanie starzeniem się jest więc w dużej
mierze podobne do tego, które rodzi się
w zetknięciu z kimś innym, który jest co
prawda wśród nas obecny, ale który jest
jednocześnie traktowany jako ktoś egzo-
tyczny, z kim mamy problem, kto nie mieści
się w akceptowanym i preferowanym przez
nas porządku. Powyższe aspekty wydały
nam się istotne, aby zaproponować Pań-
stwu udział w konferencji, której celem by-
łoby przyjrzenie się starości okiem nie-
uprzedzonym, ale jednocześnie zdolnym
do usytuowania jej w centralnym punkcie
pola naszego widzenia. Interesować nas
będzie dodatkowo i przede wszystkim wizu-
alna kultura starości, a więc kultura, która
określa nasz sposób postrzegania ludzi sta-
rych i starości, a która bardzo często jest
przez nas ignorowana, traktowana jako nie-

atrakcyjna, a tym samym nie godna naszej
uwagi. Taka perspektywa patrzenia na sta-
rość wydaje się nam być istotna z dwu po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że wizualne
aspekty rzeczywistości wydają się być dziś
centralne dla naszego doświadczania świa-
ta. Po drugie dlatego, że marginalność
i społeczna nieakceptacja dla starzenia się
we wszystkich wymiarach życia, jest w du-
żej mierze spowodowana tym, że traktuje-
my efekty tego procesu jako nieatrakcyjne,
brzydkie, odrażające, jako różne od prefe-
rowanych i dominujących wzorców este-
tycznych zorientowanych wokół młodości.
Konferencja „Jak zrozumieć starość” skon-
centrowana więc będzie przede wszystkim
na próbie zaprezentowania zarówno kultury
wizualnej ludzi starych, starości i starzenia
się, jak i sposobów patrzenia na nią, strate-
gii radzenia sobie z nią i jej społecznego za-
gospodarowywania. Chcielibyśmy dodatko-
wo potraktować centralną dla naszych roz-
ważań kategorię a więc starość, w sposób
maksymalnie szeroki, nie tylko dosłowny,
ale też metaforyczny. 
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Konferencje i szkolenia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Andrzeja Miel´ckiego Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w dniu 23 czerwca b.r. zorganizowa∏ po raz

kolejny Sympozjum naukowo-szkoleniowe

„Bezpieczna Sterylizatornia”. By∏o to ju˝

trzecie spotkanie o tematyce zwiàzanej z za-

gadnieniami sterylizacji.

W spotkaniu uczestniczy∏o ok. 90 osób

z ró˝nych jednostek s∏u˝by zdrowia, dzia∏ów

Centralnych Sterylizatorni, Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, oraz przedstawicieli

wspó∏pracujàcych firm medycznych. 

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ Krajowy

Konsultant w dziedzinie Piel´gniarstwa Epi-

demiologicznego – mgr Beata Ochocka.

W swoim wystàpieniu poruszy∏a zagadnie-

nia dotyczàce: „Przestrzegania wzorców higie-

ny przez personel medyczny”. Prelegentka

mówi∏a o nara˝eniu pracowników s∏u˝by

zdrowia w ró˝nych aspektach pracy w placów-

kach medycznych. Nie tylko sam pacjent sta-

nowi potencjalne êród∏o zaka˝enia, lecz jest

nim równie˝ materia∏ biologiczny, ska˝ona po-

wierzchnia, powietrze, sprz´t czy te˝ odpady

medyczne. Przedstawi∏a wykaz niebezpiecz-

nych, coraz bardziej zjadliwych patogenów na

jakie nara˝eni sà pracownicy Centralnych Ste-

rylizatorni. Uzmys∏owi∏a s∏uchaczom jak nie-

zwykle wa˝ne jest stosowanie Êrodków ochro-

ny osobistej, przestrzeganie zasad higieny

i dawka zdrowego egoizmu kiedy mamy na

uwadze w∏asne zdrowie i bezpieczeƒstwo.

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia

10 listopada 2006 (D.U.06 213.1568)

m.in. obliguje jednostki jakimi sà Centralne

Sterylizatornie do wprowadzenia planów

naprawczych i dostosowawczych zgodnie

z wytycznymi zawartymi w rozporzàdzeniu.

Kierownik Centralnej Sterylizatorni Szpitala

Nr 2 w Bytomiu – Pani Danuta Skutela pra-

cuje w placówce spe∏niajàcej te w∏aÊnie wy-

mogi. Udost´pni∏a podczas swojej prezenta-

cji liczne zdj´cia swojej unowoczeÊnionej

placówki. Wyposa˝onej w nowy sprz´t, po-

dzielonej na odpowiednie strefy rozdzielone

Êluzami. Prelegentka przedstawi∏a s∏ucha-

czom nie tylko pi´kne obrazy ale równie˝

podzieli∏a si´ swoim doÊwiadczeniem - jak

powinna wyglàdaç modernizacja placówki

Êwiadczàcej us∏ugi sterylizacyjne aby spe∏nia-

∏a wymogi rozporzàdzenia. Jej spostrze˝enia

jako praktyka, wskazówki dotyczàce zastoso-

wania rozwiàzaƒ ergonomicznych w Steryli-

zatorni stanowi∏y cenne uwagi dla s∏uchaczy.

B´dà mogli je wykorzystaç w czasie remon-

tów i modernizacji w∏asnych jednostek.

Ustawa o wyrobach jednorazowego u˝ytku

jest Êwietnie znana pracownikom placówek

medycznych. A co zrobiç wówczas gdy ktoÊ

wywiera nacisk na pracownika Centralnej Ste-

rylizatorni i chce zmusiç go do reprocesowania

sprz´tu jednorazowego u˝ytku? Na to pytanie

bardzo szczegó∏owo odpowiedzia∏a w swojej

prezentacji Kierownik Centralnej Sterylizator-

ni ze Szpitala w Jastrz´biu – Pani Agnieszka

Gilga. Rozwia∏a wszelkie wàtpliwoÊci co do

kwalifikacji wyrobów medycznych do grup

krotnoÊci u˝ycia wobec pacjenta. Poruszy∏a

w swym wystàpieniu bardzo istotnà kwesti´,

a mianowicie „…Centralna Sterylizatornia nie

jest pe∏nym wytwórcà sterylnego wyrobu me-

dycznego. Nie zajmuje si´ jego wyprodukowa-

niem i sterylizacjà, a jedynie sterylizacjà w opa-

kowaniach indywidualnych lub tworzeniem

zestawów zabiegowych z wyrobów ju˝ goto-

wych i ich sterylizacjà…” Przedstawi∏a równie˝

wykaz aktów prawnych regulujàcych prac´

w Centralnych Sterylizatorniach co do krotno-

Êci sterylizacji wybranych grup sprz´tów. 

Kolejne wystàpienie by∏o kontynuacjà te-

matyki poruszanej podczas II Sympozjum na-

ukowo-szkoleniowego „Bezpieczna Streyliza-

tornia” zorganizowanego w 2008 roku w Sa-

modzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz-

nym im. Andrzeja Miel´ckiego Âlàskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dotyczy∏o problematyki zwiàzanej z uszko-

dzeniami sprz´tu, ich przyczynami, sposoba-

mi przeciwdzia∏ania takim sytuacjom które

doprowadzajà do niszczenia narz´dzi. Pan

Bernard Thiele z firmy Aesculap Chifa- pro-

dukujàcej narz´dzia przedstawi∏ w projekcji

multimedialnej rodzaje nalotów jakie mogà

pojawiç si´ na narz´dziach. Okazuje si´, ̋ e za-

barwienie, czy te˝ nalot na powierzchni

sprz´tu wiele mówi o problemie jaki zaistnia∏

i sta∏ si´ powodem zmiany zewn´trznego wy-

glàdu. Prelegent wskaza∏ w jaki sposób unik-

nàç takich sytuacji i jak mo˝na przywróciç

„uszkodzony” sprz´t do pierwotnego stanu. 

Podczas przerwy, uczestnicy spotkania

mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z nowoÊciami

i ofertami firm medycznych prezentujàcych si´

na stoiskach. Po przerwie wyk∏ad wyg∏osi∏ Pan

Janusz Ziemczonek – firma Semigat na temat:

„Wymagania dotyczàce zgrzewania pakietów

sterylizacyjnych”. Nie ka˝dy z nas ma Êwiado-

moÊç jak wa˝nym elementem jest zgrzew pa-

kietu. To jak jest wykonany, czy jest ciàg∏y, bez

przerw czy p´cherzyków powietrza. Zgrzew

sam w sobie stanowi barier´ dla drobnoustro-

jów dlatego musi byç szczelny. Istniejà sposo-

by na sprawdzenie czy urzàdzenie którym wy-

konujemy czynnoÊç zgrzewania pakietów do

sterylizacji, wykonujà ten zgrzew prawid∏owo.

Walidowanie poszczególnych etapów poprze-

dzajàcych proces sterylizacji jest bardzo wa˝-

nym elementem, poniewa˝ pozwala nam jed-

noznacznie stwierdziç, i˝ pakiet poddany pro-

cesowi sterylizacji jest ja∏owy. A etap zgrzewa-

nia pakietów zaliczamy równie˝ do procesów

majàcych wp∏yw na koƒcowy efekt procesu

sterylizacji. Jest to element ca∏ego procesu ste-

rylizacji majàcy istotny wp∏yw na to czy pakiet

i jego zawartoÊç b´dà ja∏owe czy nie. 

Spotkanie zakoƒczy∏ wyk∏ad Kierownika

Centralnej Sterylizatorni ze Szpitala GCM Ka-

towice-Ochojec Pani Gabrieli Kruczek poru-

szajàcy zagadnienia zwiàzane z korozjà sprz´-

tu wielorazowego oddawanego do ponownej

sterylizacji. Przedstawione zdj´cia by∏y bardzo

wymowne. Radzi∏a s∏uchaczom i˝ najmniejsze

podejrzenie, ˝e narz´dzie jest skorodowane

powinno byç powodem jego dyskwalifikacji

do procesu sterylizacji. Niezale˝nie od tego

z jakà korozjà mamy do czynienia. Wyró˝nia-

my korozj´ w˝erowà, napr´˝eniowà, ciernà,

szczelinowà, powierzchniowà i stykowà. Po-

niewa˝ ka˝dy ubytek w powierzchni narz´-

dzia, nawet najmniejszy ledwo widoczny staje

si´ potencjalnym êród∏em jego ska˝enia.

Sympozjum zakoƒczy∏o si´ wydaniem

uczestnikom imiennych certyfikatów. Ser-

decznie dzi´kuj´ wszystkim obecnym na

sympozjum za zainteresowanie i uczestnic-

two w tym spotkaniu. ■

Sprawozdanie z III Sympozjum naukowo-szkoleniowego
„Bezpieczna Sterylizatornia”

Dorota Kudzia-Karwowska ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, kierownik Centralnej

Sterylizatorni, SPSK-M SUM w Katowicach
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Wokół zawodu

Symbole zawodowe umo˝liwiajà rozpo-

znawanie osób przynale˝nych do danej

grupy zawodowej przez innych i spo∏e-

czeƒstwo. Symbole i tradycje piel´gniar-

stwa tworzà to˝samoÊç zawodowà piel´-

gniarki. Przekazywanie wiedzy na temat

wartoÊci symboli zawodu staje si´ formà

kultywowania tradycji piel´gniarstwa

wp∏ywajàc na jego rozwój. Symbole mimo

i˝ majà wielowiekowà tradycj´, to i tak nie

jest mo˝liwe funkcjonowanie we wspó∏cze-

snym Êwiecie bez ich udzia∏u poniewa˝ we-

d∏ug definicji jest to poj´cie, znak osoba,

przedmiot.

Symbole piel´gniarstwa to czytelne znaki

przyj´te za istotne dla piel´gniarstwa.

Do podstawowych nale˝à:
• czepek piel´gniarski,

• mundur piel´gniarski,

• hymn piel´gniarski,

• lampka oliwna – „lampka Nightingale”. 

Czepek piel´gniarski to nakrycie g∏owy

noszone przez piel´gniarki. Powszechnie

uwa˝a si´, ˝e stanowi pozosta∏oÊç starego

zwyczaju nakrywania g∏owy przez kobiety. 

Posiada znaczenie:
• symboliczne: pokora i ch´ç s∏u˝enia in-

nym ludziom;

• funkcjonalne: ochrona, zabezpieczenie

nierzadko d∏ugich w∏osów. 

Literatura wskazuje, ̋ e czepki by∏y noszo-

ne przez piel´gniarki w szpitalu w Beellevue

(Ameryka) jeszcze przed 1876 rokiem.

Pierwsze czepki nazywane by∏y przeciwku-

rzowymi, a ich zadaniem by∏a wy∏àcznie

ochrona w∏osów przed zabrudzeniem

w zwiàzku z czym pokrywa∏y ca∏à g∏ow´.

Wraz z up∏ywem czasu kszta∏t czepka ulega∏

zmianie, ale barwa by∏a zawsze taka sama, tj.

bia∏a. W najbardziej wspó∏czesnej wersji cze-

pek przykrywa∏ jedynie cz´Êç w∏osów, a jego

znaczenie by∏o symboliczno-informacyjne –

jestem piel´gniarkà.

Czepki wykonane by∏y najcz´Êciej z mu-

Êlinu, organdyny, p∏ótna, batystu, a ostatnio

równie˝ z plastiku. W zale˝noÊci od rodzaju

surowca, z którego czepek by∏ wykonany,

wymaga∏ on bardzo cz´sto specjalnego po-

st´powania, tj. prania, mocnego krochmale-

nia i prasowania bàdê wybielania i dezyn-

fekcji. 

W Polsce czepki nosi∏y uczennice pierw-

szej szko∏y piel´gniarskiej w Krakowie

(1911 r.) – mia∏y one kszta∏t okràg∏y z nie-

du˝ym wy∏ogiem, przykrywa∏y w∏osy, oka-

zjonalnie (z powodu wyjÊcia na ulic´) na

czepek zak∏adany byt granatowy welonik.

Póêniej wprowadzono czepki okràg∏e,

marszczone, pokrywajàce ca∏à g∏ow´, zapi-

nane z ty∏u na guziki bàdê wszywane do pa-

tek z ty∏u (Kraków, Warszawa).

Nast´pnie wprowadzono tzw. czepki

„motylki” okalajàce wy∏ogiem ca∏à g∏ow´.

Pierwszy czepek otrzymywa∏a uczennica

szko∏y piel´gniarskiej w czasie uroczystoÊci

„czapkowania”, jako symbol pierwszego

stopnia wtajemniczenia do zawodu piel´-

gniarki.

Czepkowanie 
Nazwa uroczystoÊci „czapkowania” po-

chodzi od symbolu zawodu piel´gniarki -

bia∏ego czepka jako znaku pierwszego stop-

nia wtajemniczenia zawodowego. W czasie

uroczystoÊci zapoznawano uczniów z wie-

dzà dotyczàcà historii czepka, jego znacze-

niem symbolicznym i prawnym, oddzia∏ujàc

w ten sposób na emocje, poglàdy i hierarchi´

wartoÊci m∏odzie˝y.

Podstawowe elementy obrz´du czepko-
wania to:
• na∏o˝enie czepka przez dyrektora szko∏y,

kierownika szkolenia praktycznego lub

wychowawczyni´;

• zapalenie Êwiecy i umieszczenie jej na

Êwieczniku, najcz´Êciej w kszta∏cie Eskulapa

(w´˝a oplatajàcego lask´ z czarà zawierajàcà

na górnym koƒcu lekarstwa – symbolu me-

dycyny; Eskulap uchodzi∏ za symbol mà-

droÊci i odradzajàcych si´ si∏ ˝ywotnych);

• odÊpiewanie hymnu piel´gniarskiego. 

Przyrzeczenie Pielęgniarskie
Z g∏´bokà czcià i dumà przyjmuj´ dany mi

symbol piel´gniarki,
Âlubuj´, ˝e uczyni´ wszystko, aby sta∏ si´ on

w praktyce symbolem wszystkiego co dobre, ludz-
kie i szlachetne.

B´d´ przestrzegaç zasad etyki zawodowej,
rzetelnie przygotowywaç si´ do przysz∏ej pracy
zawodowej.

Zawsze b´d´ s∏u˝yç pomocà potrzebujàcym,
s∏abszym i cierpiàcym. Âlubuj´ dbaç o honor
uczelni, wzbogacaç jej tradycje i dorobek.

Aksamitka na czepku ma równie˝ swojà

odr´bnà tradycj´. Dawne prawo noszenia

aksamitnych kapturków we Francji mia∏y

tylko kobiety wysoko urodzone pochodzàce

ze szlacheckich rodów. Na dworze Królowej

Francji Marii Medycejskiej by∏a po∏o˝na -

mieszczka Loysy Bourgeois Doursier

(1563-1636 r.), która w czasie gdy przycho-

dzili na Êwiat nast´pcy tronu, wykazywa∏a

si´ niezwyk∏ymi umiej´tnoÊciami i wiedzà

po∏o˝niczà. W dowód wdzi´cznoÊci i uzna-

nia królowa nada∏a jej przywilej noszenia

aksamitnego kapturka, aksamitnego ko∏nie-

rza i z∏otego ∏aƒcucha. W zwiàzku z powy˝-

szym, aksamitka mia∏a odzwierciedlaç pro-

fesjonalizm po∏o˝nej, póêniej równie˝ piel´-

gniarki.

Inne êród∏a podajà, i˝ aksamitka uze-

wn´trznia na wzór wojskowy rang´ osoby

w zawodzie (uczennica, piel´gniarka). Uro-

czyste na∏o˝enie aksamitnego paska na wy-

∏ogu czepka nosi∏o nazw´ „paskowania”.

Pierwsze paskowanie wed∏ug relacji Ja-

dwigi I˝yckiej wprowadzi∏a szko∏a w War-

szawie, wzorujàc si´ na zwyczajach amery-

kaƒskich i zak∏adajàc uczennicom jeden wà-

ski pasek na pó∏ roku przed ukoƒczeniem

szko∏y. Trzy paski umieszczane poprzecznie

na wy∏ogu czepka wprowadzono wraz

z kszta∏ceniem w liceach medycznych,

a póêniej w medycznych studiach zawodo-

wych.

Warunki uzyskania prawa do noszenia

oznak zawodu regulowa∏o pismo okólne

Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 1950 ro-

ku |Dz.U. Min. Zdr. z dn. 5 lutego 1950

r.), które podawa∏o: „piel´gniarki, które

ukoƒczy∏y szko∏´ piel´gniarek lub z∏o˝y∏y

paƒstwowy egzamin, mogà nosiç na czep-

kach pasek szerokoÊci 2 cm w kolorze czar-

nym (czerwonym – po∏o˝na, niebieskim –

dietetyczka). Zgodnie z pismem, zabrania

si´ noszenia wy˝ej podanych oznak przez

inny personel”.

Symbole i Ceremonie Pielęgniarek i Położnych

Maria Urbaƒska-Grzegorzek ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki, SP Szpital Kliniczny

im. A. Mieleckiego SUM w Katowicach

▼
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Aktualnie, zgodnie z dà˝eniem Êrodowiska

piel´gniarskiego wyra˝onym stanowiskiem

I Krajowego Zjazdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych

z dnia 12 grudnia 1990 roku w sprawie iden-

tyfikatorów zawodowych piel´gniarek i po∏o˝-

nych, uchyla si´ koniecznoÊç noszenia czepka

jako identyfikatora zawodu, a nak∏ada obo-

wiàzek legitymowania si´ plakietkà informa-

cyjnà o treÊci ustalonej decyzjà okr´gowego

organu samorzàdowego. Wiele piel´gniarek

przywiàzanych do obecnoÊci symbolu czepka

w zawodzie wpina w klap´ ubioru s∏u˝bowe-

go metalowà miniaturk´ czepka piel´gniar-

skiego. Czepek piel´gniarski nadal stanowi

element stroju galowego piel´gniarki.

Mundur piel´gniarski „Strój noszony

przez piel´gniarki, najcz´Êciej bia∏y lub jed-

nokolorowy fartuch, garsonka, garnitur lub

ubiór galowy: sukienka z szarego p∏ótna

z bia∏ym ko∏nierzykiem i mankietami, bia∏y

fartuch typu „krzy˝ak”, peleryna - najcz´Êciej

granatowa, bez r´kawów (Widomska-Cze-

kajska T., Górajek-Jóêwik J., 1996), jest Êci-

Êle powiàzany z historià habitu zakonnego. 

W przesz∏oÊci habit zakonny symbolizo-

wa∏ ubóstwo i wyrzeczenie si´ samego siebie

na rzecz mi∏oÊci do Boga i s∏u˝enia ludziom.

W dost´pnej literaturze brakuje pe∏nej infor-

macji na temat munduru piel´gniarskiego.

Wzmiank´ dotyczàcà munduru piel´gniarskie-

go zawiera pierwsza Ustawa o piel´gniarstwie

z dnia 21 lutego 1935 roku (Dz. U. 1935 Nr

27, póz. 199, art. 18, pkt 11), w której Mini-

ster Opieki Spo∏ecznej ustala w drodze rozpo-

rzàdzenia jako oznak´ ukoƒczenia szko∏y piel´-

gniarskiej wzory mundurów dla piel´gniarek.

Rozporzàdzenie o po∏o˝nych ukaza∏o si´

w Dz. U. 1934 Nr 5, póz. 41. Umundurowa-

nie piel´gniarek i po∏o˝nych okreÊla Regula-

min Szpitalny wydany przez Ministerstwo

Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej w 1961 roku.

Kolejne regulacje prawne w tym zakresie

dotyczà zestawu odzie˝y dla personelu piel´-

gniarskiego i po∏o˝niczego i sà zawarte

w Zarzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki

Spo∏ecznej z dnia 31 marca 1977 r., wed∏ug

którego mundur piel´gniarski sk∏ada si´ z:

czepka, sukienki, ubrania dwucz´Êciowego,

fartucha krzy˝owego, fartucha bia∏ego, trze-

wików profilaktycznych, pó∏butów tekstyl-

nych, peleryny sukiennej.

Znaczenie munduru jako odzie˝y

ochronnej i jego cech w lecznictwie otwar-

tym i zamkni´tym oraz zachowanie piel´-

gniarki, do którego zobowiàzuje mundur,

omawia szczegó∏owo T. Kulczyƒska (Kul-

czyƒska T., 1971).

Wspó∏czesny mundur piel´gniarski obo-

wiàzujàcy w czasie wykonywania pracy za-

wodowej musi spe∏niaç przede wszystkim

normy sanitarno-higieniczne (materia∏ nie∏a-

twopalny, poddajàcy si´ procesowi prania

i dezynfekcji, styl niekr´pujàcy ruchów), co

dopuszcza mo˝liwoÊç noszenia spodni przez

piel´gniarki. 

Hymn pielęgniarski 
Hymn piel´gniarski to pieÊƒ towarzyszà-

ca uczennicom piel´gniarstwa i piel´gniar-

kom w czasie uroczystoÊci zawodowych,

którà skomponowa∏ Jan Kielarski w 1935

roku, na zamówienie Zarzàdu G∏ównego

PCK. Hymn jest pieÊnià 4-zwrotkowà o me-

lodii marszowej.

Nuty i s∏owa hymnu zagin´∏y w czasie po-

wstania warszawskiego, lecz zosta∏y odtwo-

rzone w 1948 roku przez Danut´ Zachaczew-

skà-Sobolewskà, s∏uchaczk´ IV kursu Szko∏y

Piel´gniarskiej we Wroc∏awiu, póêniejszà wie-

loletnià przewodniczàcà Oddzia∏u PTP

w Warszawie (Szpak-Lipiƒska K., 1998).

Autorka uzasadnia zmian´ s∏ów hymnu

potrzebà jego uaktualnienia w czasach, kiedy

wszyscy wyraênie pami´tajà okrucieƒstwa

wojny.

W 1962 roku kolejnej zmiany s∏ów hym-

nu piel´gniarskiego dokona∏a na proÊb´ Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego Ma∏-

gorzata Okràglak-Lisowska, s∏uchaczka

PSMP w Warszawie. Brak pewnoÊci co do

jednolitej interpretacji s∏ów hymnu sk∏oni∏

Zarzàd G∏ówny PTP do oficjalnego zatwier-

dzenia tekstu (po poprawkach) i melodii

skomponowanej przez A. Chamerskiego,

opublikowanych w 1972 roku w czasopi-

Êmie Szko∏a Medyczna.

Hymn piel´gniarski 

W Êwiat niesiemy swe serca goràce
Najpi´kniejszà g∏osimy ide´,
Aby ludziom daç spokój i s∏oƒce
By cierpiàcym przywróciç nadziej´.
W s∏u˝bie naszej przodowaç b´dziemy
Dla ojczyzny jej dobra pracowaç
A gdy trzeba i ginàç b´dziemy,
Aby ˝ycie cz∏owieka ratowaç.
Sztandar nasz przeszed∏ wielkie dni chwa∏y,
Gdy o wolnoÊç si´ walki toczy∏y,
Piel´gniarki na frontach pada∏y
Lecz ofiarnie swà s∏u˝b´ pe∏ni∏y.
My nie chcemy dziÊ wojen ni bojów
DoÊç krwi bratniej i ofiar faszyzmu,
My jesteÊmy siostrami pokoju
Stra˝niczkami idei humanizmu.

Lampka oliwna, którà pos∏ugiwa∏a si´

Florence Nightingale w czasie wojny krym-

skiej (1854-1856), kiedy to nocà, z lampà

w r´ku doglàda∏a rannych ˝o∏nierzy to jesz-

cze jeden symbol zawodu. Stylizowana kopia

lampki Nightingale z zapalonym Êwiat∏em

towarzyszy znaczàcym uroczystoÊciom piel´-

gniarskim w wielu krajach Êwiata. Obraz

lampki Nightingale stanowi treÊç znaczków

szkó∏ piel´gniarskich wr´czanych absolwen-

tom, emblematów piel´gniarskich, sztanda-

rów szkó∏ oraz form´ oprawy graficznej pie-

l´gniarskich wydawnictw zawodowych.

Symbole zawodowe pe∏nià dwie podsta-
wowe funkcje:
• wewn´trznà – wskazujàcà na identyfikacj´

piel´gniarki z grupà zawodowà;

• zewn´trznà – umo˝liwiajàcà identyfikacj´

cz∏onków grupy zawodowej przez spo∏e-

czeƒstwo.

Kultywowanie tradycji piel´gniarstwa jest

podstawowà formà ukazywania wartoÊci sym-

boli zawodu i wp∏ywu na rozwój piel´gniar-

stwa poprzez odwo∏anie si´ do przesz∏oÊci.

Tradycje dotyczà ceremonia∏ów i obrz´-

dów: czepkowania, paskowania, obchodów

Dnia Piel´gniarki i Po∏o˝nej, które majà na

celu integracje Êrodowiska zawodowego;

w tych dniach s∏yszymy pod naszym adresem

wiele s∏ów uznania dla naszego zawodu.

W zwiàzku ze zmieniajàcym si´ systemem

kszta∏cenia na poziomie wy˝szym co ma miej-

sce od roku 1998, do wy˝ej wspomnianych

do∏àczy∏a uroczystoÊç pod nazwà Dyploma-

torium która mia∏a miejsce w 2008 roku na

Wydziale Opieki Zdrowotnej Âlàskiego Uni-

wersytetu Medycznego. UroczystoÊci towa-

rzyszy∏o zdanie Sofoklesa „Dobry los nie jest

sprzymierzeƒcem bezczynnych” a piel´gniar-

ki nie nale˝à to grupy osób bezczynnych. 

Tradycja to przywiàzanie do tradycji czy-

li opieranie si´ i wzorowanie na tradycyjnych

poglàdach i wzorach. Odgrywa istotnà rol´

w kszta∏ceniu i wychowaniu przysz∏ych pie-

l´gniarek. 

Mi´dzynarodowa Rada Piel´gniarek

w 2003 r. przedstawi∏a uniwersalny symbol

piel´gniarstwa, jakim jest bia∏e serce na gra-

natowym tle. Symbol charakteryzuje opie-

kuƒczoÊç, wiedz´ i humanitaryzm, który

przenika prac´ i duchowoÊç piel´gniarstwa.

Bia∏e serce jest tak˝e uniwersalnym symbo-

lem wszystkich piel´gniarek. Barwa bia∏a ma

konotacje z piel´gniarstwem, opiekowaniem,

higienà i komfortem, a kszta∏t serca komuni-

kuje humanitaryzm i jakoÊç opieki piel´-

gniarskiej. Wspó∏czesny Êwiat a zw∏aszcza

system wartoÊci oraz zmian w charakterze

edukacji zawodowej niesie ze sobà groêb´

zwiàzanà z zbyt powierzchownym traktowa-

niem symboli, ceremonii, tradycji w promo-

waniu zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej, kszta∏-

towaniu postaw zawodowych. ■

▼
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Starzenie si´ cz∏owieka jest wielop∏asz-

czyznowym, dynamicznym procesem,

nadal nie poznanym do koƒca i wcià˝ nur-

tujàcym wielu badaczy. Charakteryzuje si´

uogólnionym i post´pujàcym upoÊledze-

niem funkcji organizmu oraz zwi´kszajà-

cym si´ prawdopodobieƒstwem Êmierci na

skutek utraty zdolnoÊci radzenia sobie ze

stresem i innymi przeciwnoÊciami losu.

Jest procesem nieuniknionym, którego nie

mo˝na w ˝aden sposób cofnàç ani odwró-

ciç.

Starzeniu zazwyczaj towarzyszà choroby,

dolegliwoÊci i urazy, które zmniejszajà biolo-

giczny potencja∏ i pogarszajà funkcjonowa-

nie. 

Prognoza demograficzna do roku 2030

opracowana przez GUS zak∏ada, ˝e liczba

osób w wieku 65 lat i wi´cej powi´kszy si´

o 3,61 mln, osiàgajàc liczb´ 8,5 mln. Âred-

nio z roku na rok liczba ludnoÊci w wieku 65

lat i wi´cej b´dzie powi´ksza∏a si´ o 175,4

tys. W 2030 roku wskaênik udzia∏u osób

starszych w populacji osiàgnie poziom

23,8% (w tym 26,9% w subpopulacji kobiet

i 20,6% w subpopulacji m´˝czyzn). W roku

2030 po∏owa populacji osób starszych osià-

gnie wiek 74 lata lub wi´cej. 

Przyczyny pogorszenia si´ sprawnoÊci

osób starszych zwiàzane sà cz´Êciej z choro-

bami i ich powik∏aniami ni˝ zmianami inwo-

lucyjnymi. Nietypowy i utajony przebieg

chorób mo˝e opóêniaç prawid∏owe rozpo-

znanie.

Osoby starsze, które wymagajà szczegól-
nej opieki to mi´dzy innymi:
• osoby powy˝ej 85 roku ˝ycia,

• osoby owdowia∏e,

• osoby z ot´pieniem i depresjà,

• osoby z zaburzeniami chodu, równowagi,

po upadkach,

• osoby z upoÊledzeniem wzroku i s∏uchu,

• osoby z zaburzonà funkcjà zwieraczy.

Badania epidemiologiczne wskazujà na

wyst´powanie w ka˝dej z grup osób star-

szych specyficznych problemów. W okresie

wczesnej staroÊci (65-74 lata) przewa˝ajà

problemy zdrowotne i psychologiczne, na-

tomiast w staroÊci póênej (75-89 lat) cz´-

Êciej potrzeby opiekuƒcze i bytowe. Te same

badania wykaza∏y, ˝e 5-10% populacji

w wieku 65 lat i wi´cej wykazuje znaczne

ograniczenie samodzielnoÊci, a w populacji

w wieku 75 i wi´cej lat 20-30% wymaga

sta∏ej pomocy.

Wielu autorów uwa˝a, ˝e jednym z naj-

cz´stszych zaburzeƒ psychicznych i przy-

sparzajàcych trudnoÊci w rozpoznaniu i le-

czeniu w wieku starszym sà zaburzenia de-

presyjne. Rozpowszechnienie depresji

wÊród osób powy˝ej 65 roku ˝ycia szaco-

wane jest, w zale˝noÊci od przyj´tych kryte-

riów, na 13-50%.  Odsetek nierozpozna-

nych zespo∏ów depresyjnych w tej popula-

cji si´ga zdaniem niektórych badaczy nawet

40%. Twierdzà oni równie˝, ˝e u ponad

25% starszych osób wystàpi∏ co najmniej

jeden dwutygodniowy epizod smutku

i przygn´bienia, a ponad 20% prze˝y∏o

równie d∏ugi okres natr´tnych myÊli

o Êmierci i umieraniu. WHO szacuje, ˝e do

2020 roku depresja b´dzie drugà po choro-

bie niedokrwiennej serca przyczynà choro-

bowoÊci na Êwiecie.

Depresja u osób w podesz∏ym wieku

z chorobami somatycznymi objawia si´ naj-

cz´Êciej poprzez objawy psychosomatyczne

lub hipochondryczne co mo˝e utrudniaç od-

ró˝nienie jej od wspó∏istniejàcych chorób so-

matycznych. Starsze osoby cz´Êciej ni˝ m∏od-

sze skar˝à si´ na bezsennoÊç i zaburzenia na-

stroju w ciàgu dnia (najsilniejsze rano).

Najcz´stszym czynnikiem predysponujà-

cym do wystàpienia depresji jest samotnoÊç,

wdowieƒstwo lub utrata osób bliskich. Oce-

nia si´, ˝e u 10-20% wdowców wyst´puje

wyraêna depresja w rok po utracie wspó∏-

ma∏˝onka. WÊród innych badanych, ˝e

utrzymuje si´ ona nawet do 2 lat. 

Piel´gniarka w swojej pracy z opiekunem

mo˝e dla u∏atwienia rozpoznania objawów

depresji zastosowaç szybkà i cechujàcà si´

wysokà czu∏oÊcià Geriatrycznà Skal´ Depre-

sji, a nast´pnie poprosiç o konsultacj´ z leka-

rzem specjalistà.

Wielu autorów uwa˝a, ˝e brak rozpozna-

nia depresji w wieku podesz∏ym mo˝e wià-

zaç si´ z negatywnymi konsekwencjami,

mi´dzy innymi takimi jak: pogorszenie jako-

Êci ˝ycia, spo∏eczna izolacja, zwi´kszona

ÊmiertelnoÊç, samobójstwa, skierowania do

domu pomocy spo∏ecznej, czy pog∏´bianie

si´ objawów wspó∏istniejàcej choroby soma-

tycznej. 

G∏ówne zadania piel´gniarki i opieku-

nów to dopilnowanie podopiecznego, aby

regularnie przyjmowa∏ leki, zach´cenie do

korzystania z psychoterapii oraz wprowa-

dzenie dzia∏aƒ niwelujàcych poczucie samot-

noÊci i odrzucenia.

Kolejnym, nie tylko medycznym proble-

mem, ale przede wszystkim ekonomicz-

Zofia Nowak-Kapusta ● dr n. med., mgr piel´gniarstwa,

Zak∏ad Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏ Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach

Gra˝yna Anna Franek ● dr n. med., mgr piel´gniarstwa, 

adiunkt Zak∏adu Promocji Zdrowia i Piel´gniarstwa Ârodowiskowego 

Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach

Osoby w starszym wieku 
– problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze
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▼ nym, piel´gnacyjnym i opiekuƒczym b´dà

ot´pienia. Ot´pienie wed∏ug kryteriów

przyj´tych przez Âwiatowà Organizacj´

Zdrowia jest zespo∏em spowodowanym

chorobà mózgu, zwykle o charakterze prze-

wlek∏ym lub post´pujàcym, w którym za-

burzone sà takie funkcje poznawcze jak: pa-

mi´ç, myÊlenie, orientacja, rozumienie, li-

czenie, zdolnoÊç uczenia si´, funkcje j´zy-

kowe, zdolnoÊç do porównywania, ocenia-

nia i dokonywania wyborów. ÂwiadomoÊç

nie jest zaburzona. UpoÊledzeniu funkcji

poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami

je poprzedza, obni˝enie kontroli nad reak-

cjami emocjonalnymi, spo∏ecznymi, zacho-

waniem i motywacjà. Uwa˝a si´, ˝e u oko-

∏o 10% osób, które ukoƒczy∏y 65 lat rozwi-

nie si´ ot´pienie. Na Êwiecie jest obecnie

oko∏o 20 milionów osób chorych na ot´-

pienie.

Osobom z ot´pieniem nale˝y zapewniç

przede wszystkim poczucie stabilnoÊci i bez-

pieczeƒstwa poprzez zapewnienie im nie-

zmiennoÊci Êrodowiska. 

Wa˝ne jest:
• planowanie zaj´ç, 

• kontrola przyjmowanych posi∏ków, 

• za∏atwianie potrzeb fizjologicznych,

• oraz staranie si´ odczytywania sygna∏ów

niewerbalnych. 

Niewskazane jest nadopiekuƒcze trakto-
wanie chorego, powinien on staraç si´
wype∏niaç zadania, chocia˝ sà one dla nie-
go coraz trudniejsze, po to, aby:
• odczu∏, ˝e potrafi zrealizowaç cel, ˝e mo-

˝e liczyç na uznanie otoczenia,

• wykona∏ pewne czynnoÊci, w które si´ za-

anga˝uje, 

• nie odczuwa∏, ˝e jest odsuni´ty lub obj´ty

nadmiernà opiekà,

• çwiczy∏ umiej´tnoÊci jeszcze istniejàce

i utrzymywa∏ je jak najd∏u˝ej.

W przypadku ot´pienia prócz leczenia

farmakologicznego zastosowaç nale˝y sty-

mulacj´ funkcji poznawczych (çwiczenia pa-

mi´ci, treningi orientacji w rzeczywistoÊci),

terapi´ walidacyjnà, terapi´ eminescencyjnà,

muzykoterapi´, arteterapi´, trening umiej´t-

noÊci, çwiczenia fizyczne, kontakt ze zwie-

rz´tami.

Najcz´Êciej g∏ówny ci´˝ar opieki spada na

rodzin´, dla której opieka cz´sto stanowi nie

tylko ogromne obcià˝enie emocjonalne, ale

w póêniejszym etapie równie˝ obcià˝enie

zwiàzane z wysi∏kiem fizycznym. Niewàtpli-

we wa˝ne zadanie spe∏nia tu piel´gniarka

uczàca podstawowych zasad komunikacji

i terapii oraz grupy wsparcia spo∏ecznego

(których niestety jest zbyt ma∏a iloÊç). 

Dane dotyczàce cz´stoÊci upadków

wÊród osób w podesz∏ym wieku sà nieosza-

cowane, poniewa˝ nie wszystkie upadki

koƒczà si´ przykrymi konsekwencjami. Jed-

nak jak donoszà badania, spoÊród osób

mieszkajàcych we w∏asnych domach przy-

najmniej raz w roku przewraca si´ oko∏o

35% osób po 65 roku ˝ycia, 40% po 80 ro-

ku ˝ycia i a˝ 50% powy˝ej 90 roku ˝ycia.

Upadki u osób w wieku starszym stano-

wià bardzo istotny i powa˝ny problem gdy˝

cz´sto mogà powodowaç ograniczenie ak-

tywnoÊci, niepe∏nosprawnoÊç a nawet

i Êmierç. U 20% osób po upadkach pojawia

si´ tak zwany zespó∏ poupadkowy, który

sprzyja pasywnej postawie i utrwaleniu si´

niesprawnoÊci funkcjonalnej pacjentów.

Zadaniem piel´gniarki i opiekunów jest:
• ocena czynników ryzyka i predyspozycji

wyst´powania upadków,

• ocena wp∏ywu stosowanych leków,

• ocena historii upadków: czas i objawy,

okolicznoÊci powstania upadków,

• zapewnienie optymalnych warunków bez-

pieczeƒstwa podopiecznym,

• pomoc w korekcji zaburzeƒ wzroku,

• zapewnienie bezpieczeƒstwa w czasie wy-

konywania codziennych czynnoÊci,

• rehabilitacja fizyczna, fizykoterapia, kine-

zyterapia, hydroterapia, zapobieganie

zm´czeniu, kontuzjom podczas wykony-

wania çwiczeƒ.

W trakcie diagnozy oceniamy czynniki,

które doprowadzi∏y do upadku, a tak˝e

okolicznoÊci tego wydarzenia, a nast´pnie

stosujemy indywidualnie dobranà inter-

wencj´, która ma na celu zmniejszenie ryzy-

ka upadku w przysz∏oÊci. Interwencja ta

obejmuje: ocen´ i ewentualnà modyfikacj´

leczenia, jakiemu poddawany jest pacjent,

usuni´cie ze Êrodowiska czynników zwi´k-

szajàcych ryzyko upadku oraz zapropono-

wanie çwiczeƒ wzmacniajàcych sil´ i rów-

nowag´ chorego.

Nietrzymanie moczu dotyczy oko∏o 10-

20% osób w starszym wieku. U osób hospi-

talizowanych cz´stoÊç tego zaburzenia wzra-

sta nawet do 30%, a wÊród mieszkaƒców

domów pomocy spo∏ecznej nawet do 50%.

Cz´Êciej wyst´puje u kobiet ni˝ u m´˝czyzn.

U osób w starszym wieku dochodzi do

zmniejszenia pojemnoÊci p´cherza moczo-

wego, co objawia si´ koniecznoÊcià nie-

zw∏ocznego oddania moczu i zmniejszenia

szybkoÊci jego wyp∏ywu. U m´˝czyzn po-

wi´ksza si´ gruczo∏ krokowy. Zmienia si´

równie˝ dobowy rytm oddawania moczu

(jedno- lub dwukrotne oddawanie moczu

w nocy przez osoby w podesz∏ym wieku

uznaje si´ za fizjologi´).

Skutki nietrzymania moczu powodujà

wiele powik∏aƒ nie tylko z tym zwiàzanych.

Cz´sto pojawiajà si´ bolesne podra˝nienia

skóry, które u osób lezàcych mogà przyczy-

niç si´ do powstania odle˝yn. Nieprawid∏o-

we post´powanie bywa przyczynà cz´stych

zaka˝eƒ dróg moczowych. Bardzo nieko-

rzystne sà psychospo∏eczne skutki tego za-

burzenia – osoby z nietrzymaniem moczu

wycofujà si´ ˝ycia spo∏ecznego, obawiajà si´

wystàpienia epizodu nietrzymania w miej-

scu publicznym (izolujà si´ popadajàc w de-

presje).

Nietrzymanie stolca wyst´puje rzadziej,

wy∏àcznie u pacjentów z powa˝nymi zabu-

rzeniami neurologicznymi bàdê z przyczyn

zale˝nych od funkcji uk∏adu pokarmowego.

Do zadaƒ zespo∏u piel´gniarskiego w za-
kresie dzia∏aƒ piel´gnacyjnych i opiekuƒ-
czych nale˝y:
• systematyczne ocenianie stanu pacjenta

uwzgl´dniajàce okolicznoÊci towarzyszàce

nietrzymaniu moczu (kichanie, kaszel,

wysi∏ek, dieta, leki) i stolca,

• przygotowanie do badaƒ diagnostycz-

nych, opieka w trakcie badaƒ i po bada-

niach specjalistycznych, np. badania uro-

dynamiczne,

• okreÊlenie deficytu samoopieki i utrzyma-

nia higieny (dostosowanie toalety do po-

trzeb osób starszych),

• ocena stopnia nawodnienia i od˝ywienia

(BMI, bilans p∏ynów),

• ocena ryzyka odle˝yn,

• zabiegi higieniczne – toaleta ca∏ego cia∏a

ze szczególnym uwzgl´dnieniem miejsc

nara˝onych na powstanie patologicznych

zmian skórnych,

• zapewnienie warunków do zaspokojenia

potrzeby wydalania u pacjentów le˝àcych

i w ci´˝kim stanie,

• dbanie o zapewnienie wygody, odpoczyn-

ku, snu oraz w∏aÊciwego u∏o˝enia pacjenta,

• zapobieganie powik∏aniom wynikajàcym

z unieruchomienia,

• systematyczne prowadzenie dzienniczka

samokontroli, notowanie godzin oddawa-

nia moczu i przypadków moczenia mimo-

wolnego,

• rozpoznawanie potrzeb socjalnych pacjen-

tów i ich rodzin – udzielanie pomocy

w formie Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej

oraz organizowanie us∏ug opiekuƒczych,

• stosowanie çwiczeƒ Kegla i elektrostymu-

lacji,



Wokół zawodu

Nasze Sprawy ● P a ź d z i e r n i k 2 0 0 9 29

• niedopuszczenie do poczucia u pacjenta,

˝e jest on mniej wartoÊciowy, a tym sa-

mym niedopuszczenie do wycofywania si´

z ˝ycia towarzyskiego i spo∏ecznego.

Wa˝ne jest, aby podjàç odpowiednie le-

czenie zale˝ne od przyczyny nietrzymania

moczu i stolca.

Zaburzenia wzroku i s∏uchu cz´sto wy-

st´pujà w wieku starszym i nale˝à do wiel-

kich problemów geriatrycznych. Zaburzenia

te najcz´Êciej sà wynikiem samego proces

starzenia jak i skutkiem polipatologii – ja-

skry, zaçmy, retinopatii cukrzycowej, nadci-

Ênienia. W przypadku upoÊledzenia s∏uchu

ryzyko g∏uchoty wzrasta wyraênie w przy-

padku palenia papierosów oraz stosowania

leków o ototoksycznym dzia∏aniu.

Australijscy naukowcy zbadali oko∏o

2000 osób w wieku 70 lat. Okaza∏o si´, ˝e

osoby majàce problemy ze wzrokiem, od-

czuwajà jednoczeÊnie pogorszenie si´ s∏u-

chu. Prawdopodobieƒstwo pogorszenia si´

s∏uchu u pacjentów, u których nastàpi∏o os∏a-

bienie wzroku, jest o kilkanaÊcie procent

wy˝sze ni˝ u tych, u których nie wystàpi∏y

zmiany w zakresie widzenia. Ponadto pa-

cjenci majàcy k∏opoty ze s∏uchem sà bardziej

nara˝eni na os∏abienie wzroku w porówna-

niu z innymi.

Zaburzenia w narzàdzie wzroku polega-

jà g∏ównie na zmniejszeniu ostroÊci widze-

nia, gorszym przystosowaniu si´ do ciem-

noÊci oraz na zmniejszonej zdolnoÊci ako-

modacji oka powodujàcej dalekowzrocz-

noÊç. Niedowidzenie powoduje przede

wszystkim trudnoÊci w przemieszczaniu si´

oraz ró˝nego stopnia upoÊledzenie funkcjo-

nalne w zakresie wykonywania czynnoÊci

dnia codziennego.

Piel´gniarka powinna nauczyç opieku-
nów i osoby niedowidzàce przestrzegania
prostych zasad:
• uk∏adania przedmiotów w tych samych

miejscach w pokoju, szafce,

• zostawiania drzwi ca∏kiem zamkni´tych

lub ca∏kiem otwartych,

• zapewnienia drogi bez kabli, pozostawio-

nych przedmiotów, ruchomych dywanów,

• przestrzegania ustalonego rytmu dnia,

• zapewnienia dobrego oÊwietlenia – nie za

mocnego (powoduje odblask), nie za s∏a-

bego (niedoÊwietlenie pola widzenia).

Je˝eli jest to mo˝liwe podopieczny powi-

nien sp´dzaç czas wolny w sposób aktywny,

a w trakcie rozmów nale˝y unikaç okreÊleƒ

takich jak: „szkoda, ˝e Pan/Pani tego nie wi-

dzi”, lub „my widzàcy”.

Aby poprawiç codzienny kontakt z osobà
niedos∏yszàcà nale˝y:
• unikaç zbli˝ania si´ do osoby niedos∏yszà-

cej w sposób nag∏y i od ty∏u,

• ustaliç gesty – rozpoczynanie rozmowy od

lekkiego dotkni´cia w rami´ lub bark oso-

by niedos∏yszàcej,

• mówiç wyraênie, powoli – tak, aby usta

by∏y w polu widzenia,

• przy niezrozumia∏oÊci u˝ywaç formy pi-

semnej,

• nie reagowaç Êmiechem na nieadekwatne

odpowiedzi,

• zach´ciç je˝eli jest taka mo˝liwoÊç do ko-

rzystania z aparatu s∏uchowego.

Opieka nad osobà starszà z ró˝nymi za-

burzeniami jest trudna i cz´sto obcià˝ajàca

emocjonalnie i fizycznie. Dlatego wycho-

dzàc naprzeciw rosnàcym potrzebom spo∏e-

czeƒstwa powsta∏y ró˝ne formy opieki skie-

rowane dla osób starszych, przewlekle cho-

rych i niepe∏nosprawnych.

Jednà z takich form opieki jest opieka

d∏ugoterminowa sprawowana przez piel´-

gniarki w Êrodowisku zamieszkania pod-

opiecznego.

Piel´gniarska opieka d∏ugoterminowa to

opieka nad ob∏o˝nie i przewlekle chorymi

przebywajàcymi w domu, którzy ze wzgl´du

na istniejàce problemy zdrowotne wymagajà

udzielania systematycznych Êwiadczeƒ piel´-

gniarskich. Pacjenci ci nie potrzebujà hospi-

talizacji w oddzia∏ach lecznictwa stacjonar-

nego i z ró˝nych wzgl´dów nie chcà lub nie

mogà przebywaç w zak∏adach opieki d∏ugo-

terminowej, a wymagajà systematycznej i in-

tensywnej opieki piel´gniarskiej w warun-

kach domowych we wspó∏pracy z lekarzem

rodzinnym.

Opiekà w domu obejmowani sà pacjenci

przewlekle chorzy, unieruchomieni 

z powodu urazu lub przewlek∏ej choroby,

którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali

Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i bez-

wzgl´dnie wymagajà przynajmniej jednego

ze Êwiadczeƒ piel´gniarskich.

Celem piel´gniarskiej opieki d∏ugotermi-
nowej jest:
• zapewnienie Êwiadczeƒ piel´gniarskich

w Êrodowisku domowym,

• przygotowanie chorego (i jego rodziny)

do samoopieki i samopiel´gnacji,

• w tym kszta∏towanie umiej´tnoÊci w zakre-

sie radzenia sobie z niepe∏nosprawnoÊcià.

Natomiast do zadaƒ w opiece d∏ugoter-
minowej piel´gniarek nale˝à:
• Êwiadczenia piel´gniarskie we wspó∏pracy

z lekarzem rodzinnym,

• pomoc w rozwiàzywaniu problemów

zdrowotnych zwiàzanych z samodzielnym

funkcjonowaniem w Êrodowisku domo-

wym,

• edukacja zdrowotna osób obj´tych opie-

kà, cz∏onków ich rodzin,

• pomoc w pozyskiwaniu sprz´tu medycz-

nego i rehabilitacyjnego niezb´dnego do

w∏aÊciwej piel´gnacji i rehabilitacji chore-

go w domu.

Dodatkowà i bardzo wa˝nà pomocà po-

winny byç grupy spo∏ecznego wsparcia.

W badaniach udowodniono, ˝e ludzie

otoczeni licznà, bliskà rodzinà, posiadajàcy

wielu przyjació∏, nale˝àcy do ró˝nych orga-

nizacji, zwiàzani ideologià lub wiarà z inny-

mi ludêmi, cieszà si´ lepszym zdrowiem, ∏a-

twiej dajà sobie rad´ w sytuacjach trudnych

i ponoszà mniejsze negatywne konsekwencje

sytuacji stresowych.

Ju˝ dzisiaj nasze dzia∏ania powinny byç

skierowane na m∏ode pokolenie, aby do˝yli

pomyÊlnej staroÊci i mogli powiedzieç, ˝e re-

alizujà recept´, którà jest 15 b∏ogos∏a-

wieƒstw „Szcz´Êliwym byç”. 

„Szcz´Êliwym byç – 15 b∏ogos∏a-
wieƒstw dla starych ludzi”

1. Szcz´Êliwy, kto jeszcze potrafi odwie-

dzaç innych.

2. Szcz´Êliwy, kto oddaje swój czas innym.

3. Szcz´Êliwy, kto umie si´ cieszyç z drob-

nych rzeczy.

4. Szcz´Êliwy, kogo jeszcze proszà o rad´.

5. Szcz´Êliwy, kto w osamotnieniu nie po-

pada w rozpacz.

6. Szcz´Êliwy, kto nie myÊli tylko o w∏a-

snych osiàgni´ciach.

7. Szcz´Êliwy, kto umie si´ Êmiaç z samego

siebie.

8. Szcz´Êliwy, kto potrafi znaleêç si∏´ w so-

bie do dêwigania ci´˝arów ˝ycia.

9. Szcz´Êliwy, kto daje si´ zapraszaç.

10. Szcz´Êliwy, kto umie si´ cieszyç teraê-

niejszoÊcià.

11. Szcz´Êliwy, kto czerpie nauki z bie˝àcej

chwili.

12. Szcz´Êliwy, kto mimo zmartwieƒ potrafi

zachowaç radoÊç.

13. Szcz´Êliwy, kto umie zapomnieç i wyba-

czyç.

14. Szcz´Êliwy, kto umie zaakceptowaç do-

bre i z∏e chwile z ˝ycia.

15. Szcz´Êliwy, kto ka˝dy dzieƒ zaczyna

i koƒczy, jak by to by∏ jego ostatni.

Literatura u autorek
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Idàc tokiem bardzo osobistych zawodo-

wych wspomnieƒ (szczególnie tych zwià-

zanych z kilkunastoletnim orzekaniem o wi-

nie lub jej braku) pozwoli∏am sobie na g∏´-

bokà zadum´. Tym razem jest to zaduma

z Hannà Chrzanowskà w roli g∏ównej. 

Dlaczego dokona-

∏am takiego wyboru?

Dlatego, ˝e ta niezwy-

k∏a krakowska piel´-

gniarka (inspirujàca

i sk∏aniajàca do refleksji

swoimi prostymi pyta-

niami) wcià˝ jest dla

mnie tajemniczym wzorem piel´gniarskiego

profesjonalizmu i przyk∏adem promieniujà-

cym blaskiem szacunku do godnoÊci osobi-

stej ka˝dego cz∏owieka. 

Dlatego, ˝e przed wielu laty H. Chrza-

nowska pracowa∏a w komisji kontroli zawo-

du (b´dàcej odpowiednikiem naszego

wspó∏czesnego sàdu zawodowego) i mia∏a

pe∏ne rozeznanie ówczesnych przewinieƒ za-

wodowych. 

I jeszcze dlatego, ˝e napisany przez H.

Chrzanowskà w 1958 roku „Rachunek su-

mienia piel´gniarki„ wcià˝ jest bardzo ma∏o

znany, mimo, i˝ jego zapisy majà charakter

uniwersalny, ponadczasowy i mogà byç po-

mocnà wskazówkà do rozwiàzywania

wspó∏czesnych dylematów etycznych i mo-

ralnych w pracy piel´gniarek i po∏o˝nych.

A sama Autorka (niezwyk∏a, tajemnicza i nie

wszystkim jeszcze znana piel´gniarka) od-

znaczona za ˝ycia – w 1965 roku przez Ojca

Êw. Paw∏a VI, orderem „Pro Ecclesia et Pon-

tifice” – po Êmierci, ju˝ uzyska∏a zaszczytny

tytu∏ S∏u˝ebnicy Bo˝ej. 

Uwa˝am, ˝e warto przybli˝yç osobowy

i zawodowy wzór w osobie Hanny

Chrzanowskiej. Pozostawi∏a nam, wspó∏cze-

Ênie ˝yjàcym i pracujàcym, przepi´knà spu-

Êcizn´. Wyznaj´, ˝e czyni´ to z pe∏nà Êwiado-

moÊcià, jakà niesie ze sobà odpowiedzial-

noÊç za przybli˝anie si´ do tego co Êwi´te.

Nie mam ˝adnej pewnoÊci, ˝e moje s∏owa

zdo∏ajà chocia˝ w cz´Êci oddaç osobowe i za-

wodowe pi´kno bogatego wn´trza Hanny

Chrzanowskiej. 

Przybli˝ajmy si´, oswajajmy si´ z myÊlà,

˝e byç mo˝e ju˝ nied∏ugo polska piel´gniar-

ka do∏àczy do grona Âwi´tych. Przybli˝ajmy

si´ aby takà wiadomoÊç przyjàç z najwy˝-

szym szacunkiem, tak osobistym jak i zawo-

dowym. 

Ks. Kazimierz Kubik w homilii wyg∏o-

szonej na Mszy Êw. w intencji beatyfikacji

S∏u˝ebnicy Bo˝ej Hanny Chrzanowskiej,

dnia 29.04.2001 roku w koÊciele Âw. Miko-

∏aja w Krakowie, powiedzia∏, ˝e w ˝yciu Tej

kolejnej kandydatki na o∏tarze, mia∏y miejsce

bardzo znaczàce „cuda„. Do najwa˝niejszych

kap∏an zaliczy∏: cud powo∏ania, cud ofiarno-

Êci, cud wychowawczy oraz cud piel´gniar-

stwa parafialnego.

Cud powołania 
(cytat z homilii)

„Patrzàc na ˝ycie i dzia∏ania Hanny

Chrzanowskiej, wpisane tak pi´knie w s∏u˝-

b´ drugiemu cz∏owiekowi, nie sposób nie

odczytaç jako cudu OpatrznoÊci Bo˝ej ju˝

samego jej powo∏ania piel´gniarskiego. To,

czego S∏u˝ebnica Bo˝a dokona∏a w swoim

dojrza∏ym ˝yciu, w pe∏ni zawodowej i spo-

∏ecznej aktywnoÊci, by∏o konsekwencjà tego

pierwotnego wyboru drogi ˝ycia – drogi

s∏u˝by. Bóg tak uformowa∏ i uwra˝liwi∏ jej

serce, ˝e zdolne by∏o do podj´cia pos∏ugi,

która w oczach wspó∏czesnych by∏a po-

wszechnie odczytywana jako ma∏o atrakcyj-

na i niepopularna. Hanna pochodzi∏a prze-

cie˝ z rodziny cieszàcej si´ wysokà pozycjà

spo∏ecznà, a w chwili podejmowania decyzji

o wstàpieniu do szko∏y piel´gniarskiej by∏a

ju˝ studentkà Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Obdarzona wieloma talentami, m.in. literac-

kim, mog∏a liczyç na bardziej presti˝owà ka-

rier´ zawodowà. Wybra∏a jednak coÊ –

o wiele bardziej wydawaç by si´ mog∏o –

prostego, a przecie˝ o wiele bardziej trudne-

go – wybra∏a piel´gniarstwo”.

Cud ofiarności 
(cytat z homilii)

„Ofiarna s∏u˝ba bliêniemu wype∏ni∏a ca-

∏e ˝ycie Hanny Chrzanowskiej. Najwyraê-

niej jednak widoczna jest ona w czasie II

wojny Êwiatowej. Dotkn´∏a ona swymi tra-

gicznymi skutkami S∏u˝ebnic´ Bo˝à bezpo-

Êrednio. Ofiarà zarówno hitlerowskiego, jak

i sowieckiego agresora sta∏a si´ najbli˝sza ro-

dzina Hanny. 6.11.1939 roku, w ramach

Sonderaktion Krakau, zostaje aresztowany,

wraz z innym profesorami Uniwersytetu Ja-

gielloƒskiego, jej ojciec, prof. Ignacy Chrza-

nowski, który umiera nied∏ugo potem, 19.

01.1940 roku, w obozie koncentracyjnym

w Sachsenhausen. Na poczàtku wojny,

2.10.1939 roku, w bombardowanej Warsza-

wie, w skrajnych warunkach, bez Êwiat∏a

i wody, umiera ci´˝ko chora, pozbawiona

odpowiedniej pomocy medycznej, jedna

z najbli˝szych Hannie osób, jej ciotka, Zofia

Szlenkierówna – fundatorka i dyrektorka

Szpitala Dzieci´cego im. Karola i Marii

w Warszawie. W dniach powstania spalony

i prawie w ca∏oÊci zburzony przez Niemców

zostaje równie˝ sam szpital. Jedyny brat

Hanny, Bohdan Chrzanowski, doktor filo-

zofii UJ, zmobilizowany na poczàtku wojny

i wys∏any na front wschodni, zostaje areszto-

wany przez sowietów a nast´pnie bestialsko

zamordowany w Katyniu wiosnà 1940 ro-

ku. W czasie wojny ginie te˝ wielu innych,

bliskich cz∏onków rodziny, a tak˝e przyjació∏

Hanny Chrzanowskiej. Ona sama, wyrzuco-

na wraz z matkà przez Niemców z krakow-

skiego mieszkania, zatrzymuje si´ u zaprzy-

jaênionej rodziny. 

Ten splot okrutnych i zdawa∏oby si´ para-

li˝ujàcych ciosów, nie za∏amuje jednak S∏u-

˝ebnicy Bo˝ej. Do z∏o˝enia przez rodzin´ na

o∏tarzu ojczyzny najwy˝szej ofiary z ˝ycia,

Hanna dok∏ada ofiar´ w∏asnà tj. ofiar´ mi∏o-

siernego serca. Od poczàtku wojny anga˝uje

si´ w akcj´ pomocy humanitarnej na rzecz po-

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nej w Katowicach

Pielęgniarstwo moja pasja
Mo˝e pracuj´ wÊród nowoczesnych wyposa˝eƒ, wÊród najdoskonalszych
zdobyczy medycyny. Czy pami´tam, ˝e wynalazczoÊç i zdobycze naukowe
odbijajà chwa∏´ Boga Stworzyciela ludzkiej myÊli? Czy sama staram si´ dok-
szta∏caç?

Hanna Chrzanowska 
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dobnie doÊwiadczonych: wygnaƒców,

uchodêców, g∏odnych, wycieƒczonych choro-

bami i okaleczonych fizycznie oraz psychicz-

nie rodaków. Szczególnà troskà otacza pozba-

wione domu i rodziców osierocone dzieci –

w tym ˝ydowskie, organizuje dla nich rodzi-

ny zast´pcze i bezpieczne miejsca pobytu. 

Swà m´˝nà i ofiarnà postawà, w ciemnà

noc okupacji, S∏u˝ebnica Bo˝a Hanna

Chrzanowska wpisa∏a si´ w poczet moral-

nych zwyci´zców nad przemocà i nienawi-

Êcià zbrodniczych totalitaryzmów”.

Cud wychowawczy 
(cytat z homilii)

„Jako wspania∏ego i màdrego cz∏owieka,

a zarazem wybitnà instruktork´ i ukochanà

wychowawczyni´, wspominajà do dziÊ Han-

n´ Chrzanowskà jej wspó∏pracownice

i uczennice. T́  jednoznacznie pozytywnà

opini´ i trwajàcà serdecznà pami´ç zawdzi´-

cza S∏u˝ebnica Bo˝a niewàtpliwie swojej nie-

zwyk∏ej osobowoÊci i swoim wielorakim ta-

lentom, w tym talentowi pedagogicznemu. 

Nie tylko sama umia∏a sprawowaç wy-

ró˝niajàcà si´ najwy˝szym poziomem profe-

sjonalizmu i humanitaryzmu pos∏ug´ wo-

bec chorego, ale potrafi∏a równie˝ nauczyç

rozumienia cz∏owieka chorego i jego Êwiata

rzesze swoich uczennic. Najwa˝niejsze jed-

nak jest to, ˝e Hanna Chrzanowska potrafi-

∏a nie tylko uczyç, ale te˝ mobilizowaç i za-

palaç innych do trudnej, samarytaƒskiej

s∏u˝by chorym. W jej pracy znalaz∏y w pe∏-

ni uzasadnienie s∏owa staro˝ytnej maksymy:

„verba docent, exempla trahunt„ – „s∏owa

uczà, przyk∏ady pociàgajà„. Bo rzeczywiÊcie

tym, co w jej nauczaniu by∏o najbardziej

przekonujàce, to jej w∏asny przyk∏ad i w∏a-

sny czyn”. 

Cud pielęgniarstwa 
parafialnego (cytat z homilii)

„Najwi´kszym, w moim odczuciu i ro-

zumieniu, cudem w ˝yciu Hanny Chrza-

nowskiej – jak ju˝ wy˝ej wspomnia∏em – by-

∏o zorganizowanie na terenie Archidiecezji

Krakowskiej, przy wspó∏pracy z ksi´dzem,

a póêniej biskupem Karolem Wojty∏à, piel´-

gniarstwa parafialnego i rekolekcji dla cho-

rych. 

W tym charyzmatycznym dziele zaowo-

cowa∏y dojrza∏oÊcià wszystkie talenty Han-

ny Chrzanowskiej i ca∏a jej bogata osobo-

woÊç. Cud charyzmatu S∏u˝ebnicy Bo˝ej

polega∏ m. in. na tym, ˝e podj´tego dzie∏a

nie realizowa∏a sama. Do realizowania piel´-

gniarstwa parafialnego, a tak˝e rekolekcji

dla chorych, uda∏o jej si´ zaprosiç i zaanga-

˝owaç wielu ludzi dobrej woli: ksi´˝y, klery-

ków, siostry zakonne, profesorów i studen-

tów, piel´gniarki i lekarzy. ...( - ) ...Istotà te-

go dzie∏a by∏o odkrywanie zapomnianych

w zakamarkach domów i zepchni´tych na

margines ˝ycia, ludzi przewlekle chorych,

cz´sto niepe∏nosprawnych, których losem

sta∏a si´ pozbawiona nadziei, ja∏owa i szara

egzystencja. Hanna Chrzanowska, mo˝na

nawet powiedzieç, cz´sto „wskrzesza∏a „

tych ludzi do ˝ycia, przywracajàc im radoÊç

i sens istnienia oraz pozwalajàc zrozumieç

g∏´bokà wartoÊç egzystencji naznaczonej

cierpieniem. W tym znaczeniu dzia∏alnoÊç

S∏u˝ebnicy Bo˝ej by∏a z pewnoÊcià i nadal

pozostaje wyraênym znakiem sprzeciwu

w Êwiecie, w którym cywilizacja Êmierci za-

tacza coraz szersze kr´gi. 

Ka˝dy z tych cudów, omawiany bardzo

szczegó∏owo, pozwoli∏ na przybli˝enie,

wszystkim zebranym, niezwyk∏oÊci H.

Chrzanowskiej. By∏a niezwyk∏ym cz∏owie-

kiem (wychowanym w domu o tradycjach

patriotycznych), wyjàtkowà piel´gniarkà,

znakomitym pedagogiem, godnym naÊlado-

wania dyrektorem dbajàcym o prawid∏owe

postawy moralne m∏odzie˝y. By∏a aktyw-

nym cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Pie-

l´gniarskiego, organizatorkà rekolekcji dla

chorych oraz rekolekcji dla piel´gniarek.

Wyg∏asza∏a referaty i organizowa∏a konfe-

rencje (równie˝ dla ksi´˝y, sióstr zakonnych

i kleryków) przybli˝ajàc im wszystkim pro-

blem cierpienia cz∏owieka chorego i propo-

nujàc Êrodki (mo˝liwe do realizacji w ów-

czesnym czasie) niesienia pomocy.

Jak mówi∏ Ks. Kazimierz Kubiak podczas

homilii „ ...Sama zostawa∏a przy chorym lub

zostawia∏a przy nim dobrego cz∏owieka, po

to, ˝eby po prostu by∏ i swojà ˝yczliwà obec-

noÊcià owà egzystencjalnà pustk´ wype∏nia∏.

(...) Czy sà nam potrzebni nowi Êwi´ci? Czy

jest nam potrzebna beatyfikacja Hanny

Chrzanowskiej? Jest nam potrzebna jako

znak sprzeciwu i znak nadziei, jako zach´ta

do dzia∏ania dla jednych, a dla drugich jako

wyrzut sumienia, jako drogowskaz, który na

poplàtanych szlakach wspó∏czesnego Êwiata

jednoznacznie wskazuje prawdziwà drog´

do Boga i cz∏owieka”.

Czym jest „Rachunek sumienia 

piel´gniarki”?

Moim zdaniem jest niezwykle cennà i war-

toÊciowà pozycjà w publikacjach piel´gniar-

skich. Jest pierwowzorem kodeksu etyki, jest

wyjàtkowym drogowskazem i przewodni-

kiem po piel´gniarskich rozterkach i dylema-

tach etycznych i moralnych. Zach´cam zain-

teresowanych do lektury. Warto poznaç te py-

tania, zatrzymaç si´, zadumaç nad pytaniami,

które dla piel´gniarek napisa∏a Niezwyk∏a Pie-

l´gniarka pod koniec swojego ˝ycia. ¸atwo

mo˝na si´ przekonaç, ˝e mimo up∏ywu lat ,

zapisy uj´te w pytania, wydajà si´ bardzo

wspó∏czesne, jakby napisane zaledwie wczo-

raj, dla nas, ˝yjàcych i pracujàcych tu i teraz. 

Wybra∏am zaledwie kilka przyk∏adów, b´-

dàcych potwierdzeniem niezwyk∏ej wra˝li-

woÊci etycznej Autorki. W podobnej tonacji

napisany jest ca∏y rachunek.

Cytuj´ niektóre fragmenty:
„I/1. Jestem piel´gniarkà. Jestem katoliczkà.

Czy mog´ sobie powiedzieç z czystym 

sumieniem: „ jestem piel´gniarkà katolickà?”

II/ 6. Czy pracuj´ nad wyrobieniem w sobie

cech dobrej piel´gniarki i czy nie zniech´cam

si´ w tej pracy? 

III /1. Czy rozumiem godnoÊç swojego za-

wodu i czy staram si´ s∏owem i czynem da-

waç temu wyraz? czy rozumiem, ˝e wycho-

dzenie poza kràg moich piel´gniarskich obo-

wiàzków i si´ganie do funkcji lekarza jest

zbaczaniem z drogi mojego powo∏ania? 

III/6. Czy jestem prawdomówna? Czy mia-

∏am odwag´ przyznawania si´ do pope∏nio-

nych b∏´dów i pomy∏ek, czy odwrotnie – za-

taja∏am albo fa∏szowa∏am fakty, aby chroniç

swojà opini´? Czy by∏am sumienna w spra-

wozdaniach ustnych i piÊmiennych, w doku-

mentacji, w statystykach? 

V/2. JeÊli pracuj´ w atmosferze intryg, zawi-

Êci, lenistwa, plotek, nieodpowiedzialnoÊci,

przekupstwa – to czy jej ulegam, czy prze-

ciwnie – staram si´ jà oczyÊciç? Czy nie roz-

jàtrzam zaognionych sporów, tylko przeciw-

nie – staram si´ o ich z∏agodzenie, o zgod´?

Czy nie obra˝a∏am si´, nie by∏am dra˝liwa,

ma∏ostkowa, nie wybaczajàca przykroÊci ja-

kich dozna∏am? 

V/5. Czy nie ba∏am si´ nara˝aç zwierzchni-

kom i kole˝ankom tam, gdzie zachodzi∏a ko-

niecznoÊç przeciwstawienia si´ czemuÊ, co ko-

lidowa∏o z dobrem chorych? Czy nie kry∏am

tchórzliwie cudzych b∏´dów, nie tolerowa∏am

z∏a? Czy nie tolerowa∏am cudzej nieuczciwo-

Êci przez êle rozumiane kole˝eƒstwo?”

Pi´kno – jak pi´kny kwiat – jest wieczne. 

Pracujàc, trwajàc przy swoich chorych

i potrzebujàcych oraz Êwi´tujàc (mniej lub

bardziej uroczyÊcie), przyjmujàc dyplomy

i wyró˝nienia, pami´tajmy, ˝e warto w swo-

im zawodowym codziennym utrudzeniu

wracaç do osobowych i zawodowych wzor-

ców… To zawsze poprawia nastrój i moty-

wuje…Aktualnie – w ka˝dà trzecià Êrod´

miesiàca, w koÊciele Âw. Miko∏aja w Krako-

wie, odprawiana jest Msza Êwi´ta z proÊbà

o rych∏à beatyfikacj´ S∏u˝ebnicy Bo˝ej.

Literatura u autorki
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: W m∏odoÊci wybra∏a Pani
zawód piel´gniarki. Jak rozwija∏a si´ Pani
kariera zawodowa, ˝ycie zawodowe?
M.B.-B.: Kiedy umiera∏a moja mama mia-

∏am 10 lat. Ju˝ wtedy postanowi∏am zostaç

piel´gniarkà. W 1977 roku ukoƒczy∏am Li-

ceum Medyczne w Limanowej i ju˝ 1 lipca

podj´∏am pierwszà prac´ w Domu Pomocy

Spo∏ecznej w Pawlikowicach k. Wieliczki.

By∏a to szko∏a ˝ycia. WÊród 120. pensjona-

riuszy po∏owa by∏a le˝àcych. To nie by∏ czas

„pampersów”. Po urodzeniu bliêniaków

pracowa∏am w Pogotowiu Opiekuƒczym

w Katowicach Brynowie, a gdy synowie

poszli do szko∏y – w Mi´dzyzak∏adowej

Przychodni przy HMN Szopienice. Jedno-

czeÊnie przez 15 lat pracowa∏am na noc-

nych dy˝urach w Punkcie Pomocy Doraê-

nej. 

: Jakie by∏y poczàtki Pani
twórczoÊci, której debiut przypad∏ ju˝ na la-
ta dojrza∏e?
M.B.-B.: Pisa∏am od czasów szko∏y podsta-

wowej. Notowa∏am swoje myÊli, marzenia.

Debiutowa∏am w 1976 roku w „Prometeju”.

Do konkursu zosta∏a zakwalifikowana mi-

niatura: 

„czerwona pi∏ka zachodu 

szepce do ucha Ziemi 

˝e chce drugà pó∏kul´ 

na z∏oto przyrumieniç”

: Kiedy wydane zosta∏y pierw-
sze tomiki Pani wierszy? Kto wspomaga Pa-
nià w wydaniu ich zbioru?
M.B.-B.: Pierwszy tomik „B´dzie p∏onà∏

mój wieczór …” wyda∏am w 1999 roku,

drugi „Jab∏kowite sady” w 2002, a „Rosote-

rapi´” w 2006. Wszystkie z w∏asnych

oszcz´dnoÊci.

: „Praca poety” ∏àczy Êwiat re-
alny ze sztukà poetyckà. Seamus Heaney, po-
eta irlandzki, dramatopisarz, pisa∏: „to od-
krywanie dróg wyjÊcia poza zwyk∏e granice
poznawcze i dokonywanie wypadów na tere-
ny niewyra˝alne: ruchliwa czujnoÊç, która
poÊredniczy mi´dzy narodzinami odczucia
w pami´ci i doznaniem a formalnym chwy-
tem artystycznym, który wyrazi je w dziele”.
Czym dla Pani jest „praca” poetki?

M.B.-B.: To nie jest tylko praca to tak˝e

przyjemnoÊç. Drobne zachwyty nad pi´k-

nem przyrody, codziennoÊç, zapami´tane

chwile urastajà do wierszy. 

: W swoich wierszach dotyka
Pani tajemnicy ˝ycia, choroby, cierpienia,
w∏asnych prze˝yç, mi∏oÊci do Boga, innych
ludzi, przyrody. Daje Pani innym nadziej´,
„otwiera przestrzeƒ” jak pisze Katarzyna
Piela-WituÊ w s∏owie wst´pnym tomiku Ro-
soterapia. Pi´kne sà te˝ Pani wiersze: Bia∏y
czepku, Mówisz mi siostro z tomiku B´dzie
p∏onà∏ mój wieczór... Zaczyna si´ nowy rok
akademicki, czy mo˝na prosiç Panià o kilka
strof dla studentek piel´gniarstwa i ich na-
uczycieli?
M.B.-B.:
„dobroç to pochylenie si´ nad cz∏owiekiem

kilka s∏ów co nic nie znaczà

mo˝e nic a mo˝e wiele” 

W czasie konferencji 28 maja tego roku, pi-

sa∏am: 

„na sali wyk∏adowej 

jak w cieÊcie z rodzynkami 

kilku panów

podziwiam was za czas pomagania

fachowoÊç

opiek´”. 

A po wyk∏adzie profesor Violetty Skrzypu-

lec: 

„znajdê w ˝yciu czas na mi∏oÊç i dobroç

zatrzymaj si´ na skrzy˝owaniu dróg

wybierz w∏asny kierunek

prostuj Êcie˝ki rozmów” 

: Jakie przes∏anie chcia∏aby
Pani przekazaç s∏owami poetki – naszym ko-
le˝ankom i kolegom praktykom?
M.B.-B.: Przeczyta∏am kiedyÊ takie zdanie:

„Trzeba lubiç ludzi, aby móc im pomóc i aby

oni lubili nas”.

: Czy ma Pani cz´ste kontakty
z czytelnikami? Jakie sà ich reakcje na Pani
wiersze?
M.B.-B.: Nale˝a∏am do grupy „S∏owo”. Po-

zna∏am tam wielu wspania∏ych poetów: Zo-

fi´ Ksià˝ek-Bregu∏owà, Stanis∏awa Krzy˝a-

niaka, S∏awomira Przyby∏owskiego, a od Êp.

Anny Wernerowej wiele si´ nauczy∏am. Ty-

powego wieczoru poetyckiego jeszcze nie

mia∏am. Mam nadziej´, ˝e przy czwartym

tomiku uda mi si´ taki zorganizowaç. Czy-

telnikami moich wierszy jest rodzina, przyja-

ciele i znajomi.

Jak podkreÊla Barbara Dziekaƒska rekomen-

dujàc Pani tomik B´dzie p∏onà∏ mój wieczór.

„…W czasach krzyku, przemocy, zdobywa-

nia dóbr materialnych za wszelkà cen´,

w czasach dewaluacji wartoÊci ˝ycia i cz∏o-

wieczeƒstwa – w∏aÊnie takiej poezji nam po-

trzeba”. 

W nawiàzaniu do Jej tekstu w imieniu ca∏ej

spo∏ecznoÊci piel´gniarek i po∏o˝nych gratu-

lujemy i dzi´kujemy Pani za… „pieczo∏owi-

cie sk∏adane przemyÊlenia, s∏owa wielokrot-

nie przepuszczane przez filtr umys∏u i serca”.

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

Szanownie Kole˝anki i Koledzy

Zatrzymajmy si´ chwil´ przy

pi´knych strofach wiersza Pani Marii

Natchnienie

przyfruwajà
do mnie
motyle
barwne
radoÊci chwile

mrugajà
skrzyde∏kami
mi´dzy
niebem
a nami

i czasem
wiersz
przyniosà
sch∏odzony
rannà rosà

Wywiad z Marià Bobak-Babicz – piel´gniarkà zatrudnionà 

w Centrum Medycznym „Szopienice” w Katowicach,

autorkà tomików wierszy



Kondolencje

Nasze Sprawy ● P a ź d z i e r n i k 2 0 0 9 33

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Marii Legwand

składają Naczelna Pielęgniarka 
oraz pielęgniarki i położne

GZLA w Katowicach Fundacji „Unia Bracka”

Naszej Koleżance 
Agnieszce Majkiewicz  

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka 

oraz pielęgniarki Bloku Operacyjnego
Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Pielęgniarce koordynującej

Anieli Hyży 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka, koleżanki pielęgniarki 

oraz współpracownicy z Oddziału Klinicznego Chirurgii

Ogólnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Naszej byłej Koleżance 
Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Neurologii 

Pani Joannie Kołodziej 
wyrazy szczerego współczucia, żalu,

smutku i wsparcia
w związku ze śmiercią 

Męża
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Przełożoną

Pielęgniarek, położnymi pielęgniarkami 
i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Męża 
Koleżance Tereni  Kopańskiej 

składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych 
oraz pielęgniarki i położne Szpitala Powiatowego

w Mikołowie

Naszej Drogiej Koleżance
Joannie Jaworskiej

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Mamy
składa cały zespół Oddziału Dziecięcego

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Cz∏owiek rodzi si´ by byç z ludêmi, 

gdy odchodzi od nas pozostawia

pustk´ i smutek lecz pami´ç o nim trwa

zawsze  

Z głębokim żalem żegnamy 

Naszą wspaniałą 

Oddziałową i Koleżankę 

Władysławę Ociepkę

która odeszła od nas 8 września  

Władziu mimo ciężkiej choroby byłaś

dzielna i zawsze z nami

Pielęgniarki i cały personel Bloku Operacyjnego

Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

oraz Pełnomocnik OIPiP w Katowicach

Czasem brak s∏ów by wypowiedzieç ból,

Czasem brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

Z głębokim żalem żegnamy 

Naszą Koleżankę,

Wieloletnią Oddziałową

Władysławę Ociepkę

Pracowała z nami wiele lat

Odeszła na wieczna służbę

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,

Pielęgniarki Oddziałowe oraz personel

Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

Dnia  01.08.2009 roku odeszła

Nasza Koleżanka 

Danuta Dobrakowska

Żegnamy ją z ogromnym żalem i smutkiem,

na zawsze pozostanie w naszej pamięci 

Koleżanki z Medycyny Szkolnej SPZLZ w Katowicach

Z żalem żegnamy 

Naszą Koleżankę Teresę Sarecką 

Pełnomocnik OIPiP Joanna Pragnęcy

oraz personel byłego Szpitala Nr 2 w Sosnowcu

„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Pielęgniarce Jadwidze Jamróz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża 
składają Pielęgniarka Naczelna, Przełożone 

oraz koleżanki ZLA w Zawierciu

Wyrazy szczerego współczucia 
żalu i smutku

z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Jolancie Damis 

składają Koleżanki z Chirurgii Ogólnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrzębiu Zdroju

Koleżance Marcie Makuła 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Matki 
składają Pielęgniarka Oddziałowa, 

koleżanki, koledzy z III Oddziału Psychiatrii 
oraz Dyrekcja Centrum Psychiatrii 

w Katowicach-Szopienicach

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Męża

Koleżance Oli Błażejewskiej
składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych 

oraz pielęgniarki i położne 

Szpitala Powiatowego w Mikołowie
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Pielęgniarce Pani Ewie Zapart 
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka 

wraz z Przełożoną Pielęgniarek,

pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach

Wyrazy współczucia, żalu i smutku 
Naszej Koleżance 

Urszuli Uramowskiej
z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki Szpitala Chorób Płuc

im Św. Józefa w Pilchowicach

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

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci 

Taty 
Koleżance Monice Ćwierz Haspert

składają Przełożona Pielęgniarek 
oraz pielęgniarki i położne

Szpitala Powiatowego w Pszczynie

˚yje ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Naszej Koleżance Małgosi Tomel 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty
składają Pielęgniarka Oddziałowa oraz pielęgniarki 

Oddziału Laryngologii Dziecięcej GCZD
w Katowicach-Ligocie

Łącząc się w smutku i żalu z Koleżanką 

Dorotą Chroń
z powodu śmierci 

Taty 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają pielęgniarki i położne

z Oddziału Patologii Noworodka GCZD w Katowicach

Łącząc się w smutku i żalu z Koleżanką
Anetą Mieszczanin

z powodu śmierci
Taty

wyrazy głębokiego współczucia 
składają pielęgniarki i położne

z Oddziału Patologii Noworodka GCZD w Katowicach

Koleżance Alicji Szteliga
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają Pielęgniarka Oddziałowa,

koleżanki z II Oddziału Psychiatrii oraz Dyrekcja
Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach

Bliscy naszemu sercu 
zawsze pozostajà w naszej pami´ci…

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Teresie Barańskiej 

składają Dyrekcja i współpracownicy NZOZ 

„Med-Serwis” Janina Hrynek w Piekarach Śląskich

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Taty
Koleżance Agnieszce Pająk

składają koleżanki z Izby Przyjęć 
Kliniki Położnictwa i Ginekologii  w Bytomiu

Naszej Koleżance Soni Kubaszek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają koleżanki z Bloku Operacyjnego 

oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
i Anestezjologii WSS Nr 1 w Tychach

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

Kierownik Zakładu Propedeutyki 
Położnictwa

WOZ SUM w Katowicach 

dr n. med. Beacie Naworskiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM, 

pracownicy Zakładu Propedeutyki Położnictwa 
oraz Katedry Zdrowia Kobiety WOZ SUM

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

Naszej drogiej Koleżance 
Małgorzacie Kucz
wyrazy szczerego, 

głębokiego współczucia 

i wsparcie w trudnych chwilach 

z powodu śmierci 

Męża
składają koleżanki z Wojewódzkiego Szpitala

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu  śmierci 

Męża

Koleżance Mireli Sojka
składają Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek 

wraz z wszystkimi pielęgniarkami 

Szpitala Św. Józefa w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia, 
żalu i smutku 

z powodu śmierci
Taty 

Naszej Koleżance 
Agnieszce Krawczyk 

składają pielęgniarki Stacji Dializ 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrzębiu Zdroju

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

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla 

Naszej Koleżanki Iwony Minoł
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki i koledzy 

z II Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec

Najtrudniej jest rozstaç si´ z bliskimi
i kochanymi…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Marzenie Lewandowskiej

składają współpracownicy Szpitala Zakaźnego
w Bytomiu, Oddział Hepatologii Zakaźnej



Książki zakupione do biblioteki OIPiP w Katowicach w 2009 roku
Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Szt.

1. Badanie fizykalne w praktyce Praca zbiorowa pod red. Czelej Sp. z o.o. I wyd. 2008 2
pielęgniarek i położnych Elżbiety Krajewskiej-Kułak Lublin

i Marka Szczepańskiego

2. Szczepienia ochronne Agnieszka Mamoń Ad vocem I wyd. 2009 4
dzieci i dorosłych Małopolska OIPiP

3. Intensywna terapia Paul L.Marino  Urban& Partner III wyd. 2009 1
ELSEVIER

4. Pielęgniarstwo pediatryczne Bogusław Pawlaczyk Wyd. Lekarskie I wyd. 2007 2
PZWL Warszawa

5. Stany nagłe w okresie Maureen Boyle Wyd. Lekarskie I wyd. 2008 2
okołoporodowym PZWL Warszawa

6. Anestezjologia  Laura Wołowicka Wyd. Lekarskie II wyd. 2008 2
i intensywna opieka i Danuta Dyk PZWL Warszawa
Klinika i pielęgniarstwo

7. Zakażenia szpitalne Piotr B. Heczko, Wyd. Lekarskie I wyd. 2009 2
– Podręcznik dla zespołów Jadwiga Wójkowska-Mach PZWL Warszawa
kontroli zakażeń

8. Psychologia w położnictwie Marta Makara-Studzińska, Wyd. Lekarskie I wyd. 2008 1
i ginekologii Grażyna Iwanowicz-Palus PZWL Warszawa

9. Opieka nad noworodkiem Agnieszka Bałanda Wyd. Lekarskie I wyd. 2008 1
PZWL Warszawa

10. Pielęgniarstwo internistyczne Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz Wyd. Lekarskie I wyd. 2009 1
PZWL Warszawa

11. Opieka przedkoncepcyjna Grażyna Stadnicka Wyd. Lekarskie I wyd. 2009 1
PZWL Warszawa

12. Opieka nad kobietą ciężarną Agnieszka M. Bień Wyd. Lekarskie I wyd. 2009 1
PZWL Warszawa

13. Procedury pielęgniarskie Maria Kózka, Wyd. Lekarskie I wyd. 2009 1
Lucyna Płaszewska-Żywko PZWL Warszawa

Lp. Tytuł Częstotliwość Wydawnictwo

1. Służba Zdrowia dwutygodnik „Sanitas” sp. z o.o. Warszawa
2. Magazyn Pielęgniarki i Położnej miesięcznik Wydawnictwo Czelej sp. z o.o.
3. Pielęgniarstwo XXI wieku kwartalnik Wydawnictwo Czelej sp. z o.o.
4. Położna kwartalnik Wydawnictwo Lekarskie PZWL, sp. z o.o. Warszawa
5. Problemy Pielęgniarstwa kwartalnik „Via Medica sp. z o.o.” sp.k.

Czasopismo PTP

Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
prenumeruje następujące czasopisma na 2009 rok, które są dostępne w czytelni OIPiP
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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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

tel. 0 501 132 171

mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

tel. 0 501 132 176

mail: sad@izbapiel.katowice.pl

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 – mgr 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


