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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
Piel´gniarstwo oznacza nie tylko pomoc ludziom zdrowym i chorym, ale
równie˝ dodawanie otuchy i wparcia duchowego osobom wchodzàcym
w etapy umierania i Êmierci oraz pogrà˝onym w smutku. Problem ten ro-
dzi wiele pytaƒ: – Jaka jest nasza filozofia na temat ÊwiadomoÊci umiera-
nia? Czy potrafimy adekwatnie do potrzeb chorego umierajàcego (dziec-
ka/doros∏ego) podjàç odpowiednie piel´gnowanie oraz modyfikowaç swoje
post´powanie? Czy umiemy wychwyciç zmiany w ró˝nych stanach emocjo-
nalnych pacjenta, stawianych pytaniach, jego mo˝liwoÊciach? Jak poma-
gamy pacjentowi i jego bliskim (zale˝nie od ich stanu i woli) przejÊç przez
okres bólu i cierpienia? Jak pomagamy umierajàcemu osamotnionemu?
Czy nie wkrad∏a si´ w nasze post´powanie rutyna, oboj´tnoÊç? Czy umie-
my sprostaç temu wyzwaniu? Czy znamy i szanujemy odr´bnoÊci religij-
ne zwiàzane z umieraniem i Êmiercià ludzi innych kultur?
Zapraszam Kole˝anki i Kolegów do podj´cia dyskursu, podzielenia si´ po-
glàdami, spostrze˝eniami, doÊwiadczeniami na ∏amach naszego biuletynu. 

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

Mariola Bartusek

Chwila zadumy

w ciszy granitów i marmurów

jedlina zapachem otula mogi∏y

Êwiate∏ka migocà

ogieƒ wieczny p∏onie

lÊniàce chryzantemy pochylajà g∏owy

i tylko myÊli stojà w zadumie

gdy patrzàc w zastyg∏e fotografie

sk∏adam pacierze

Z Tomiku wierszy Bronis∏awy Sibigi
„W´drujàc pomi´dzy myÊlami”
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Z ostatniej chwili

Drogie Kole˝anki i Koledzy! 
O potrzebie znajomoÊci j´zyka migowe-

go nie trzeba nas przekonywaç. Niejedno-

krotnie dotyka nas sytuacja, kiedy g∏ucho-

niemy pacjent musi odnaleêç si´ w gàszczu

zak∏adu opieki zdrowotnej. Liczba pracow-

ników posiadajàcych t´ umiej´tnoÊç jest sta-

nowczo za ma∏a. Dlatego te˝ w imieniu

Polskiego Zwiàzku G∏uchych Oddzia∏u Âlà-

skiego serdecznie zapraszamy na Kurs J´zy-

ka Migowego. Polski Zwiàzek G∏uchych

Oddzia∏ Âlàski z siedzibà w Katowicach, ul.

Pod M∏ynem 1B jest realizatorem projektu

„Europa bez barier komunikacyjnych –

Kurs J´zyka Migowego”. Projekt wspó∏fi-

nansowany przez Uni´ Europejskà w ra-

mach Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-

go. Udzia∏ w kursie jest nieodp∏atny.

Projekt realizowany z Priorytetu VIII

„Regionalne kadry gospodarki” Programu

Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, w ramach

dzia∏ania 8.1. „Rozwój pracowników i przed-

si´biorstw w regionie”, Poddzia∏ania 8.1.1

„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodo-

wych i doradztwo dla przedsi´biorstw”.

Projekt kierowany jest do doros∏ych osób

pracujàcych, w szczególnoÊci w urz´dach ad-

ministracji publicznej, a tak˝e w s∏u˝bie

zdrowia, które z w∏asnej inicjatywy sà zainte-

resowane podwy˝szeniem kwalifikacji

i umiej´tnoÊci w zakresie nauki j´zyka migo-

wego. Kryterium doboru Beneficjentów

Ostatecznych stanowi miejsce zamieszkania

i Êwiadczenia pracy na terenie Województwa

Âlàskiego.

Bli˝sze informacje sà do wglàdu na stro-

nie internetowej Polskiego Zwiàzku G∏u-

chych Oddzia∏ Âlàski: http://www.europa-
bez-barier.pl/index.php

Serdecznie zapraszamy!!!

Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!
Jak ka˝dego miesiàca wiele si´ u nas wy-

darzy∏o. Majà miejsce zdarzenia nas zaska-

kujàce, ale i takie, które dajà nam si∏´ do

dalszego dzia∏ania. 

Z ogromnà radoÊcià pragn´ poin-

formowaç, i˝ w dniu 28.10.2009 r. Pa-

ni Mgr Miros∏awa Malara Prezes Polskie-

go Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemio-

logicznych otrzyma∏a nominacj´ Wojewo-

dy Âlàskiego na stanowisko Konsultanta
Wojewódzkiego w Dziedzinie Piel´gniar-
stwa Epidemiologicznego!!! 

Serdecznie dzi´kujemy Pani mgr Beacie

Ochockiej Konsultantowi Krajowemu

w Dziedzinie Piel´gniarstwa Epidemiolo-

gicznego za podj´cie dzia∏aƒ na rzecz powo-

∏ania Konsultanta Wojewódzkiego. Dzi´ku-

jemy Panu Wojewodzie Âlàskiemu Zygmun-

towi ¸ukaszczykowi za uwieƒczenie naszych

staraƒ sukcesem. Dzi´kujemy i liczymy na

dalsze wsparcie, a Pani mgr Miros∏awie Ma-

larze sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia:

Szanowna Pani Konsultant,
w imieniu Okr´gowej Rady 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach 

oraz Êrodowiska 
piel´gniarek i po∏o˝nych 

pragn´ z∏o˝yç najserdeczniejsze gratulacje
z okazji powo∏ania na stanowisko

Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzi-
nie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego!

W realizacji zadaƒ ˝yczymy wytrwa∏oÊci,
wspó∏pracujàcych liderów i nieustannej

wiary we w∏asne si∏y.
Wszystkiego najlepszego!!!

Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach

Mariola Bartusek

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!
Z ogromnà radoÊcià pragn´ Was poinfor-

mowaç o wygranym projekcie  na kszta∏cenie

podyplomowe piel´gniarek i po∏o˝nych pod

nazwà „Podniesienie kwalifikacji zawodo-

wych piel´gniarek i po∏o˝nych zatrudnionych

w zak∏adach opieki zdrowotnej na terenie

województwa Êlàskiego” w ramach Prioryte-

tu VIII, Dzia∏ania 8.1, Poddzia∏ania 8.1.1

Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki,

który mocà uchwa∏y Zarzàdu Województwa

Âlàskiego zosta∏ przyj´ty do realizacji. 

Tym bardziej jest nam mi∏o, ˝e na liÊcie

rankingowej na ponad 270 z∏o˝onych wnio-

sków, nasz projekt znalaz∏ si´ na 26 miejscu.

W ramach projektu w latach 2010-2011 re-

alizowane b´dà kursy EKG, Resuscytacji

krà˝eniowo-oddechowej oraz Szczepieƒ no-

worodków, dzieci i doros∏ych. Celem g∏ów-

nym projektu jest wsparcie rozwoju kwalifi-

kacji zawodowych 2350 piel´gniarek i po-

∏o˝nych w zakresie umiej´tnoÊci specjali-

stycznych w ciàgu 2 lat realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane b´dà:
1. Kurs EKG – W ramach dzia∏ania zosta-

nie przeprowadzonych 40 edycji kursu spe-

cjalistycznego „Wykonanie i interpretacja
zapisu elektrokardiograficznego” dla 1000

piel´gniarek i po∏o˝nych (Beneficjentów

Ostatecznych). 

2. Kurs RKO – W ramach dzia∏ania zosta-

nie przeprowadzanych 30 edycji kursów

„Resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa”.

Dzia∏anie obejmie 750 Beneficjentów Osta-

tecznych. 

3. Kurs szczepieƒ dzieci i doros∏ych – Zo-

stanie przeprowadzonych 20 edycji kursu

specjalistycznego „Szczepienia ochronne
dla dzieci i doros∏ych”. Dzia∏anie obejmie

500 Beneficjentów Ostatecznych (BO).

4. Kurs szczepieƒ noworodków – W ra-

mach zadania zostanà przeprowadzone 4

edycje kursów „Szczepienia noworod-
ków”. Obejmie w sumie 100 BO.

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim, którzy

w∏o˝yli trud swojej pracy w powstaniu pro-

jektu i ˝ycz´ du˝o si∏ do jego realizacji. A Ko-

le˝anki zapraszam ju˝ dziÊ do udzia∏u w kur-

sach, wszystkie informacje zwiàzane z rekru-

tacjà i organizacjà szkoleƒ przeka˝emy na

stronie internetowej i w nast´pnych nume-

rach naszego Biuletynu.

Wygraliśmy projekt na kształcenie za 2 700 000,00!!!

Serdecznie zapraszamy na kurs języka migowego

Unia Europejska
Europejski
Fundusz Społeczny
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Odbyło sie VI Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie, którego tematyka poświęcona była profi-
laktyce i leczeniu odleżyn.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. 
Odbyły się uroczystości obchodów 10-lecia SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach połączone z uroczystością wręczenia Certyfikatu ISO, udział w nich wzięła Przewodnicząca
ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas
którego podjęto 20 uchwał.
Odbyła się Konferencja Naukowa „Wartości zawodów pielęgniarki i położnej” zorganizowana przez Komi-
sję Etyki przy ORPiP w Katowicach. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz
członkowie ORPiP.
Odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Żywienie enteralne i parenteralne”, w której udział
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu integracyjnym z pielęgniarkami i położ-
nymi z byłego ZLA Bytom.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-tej rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Ka-
towicach, w których udział wzięła Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego – Pani Iwona
Zygmuntowicz.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas
którego podjęto 2 uchwały.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyła się II Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola personelu pielęgniarskiego i położniczego w progra-
mie „Szpital bez bólu” w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa”, w której udział wzięli Przewodni-
cząca Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski oraz członek ORPiP Pani Grażyna Franek.
Odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Ru-
dzie Śląskiej połączona z odsłonięciem popiersia Racheli Hutner. Udział w uroczystości wzięła Przewod-
nicząca ORPiP Mariola Bartusek.
Odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu.
Udział w uroczystości wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z pielęgniarkami Centrum Pediatrii w Sosnowcu.
Odbyło się spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu z pielęgniarkami oddziałowymi SP CSK
SUM w Katowicach.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego.
Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w spotkaniu integracyjnym pielęgniarek Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. położnych.
Pani Jadwiga Zasuń, członek ORPiP, wzięła udział w Jubileuszu 90-lecia istnienia Państwowej Inspekcji
Pracy.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas
którego podjęto 20 uchwał.
Pani Teresa Dyląg, członek ORPiP, wzięła udział w konferencji „Jak zrozumieć starość? Nauka i praktyka
wobec starzenia się i starości w Polsce” zorganizowanej przez DPS w Dąbrowie Górniczej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski uczestniczył w Radzie Społecznej SPSK Nr 1 SUM w Katowicach.

21 września

21 września

22 września

22 września

23 września

25 września

25 września

25 września

25 września

29 września

29 września

30 września

30 września

1 października

1 października
1 października

2 października

3 października

3 października

5 października
6-7 paździenika

8 października

8 października

9 października

9 października

13 października
13 października

14 października

14 października

15 października

15 października
19 października

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Kalendarium 20.09.2009 r. – 19.10.2009 r.
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Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 3 listopada o godz. 1000

i 1200, 4 listopada o godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500. 
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1200.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. Siedziba OIPiP, godzina 1300.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Odbędą się pierwsze spotkania dla pielęgniarek oddziałowych. Podczas spotkania poruszane będą
tematy odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, zagrożenia biologiczne i chemiczne,
zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz temat czasu pracy. Terminy spotkań dla kolejnych grup
podane zostaną na stronie internetowej.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
W Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu, ul. Gliwicka 20, odbędzie się Konferencja pt. Odpowiedzialność
zawodowa i Kodeks Etyki w pracy pielęgniarki i położnej.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. Siedziba OIPiP, godzina 1500. Temat spo-
tkania: „Nowości w dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji”.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.

3-4 listopada

4 listopada
5 listopada
10 listopada
12 listopada
16 listopada
17 listopada

17-19 listopada

18 listopada

23 listopada

24 listopada

24 listopada

Podjęto uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na realizację przez

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach projektu pod na-
zwą „Podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych pielęgniarek i położnych zatrud-

nionych w zakładach opieki zdrowot-
nej na terenie województwa śląskiego”
w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.1,
Poddziałania 8.1.1 Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki,

• zakupu nieruchomości zlokalizowanej

w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20
z przeznaczeniem na ośrodek integra-
cji i kształcenia pielęgniarek i położ-
nych.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki 1 pielęgniarce,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby 7 pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby 10 pielęgniarek,
• wymiany zaświadczenia o prawie wy-

konywania zawodu pielęgniarki,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 1 położnej,

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

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

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 6 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich,

• zmiany wpisu w rejestrze grupowych
praktyk pielęgniarek i położnych,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• wpisu do rejestru podmiotów prowa-

dzących kształcenie podyplomowe

pielęgniarek i położnych,
• wytypowania przedstawicieli do składu

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

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-

go”,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Przeczyt@j w internecie• Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wy-

konywać praktykę pielęgniarek i położnych... więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z prośbą o spotkanie z Prezydium NRPiP... więcej

www.izbapiel.org.pl

Wyciąg z protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 30 września 2009 roku 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 14 października 2009 roku 

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Kalendarium planowanych wydarzeń na listopad 2009 r.
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Projekt 
ustawy o zmianie ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej
oraz ustawy o pomocy społecznej
Art. 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.
z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmie-
nie:
„1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy,
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sana-
torium, prewentorium, hospicjum stacjo-

narne, zespół opieki długoterminowej
w domu pomocy społecznej, inny niewy-
mieniony z nazwy zakład przeznaczony
dla osób, których stan zdrowia wymaga
udzielania całodobowych lub całodzien-
nych świadczeń zdrowotnych w odpo-
wiednio urządzonym, stałym pomiesz-
czeniu,”;
2) w rozdziale 3 po art. 32d dodaje się
art. 32da w brzmieniu:
„Art. 32da. Zespół opieki długotermino-
wej w domu pomocy społecznej udziela
całodobowych świadczeń zdrowotnych,
które obejmują swoim zakresem pielę-

gnację i rehabilitację osób nie wymagają-
cych hospitalizacji oraz świadczenia
usług w zakładach opiekuńczo-leczni-
czych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.”;
3) w art. 44a w ust. 1 zdanie wstępne
otrzymuje brzmienie:
„W publicznych zakładach opieki zdro-
wotnej, z wyjątkiem publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej utworzonych
w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1
oraz żłobków i zespołów opieki długoter-
minowej w domach pomocy społecznej,
przeprowadza się konkurs na stanowi-
sko:”;

- Moja żona jest chora od dwudziestu
lat. Sam nie daję już rady… gdyby nie
pomoc pielęgniarek, które przychodzą
regularnie, chociaż na 1-2 godziny
dziennie, chyba musiałbym oddać żo-
nę do zakładu. Teraz mamy jeszcze
opiekę, ale co będzie za dwa miesią-
ce? Najlepsza byłaby śmierć… nie mu-
siałbym znosić upokorzenia bezradno-
ści… Starość to nie jesień naszego ży-
cia, to krematorium za życia…

Czy nie będzie opieki domowej dla
pacjentów, nie będzie pielęgniarek

w domach pomocy społecznej mimo
wielu zapewnień od roku ubiegłego…
Przygotowany i przesłany do konsultacji
społecznych w ostatnich dniach projekt
Ustawy o zmianie Ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy
społecznej i projekt Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie struktury orga-
nizacyjnej zespołu opieki długotermino-
wej w domu pomocy społecznej, sposo-
bów zarządzania nim, a także warunków
i trybu jego kontroli zakładają możliwość
utworzenia przez dyrektorów domów po-
mocy społecznej zespołów opieki długo-
terminowej. Zgodnie z Rozporządze-
niem Dyrektor będzie kierował zespołem
i nakładał zakres obowiązków… Dyrek-
tor będzie kontraktował świadczenia
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na
realizację świadczeń otrzyma pieniądze,
ale… Zgodnie z aktualnie obowiązujący-
mi warunkami szczegółowymi kontrakto-
wania świadczeń pielęgniarskich w za-
kresie opieki długoterminowej opieką
mogą być objęci jedynie pacjenci w naj-

cięższym stanie, którzy jednak nie wy-
magają ani pobytu w szpitalu, ani w za-
kładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym czy
w leczniczo-opiekuńczym. Czyli m.in.
obejmuje się opieką pacjentów z założo-
ną rurką tracheotomijną, cewnikiem, od-
leżyną. Tylko Ci pacjenci mogą zostać
objęci opieką długoterminową domową,
czyli taką, gdzie do domu przychodzi nie
pielęgniarka środowiskowa, ale pielę-
gniarka wykwalifikowana z zakładu opie-
ki zdrowotnej kontraktującego opiekę
długoterminową. 
Tacy pacjenci również przebywają w do-
mach pomocy społecznej. Jest ich jed-
nak niewielu w porównaniu do liczby
wszystkich mieszkańców. Nie ma na
dzień dzisiejszy projektu warunków kon-
traktowania świadczeń wykonywanych
przez zespoły opieki długoterminowej, co
pozwala nam sądzić, że na dzień dzisiej-
szy winny one być takie jak dla domowej
opieki, czyli dla pacjentów przebywają-
cych w swoich domach. Zasady w myśl
powszechnej, są to tacy sami ludzie, jak
Ci którzy mieszkają w domach. Mniemam
z tego, że zasady będą te same. Tym sa-
mym w wielu domach pomocy społecznej
tylko kilku mieszkańców będzie wymaga-
ło opieki „zespołu opieki długotermino-
wej”, czyli domy otrzymają mało środków
od NFZ. Jednocześnie trzeba będzie
zwolnić dużą liczbę pielęgniarek aktualnie
pracujących w domach pomocy społecz-
nej. A jeśli nie zwolnić to zaproponować
im zmianę stanowiska na opiekuna, co ze
względu na wykształcenie oraz czekającą
pielęgniarki przerwę w wykonywaniu za-
wodu, jest niedopuszczalne. 

W domach pomocy są jeszcze inni
mieszkańcy, którzy w tym roku w części
naszego kraju byli objęci tzw. pielęgniar-
ską finansowaną metodą zadaniową. Ich
stan bowiem nie pozwalał na szczególną
opiekę, ale była możliwość przyjścia
i pielęgnowania pacjenta w domu. Pielę-
gniarki zaczęły tę opiekę realizować po-
przez zakłady opieki zdrowotnej zakłada-
ne dla objęcia opieką tych właśnie cho-
rych bądź przez samodzielną działal-
ność gospodarczą: zakładały indywidu-
alne praktyki, opłacały składki i podatek
i… zaczynały pracę w domu chorego.
Usługi kontraktowały bezpośrednio
z NFZ. Niestety NFZ zabrakło pieniędzy
w wielu rejonach już w drugim kwartale
tego roku. Stąd zdecydowano, że tej for-
my opieki nie będzie, a część chorych
objętych aktualnie opieką zadaniową zo-
stanie w przyszłości objętych opieką dłu-
goterminową, ale niestety nie przewi-
dziano na ten cel pieniędzy w budżecie
NFZ w roku 2010. Tak czy inaczej, mimo
najlepszych chęci zostajemy wyelimino-
wane z rynku usług, wyeliminowane
z domu chorego, a w przyszłości rów-
nież z domu pomocy społecznej. Co po-
wiemy wówczas naszym pacjentom
w czasie złotej jesieni???
Na te i inne pytania szukać będziemy od-
powiedzi podczas Konferencji, jaką orga-
nizuje Zespół ds. POZ oraz Zespół opieki
długoterminowej w dniu 16.11.2009 r.
Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej.

Mariola Bartusek 
Przewodnicząca 

ORPiP w Katowicach

Co dalej z opieką długoterminową?
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4) w art. 48a po ust. 2 dodaje się pkt
2a w brzmieniu:
„2a) zespołach opieki długoterminowej
w domach pomocy społecznej.”;
5) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmie-
niu:
„Art. 68a. 1. Do zespołów opieki długo-
terminowej w domach pomocy społecz-
nej nie stosuje się art. 10 ust. 4 i art. 19b. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego
określi, w drodze rozporządzenia, struk-
turę organizacyjną zespołu opieki długo-
terminowej w domu pomocy społecznej,
sposób zarządzania nim, a także warunki
i tryb jego kontroli, mając na względzie
konieczność należytej realizacji zadań te-
go zakładu opieki zdrowotnej, jego
sprawnego działania oraz skuteczność
przeprowadzanej kontroli.”.
Art. 2
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (Dz.U. 2008 r. Nr 115,
poz. 728, z późn. zm.) w art. 58:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dom pomocy społecznej świadczy
mieszkańcom usługi pielęgnacyjne i re-
habilitacyjne, organizując zespoły opieki
długoterminowej na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
91, poz. 408, z późn. zm). Dom pomocy
społecznej umożliwia mieszkańcom do-
stęp do pozostałych świadczeń zdrowot-

nych przysługujących im na podstawie
odrębnych przepisów.”;
2) uchyla się ust. 4.
Art. 3
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.

Projekt
Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie struktury 
organizacyjnej zespołu opieki
długoterminowej w domu 
pomocy społecznej, sposobów
zarządzania nim, a także 
warunków i trybu jego kontroli
Na podstawie art.69 ust. 4 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2007r, Nr 14, poz. 89,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
§ 1. Rozporządzenie określa strukturę or-
ganizacyjną zespołu opieki długotermi-
nowej w domu pomocy społecznej zwa-
nego dalej „zespołem”, sposób zarzą-
dzania nim, a także warunki i tryb jego
kontroli.
§ 2. 1. Zespołem kieruje dyrektor domu
pomocy społecznej oraz reprezentuje
zespół na zewnątrz.
2. Dyrektor domu pomocy określa
szczegółowy zakres obowiązków pra-
cowników zespołu, uwzględniając wa-
runki kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.
§ 3. Dyrektor domu pomocy społecznej
ustala regulamin organizacyjny zespołu

§ 4. 1. Kontrolę zespołu wykonują orga-
ny powołane na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Kontrola zespołu obejmuje w szcze-
gólności:
1) realizację zadań statutowych;
2) dostępność i jakość świadczeń zdro-
wotnych udzielanych osobom przebywa-
jących w domach pomocy społecznej,
z uwzględnieniem praw pacjenta;
3) liczbę pracowników udzielających po-
szczególnych świadczeń oraz ich kwalifi-
kacje;
4) wyposażenie w aparaturę i sprzęt me-
dyczny oraz techniczny, wykorzystywa-
ne do udzielania świadczeń zdrowot-
nych, odpowiednio do zakresu i rodzaju
świadczeń przewidzianych w statucie.
3. Osobom, o których mowa w ust. 1
przysługuje w szczególności prawo do;
1) wizytacji pomieszczeń zespołu;
2) żądania informacji i dokumentacji,
w tym również dokumentacji medycznej,
z zastrzeżeniem art. 18 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej, zwanej dalej „ustawą”;
3) obserwowanie czynności związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy.
4. Czynności, o których mowa w ust. 3
pkt 3, mogą być wykonywane wyłącznie
przez osobę wykonującą zawód medycz-
ny.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bp Stefan Regmunt
Biskup zielonogórsko-gorzowski

Zielona Góra, dnia 18 października 2009 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Wspomnienie św. Łukasza Ewange-
listy – patrona pracowników Służ-

by Zdrowia, jest okazją dla wyrażenia
wdzięczności wszystkim tym, którzy służą
ludzkiemu zdrowiu. Dziś jest to służba za-
równo lekarska, pielęgniarska, jak i far-
maceutyczna, ratownicza, profilaktyczna
i prewencyjna, a także terapeutyczna i la-
boratoryjna, wspierana trudem zarządza-
nia i administracji.

Drodzy pracownicy Służby Zdrowia ży-
czą Państwu, abyście na wzór św. Łuka-
sza z miłością pochylali się nad człowie-
kiem, nieśli ulgę chorym, cierpiącym,
i okazywali chrześcijańskie miłosierdzie
tym, którzy z ufnością się Wam powie-
rzają. Podzielając troskę o lepszy dostęp
pacjentów do ośrodków i placówek oraz
o godziwe warunki pracy personelu, wy-
rażam nadzieje na ich spełnienie oraz
zapewniam o modlitwie w tej intencji.
Dziś bowiem, bardziej niż wczoraj, jest
czas, aby dziesiątki lat wstydliwego za-
późniania w tym zakresie, znalazły
wreszcie swój sprawiedliwy kres. Słusz-
ne żądania, nie mogą nam jednak nigdy
przesłonić bezcennej wartości życia

człowieka i służby najsłabszym, ani też
czynić z cierpiących jedynie „klientów
usług medycznych”.
Święto, które przeżywamy, jest też do-
brą okolicznością, aby przekazać Pań-
stwu wyrazy najgłębszego szacunku
i złożyć najlepsze życzenia. Niech mo-
dlitwa zanoszona za Was w świątyniach,
wyprosi u Boga potrzebne dary na pięk-
ne realizowanie tego szczególnego po-
wołania, pomnoży satysfakcję z pomocy
niesionej człowiekowi i napełni prawdzi-
wa radość.

+Stefan Regmunt
Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

List Biskupa Stefana Regmunta, Biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia skierowany do pracowników służby zdrowia
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Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Anna Janik ● Po∏o˝na, mgr administracji, absolwentka studiów 

podyplomowych na Wydziale Zarzàdzania Politechniki Âlàskiej i Wydziale

Lekarskim i Farmacji SUM, Naczelna Piel´gniarka 

SP ZOZ Okr´gowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Okr´gowy Szpital Kolejo-
wy w Katowicach przy ul.
Panewnickiej 65 jest pla-
cówkà medycznà wielopro-
filowà, dla której organem
za∏o˝ycielskim jest Sejmik
Województwa Âlàskiego;
posiadajàcà liczne nagro-
dy i wyró˝nienia. 

W rankingu szpitali pu-
blicznych przeprowadzo-
nym przez gazet´ „Rzecz-
pospolità” Szpital zajà∏ 50
miejsce w kraju, oraz 7
miejsce w rankingu naj-
lepszych szpitali w woje-
wództwie. Obecnie szpital
liczy 122 ∏ó˝ka i zatrud-
nia ogó∏em 333 pracowni-
ków w tym 289 osób perso-
nelu medycznego ró˝nego
szczebla, a podstawowym
obszarem dzia∏ania jest
miasto Katowice. 

Okr´gowy Szpital Kolejowy

Êwiadczy us∏ugi medyczne

wy∏àcznie w ramach umowy

z Narodowym Funduszem

Zdrowia i obejmuje dzia∏alnoÊç

w zakresie:

Izby Przyjęć
Izba Przyj´ç w Okr´gowym

Szpitalu Kolejowym jest obec-

nie po generalnym remoncie,

dzi´ki któremu gabinety sà prze-

strzenne, dostosowane do ro-

dzaju udzielanych Êwiadczeƒ

medycznych oraz estetyczne.

Izba Przyj´ç posiada w∏asnà izo-

latk´ w celu obserwacji pacjen-

tów ze schorzeniami zakaênymi.

Chorób 
Wewnętrznych 

Oddzia∏ Chorób Wewn´trz-

nych liczy obecnie 26 ∏ó˝ek

i z uwagi na prowadzone prace

remontowe zwiàzane z budowà

bloków operacyjnych powierzch-

nia oddzia∏u uleg∏a znacznemu

zmniejszeniu, co stanowi znacz-

ne utrudnienie dla pacjentów

i personelu.

Neurologii
Bardzo kameralny 26 ∏ó˝ko-

wy Oddzia∏ Neurologiczny

Êwiadczy us∏ugi medyczne z za-

kresu chorób neurologicznych.

Chirurgii Ogólnej 
Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej

dysponuje 28 ∏ó˝kami, przy któ-

rych pracuje 13 doÊwiadczo-

nych piel´gniarek. Na bloku

operacyjnym zatrudnionych jest

natomiast 6 piel´gniarek opera-

cyjnych. Oddzia∏ posiada d∏ugo-

letnie doÊwiadczenie w opera-

cjach metodà laparoskopowà,

które sà wykonywane w Okr´-

gowym Szpitalu Kolejowym od

1992 roku.

Ginekologii 
Onkologicznej, 
Ogólnej 
i Położnictwa

Dzia∏alnoÊç Oddzia∏u w g∏ów-

nej mierze skupia si´ na diagno-

styce i leczeniu chorób nowotwo-

rowych narzàdów kobiecych, wy-

konywana jest mi´dzy innymi po-

g∏´biona diagnostyka nowotwo-

rowa. Oddzia∏ Ginekologii On-

Izba Przyjęć

Blok Operacyjny Oddziału Okulistycznego

Blok Operacyjny Oddziału Okulistycznego
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kologicznej staje si´ znaczàcà pla-

cówkà w walce z chorobami no-

wotworowymi narzàdów rod-

nych kobiet. W ramach Oddzia∏u

funkcjonuje równie˝ ma∏y, bo li-

czàcy tylko 9 ∏ó˝ek Oddzia∏ Po-

∏o˝niczy z trzy∏ó˝kowà salà poro-

dowà i salà porodów rodzinnych.

Mimo ma∏ej iloÊci ∏ó˝ek po∏o˝ni-

czych, iloÊç porodów wynosi ok.

56 miesi´cznie. Przy Oddziale

prowadzona jest tak˝e Szko∏a Ro-

dzenia doskonale przygotowujàca

kobiety do porodu.

Neonatologii
Ma∏y Oddzia∏ Neonatologii

zapewnia w pe∏ni poczucie bez-

pieczeƒstwa m∏odym mamom

i ich dzieciom.

Okulistyki
Oddzia∏ Okulistyczny jest

jednym z najlepszych i najbar-

dziej znanych oÊrodków lecze-

nia chorób oczu w Polsce. Od-

dzia∏ specjalizuje si´ w m.in.

przeszczepianiu rogówek, ope-

racyjnym usuwaniu zaçmy, le-

czeniu zeza, jaskry i zwyrodnie-

nia siatkówki (za pomocà tera-

pii fotodynamicznej). Oddzia∏

dysponuje blokiem operacyj-

nym wyposa˝onym w najwy˝-

szej, jakoÊci aparaty do operacji

mikrochirurgicznych. Integral-

nà cz´Êç Oddzia∏u stanowi rów-

nie˝ blok diagnostyczny z 12

poradniami i pracowniami.

Szpital zapewnia równie˝

us∏ugi anestezjologiczne dla pa-

cjentów wszystkich oddzia∏ów

i pracowni w ramach funkcjonu-

jàcego Dzia∏u Anestezjologii,

który posiada 8 stanowisk ane-

stezjologicznych. Ârednio w ro-

ku wykonuje si´ 3000 znieczu-

leƒ.

Aktualnie wszystkie oddzia∏y

pracujà w bardzo trudnych wa-

runkach lokalowych g∏ównie

z uwagi na zmniejszenie po-

wierzchni u˝ytkowej. Jest to

spowodowane rozpocz´ciem

w 2008 r. budowy bloków ope-

racyjnych dla oddzia∏ów okuli-

styki, ginekologii i chirurgii

ogólnej. Budowane bloki po

wyposa˝eniu w sprz´t i aparatu-

r´ medycznà b´dà odpowiadaç

wszelkim normom europejskim

i b´dà stanowiç nasza dum´. 

Posiadamy tak˝e w∏asnà cen-

tralnà sterylizacj´, która w przy-

sz∏oÊci znajdzie swoje nowe

miejsce przy powstajàcych blo-

kach operacyjnych.

Stanowimy równie˝ baz´ dy-

daktycznà dla szkolenia pody-

plomowego lekarzy w ramach

sta˝u podyplomowego oraz pie-

l´gniarek odbywajàcych prakty-

ki w trakcie studiów piel´gniar-

skich.

Okr´gowy Szpital Kolejowy

udziela tak˝e Êwiadczeƒ w za-

kresie ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej oraz podstawo-

wej opieki zdrowotnej. 

Do zadaƒ OSK w ramach
AOS nale˝y udzielanie Êwiad-
czeƒ w zakresie:
• Neurologii 

• Ginekologii i po∏o˝nictwa

• Chirurgii ogólnej w tym pro-

filaktyki chorób piersi i prok-

tologii

• Chirurgii urazowo-ortope-

dycznej 

• Laryngologii

• Okulistyki (z ca∏ym wachla-

rzem poradni specjalistycz-

nych)

Prezentujàc w bardzo skróto-

wy sposób Okr´gowy Szpital

Kolejowy w Katowicach nale˝y

podkreÊliç, i˝ ca∏e bogactwo tej

placówki stanowià jednak ludzie

tj., lekarze, piel´gniarki, po∏o˝ne

i pozosta∏y personel. Piel´gniar-

ki i po∏o˝ne, których jest w su-

mie 146, a Êrednia wieku oscy-

luje w granicach 40-50 lat pod-

noszà stale swoje kwalifikacje.

Kadra piel´gniarek i po∏o˝nych

legitymuje si´ dyplomami magi-

strów (8), licencjatów (19), sze-

reg piel´gniarek i po∏o˝nych jest

w trakcie studiów pomosto-

wych, a liczna grupa oczekuje na

przyj´cie w nast´pnych latach.

Posiadamy du˝à rzesz´ piel´-

gniarek i po∏o˝nych majàcych

ukoƒczone liczne kursy kwalifi-

kacyjne, specjalistyczne oraz

specjalizacje. Dzi´ki temu, i˝

personel podnosi stale swoje

kwalifikacje mo˝emy zaofero-

waç opiek´ medycznà, piel´-

gniarskà i po∏o˝niczà na wyso-

kim poziomie.

Opiek´ zaspakajajàcà potrze-

b´ bezpieczeƒstwa zdrowotnego

naszych pacjentów, Êwiadczonà

zgodnie z zasadami, doÊwiadcze-

niem, osiàgni´ciami naukowy-

mi, poszanowaniem pacjentów

i wspó∏pracowników w ˝yczli-

wych i bezpiecznych warunkach

leczenia i pracy. Podnoszenie

kwalifikacji przez po∏o˝ne i pie-

l´gniarki umo˝liwi równie˝ na

wprowadzenie w przysz∏oÊci no-

woczesnych form zarzàdzania

personelem. ■

Sala Porodowa

Pokój zabiegowy Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Ogólnej

Sala obserwacyjna na Izbie Przyjęć
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Wywiad z Edwardem Wyl´ga∏à – Prof. dr hab. n. med., 

Ordynatorem Oddzia∏u Okulistycznego 

w SP ZOZ Okr´gowy Szpital Kolejowy w Katowicach

: Panie Profesorze, jakie sà pro-
gnozy epidemiologiczne dotyczàce schorzeƒ
narzàdu wzroku mieszkaƒców naszego woje-
wództwa na tle kraju?
E.W.: Badania epidemiologiczne w zakre-

sie schorzeƒ oczu sà w naszym kraju bar-

dzo szacunkowe. Schorzenia, z którymi

najcz´Êciej musi zmagaç si´ okulista to za-

çma, jaskra, AMD (zwyrodnienie plamki

˝ó∏tej) oraz powik∏ania cukrzycowe w na-

rzàdzie wzroku. Dla przyk∏adu w Polsce

wykonuje si´ blisko 100 000 operacji za-

çmy rocznie niestety u coraz m∏odszych

pacjentów. Jaskra dotyczy od 3 do 10%

populacji wzrastajàc wraz

z wiekiem. Szacuje si´, ˝e

w Polsce jest chorych na zwy-

rodnienie plamki siatkówki

oko∏o 1,2 miliony chorych,

z czego intensywnego leczenia

wymaga 300 000 osób. Powi-

k∏ania oczne wyst´pujà u 20 do

50% pacjentów z cukrzycà.

Rejon województwa Âlàskiego

nie jest w jakiÊ sposób predys-

ponowany do szczególnych

chorób ocznych.

: Co zmieni∏o si´
na przestrzeni ostatnich lat
w diagnostyce okulistycznej i te-
rapii pacjentów w Polsce i in-
nych krajach Unii Europej-
skiej?
E.W.: Ostatnie 10 lat w okuli-

styce to dynamiczny rozwój

nowej diagnostyki i terapii.

Optyczna tomografia kohe-

rentna umo˝liwia nam bez do-

tykania oka wniknàç w g∏àb tkanek

ocznych. Dzi´ki temu mo˝emy skuteczniej

leczyç dla przyk∏adu schorzenia rogówki,

jaskr´ czy AMD. Zastosowanie ultradêwi´-

ków do usuwania zaçmy oraz nowocze-

snych sztucznych soczewek wewnàtrzga∏-

kowych jako protezy usuni´tych soczewek

sta∏o si´ standardem w Polsce i z pewno-

Êcià nasz rejon jest wiodàcy w Kraju. Rów-

nie˝ terapia AMD w ostatnim okresie mo-

˝e byç skuteczna dzi´ki zastosowaniu prze-

ciwcia∏ monoklinalnych wstrzykiwanych

do wn´trza oka hamujàcych tworzenie si´

nowych naczyƒ krwionoÊnych. Nadal jed-

nak pozostaje nie rozwiàzany problem le-

czenia jaskry.

: Z jakimi najcz´Êciej schorze-
niami narzàdu wzroku przyjmujecie paƒ-
stwo pacjentów do Oddzia∏u Okulistycznego
i jak d∏ugi jest okres oczekiwania przez nich
na hospitalizacj´? 
E.W.: Mamy dwa rodzaje przyj´ç planowe

i natychmiastowe. WÊród planowych to

g∏ównie zaçma, na którà czeka si´ u nas

oko∏o roku. Jednak, je˝eli pacjent traci na-

gle wzrok lub dla przyk∏adu soczewka za-

czyna p´cznieç to wówczas jest przyj´cie

pilne, które wykonujemy do kilku tygodni.

Wykonujemy równie˝ operacje odwar-

stwionej siatkówki, krwotoków do cia∏a

szklistego, jaskry, zezów i oczywiÊcie ro-

gówki. WÊród natychmiastowych przyj´ç

dy˝urowych sà nag∏e zaniewidzenia (zatory,

zakrzepy naczyƒ siatkówki), stany zapalne,

zaniewidzenia neurologiczne, urazy narzà-

du wzroku. Przyjmujemy w ka˝dym mie-

siàcu kilka p´kni´tych rogówek przys∏anych

z ca∏ej Polski, poniewa˝ w tym si´ specjali-

zujemy. 

: Czy posiadany sprz´t diagno-
styczny i stosowane metody terapii w okuli-
styce w Okr´gowym Szpitalu Kolejowym do-
równujà renomowanym oÊrodkom na Êwie-
cie?
E.W.: Sprz´t jest bardzo wa˝ny jednak wa˝-

niejszy jest Zespó∏, który trzeba budowaç

w kilka lat. Podobnie ze sprz´tem, który

trzeba zdobywaç z ró˝nych êróde∏ latami. To

prawda, mamy doskona∏y sprz´t, którego

zazdroszczà mi koledzy z Niemiec czy

W∏och, nawet podczas moich wyk∏adów

w USA koledzy byli zdziwieni nasza bazà

diagnostycznà. Zresztà je˝eli zdob´dzie si´

pozycj´ mi´dzynarodowà w nauce to póê-

niej jest szansa na uzyskiwanie do testowania

najnowoczeÊniejszy sprz´t nawet jako pierw-

szy w Europie. Tak by∏o w zesz∏ym miesià-

cu, gdy dostaliÊmy tomograf optyczny, czy

trzy miesiàce wczeÊniej aparat do chirurgii

cia∏a szklistego, o którym tak ostatnio by∏o

g∏oÊno. Podobnie jest z terapià - pozycja na-

ukowa, którà ∏atwo obecnie zweryfikowaç

poprzez bazy internetowe, umo˝liwia do-

st´p do nowoczesnych terapii, które sà obec-

ne w nielicznych oÊrodkach na Êwiecie.

Wszystko s∏u˝y lepszej terapii pacjentów.
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Tak jest z chirurgià rogówki, ale od kilku lat

równie˝ z terapià AMD.

: Kierowany przez Pana Profe-
sora Oddzia∏ Okulistyczny jest znanym
oÊrodkiem transplantacyjnym rogówki, a jed-
noczeÊnie otrzymujecie paƒstwo zakaz przyj-
mowania dzieci ze wzgl´dów procedural-
nych. Co sàdzi Pan Profesor o przyj´tych za-
sadach rozliczeƒ Centrali Narodowego Fun-
duszu Ochrony Zdrowia ze szpitalami?
E.W.: Tutaj mamy podwójny problem

a mo˝e i potrójny. Brak mo˝liwoÊci przyj-

mowania dzieci jest moim zdaniem niepo-

rozumieniem, któremu nie mo˝emy spro-

stowaç od kilku miesi´cy. Ogranicza to do-

st´p leczenia dla ma∏ych pacjentów a w∏aÊci-

wie jest bardzo k∏opotliwe dla rodziców,

którzy muszà pisaç pisma do Dyrekcji, ta pi-

sze do NFZ i cz´sto jeszcze na tym si´ nie

koƒczy. Po drugie przeniesienie finansowa-

nia przeszczepów rogówki (i nie tylko)

z Ministerstwa do NFZ bez przyznania do-

datkowych Êrodków finansowych (tak jak

dostawaliÊmy od 8 lat z Ministerstwa) obni-

˝y∏o poziom wykonywania przeszczepów

rogówki w Polsce o 30-40%. Po trzecie pro-

gram terapeutyczny, który mia∏ finansowaç

leczenie AMD za pomocà wstrzykni´ç Lu-

centisu do wn´trza oka jako jedyny z wielu

wprowadzonych przez MZ nie zosta∏ wpro-

wadzony. Jest to bardzo niepokojàce nie tyl-

ko dla okulistów, ale przede wszystkim dla

pacjentów.

: U osób starszych, cz´stym
schorzeniem jest zwyrodnienie plamki, które
prowadzi do Êlepoty. We wczesnej diagnostyce
zalecany jest test Amslera? W jaki sposób go
wykonywaç?
E.W.: Zwyrodnienie plamki siatkówki (jej

Êrodkowej cz´Êci odpowiedzialnej za widze-

nie barw, czytanie, rozpoznawanie szczegó-

∏ów) dotyczy oko∏o 1 200 000 Polaków.

Test Amslera to proste badanie polegajàce

na obserwowaniu linii przecinajàcych si´

pod kàtem prostym (kartka w kratk´). Na-

le˝y dok∏adnie zas∏oniç jedno oko i obser-

wowaç czy linie sà proste, nast´pnie to sa-

mo zrobiç drugim okiem. W przypadku

krzywienia si´ linii nale˝y natychmiast udaç

si´ do okulisty.

: Pe∏ni Pan Profesor równie˝
funkcj´ kierownika Zak∏adu Piel´gniarstwa
i Spo∏ecznych Problemów Medycznych w Âlà-

skim Uniwersytecie Medycznym. Jakie wy-
zwania stwarza okulistyka piel´gniarkom?
E.W.: Dok∏adnie by∏em Kierownikiem te-

go Zak∏adu do 05.10.2009 r. poniewa˝ zre-

zygnowa∏em z pracy w Âlàskim Uniwersy-

tecie Medycznym. Po przegraniu konkursu

na obj´cie Kliniki Okulistyki na Ceglanej

myÊla∏em o natychmiastowym odejÊciu jed-

nak nie chcia∏em robiç przykroÊci moim

studentom oraz doktorantom odchodzàc

w Êrodku roku akademickiego. Jednak by∏

to dobry okres w mojej pracy, uda∏o nam

si´ napisaç dwa skrypty i obroniç 6 prac

magisterskich z zakresu okulistyki. Zaj´cia

prowadziliÊmy w bardzo dobrych warun-

kach dla studentów. Mam nadziej´, ˝e b´-

dzie to kontynuowane. Z resztà nie wyklu-

czam powrotu do Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego. 

Wspó∏czesna okulistyka oparta jest na bar-

dzo skomplikowanym sprz´cie, co wymaga

od zespo∏u piel´gniarskiego nowej wiedzy

o terapii i nowych procedurach leczniczych.

Tego w∏aÊnie uczyliÊmy z piel´gniarstwa

specjalistycznego. 

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

Wywiad z Wies∏awà Lowak – Piel´gniarkà Oddzia∏owà Oddzia∏u 

Okulistycznego SP ZOZ Okr´gowy Szpital Kolejowy w Katowicach 

: Ukoƒczenie jakich kursów
u∏atwia Pani kierowanie i zarzàdzanie per-
sonelem?
W.L.: Wspó∏prac´ z kadrà u∏atwia mi po-

g∏´biona wiedza i umiej´tnoÊci zdobyte

podczas Kursu kwalifikacyjnego dla piel´-

gniarek oddzia∏owych, Kursu doskonalàce-

go - Zarzàdzanie jakoÊcià w aspekcie przy-

gotowania ZOZ do wdra˝ania norm ISO

oraz Kursu doskonalàcego – zarzàdzanie

personelem medycznym, kontakty z me-

diami.

: Jak du˝ym Pani kieruje Od-
dzia∏em? Ile ∏ó˝ek posiada Oddzia∏ Okuli-
styczny, czy liczba zatrudnionego personelu
jest zgodna z normami? 
W.L.: Oddzia∏ Okulistyczny posiada 24 ∏ó˝-

ka, a liczba piel´gniarek jest zgodna z nor-

mami i wynosi 14 w Oddziale Okulistycz-

nym i 5 piel´gniarek na Bloku Operacyjnym

Okulistycznym. Normy obliczane by∏y

w 2009 roku.

: Co zdaniem Pani najcz´Êciej
utrudnia prac´ piel´gniarkom?
W.L.: Najcz´stszym utrudnieniem w pracy

jest niejasny przep∏yw informacji (lekarz-pie-

l´gniarka), utrudnienie stanowià równie˝

warunki lokalowe oddzia∏u i poradni specja-

listycznych przy bardzo du˝ej iloÊci pacjen-

tów. Mam nadziej´, ˝e to si´ zmieni po wy-

budowaniu nowych bloków operacyjnych.

Utrudnienie stanowi równie˝ postawa pa-

cjentów do personelu, ale na szcz´Êcie takich

„trudnych” pacjentów jest ma∏o.

: Jakie formy doskonalenia po-
dyplomowego ukoƒczy∏y piel´gniarki pracu-
jàce w Oddziale, w jakich oÊrodkach i w ja-
ki sposób kontynuujà doskonalenie usta-
wiczne?
W.L.: Piel´gniarki Oddzia∏u Okulistyczne-

go stale podnoszà swoje kwalifikacje.

Ukoƒczone majà liczne kursy specjalistycz-

ne, kwalifikacyjne, doskonalàce organizo-

wane przez Okr´gowà Izb´ Piel´gniarek

i Po∏o˝nych. Podnoszà swoje kwalifikacje

tak˝e w ramach studiów pomostowych.

W naszym gronie mamy kole˝anki, które

ju˝ posiadajà tytu∏ magistra i licencjata.

Prowadzone sà tak˝e szkolenia wewnàtrz-

oddzia∏owe oraz wewnàtrzszpitalne w tym

prowadzone przez piel´gniark´ epidemio-

logicznà.

: Co Pani u∏atwia i co utrud-
nia planowanie i realizowanie czynnoÊci kie-
rowniczych?
W.L.: Tak naprawd´ nie mam wi´kszych

utrudnieƒ, które mog∏yby negatywnie wp∏y-

nàç na sposób realizacji czynnoÊci kierowni-

czych. Najwa˝niejsza jest wspó∏praca i zro-

zumienie wÊród cz∏onków ca∏ego zespo∏u.

W∏aÊnie wzajemne zrozumienie i wspó∏pra-

ca ma zasadniczy wp∏yw na efektywnoÊç

i skutecznoÊç mojej pracy.

: Jakimi kryteriami kieruje si´
Pani przy ocenie pracy personelu? Przestrze-
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ganie jakich zasad u∏atwia kierowanie ze-
spo∏em?
W.L.: Przy ocenie pracy podleg∏ego perso-

nelu bior´ pod uwag´: terminowoÊç wyko-

nanych zadaƒ, umiej´tnoÊç pracy w zespole,

zaanga˝owanie w prac´, dyspozycyjnoÊç,

prawdomównoÊç, znajomoÊç standardów,

przepisów i procedur, umiej´tnoÊç planowa-

nia i organizowania pracy, jak równie˝ ko-

munikatywnoÊç, kreatywnoÊç.

Zasady, które u∏atwiajà mi kierowanie zespo-

∏em to mi´dzy innymi równe traktowanie

wszystkich pracowników, po-

dejmowanie wa˝nych decyzji

majàcych wp∏yw na prac´ per-

sonelu wspólnie. Ka˝dy ma

prawo przedstawiç swojà opi-

ni´, ale staram si´ równie˝

wspólnie rozwiàzywaç proble-

my, stanowimy przecie˝ ze-

spó∏.

: Czy chcia∏aby
Pani coÊ zmieniç w organizacji
w∏asnej pracy oraz zespo∏u pie-
l´gniarskiego i pomocniczego?
W.L.: Zawsze mo˝na coÊ

zmieniç, zawsze da si´ coÊ

zmieniç i to jest wa˝ne.

: Które badania
diagnostyczne narzàdu wzroku
wykonuje samodzielnie piel´-
gniarka w Oddziale Okuli-
stycznym i jakà potrafi obs∏ugi-
waç aparatur´ diagnostycznà?
W.L.: Na Oddziale Okuli-

stycznym piel´gniarka nie

wykonuje samodzielnie badaƒ

diagnostycznych, asystuje je-

dynie lekarzowi. Wi´kszoÊç

wysokospecja l istycznego

sprz´tu znajduje si´ w Porad-

ni Okulistycznej, która jest usytuowana

przy Oddziale i z uwagi na to pacjent ho-

spitalizowany wszystkie badania diagno-

styczne wykonywane ma przez personel

w niej zatrudniony.

: Jakie najcz´Êciej rozpoznawa-
ne sà problemy piel´gnacyjne u pacjentów do-
ros∏ych po zabiegach operacyjnych?
W.L.: U pacjentów doros∏ych po zabiegach

operacyjnych najcz´stszym problemem pie-

l´gnacyjnym jest samodzielne zakraplanie

oka. Pacjent musi przestrzegaç pewnych za-

sad, zachowaç pe∏ne bezpieczeƒstwo higieny

narzàdu wzroku. Du˝ym utrudnieniem dla

pacjentów po zabiegach operacyjnych jest

ma∏y stopieƒ samodzielnoÊci przy najprost-

szych czynnoÊciach ˝ycia codziennego tj.

spo˝ywanie posi∏ków, wykonanie toalety, sa-

modzielne poruszanie si´.

: Jednà z umiej´tnoÊci piel´-
gniarki jest edukacja pacjentów w zakresie
higieny narzàdu wzroku. Prosz´ wskazaç

podstawowe zalecenia, jakie
przekazuje najcz´Êciej piel´-
gniarka hospitalizowanym
pacjentom.
W.L.: Pacjent opuszczajàcy

nasz Oddzia∏ Okulistyczny

otrzymuje szczegó∏owe zale-

cenia jak ma post´powaç. Zo-

staje poinformowany ustnie

i otrzymuje specjalnà ulotk´,

w której jest opisane bardzo

dok∏adnie, jak ma post´po-

waç w swojej jednostce cho-

robowej. W zaleceniach jest

uj´te: jak d∏ugo goi si´ oko

po zabiegu, ˝e nale˝y prowa-

dziç oszcz´dzajàcy tryb ˝ycia,

unikaç wysi∏ku fizycznego.

Pacjent jest edukowany jak

prawid∏owo u˝ywaç kropli,

w jaki sposób zakraplaç lek do

worka spojówkowego, w ja-

kim przypadku nale˝y si´ na-

tychmiast zg∏osiç do szpitala.

Sposób przekazania informa-

cji jest dostosowany do wieku

pacjenta oraz jego jednostki

chorobowej.

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

▼

Szanowne Kole˝anki i Koledzy
W zwiàzku z brakiem programów ramowych kursów w zakresie piel´gniarstwa okulistycznego zach´cam do przy-
gotowania programu  szczegó∏owego Kursu Dokszta∏cajàcego z Piel´gniarstwa Okulistycznego. Warto wykorzystaç
ogromny dorobek naukowy w okulistyce w województwie Êlàskim, doÊwiadczenia piel´gniarek i lekarzy pracujàcych
w renomowanych oÊrodkach w tej dziedzinie.
W projektowaniu struktury ramowego programu kursu dokszta∏cajàcego nale˝y uwzgl´dniç wytyczne Centrum
Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Osoby zainteresowane prosz´ o kontakt z Dzia∏em Kszta∏-
cenia OIPiP.
Zach´cam do podj´cia wyzwania.

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

Mariola Bartusek
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Zmiany zachodzàce w sektorze ochrony

zdrowia i w jego otoczeniu wymuszajà

zapotrzebowanie na nowoczesnà wiedz´

z zakresu zarzàdzania tymi organizacjami

oraz zarzàdzania w tych organizacjach.

Wzrasta zainteresowanie problematykà po-

dejmowania Êwiadomych, czyli systemo-

wych i planowych dzia∏aƒ ukierunkowanych

na podnoszenie jakoÊci us∏ug zdrowotnych

w Polsce oraz na osiàganie wi´kszej efektyw-

noÊci [1]. 

Dla wielu organizacji systemy zarzàdza-

nia jakoÊcià (SZJ) stanowià istotne, a zara-

zem skuteczne, narz´dzie realizacji strategii

rozwoju s∏u˝àce doskonaleniu procesów

oraz poprawie pozycji konkurencyjnej [2].

Jednostki ochrony zdrowia, które opracowa-

∏y i wdro˝y∏y SZJ w oparciu o wymagania

normy ISO 9001:2000, podejmujà próby

przechodzenia od zarzàdzania funkcjami,

z charakterystycznym dla nich podzia∏em or-

ganizacji na piony i komórki odpowiedzial-

ne tylko za realizacj´ swoich wyodr´bnio-

nych zadaƒ, do zarzàdzania procesami lub

wiàzkami procesów.

Istota podejścia 
procesowego

PodejÊcie procesowe pozwala spojrzeç

na organizacj´ poprzez zachodzàce we-

wnàtrz niej procesy (g∏ówne, pomocnicze,

zarzàdcze), czyli ciàgi dzia∏aƒ i czynnoÊci,

których celem jest dostarczenie odbiorcy fi-

nalnemu wysokiej jakoÊci produktów lub

us∏ug. Dzia∏ania ukierunkowane na tworze-

nie wartoÊci dla klienta, które sk∏adajà si´

na procesy, stanowià podstaw´ koncepcji

procesowego zarzàdzania [3]. W literaturze

przedmiotu spotkaç mo˝na ró˝ne okreÊle-

nia terminu proces. Jedni autorzy definiujà

proces jako logiczny ciàg nast´pujàcych po

sobie lub równoleg∏ych czynnoÊci, które

prowadzà do spe∏niania oczekiwaƒ klienta,

poprzez dostarczenie mu wyrobów, czy

us∏ug zgodnych z jego wymaganiami. Pro-

ces, wed∏ug nich, odzwierciedla kolejnoÊç

dzia∏aƒ, które powi´kszajà wartoÊç wytwo-

rzonych dóbr na wyjÊciu w stosunku do na-

k∏adów poniesionych na wejÊciu [4].

W przekonaniu innych autorów, proces sta-

nowi ∏aƒcuch sekwencyjnych czynnoÊci,

które transformujà mierzalne wejÊcia (ma-

teria∏y, informacje, ludzie, urzàdzenia, me-

tody) w mierzalne wyjÊcia (produkty, us∏u-

gi, informacje) [5]. Organizacja zoriento-

wana procesowo odbiega od klasycznych

schematów organizacji, przedstawianych

w uk∏adzie funkcjonalnym. Opiera si´ bo-

wiem na poziomym uk∏adzie trzech ele-

mentów, tj. nak∏adów, transformacji i efek-

tów oraz powiàzaƒ mi´dzy nimi. Najogól-

niej jej istot´ mo˝na przedstawiç w postaci

schematu:

Wejścia (nakłady)

Transformacja (procesy i działania)

Wyjścia (efekty)

Najwa˝niejszym s∏owem w definicji pro-

cesu, wed∏ug M. Hammera, jest klient. Jego

zdaniem, perspektywa procesu wymaga, aby

zaczynaç od klientów i ich wymagaƒ a na-

st´pnie cofaç si´, konfigurujàc tak procesy

wewnàtrz organizacji, aby uzyskaç wynik

zgodny z ich oczekiwaniami. Organizacja,

która nie skupia si´ na swoich klientach i na

swoich procesach, tworzàcych wartoÊç dla

nich, nie b´dzie w stanie utrzymaç si´ d∏ugo

na rynku [6]. Orientacja na klienta, zarówno

zewn´trznego (pacjent i jego rodzina), jak

i wewn´trznego (pracownicy), powinna byç

zatem podstawà projektowania procesów

w placówkach ochrony zdrowia. Procesowe

podejÊcie opiera si´ na poj´ciu ∏aƒcucha war-

toÊci, w którym ka˝dy etap procesu ma za

zadanie wnosiç swój wk∏ad do powi´kszania

wartoÊci dodanej wyrobu lub us∏ugi. Pod-

kreÊlenia wymaga fakt, i˝ ∏aƒcuch wartoÊci

nie powinien byç obcià˝ony kosztami dzia-

∏aƒ nie generujàcymi wartoÊci lub nadmier-

nà liczbà dzia∏aƒ wspierajàcych [7]. 

Implementacja podejÊcia procesowego

do zarzàdzania organizacjami nie posiada

jednolitej metodyki. W literaturze zagadnie-

nie to jest ró˝nie interpretowane. Poni˝ej

przedstawiono cztery etapy wdra˝ania i re-

alizowania zarzàdzania procesowego. [8]:

1. Identyfikacja i klasyfikacja procesów realizo-
wanych w organizacji. Obejmuje m.in.:

okreÊlenie potrzeb i oczekiwaƒ klientów

oraz dostawców; wyodr´bnienie proce-

sów podstawowych (kluczowych z uwagi

na przyj´tà strategi´ organizacji); analizo-

wanie procesów z punktu widzenia celów,

które dzi´ki nim majà byç osiàgane; okre-

Êlenie niezb´dnych zasobów do prawid∏o-

wego przebiegu procesu; wskazanie w∏a-

Êcicieli i klientów procesu; precyzyjne

okreÊlenie zakresu uprawnieƒ oraz odpo-

wiedzialnoÊci za przebieg i wynik proce-

su; przep∏yw dokumentów.

2. Ocena efektywnoÊci realizowanych procesów.
Obejmuje ocen´ satysfakcji klientów; wy-

Aldona Michalska ● Piel´gniarka, mgr marketingu i zarzàdzania,

SPSK Nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. Leszka Gieca

Zastosowanie podejścia procesowego 
w zarządzaniu jakością usług zdrowotnych
Przemiany spo∏eczno-gospodarcze i transformacje systemowe w ostatnich 
latach nie pozosta∏y bez wp∏ywu na funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia.
PrzejÊcie z systemu centralnie administrowanego na system dzia∏ajàcy 
wed∏ug mechanizmów rynkowych spowodowa∏o, i˝ istotnego znaczenia 
nabra∏o zagadnienie budowania konkurencyjnoÊci i kszta∏towania atrybutów
przewagi konkurencyjnej. Kategorii jakoÊci Êwiadczonych us∏ug nie postrze-
gano dotychczas jako rynkowego, strategicznego parametru konkurencyjnoÊci.
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∏onienie procesów wymagajàcych

usprawnieƒ oraz wskazanie nowych pro-

cesów.

3. Doskonalenie i projektowanie (nowych) pro-
cesów oraz ich wdro˝enie. Podejmowane

dzia∏anie polega na zorganizowaniu ze-

spo∏ów procesowych i przydzieleniu za-

sobów.

4. Pomiar i analiza. Obejmuje pomiar

(m.in.: wed∏ug kryterium jakoÊci, kosztu

i czasu) i analiz´ zarówno satysfakcji klien-

ta, jak i przebiegu oraz wyniku procesów.

Podejście procesowe
a kształtowanie jakości 
usług zdrowotnych

Norma ISO 9001:2000, b´dàca podsta-

wà budowy sprawnego SZJ, zach´ca do

przyjmowania podejÊcia procesowego do za-

rzàdzania organizacjà i zachodzàcymi w niej

procesami oraz ustawicznego ich doskonale-

nia [9]. Kierownictwo i personel jednostki

ochrony zdrowia stajà zatem w obliczu ko-

niecznoÊci prze∏o˝enia wieloaspektowej ka-

tegorii jakoÊci Êwiadczeƒ zdrowotnych na

konkretne ciàgi dzia∏aƒ, czyli na procesy oraz

ocen´ ich wyników [10].

Proces w placówkach zdrowia, rozumia-

ny jest jako ca∏oÊç post´powania z pacjentem

od momentu wejÊcia do zak∏adu do momen-

tu wyjÊcia z zak∏adu. Dzi´ki takiemu podej-

Êciu mo˝liwe jest spojrzenie na poszczególne

us∏ugi zdrowotne przez pryzmat powiàzaƒ

mi´dzy nimi i wzajemnego oddzia∏ywania.

W zak∏adach opieki zdrowotnej, podobnie

jak w ka˝dej innej organizacji, mo˝na wyró˝-

niç nast´pujàce rodzaje procesów [11]:

• podstawowe (biznesowe) – s∏u˝à realizacji

podstawowych celów organizacji (tworzà

∏aƒcuch wartoÊci). Obejmujà ca∏y cykl po-

st´powania z pacjentem od momentu, kie-

dy zwraca si´ on po opiek´ do chwili, gdy

przestaje z niej korzystaç. Dotyczà wielu

dzia∏ów i jednostek organizacyjnych

Êwiadczeniodawcy. 

• pomocnicze (wspierajàce) – „niewidocz-

ne” dla klientów zewn´trznych, czyli pa-

cjentów i ich rodzin, ale istotne dla funk-

cjonowania organizacji; zwiàzane z za-

pewnieniem zasobów i informacji do pro-

cesów podstawowych.

• Zarzàdcze – zapewniajà sprawne dzia∏anie

Êwiadczeniodawcy (administrowanie); za-

rzàdzajà wy˝ej wymienionymi procesami.

Dla kluczowych, wa˝nych procesów nie-

zb´dne jest okreÊlenie nast´pujàcych wielko-

Êci: celu, w∏aÊciciela procesu (kierownictwo

zak∏adu, lekarze, piel´gniarki, po∏o˝ne, ra-

diolodzy, laboranci oraz inni pracownicy od-

powiedzialni za przebieg procesu tworzenia

jakoÊci us∏ugi medycznej), wejÊç i wyjÊç pro-

cesu, dzia∏aƒ, wyniku, wskaêników procesu

oraz mo˝liwoÊci poprawy [10]. 

Reasumujàc, placówka ochrony zdrowia

wykorzystujàca podejÊcie procesowe

w kszta∏towaniu jakoÊci Êwiadczonych

us∏ug, powinna zidentyfikowaç realizowane

w niej procesy, okreÊliç ich sekwencje i wza-

jemne oddzia∏ywanie, a nast´pnie na bie˝àco

prowadziç monitoring procesów. Pomiar

i analiza zarówno percepcji zadowolenia

klienta, jak i przebiegu oraz wyniku proce-

sów stanowi podstaw´ podj´cia w organiza-

cji dzia∏aƒ doskonalàcych lub korygujàcych

i zapobiegawczych. 

Norma ISO 9001:2000 silniej akcentuje

znaczenie klienta w funkcjonowaniu organi-

zacji. PodkreÊla, i˝ uzasadnieniem w∏aÊciwe-

go podejÊcia do jakoÊci jest przede wszyst-

kim wzrost oczekiwaƒ klienta, a g∏ówny cel

firmy to zaspokojenie jego potrzeb i wyma-

gaƒ [12]. Niezwykle istotne w tym kontek-

Êcie jest uznanie podmiotowoÊci pacjenta, co

wià˝e si´ z koniecznoÊcià reorientacji po-

strzegania jego roli w relacji z zak∏adem

opieki zdrowotnej. Pacjenta nie traktuje si´

w kategorii jednostki chorobowej czy przy-

padku klinicznego, ale jako osob´ o okreÊlo-

nych potrzebach i preferencjach. Pacjent,

który posiada coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç

konsumenckà, staje si´ aktywnym uczestni-

kiem rynku – swoistym klientem. Postrzega

on nie tylko jakoÊç technicznà us∏ugi, b´dàcà

rezultatem procesu Êwiadczenia z czysto me-

rytorycznego, klinicznego punktu widzenia

(chocia˝ w ograniczonym zakresie z uwagi

na zjawisko tzw. asymetrii informacji, jaka

istnieje mi´dzy lekarzem a pacjentem), ale

przede wszystkim poddaje subiektywnej

ocenie cechy potencja∏u i procesu Êwiadcze-

nia us∏ugi (np. zasoby materialne Êwiadcze-

niodawcy, otoczenie, empati´ personelu, re-

lacje interpersonalne), sk∏adajàce si´ na ja-

koÊç funkcjonalnà us∏ugi. JakoÊç funkcjonal-

na okreÊlana jest jako wynik komparatywnej

oceny dwóch elementów: us∏ugi doÊwiad-

czanej i oczekiwaƒ wobec niej projektowa-

nych [13]. Ró˝nica mi´dzy us∏ugà oczeki-

wanà a faktycznie otrzymanà decyduje o po-

ziomie satysfakcji pacjentów, ich zaufaniu

i w efekcie mo˝e prze∏o˝yç si´ na sukces ryn-

kowy jednostki.

Podstawowe znaczenie dla zarzàdzania

jakoÊcià us∏ug zdrowotnych ma zaanga˝o-

wanie wszystkich pracowników, a zw∏aszcza

kadry kierowniczej. Konkurowanie na rynku

pod wzgl´dem jakoÊci oferowanych us∏ug

wymusza proces ciàg∏ego rozwoju potencja-

∏u spo∏ecznego. Od kwalifikacji, umiej´tno-

Êci, motywacji i zaanga˝owania wszystkich

pracowników zale˝y nie tylko realna jakoÊç

us∏ugi, ale tak˝e jakoÊç postrzegana, która

cz´sto gwarantuje uznanie i zaufanie spo-

∏eczne, wp∏ywajàc na kreowanie pozytywne-

go wizerunku danej placówki.

Instytucje opieki zdrowotnej muszà za-

tem dà˝yç do ustawicznego doskonalenia

swoich procesów dla utrzymania silnej pozy-

cji na rynku oraz zapewnienia zadowolenia

i satysfakcji wszystkim interesariuszom.

W przypadku s∏u˝by zdrowia, gdzie ˝ycie

i zdrowie pacjenta powinny byç najwa˝niej-

szym priorytetem, jakoÊç Êwiadczonych

us∏ug jest kategorià podstawowà.
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Czas się obudzić, aby podjąć wyzwanie cz. II
Wzmocnienie monitorowania zaka˝eƒ
mo˝na osiàgnàç poprzez:
1. ObecnoÊç piel´gniarek epidemiologicz-

nych w oddzia∏ach szpitalnych oraz reje-

strowania ka˝dego przypadku podania

antybiotyku w procesie terapeutycznym,

gdy˝ jednym z warunków rozpoznania

zaka˝enia jest fakt, ˝e lekarz zleci∏ stoso-

wanie antybiotyku z powodu zaka˝enia. 

2. Zwi´kszenie liczby wysokospecjali-

stycznych badaƒ mikrobiologicznych

w tym badaƒ zwiàzanych z biologià mo-

lekularnà oraz oznaczaniem st´˝eƒ w su-

rowicy krwi antybiotyków.

3. Utworzenie Zak∏adu Epidemiologii i Mi-

krobiologii Klinicznej w∏aÊciwie wyposa-

˝onego i spe∏niajàcego wymogi obowià-

zujàcych przepisów prawnych w zakresie

diagnostyki mikrobiologicznej i nadzoru

nad zaka˝eniami szpitalnymi.

4. Zwi´kszenie efektywnoÊci programów

edukacyjnych personelu medycznego

opartych na danych z w∏asnej bazy epide-

miologicznej.

5. Dostarczanie aktualnych danych epide-

miologicznych do podejmowania decyzji

zwiàzanych z terapià, profilaktykà czy in-

terwencjà.

6. Analiz´ danych epidemiologicznych w za-

kresie mechanizmów opornoÊci biolo-

gicznych czynników chorobotwórczych,

gdy˝ tyle wiemy ile wykonujemy badaƒ

mikrobiologicznych.

7. Personifikacj´ osób, gdy˝ do rozwiàzywa-

nia problemów dotyczàcych zdrowia pu-

blicznego dochodzi si´ nie poprzez ano-

nimowoÊç.

Szpitalny program monitorowania

i kontroli zaka˝eƒ powinien uwzgl´d-

niaç przede wszystkim zapewnienie i po-

praw´ jakoÊci wykonywanych procedur

medycznych. Akredytacja jest uznanym

i cenionym na ca∏ym Êwiecie narz´dziem

poprawy jakoÊci Êwiadczonych us∏ug me-

dycznych. KorzyÊci z akredytacji nie ogra-

niczajà si´ tylko do pacjenta ale sà warto-

Êcià dodatnià dla zarzàdzania funkcjono-

waniem nadzoru nad zaka˝eniami szpital-

nymi. Kwestie jakoÊci porusza artyku∏ 11.1

Ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku, który

mówi: „Kierownicy ZOZ udzielajàcy

Êwiadczeƒ zdrowotnych sà obowiàzani do

monitorowania czynników alarmowych

i zaka˝eƒ zwiàzanych z udzielaniem Êwiad-

czeƒ zdrowotnych i podejmowania dzia∏aƒ

zapobiegajàcych szerzeniu si´ zaka˝eƒ

i chorób zakaênych zgodnych z lokalnà ba-

zà epidemiologicznà”.

Jak przedstawia si´ zatem sytuacja epide-

miologiczna w zakresie nadzoru nad zaka˝e-

niami szpitalnymi w Europie i Polsce.

Na podstawie raportu ECDPC (Europej-

skiego Centrum Kontroli Chorób i ich Pro-

filaktyki) opracowanego dla 27 krajów Unii

Europejskiej mo˝na stwierdziç, ˝e w 2008

roku zaka˝eniu szpitalnemu uleg∏o 4 milio-

ny osób, co stanowi∏o 10% wszystkich ho-

spitalizowanych. Ogólna cz´stoÊç zaka˝eƒ

szpitalnych w Europie wynosi 5-10%.

Z grupy osób z objawami HAI zmar∏o

37.000, co stanowi 0.9%.

Najcz´stsze formy kliniczne zaka˝eƒ to:

zaka˝enie uk∏adu moczowego – ZUM (32%

wszystkich zaka˝eƒ szpitalnych), zaka˝enia

miejsca operowanego – ZMO (22%), zapa-

lenia p∏uc – ZUO (15%), zaka˝enia krwi –

ZUN (14%).

WPolsce na podstawie danych Polskie-

go Towarzystwa Zaka˝eƒ Szpital-

nych cz´stoÊç zaka˝eƒ szpitalnych szacowa-

na jest na poziomie 7-10 %, a wskaênik

ÊmiertelnoÊci dla wszystkich form klinicz-

nych zaka˝eƒ na poziomie 6,9%.

Najcz´stsze formy kliniczne zaka˝eƒ to:

zaka˝enie uk∏adu moczowego – ZUM (34%

wszystkich zaka˝eƒ szpitalnych), zaka˝enia

miejsca operowanego – ZMO (17%), zapa-

lenia p∏uc – ZUO (15%), zaka˝enia krwi –

ZUN (14%).

Ocenia si´, ˝e rocznie z powodu zaka˝eƒ

szpitalnych umiera w Polsce oko∏o 10.000

pacjentów, zatem wi´cej, ani˝eli w wyniku

wypadków drogowych. W 2008 roku na

polskich drogach mia∏y miejsce 49054 wy-

padki. W wyniku wypadków Êmierç ponio-

s∏o 5,5 tys. osób a ponad 62 tys. odnios∏o ra-

ny. W 2008 roku gin´∏o na naszych drogach

148 osób na jeden milion mieszkaƒców.

Dane WHO – Âwiatowej Organizacji

Zdrowia dokumentujà rocznà liczb´ zgo-

nów spowodowanych chorobami infekcyj-

nymi na oko∏o 15 ml ludzi.

W ciàgu jednej godziny umiera z powo-

du chorób zakaênych oko∏o 1500 osób, po-

nad po∏owa z nich to dzieci w wieku poni˝ej

pi´ciu lat. 

Dziennie umiera w Polsce oko∏o 1000

osób, w tym nieco mniej ni˝ 500 na choro-

by uk∏adu krà˝enia, 240-250 na nowotwory

z∏oÊliwe, a 70 z powodów wypadków, ura- ▼
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zów i zatruç. Zapobieganie zaka˝eniom rany

operacyjnej zosta∏o uznane zarówno w Pol-

sce jak i na Êwiecie za jeden z priorytetów

chirurgii ze wzgl´du na wysokie koszty le-

czenia. Cz´stoÊç zaka˝eƒ miejsca operowa-

nego w Europie wynosi∏a 1,5%-20% co po-

wodowa∏o wyd∏u˝enie czasu hospitalizacji

chorego chirurgicznie o 9,8 dni, a koszty le-

czenia jednego zaka˝enia szacowane by∏y na

1862 do 4047 euro. Ca∏kowity koszt lecze-

nia wszystkich zaka˝eƒ u chorych chirurgicz-

nych szacowany by∏ w tym czasie na 1,47-

19,1 biliona euro.

WielooÊrodkowy amerykaƒski program

ACS-NSQIP (American College of Surge-

ons National Surgical Quality Improve-

ment Program) do którego przystàpi∏o 117

szpitali sektora prywatnego i obj´∏o 114

tys. pacjentów leczonych przez chirurgów

ogólnych i naczyniowych pozwoli∏ stwier-

dziç, ˝e przyczyny zaka˝eƒ ran zale˝à od

organizacji pracy i specyfiki szpitala (wy˝-

sze ryzyko w du˝ych szpitalach, prowadzà-

cych szkolenia i posiadajàcych mniej do-

Êwiadczony personel medyczny), przed∏u-

˝ania czasu trwania poszczególnych rodza-

jów operacji, st´˝enia hemoglobiny u cho-

rych przed zabiegiem, liczby przetoczonych

jednostek krwi i nieadekwatnej antybioty-

koterapii.

Obecny problem zdrowia publicznego

to szybki wzrost zjawiska wieloopornoÊci

czynników etiologicznych zaka˝eƒ w tym

grzybów, coraz mniejsza liczba skutecznych

i bezpiecznych antybiotyków. Z wprowa-

dzaniem nowych antybiotyków powstajà

nowe zagro˝enia biologiczne. Cz´stoÊç za-

ka˝eƒ szpitalnych niepokojàco roÊnie. Ro-

Ênie równie˝ wspó∏czynnik umieralnoÊci

ogólnej. Najwy˝szy wspó∏czynnik umieral-

noÊci wyst´puje w przypadku zaka˝eƒ ∏o˝y-

ska naczyniowego zwiàzanego z cewnikami

naczyniowymi. W badaniu epidemiologicz-

nym zajmujàcym si´ ÊmiertelnoÊcià pacjen-

tów hospitalizowanych w oddzia∏ach inten-

sywnej terapii jak i poza nimi wykazano, ˝e

najwy˝szy wskaênik ÊmiertelnoÊci dla pa-

cjentów leczonych poza oddzia∏ami inten-

sywnej terapii dotyczy∏ zaka˝eƒ krwi powo-

dowanych przez grzyby Candida spp. i wy-

nosi∏ 29%, nast´pnie pa∏eczek Pseudomo-

nas aeruginosa (27,6%) oraz Acinetobacter

baumannii (16,3%). Gronkowce o cesze

biochemicznej koagulaza-ujemne powodo-

wa∏y ÊmiertelnoÊç na poziomie 13,8%.

W przypadku pacjentów leczonych w od-

dzia∏ach intensywnej terapii ÊmiertelnoÊç

z powodu zaka˝eƒ odcewnikowych dla

Candida spp. wynosi∏a 39,2% a Pseudomo-

nas aeruginosa 38,7%, Acinetobacter bau-

mannii 34% i gronkowców koagulazo-

ujemnych 20,7%.

Z grzybów dro˝d˝opodobnych najwy˝-

szà ÊmiertelnoÊç rejestruje si´ w przypadku

zaka˝eƒ inwazyjnych zwiàzanych z Candida

tropicalis (59%), Candida glabrata (50%),

Candida albicans (47%) oraz Candida pa-

rapsilosis (28%).

Zaka˝enia szczepami bakteryjnymi opor-

nymi na szereg grup terapeutycznych nie na-

le˝à do rzadkoÊci. Dlatego w ka˝dej sytuacji

klinicznej oraz decyzji lekarza o podaniu an-

tybiotyku powinien byç pobrany materia∏

biologiczny z miejsca zaka˝enia do rutyno-

wej diagnostyki mikrobiologicznej celem

identyfikacji czynnika etiologicznego zaka-

˝enia, oceny mikrobiologicznej jego wzoru

opornoÊci oraz monitorowania przez mikro-

biologa skutecznoÊci leczenia. 

Wraz z Zespo∏em ds. zaka˝eƒ szpitalnych

mikrobiolog powinien prowadziç kontrol´

epidemiologicznà, której celem winno byç

monitorowanie szczepów opornych i ogra-

niczenie narastania opornoÊci w wyniku nie-

w∏aÊciwego stosowania rekomendacji post´-

powania w profilaktyce i terapii antybioty-

kowej w szpitalu. Te czynnoÊci diagnostycz-

ne sà uwarunkowane zrozumieniem dyrekcji

szpitala programu nadzoru nad zaka˝eniami

zwiàzanymi z udzielaniem Êwiadczeƒ me-

dycznych, za∏o˝eƒ szpitalnej polityki anty-

biotykowej, roli receptariusza szpitalnego

oraz znaczenia szpitalnej mikrobiologii kli-

nicznej i piel´gniarek epidemiologicznych

w nadzorze nad zaka˝eniami.

Tworzenia lokalnej bazy epidemiologicz-

nej dla opracowania i aktualizacji standardów

farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zaka˝eƒ

i chorób zakaênych w szpitalu b´dàcym zada-

niem Komitetu kontroli zaka˝eƒ pozwala na

obni˝enie kosztów leczenia, wspó∏czynnika

umieralnoÊci hospitalizowanych pacjentów

z powodu nieadekwatnej antybiotykoterapii

oraz monitorowanie zjawiska wielooporno-

Êci drobnoustrojów, a tak˝e przyczyn jego

powstawania i rozprzestrzenianie si´ w Êro-

dowisku szpitalnym.

Co jest dobre i s∏uszne? Kto z nas mo˝e

to wiedzieç? Zbli˝a si´ jednak dzieƒ, na razie

bardzo odleg∏y, gdzie znane Êcieraç si´ b´-

dzie z nieznanym. Czasem drobiazg mo˝e

zmieniç wszystko to, co w nadzorze nad za-

ka˝eniami szpitalnymi jest wa˝ne i racjonal-

ne, poniewa˝ je˝eli czegoÊ nie widaç to nie

znaczy, ˝e nie istnieje. 
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Uczestnicy kolejnej konferencji organi-

zowanej przez Zespó∏ po∏o˝nych przy

Okr´gowej Radzie Piel´gniarek Po∏o˝nych

w Katowicach oraz Oddzia∏ Wojewódzki

Polskiego Towarzystwa Po∏o˝nych w Kato-

wicach spotkali si´ 12 i 13 czerwca br. w Ka-

towicach. Konferencj´ pt. „Po∏o˝na w s∏u˝-

bie nie tylko u bociana” patronatem nauko-

wym obj´∏a prof. dr hab. n. med. Violetta

Skrzypulec, Kierownik Katedry Zdrowia

Kobiety i Dziekan Wydzia∏u Opieki Zdro-

wotnej Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach.

Konferencj´ otworzy∏y powitaniem goÊci

przewodniczàce: Zespo∏u po∏o˝nych przy

ORPiP w Katowicach mgr Joanna Kuênik

oraz Oddzia∏u Wojewódzkiego

Polskiego Towarzystwa Po∏o˝-

nych dr n. med. Ewa Tobor.

Prof. V. Skrzypulec referatem

„JakoÊç ˝ycia kobiet dotkni´tych

chorobà nowotworowà” rozpo-

cz´∏a cz´Êç merytorycznà

i wprowadzi∏a w zakres zagad-

nieƒ I dnia obrad. Choroby no-

wotworowe stanowià dla kobiet

nimi dotkni´tych nie tylko ob-

cià˝enie natury medycznej, ale

sà sporym wyzwaniem psycho-

spo∏ecznym. Dlatego osoby

chore nie powinny zostawaç sa-

me z tym problemem. Potrze-

bujà zarówno formy wsparcia

indywidualnego, jak i instytu-

cjonalnego. Kolejnym prelegentem by∏ dr

Jan Hliniak, który przedstawi∏ „Podstawy

skriningu i jego wartoÊç w diagnostyce raka

piersi”. Mówi∏ o wa˝noÊci wykonywania

ró˝nego rodzaju badaƒ w celu szybkiego

rozpoznawania nowotworów. 

Wybrane metody rozpoznawania nowo-

tworów sutka przedstawi∏a lek. med. K. Ste-

inhof-Radwaƒska w prezentacji „Metody

diagnostyki obrazowej raka piersi”. Zagad-

nienia omawiajàce „Post´powanie diagno-

styczno-terapeutyczne w przypadku niepra-

wid∏owego wyniku cytologicznego” omówi∏

dr S. Owczarek. WyjaÊni∏ uczestnikom, co

kryje si´ za u˝ywanymi skrótami w wyni-

kach badaƒ cytologicznych, a tak˝e zapropo-

nowa∏ algorytm post´powania w zale˝noÊci

od uzyskanego wyniku. 

Dr Andrzej Czuba z Wojewódzkiego

OÊrodka Koordynujàcego wskaza∏ na „Za∏o-

˝enia i EfektywnoÊç Populacyjnego Programu

Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania

Raka Szyjki Macicy”. Na pozytywny sygna∏,

jakim jest zwi´kszajàca si´ zg∏aszalnoÊç kobiet

w ostatnich dwóch latach trwania Programu

negatywnie rzutuje fakt, ˝e jednak nie ka˝da

kobieta ma ÊwiadomoÊç potrzeby wykonywa-

nia badaƒ cytologicznych. Analizujàc wyniki

zaobserwowano okresowe wzrosty zg∏aszal-

noÊci, wyraênie zwiàzane z dzia∏aniami pro-

mocyjnymi: imienne zaproszenia Narodowe-

go Funduszu Zdrowia, spoty telewizyjne,

kampania prasowa czy dzia∏alnoÊç w terenie.

Na stopieƒ zg∏aszalnoÊci wp∏ywa równie˝

dzia∏alnoÊç po∏o˝nych, stanowiàc ok. 10%

odsetek wÊród kobiet wykonujàcych badania. 

Warsztatowy charakter wyk∏adu zapropo-

nowa∏a po∏o˝na, specjalistka Maria ˚aliƒska

pokazujàc „Nowe techniki samobadania

piersi”. Metoda Mammacare jest bardzo ob-

razowà metodà samobadania piersi pozwala-

jàcà dok∏adnie oceniç ka˝dy fragment gru-

czo∏u w trzech stopniach nat´˝enia ucisku.

Wykrycie nieprawid∏owoÊci powinno byç

sygna∏em do zasi´gni´cia szybkiej konsulta-

cji ze specjalistà. 

Kolejny dzieƒ konferencji poÊwi´cony

by∏ aspektom administracyjno-prawnym

i nowym technikom medycznym. „Kompe-

tencje po∏o˝nej podstawowej opieki zdro-

wotnej. Organizacja pracy po∏o˝nej rodzin-

nej” to temat wyk∏adu mgr B. Gardyjas.

ZnajomoÊç przepisów regulujàcych zawód

po∏o˝nej jest niezwykle wa˝na w codziennej

praktyce, bowiem przekraczanie uprawnieƒ

lub zaniechanie dzia∏ania mo˝e byç bardzo

brzemienne w skutkach. Pokrewnym tema-

tem by∏a prelekcja mgr G. Bieniek; „Odpo-

wiedzialnoÊç zawodowa po∏o˝-

nej poz”. Ciekawym uj´ciem by-

∏o przedstawienie rodzajów od-

powiedzialnoÊci zawodowej po-

∏o˝nej oraz ich zakres w zale˝no-

Êci od formy Êwiadczenia us∏ug.

Krok po kroku w procedur´

„Kontraktowania Êwiadczeƒ po-

∏o˝nej poz” wprowadzi∏a s∏ucha-

czy mgr E. Pietrzyk. Przedstawi-

∏a niezb´dne akty prawne, wska-

za∏a wymogi i mo˝liwoÊci dzia-

∏ania po∏o˝nej jako Êwiadczenio-

dawcy us∏ug medycznych. Na

zakoƒczenie cz´Êci merytorycz-

nej by∏ wyk∏ad poÊwi´cony „Za-

stosowaniu NaProTechnology

(Natural Proceative Technolo-

gy) w wielu jednostkach chorobowych”

przedstawiony przez lek. med. D. Miku∏´-

Weso∏owskà i lek. med. M. Weso∏owskiego. 

Konferencja pozwoli∏a nie tylko na wy-

s∏uchanie ciekawych prelekcji, ale równie˝ na

wyjaÊnienie wielu wàtpliwych kwestii pod-

czas paneli dyskusyjnych. Mi∏ym akcentem

na zakoƒczenie by∏o tradycyjne ju˝ losowa-

nie nagród rzeczowych ufundowanych przez

sponsorów. Pomimo faktu, ˝e konferencja

dobieg∏a koƒca, uczestniczki ˝egna∏y si´

z uÊmiechami na twarzach i s∏owami: „Do

zobaczenia za rok!”. ■

Barbara Kotlarz ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, SUM w Katowicach,

Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa Katedry Zdrowia Kobiety

Relacja z konferencji „Położna w służbie nie tylko u bociana”
Katowice 12-13 czerwca 2009

Komitet Organizacyjno-Naukowy oraz prelegenci Konferencji
„Położna w służbie nie tylko u bociana” 
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Kalendarz planowanych wydarzeƒ na

wrzesieƒ jest zawsze bardzo bogaty.

I tym razem nie ominà∏ VI Konferencji Za-

gro˝enia pracy zawodowej a zdrowie perso-

nelu medycznego gdzie przewodnim tema-

tem by∏o Zapewnij bezpieczeƒstwo sobie

i pacjentowi.

W dniu 9.09.2009 r. grono sta∏ych od-

biorców tej tematyki (130 osób) spotka∏o si´

w goÊcinnych murach Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja

Miel´ckiego, który wraz z Polskim Towarzy-

stwem Piel´gniarskim (Zarzàdem Oddzia∏u

w Katowicach i Ko∏em Terenowym Szpitala)

by∏ organizatorem. 

Do wspó∏pracy zaproszony zosta∏ Okr´-

gowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Pa-

tronat medialny nad Konferencjà objà∏ Ma-

gazyn Piel´gniarki i Po∏o˝nej, Okr´gowa

Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych oraz Biuletyn

Nasze Sprawy, OPM - Ogólnopolski Prze-

glàd Medyczny i PROMOTOR- bezpie-

czeƒstwo, komfort, praca. 

Konferencj´ otworzy∏a powitaniem goÊci

Wiceprzewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego mgr

Danuta Rudzka-Cesarz oraz Przewodniczà-

ca Ko∏a Terenowego Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego mgr Zofia Pra˝ak. WÊród

zaproszonych goÊci byli mi´dzy innymi: Dy-

rektor Szpitala dr n. med. W∏odzimierz

Dziubdziela, Konsultant Krajowy w dziedzi-

nie piel´gniarstwa epidemiologicznego mgr

Beata Ochocka, Przewodniczàca Zespo∏u ds.

ochrony zdrowia piel´gniarek i po∏o˝nych

przy ORPiP w Katowicach mgr Barbara Ko-

tlarz, Prezes Âlàskiego Klubu Amazonek

mgr Halina Szajor. W imieniu Przewodni-

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

nych w Katowicach dr Marioli Bartusek

przes∏any list odczyta∏a Pani Maria Grabow-

ska: dzi´kujàc za zaproszenie z∏o˝y∏a ˝ycze-

nia owocnych obrad i interesujàcej dyskusji.

W dalszych s∏owach przekaza∏a: „MyÊl´, ˝e

Konferencja ta jest okazjà do zaprezentowa-

nia osiàgni´ç oraz wymiany poglàdów doty-

czàcych bezpieczeƒstwa personelu medycz-

nego”. Przewodniczàca Oddzia∏u Woje-

wódzkiego Polskiego Towarzystwa Po∏o˝-

nych w Katowicach dr n. med. Ewa Tobor

w liÊcie wyjaÊniajàcym nieobecnoÊç podkre-

Êli∏a, ˝e pok∏ada ogromne nadzieje, i˝ eduko-

wanie nas samych oraz wp∏ywanie na moty-

wacj´ do kreowania postaw prozdrowot-

nych jest Êrodkiem do poprawy postawy po-

noszenia odpowiedzialnoÊci za w∏asne zdro-

wie. Przewodniczàcy Okr´gowej Rady Le-

karskiej w Katowicach Maciej Hamankie-

wicz ˝yczy∏ udanej wymiany doÊwiadczeƒ

i dobrych podsumowaƒ.

Konferencje rozpoczà∏ wyk∏ad Zagro˝enia

uk∏adu mi´Êniowo-szkieletowego u osób pra-

cujàcych w szpitalach przy r´cznych pracach

transportowych, w którym mgr in˝. Rafa∏

Wójcicki z Okr´gowego Inspektoratu Pracy

w Katowicach podkreÊli∏, ˝e wiele osób Êro-

dowiska medycznego pracuje ponad swoje si-

∏y, nie zawsze stosujàc si´ do zasad i norm,

oraz przedstawi∏ ustalenia i efekty kontroli

minionego roku. Omówione równie˝ zosta∏y

przepisy dotyczàce tego problemu. 

Kolejnym tematem by∏a odpowiedê na

zaniepokojenie Êrodowiska piel´gniarskiego

problematykà kontraktów, które budzà wiele

kontrowersji i obaw: Indywidualna praktyka

piel´gniarska - Êwiadczenie us∏ug w miejscu

wezwania… Prezentacja przedstawiona przez

Barbar´ Pater - prowadzàcà Indywidualnà

Praktyk´ Piel´gniarskà. Tego rodzaju zacho-

wania spowodowane sà koniecznoÊcià zmia-

ny formy zatrudnienia, rezygnacjà z umowy

o prac´, utratà Êwiadczeƒ socjalnych, oraz

wi´kszà odpowiedzialnoÊcià zawodowà.

PodkreÊli∏a, ˝e brakuje jasno sprecyzowanego

ustawodawstwa. Ró˝nice pojawiajà si´ rów-

nie˝ w interpretacji obowiàzujàcych ju˝ prze-

pisów prawnych. Piel´gniarki decydujàc si´

na takà form´ zatrudnienia, stajà przed ci´˝-

kà próbà nowego doÊwiadczenia zawodowe-

go, którym podzieli∏a si´. 

O wszechobecnoÊci w naszym otoczeniu

pól elekromagnetycznych, cz´sto bardzo s∏a-

bych, ale te˝ o znacznych nat´˝eniach, mó-

wi∏ wyk∏ad Oddzia∏ywanie fal elektromagne-

tycznych na organizm i psychik´ cz∏owieka

prezentowany przez mgr Zofi´ Pra˝ak, mgr

Dorot´ Kudzia-Karwowskà z Samodzielne-

go Publicznego Szpitala Klinicznego im.

Andrzeja Miel´ckiego Âlàskiego Uniwersy-

tetu Medycznego w Katowicach. Ta obec-

noÊç PAM rodzi pytania, czy oddzia∏ywanie

na tkanki ˝ywych organizmów nie powodu-

je negatywnych skutków dla zdrowia ludzi

i szerzej, dla innych form ˝ycia biologiczne-

go na Ziemi. W ciàgu ostatnich 20-30 lat

znacznie zmieni∏y si´ warunki naszej pracy

i ˝ycia, mamy coraz wi´cej urzàdzeƒ elek-

trycznych, zwykle s∏abiej emitujàcych EMF,

Zofia Pra˝ak ● mgr ekonomii, piel´gniarka, specjalista w dziedzinie 

piel´gniarstwa epidemiologicznego, Przewodniczàca Ko∏a Terenowego PTP

przy SP Szpitalu Klinicznym im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Sprawozdanie z konferencji: Zagrożenia pracy
zawodowej a zdrowie personelu medycznego
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komputery zastàpi∏y maszyny do pisania.

Do sterowania i kontroli coraz cz´Êciej u˝y-

wamy monitorów ekranowych, permanent-

nie z monitorami styka si´ kilka milionów

osób i sp´dza przed nimi coraz wi´cej czasu.

Prezes Klubu Âlàskich Amazonek mgr

Halina Szajor przedstawi∏a jego rol´ jako or-

ganizacji po˝ytku publicznego w kreowaniu

i podnoszeniu ÊwiadomoÊci onkologicznej.

Klub od ponad 16 lat zrzesza kobiety

w ró˝nym okresie leczenia nowotworu pier-

si. G∏ównymi kierunkami dzia∏alnoÊci mi´-

dzy innymi jest: minimalizacja negatywnych

skutków stresu zwiàzanego z leczeniem chi-

rurgicznym i onkologicznym, zmniejszenie

ryzyka zagro˝enia obrz´kiem limfatycznym,

ochrona i promocja zdrowia. Zadania te re-

alizowane sà mi´dzy innymi poprzez: eduka-

cj´ zagro˝enia chorobà nowotworowà oraz

innymi schorzeniami, organizacj´ warszta-

tów edukacyjno-terapeutycznych dla pacjen-

tów chorych onkologicznie i ich Bliskich. 

Rola samobadania w profilaktyce raka

piersi przedstawiona zosta∏a przez mgr Kry-

styn´ Liersz-˚elasko Dyrektor NZOZ

OÊrodka Medyczno-Rehabilitacyjnego

w Katowicach. Rak piersi jest najcz´Êciej wy-

st´pujàcym nowotworem u kobiet, w Polsce,

co roku stwierdza si´ ok. 12 000 nowych za-

chorowaƒ. Dlatego te˝ prócz nauki „techni-

ki” wykonywania badania konieczne jest

przekonanie o korzyÊciach p∏ynàcych

z wczesnego wykrycia zmiany i ÊwiadomoÊç,

˝e ka˝da nieprawid∏owoÊç wykryta w piersi

musi byç koniecznie wyjaÊniona celem wy-

kluczenia jej nowotworowego charakteru.

Zrozumienie, zaakceptowanie oraz umiej´t-

nie wykonywana samokontrola oraz regular-

ne badania profilaktyczne umo˝liwiajà wy-

krycie nowotworu we wczesnym stadium,

co pozwala na mniej obcià˝ajàce leczenie

i daje szans´ wyleczenia.

Wieloprofilowa fizjoterapia chorych on-

kologicznych to drugi temat przedstawiony

przez mgr Krystyn´ Liersz-˚elasko. Nowo-

czesna fizjoterapia opiera si´ na wdro˝eniu

odpowiedniego systemu dzia∏aƒ, które do-

prowadzà do przywrócenia sprawnoÊci mo˝-

liwie bliskiej sprzed choroby, a celem nad-

rz´dnym jest taka pomoc pacjentowi, która

umo˝liwi mu powrót do poprzedniej jakoÊci

˝ycia i jak najpe∏niejszego komfortu fizycz-

nego i psychicznego.

Sponsor wspomagajàcy Konferencje Fir-

ma Baxter przedstawi∏a film prezentujàcy

Bezpieczne rozwiàzania w przygotowaniu

p∏ynów infuzyjnych. 

Zanieczyszczenie powietrza szpitalnego

grzybami pleÊniowymi prezentowa∏a mgr Ka-

tarzyna Jaworska z Samodzielnego Publicz-

nego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mie-

l´ckiego Âlàskiego Uniwersytetu Medyczne-

go w Katowicach. Cz∏owiek jako nieroz∏àcz-

ny element Êrodowiska w ciàgu swojego ˝ycia

poddawany jest dzia∏aniu licznych mikro-

i makroorganizmów. Organizmy te wywiera-

jà zarówno korzystny jak i niekorzystny

wp∏yw na zdrowie i ˝ycie ludzi. Szpital jako

miejsce pobytu i leczenia osób z obni˝onà od-

pornoÊcià organizmu powinien charakteryzo-

waç si´ wysokim stopniem czystoÊci. Wytwa-

rzane przez grzyby pleÊniowe produkty prze-

miany materii sà silnie toksyczne oraz cechu-

jà si´ dzia∏aniem uczulajàcym. Na podstawie

analizy przeprowadzonych badaƒ stwierdza

si´ pozytywny wp∏yw sprawnie dzia∏ajàcych

systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych

w skutecznym oczyszczaniu powietrza z mi-

krobiologicznych zanieczyszczeƒ. 

Mgr Ewa Habryka – z Samodzielnego

Publicznego Szpitala Klinicznego im. An-

drzeja Miel´ckiego Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach prezentowa∏a

Psychologiczne aspekty w chorobie Alzhe-

imera. Naukowcy udowodnili, ˝e sprawnoÊç

intelektualna mózgu obni˝a si´ ju˝ od 27 ro-

ku ˝ycia. „Alzheimer to choroba, która po-

woli, ale systematycznie zabiera wszystko”.

Uwa˝a si´, ˝e oglàdanie telewizji powy˝ej 7

godzin dziennie sprzyja powstawaniu ot´-

pienia. Przedstawi∏a prawdopodobne czyn-

niki obni˝ajàce ryzyko choroby oraz co nale-

˝y zrobiç, aby daç poczucie bezpieczeƒstwa

i stworzyç odpowiednie warunki ˝ycia cho-

remu oraz jego rodzinie.

Kiedy widzisz, ˝e nie widzisz ten zaska-

kujàcy temat przedstawiony zosta∏ przez

mgr Barbar´ Piwowarczyk z Samodzielne-

go Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach Zwyrodnienie plamki zwià-

zane z wiekiem (ang. AMD) jest schorze-

niem stanowiàcym ze wzgl´du na swojà

powszechnoÊç coraz wi´kszy problem spo-

∏eczny. AMD to choroba zaburzajàca

ostroÊç widzenia centralnego, w konse-

kwencji prowadzàca praktycznie do Êlepoty.

Jak çwiczyç wzrok, jak przeprowadziç test

i co robiç by nieby∏o gorzej przedstawi∏a

prelegentka.

Post´powanie z pacjentem przejawiajà-

cym zachowania gwa∏towne i agresywne to

prezentacja przygotowana przez mgr Kata-

rzyn´ Leszczyna ze Âlàskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach. Nie tylko w za-

mkni´tych oddzia∏ach psychiatrycznych spo-

tyka si´ pacjentów agresywnych i niebez-

piecznych. Cz´sto si´ zdarza, ˝e agresja pa-

cjenta w stosunku do innych chorych, perso-

nelu czy samego siebie jest tak silna, ˝e ko-

nieczne jest zastosowanie przymusu bezpo-

Êredniego. Nie zapominajàc, ˝e w trakcie za-

stosowania go nale˝y przestrzegaç zasad.

Piel´gniarka jest pierwszà osobà, która po-

trafi zaobserwowaç agresywne zachowanie

pacjenta, dlatego powinna posiàÊç niezb´d-

nà wiedz´ na temat post´powania z takim

pacjentem.

Bezpieczeƒstwo pracy personelu medycz-

nego wobec czynników biologicznych i za-

ka˝eƒ szpitalnych to temat mgr Beaty

Ochockiej - Konsultanta Krajowego w dzie-

dzinie piel´gniarstwa epidemiologicznego.

Prelegentka podkreÊli∏a, ˝e pracownicy me-

dyczni nara˝eni sà w sposób szczególny na

dzia∏anie patogennych czynników chorobo-

twórczych i dlatego wspó∏czesne szpitale

muszà umieç sprostaç tym nowym wyzwa-

niom. Stwierdzi∏a, ˝e okreÊla si´ zaka˝enia

szpitalne za nowà chorob´ cywilizacyjnà.

W Polsce na przestrzeni kilku lat wydano

dwie nowoczesne ustawy poÊwi´cone ich

zwalczaniu. Ale tak na prawd´, podstawà

bezpieczeƒstwa chorych i nas samych jest

w∏aÊciwe przygotowanie szpitali, nasza wie-

dza, ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ i skuteczne meto-

dy profilaktyki.

Podsumowujàc: 

Nasze obawy o stan zdrowia sà rozumia-

ne zwykle bardzo szeroko, poczynajàc od

obaw utraty ˝ycia, poprzez strach, ˝e mo˝na

staç si´ zniedo∏´˝nia∏ym i zale˝nym od in-

nych, po utrat´ wizerunku sprawnego

i zdrowego cz∏owieka. Ju˝ od lat has∏em

upowszechnianym przez WHO jest: Twoje

zdrowie w Twoich r´kach. Dlatego charakte-

rystycznà cechà nadchodzàcych czasów, jest

przywiàzywanie coraz wi´kszej wagi do

dzia∏aƒ profilaktycznych. Prowadzenie zdro-

wego trybu ˝ycia, jest obecnie dost´pne dla

ka˝dego, choç trzeba to przyznaç, ˝e dla nie-

których bardzo trudne, nie tyle z powodów

materialnych, ale g∏ównie z cz´stej w na-

szym spo∏eczeƒstwie oci´˝a∏oÊci umys∏owej

i lenistwa intelektualnego. MyÊl t´ mo˝na

sformu∏owaç te˝ nieco inaczej: jesteÊmy in-

dywidualnie odpowiedzialni za swoje zdro-

wie i to od nas b´dzie g∏ównie zale˝a∏o, co

z nim uczynimy. PowinniÊmy równie˝ zwró-

ciç uwag´ na docenienie harmonii fizyczne-

go i umys∏owego rozwoju, satysfakcji z pro-

wadzenia zdrowego trybu ̋ ycia, odczuwania

zwyczajnej radoÊci, ˝e si´ ˝yje. Mo˝na ˝y-

czyç sobie: dobrego ogólnego stanu zdro-

wia, wysokiego poziomu edukacji oraz do-

brej opieki nad ludêmi starszymi.

Koƒczàc zaproszono uczestników na

przysz∏orocznà VII konferencj´, która prze-

biegaç b´dzie pod has∏em przewodnim –

„JakoÊç” i wszystko dla zdrowia. ■
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Tradycyjnie od siedmiu lat w ostatni pià-

tek wrzeÊnia spotykamy si´ na Ogólno-

polskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej

„˚ywienie enteralne i parenteralne” organizo-

wanej przez Oddzia∏ Chirurgii Ogólnej, Na-

czyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego

Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mie-

l´ckiego Âlàskiego Uniwersytetu Medyczne-

go w Katowicach. Uroczystego otwarcia kon-

ferencji i przywitania uczestników w dniu

25.09.2009 roku dokona∏a mgr Iwona Woê-

niak – przewodniczàca komitetu organizacyj-

nego. W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gnia-

rek i Po∏o˝nych uczestników konferencji po-

wita∏ mgr Bartosz Szczud∏owski.

Zapobieganie i leczenie niedo˝ywienia

jest wa˝nym czynnikiem procesu leczenia.

Zrozumienie poszczególnych mechanizmów

prowadzàcych do rozwoju ró˝nych rodza-

jów niedo˝ywienia ma zasadnicze znaczenie

w jego rozpoznawaniu i leczeniu. Wed∏ug

danych przedstawianych w licznych publika-

cjach stan niedo˝ywienia pacjentów hospita-

lizowanych jest du˝ym i cz´stym proble-

mem. Innym problemem jest rozwój tzw.

niedo˝ywienia szpitalnego oraz niedo˝ywie-

nie osób w wieku podesz∏ym. Podawanie

diet szpitalnych zwykle nie zapewnia pacjen-

tom odpowiedniej iloÊci energii, bia∏ka i mi-

kroelementów, dlatego nale˝y je uzupe∏niaç

od˝ywkami przemys∏owymi. 

Uczestnicy konferencji wys∏uchali nast´-
pujàcych referatów:
• „˚ywienie enteralne w wybranych przy-

padkach klinicznych” – prof. dr hab. n.

med. Lech Cierpka (SP SKM, Katowice),

• „Wiedza hospitalizowanych pacjentów na

temat witamin” – mgr Iwona Woêniak,

Barbara Kobiela, mgr Agata Grzymkow-

ska (SP SKM, Katowice),

• „Leczenie ˝ywieniowe w chorobach no-

wotworowych” – mgr Krystyna Widaw-

ska (SP SKM, Katowice), 

• „Rehabilitacja a od˝ywianie. Wst´p do

p∏ynoterapii ” – dr n. med. Janusz Dur-

dziƒski (WSS Nr 2, Jastrz´bie Zdrój), 

• „Zasady prawid∏owego od˝ywiania osób

ze stomià” – mgr Anna Czarny (Conva-

Tec, Jastrz´bie Zdrój),

• „Para czysta w produkcji zdrowej ̋ ywnoÊci”

– mgr in˝. Jacek S∏owik (Stigen, ˚ywiec), 

• „Preparaty do ˝ywienia pozajelitowego ” –

lek. med. Alina Lewandowska (B. Braun

Sp. z o.o., Nowy TomyÊl),

• „˚ywienie pozajelitowe d∏ugo- i krótko-

terminowe” – dr n. med. Jan Kalaciƒski

(ZOZ, OÊwi´cim),

• „Anoreksja i bulimia” – mgr Teresa Maƒ-

ka (ZOZ, OÊwi´cim).

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim prele-

gentom za przygotowanie swoich wystà-

pieƒ oraz firmom medycznym za liczne ma-

teria∏y i broszurki informacyjne na temat

˝ywienia pacjentów. WÊród uczestników

rozlosowano nagrody. Dzi´kuj´ równie˝ za

pomoc w dniu konferencji komitetowi or-

ganizacyjnemu: mgr Agacie Grzymkow-

skiej, Joannie Prandzioch, Barbarze Wi-

Êniewskiej, Gabrieli Janiak oraz Ma∏gorza-

cie Gieruszewskiej.

Zapraszam na kolejnà VIII Konferencj´,

która odb´dzie si´ 24 wrzeÊnia 2010 roku.

Osoby zainteresowane tematykà prawi-

d∏owego ˝ywienia doros∏ych informuj´, ˝e

w ramach dzia∏alnoÊci Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach sà orga-

nizowane trzydniowe kursy dokszta∏cajàce

nt. „Podstawy ˝ywienia dojelitowego i poza-

jelitowego”. ■

Iwona Woêniak ● mgr piel´gniarstwa, Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 

SP Szpital Kliniczny im. A. Miel´ckiego SUM w Katowicach

Relacja z VII Konferencji naukowo-szkoleniowej 
„Żywienie enteralne i parenteralne”

Poraz drugi spotkaliÊmy si´ na Ogól-

nopolskiej Konferencji naukowo-

szkoleniowej Rola personelu piel´gniarskie-

go i po∏o˝niczego w programie „Szpital bez

bólu” w aspekcie monitorowania bólu i bez-

pieczeƒstwa, w dniu 2.10.2009 roku. Uro-

czystego otwarcia konferencji i przywitania

uczestników dokona∏a mgr Iwona Woêniak

– przewodniczàca komitetu organizacyjne-

go, dr Gra˝yna Franek – przewodniczàca

Oddzia∏u Âlàskiego Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego. W imieniu Okr´gowej Ra-

dy Piel´gniarek i Po∏o˝nych uczestników po-

wita∏a przewodniczàca dr Mariola Bartusek

oraz sekretarz mgr Bartosz Szczud∏owski.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konferencji przy-

s∏a∏o ponad 400 osób, co Êwiadczy o du˝ym

zainteresowaniu zaproponowanà tematykà.

Niestety ze wzgl´du na pojemnoÊç sali kon-

ferencyjnej liczb´ uczestników ograniczono

do 250 osób, których zg∏oszenia organizato-

rzy otrzymali w pierwszej kolejnoÊci. 

W ciàgu ostatnich lat nastàpi∏ olbrzymi

post´p w leczeniu bólu, stworzono kilka

czasopism naukowych poÊwi´conych aspek-

tom post´powania z bólem. Przyczyni∏y si´

do tego badania naukowe, opublikowane

artyku∏y i powstanie licznych instytucji wy-

specjalizowanych w leczeniu ostrego i prze-

wlek∏ego bólu. Wspó∏praca anestezjologów

i chirurgów w ocenie i kontroli bólu poope-

racyjnego oraz dokonanie w∏aÊciwego wy-

boru leku przeciwbólowego stanowi coraz

Relacja z II Konferencji naukowo-szkoleniowej Rola personelu
pielęgniarskiego i położniczego w programie „Szpital bez bólu”
w aspekcie monitorowania bólu i bezpieczeństwa
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wi´ksze wyzwanie we wspó∏czesnej farma-

koterapii. Omówiono mi´dzy innymi defi-

nicj´ i rodzaje bólu, metody, standardy

i aparatur´ stosowanà w skutecznym lecze-

niu bólu. Rol´ personelu w programie

„Szpital bez bólu” oraz opini´ pacjentów na

temat leczenia przeciwbólowego w szpitalu,

za˝ywania leków oraz typu dolegliwoÊci

wyst´pujàcych u pacjentów podczas silnego

bólu. Zwrócono równie˝ uwag´, ˝e ∏atwa

dost´pnoÊç i mo˝liwoÊç zakupu leków prze-

ciwbólowych w aptekach sprawia, ˝e na

ka˝dà dolegliwoÊç, która wià˝e si´ z odczu-

waniem bólu pacjenci si´gajà po te w∏aÊnie

specyfiki. W efekcie za˝ywajà ich coraz wi´-

cej, nie konsultujàc tego nawet z lekarzem.

W ostatnich latach sprzeda˝ leków przeciw-

bólowych wzros∏a o ponad 20%, w 2008

roku pacjenci wydali na te leki ponad 950

mln z∏otych. Prognozy wskazujà, ˝e w 2010

roku wartoÊç sprzeda˝y leków przeciwbólo-

wych wyniesie 1,05 mld z∏. Cz´sto g∏ów-

nym êród∏em informacji na temat samole-

czenia bólu sà sugestywne reklamy, przy ca∏-

kowitym braku informacji dotyczàcych

ewentualnych zagro˝eƒ zwiàzanych z pole-

kowymi dzia∏aniami niepo˝àdanymi.

Wystàpienia prelegentów obejmowa∏y na-

st´pujàce zagadnienia:

• „TeraêniejszoÊç i przysz∏oÊç przed ryn-

kiem leków przeciwbólowych” – mgr

Iwona Woêniak (SP SKM, Katowice),

• „Wiedza hospitalizowanych pacjentów na

temat leczenia przeciwbólowego” – mgr

Jolanta Palka, mgr Iwona Woêniak (SP

SKM, Katowice), 

• Rola personelu piel´gniarskiego i po∏o˝-

niczego w programie „Szpital bez bólu”

w aspekcie monitorowania bólu i bezpie-

czeƒstwa – mgr Iwona Chary∏o (Szpital

Wojewódzki, Opole), 

• „Terapia przeciwbólowa PCA oraz nowo-

Êci w automatycznych systemach infuzyj-

nych” – mgr Ma∏gorzata K´dzierska (B.

Braun Sp. z o.o., Nowy TomyÊl),

• „Zastosowania opatrunków aktywnych

w leczeniu ran trudno gojàcych si´” –

mgr Dorota Magosa (ConvaTec Polska

Sp. z o.o., Katowice).

Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim prelegen-

tom za przygotowanie swoich wystàpieƒ

oraz firmom farmaceutycznym za ciekawe

materia∏y informacyjne zwiàzane z tematykà

konferencji. Zapraszam na kolejnà III kon-

ferencj´, która odb´dzie si´ 1 paêdziernika

2010 roku. ■

W dniach 17 i 18 wrzeÊnia w Gór-
noÊlàskim Centrum Rehabilitacji
„Repty” odbywa∏a si´ III Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa, podobnie
jak w dwóch poprzednich edycjach,
poÊwi´cona roli piel´gniarki w proce-
sie rehabilitacji. W konferencji
wzi´∏o udzia∏ ponad 200 piel´gnia-
rek z ca∏ej Polski.

Organizatorami konferencji, obok GCR

„Repty”, by∏a Okr´gowa Izba Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach i Polskie

Towarzystwo Kardiologiczne – Sekcja Piel´-

gniarek i Techników Medycznych.

Patronat nad konferencjà objà∏ Marsza∏ek

Województwa Âlàskiego Bogus∏aw Âmigielski,

a patronat honorowy ju˝ po raz trzeci, prof. dr

hab. med. Stanis∏aw Rudnicki, autorytet

w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej. Pa-

tronat medialny objà∏ Magazyn Piel´gniarki

i Po∏o˝nej. Komitet Naukowy konferencji

tworzyli: prof. dr hab. Józef Opara – Prze-

wodniczàcy, dr n. med. Krystian Oleszczyk -

dyrektor GCR „Repty”, dr hab. Jacek Durma-

∏a - Przewodniczàcy Polskiego Towarzystwa

Rehabilitacyjnego Oddzia∏ Âlàski, dr n. biol.

Gra˝yna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy

w Dziedzinie Piel´gniarstwa, prof. dr hab. An-

drzej Kwolek, prof. Jerzy Kiwerski - Konsul-

tant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji oraz

dr Mariola Bartusek – Przewodniczàca Okr´-

gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

„Kiedy Pani dyrektor ds. piel´gniarstwa

Urszula Mizerska zwróci∏a si´ do mnie po raz

trzeci, abym objà∏ przewodnictwo Komitetu

Naukowego, nie waha∏em si´ ani chwili. Je-

stem niejako „ojcem chrzestnym” idei organi-

zowania w Reptach konferencji dla piel´gnia-

rek. Podobnie jak w latach poprzednich, po-

staraliÊmy si´ z Panià Dyrektor Mizerskà, za-

pewniç paƒstwu jak najwy˝szy poziom nauko-

wy obrad. Mam nadziej´, ˝e udzia∏ w konfe-

rencji pomo˝e wzbogaceniu waszej wiedzy,

która b´dzie wykorzystywana w codziennej

pracy” – mówi∏ podczas otwarcia konferencji

prof. zw. dr hab. n. med. Józef Opara.

W czasie uroczystoÊci otwarcia konferen-

cji g∏os zabra∏a tak˝e dr n. biol. Gra˝yna

Kruk-Kupiec, Konsultant Krajowy w Dzie-

dzinie Piel´gniarstwa, mówiàc: „Zawsze jest

mi szczególnie mi∏o, kiedy przyje˝d˝am do

Rept. Podziwiam i obserwuj´ prac´ Komite-

tu Organizacyjnego i Naukowego za ogrom-

ne zaanga˝owanie w przygotowaniu trzeciej

ju˝ konferencji naukowej. W tym roku,

oprócz tematów zwiàzanych z rehabilitacjà

pacjenta, dosz∏y zagadnienia zwiàzane z dia-

betologià. Konferencja zosta∏a bardzo dobrze

przemyÊlana organizacyjnie i ˝ycz´ paƒstwu,

aby wiedza zdobyta podczas dwudniowych

debat zosta∏a prze∏o˝ona na praktyk´ w wa-

szych miejscach pracy. Wtedy tak naprawd´,

takie spotkania majà sens. Ciesz´ si´, ˝e wi-

dzà paƒstwo potrzeb´ organizowania przed-

si´wzi´ç, takich jak dzisiejsza konferencja”.

Podczas pi´ciu sesji naukowych wyg∏oszo-

no ∏àcznie 28 referatów. Prelegenci przedsta-

wiali zagadnienia zwiàzane z rolà piel´gniarki

w procesie rehabilitacji i piel´gnacji pacjenta

z problemami neurologicznymi, kardiologicz-

nymi czy ortopedycznymi. W tym roku,

w pierwszym dniu konferencji, szeroko oma-

wiano te˝ kwesti´ cukrzycy w procesie rehabi-

litacji. Patronat nad pierwszà i drugà sesjà ob-

j´∏a Polska Federacja Edukacji w Diabetolo-

gii. Drugiego dnia oprócz wystàpieƒ mia∏y

miejsce równie˝ warsztaty dotyczàce zasad

podnoszenia i przemieszczania pacjenta oraz

zapobiegania bólom kr´gos∏upa u piel´gnia-

rek. ˚ywe zainteresowanie obradami ze stro-

ny uczestników konferencji, du˝a frekwencja

i wysoki poziom doniesieƒ sprawi∏y, ˝e na za-

koƒczenie obrad stwierdzono potrzeb´ zorga-

nizowania podobnej konferencji za rok. ■

Urszula Mizerska ● Mgr piel´gniarstwa, Zast´pca Dyrektora 

ds. piel´gniarstwa w GórnoÊlàskim Centrum Rehabilitacji „Repty”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa w GCR „Repty” 
Pielęgniarka w procesie rehabilitacji
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Teoria i praktyka procesów starzenia si´

to zakres badaƒ obejmujàcy wiele dzie-

dzin: od psychologii, poprzez geriatri´, so-

cjologi´ a˝ po konkretne dzia∏ania terapeu-

tyczne stosowane w domach pomocy spo-

∏ecznej. Stàd obecnoÊç na konferencji specja-

listów wielu ró˝nych, chocia˝ niezbyt odle-

g∏ych od siebie bran˝ i specjalizacji.

Czy mo˝na zdrowo si´ starzeç? Na to py-

tanie próbowa∏a odnaleêç odpowiedê

w swoim referacie moderatorka konferencji

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pawlas z In-

stytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowi-

skowego w Sosnowcu.

Ka˝demu staroÊç kojarzy si´ z chorobami,

dolegliwoÊciami, których wraz z up∏ywem

czasu po prostu przybywa. A jednak… Êwia-

dome przyj´cie i zaakceptowanie w∏asnej je-

sieni ˝ycia jest jedynym sposobem na godne

jej prze˝ycie. AktywnoÊç fizyczna, zdrowe na-

wyki ˝ywieniowe, ciekawoÊç Êwiata i dobre,

Barbara Lemanik ● Mgr historii, archiwista, 

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Zczym kojarzy si´ powszechnie pobyt

z domu pomocy spo∏ecznej? Ze stagna-

cjà, bezruchem, ciàg∏ym oczekiwaniem na

wizyty bliskich, z melancholià. Nic bardziej

b∏´dnego – pobyt w DPSie mo˝e byç sposo-

bem na bardzo aktywnà i radosnà jesieƒ ˝y-

cia. Dowody na to znajdziemy w Domu Po-

mocy Spo∏ecznej w Dàbrowie Górniczej.

Placówka zlokalizowana niemal w cen-

trum miasta powsta∏a w 1983 roku. Du˝y

przestronny dom zapewnia miejsca dla 110

mieszkaƒców. Ka˝dy z lokatorów ma swój

w∏asny pokój, nierzadko wyposa˝ony w pry-

watne meble i sprz´ty. Poniewa˝ budynek

DPS zlokalizowany jest na terenie osiedla

mieszkaniowego – pensjonariusze nie majà

poczucia odosobnienia i wy∏àczenia z ˝ycia

codziennego, wokó∏ nich wcià˝ toczy si´ co-

dzienne ˝ycie miasta. JednoczeÊnie du˝y

ogród zapewnia spokojne miejsce do rekre-

acji, wypoczynku i wyciszenia. 

Misjà domu jest wszechstronna i indywi-

dualna pomoc mieszkaƒcom w godnym prze-

˝ywaniu swojej staroÊci, zachowaniu samo-

dzielnoÊci, rozwoju talentów i zainteresowaƒ.

Cele te realizowane sà poprzez szereg form te-

rapeutycznych, ich ró˝norodnoÊç pozwala od-

naleêç mieszkaƒcom w∏asny styl, w∏asny spo-

sób na sp´dzanie wolnego czasu w zgodzie

z w∏asnymi upodobaniami, temperamentem

i stanem zdrowia. Ludoterapia (udzia∏

w grach, zabawach towarzyskich), silwotera-

pia (kontakt z przyrodà), ergoterapia (terapia

poprzez prac´, codzienne obowiàzki), kultu-

roterapia, formy zaj´ç opartych o sztuk´ – to

wszystko sprawia, ˝e pobyt w Domu Pomocy

Spo∏ecznej w Dàbrowie Górniczej staje si´

czasem pe∏nym aktywnoÊci towarzyskiej,

okresem pogodnym i pe∏nym ˝ycia.

Warto wspomnieç tak˝e, ˝e dàbrowska

placówka zapewnia swoim mieszkaƒcom

tak˝e szeroki wachlarz us∏ug: poczàwszy od

zabezpieczenia sfery egzystencjalnej (pe∏ne

wy˝ywienie z uwzgl´dnieniem indywidual-

nej diety, us∏ugi pralnicze, fryzjerskie, kraw-

cowà, konsultacje lekarskie, piel´gnacje osób

chorych, a˝ po us∏ugi wspomagajàce: opieka

psychologiczna, ró˝norodne terapie zaj´cio-

we. O pe∏ny komfort pobytu w dàbrowskiej

placówce dba pi´ç piel´gniarek zatrudnio-

nych w pe∏nym wymiarze godzin, ich w∏a-

Ênie zas∏ugà jest dobre samopoczucie

i uÊmiech na twarzy podopiecznych. Dba-

∏oÊç o dobrà kondycj´ fizycznà, piel´gnacja

osób wymagajàcych szczególnej opieki i sta-

∏y nadzór nad zdrowiem pensjonariuszy to

podstawowe zadania wykwalifikowanej i do-

Êwiadczonej kadry piel´gniarskiej. 

Sta∏à formà sp´dzania wolnego czasu

przez mieszkaƒców sà cotygodniowe spotka-

nia przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Te-

matyka tych spotkaƒ jest ró˝norodna. Jest to

czas swoistego dialogu – dyrekcji, pracowni-

ków z mieszkaƒcami dotyczàcego bie˝àcych

spraw z ˝ycia DPS, wa˝nych wydarzeƒ,

wspólnego omawiania sfer dzia∏alnoÊci do-

mu istotnych dla mieszkaƒców. Podczas ka-

wiarenek odbywajà si´ tak˝e spotkania z za-

proszonymi goÊçmi, na których poruszane sà

interesujàce mieszkaƒców tematy – przygo-

towywane przez pracowników, praktykan-

tów lub wolontariuszy. Bardzo cz´stymi go-

Êçmi podczas spotkaƒ sà dzieci i m∏odzie˝

z placówek oÊwiatowych z terenu miasta.

Jesieƒ nie bez powodu uwa˝ana jest za

najbarwniejszà por´ roku – a jesieƒ ˝ycia po-

winna byç tego odzwierciedleniem. Dlatego

kadra pracujàca w Domu Pomocy Spo∏ecz-

nej w Dàbrowie Górniczej dok∏ada wszel-

kich staraƒ, by pobyt w domu by∏ takim w∏a-

Ênie czasem - pogodnym, radosnym i pe∏-

nym pozytywnej energii. ■

Sposób na jesień
życia

Emeritus – czyli zasłużony…
15 paêdziernika w sali sesyjnej Urz´du Miasta Dàbrowa Górnicza, odby∏a
si´ konferencja pt „Jak zrozumieç staroÊç”, której organizatorem by∏ Dom
Pomocy Spo∏ecznej z Dàbrowy Górniczej. Patronat medialny nad przedsi´-
wzi´ciem obj´∏a redakcja Biuletynu Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych
w Katowicach „Nasze Sprawy”.
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serdeczne kontakty z otoczeniem – to wy-

znaczniki a zarazem warunki idealnej staroÊci.

Czy jest tak w istocie? Czarny PR (Public

relations – z ang. Kontakty z  otoczeniem)

poj´cia staroÊci m.in. w mediach i reklamie

podsuwa obraz schorowanego, zniedo∏´˝nia-

∏ego ubogiego staruszka – emeryta. Wizeru-

nek ten rozjaÊnia jednak nieco geneza s∏owa

emeryt – z ∏ac. emeritus oznacza – zas∏u˝ony.

Czyli… zas∏ugujemy na dobrà, pogodnà sta-

roÊç, i w konsekwencji – zas∏ugujemy sobie na

niemal wszystko co z sobà niesie.

Niemal – bo nie na wszystko mamy

wp∏yw. Spory udzia∏ w naszej staroÊci majà

przodkowie, a konkretnie ich geny. One to

odpowiadajà za niektóre problemy zdrowot-

ne, za czas i jakoÊç ˝ycia. Ale nie tylko one –

Ordynator Oddzia∏u Geriatrii SUM w Kato-

wicach, dr Jan Szewieczek w swoim wystà-

pieniu nie szcz´dzi∏ gorzkich s∏ów pod adre-

sem polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Ok. 120. lekarzy geriatrów pracujàcych na

terenie kraju to zdecydowanie za ma∏o, jak na

spo∏eczeƒstwo, które wg obowiàzujàcych

norm WHO jest ju˝ stare (1/3 spo∏eczeƒstwa

polskiego pobiera renty i emerytury, nie jest

te˝ czynna zawodowo). Nic dziwnego, ˝e

brakuje nie tylko odpowiedniego podejÊcia

do leczenia osób w podesz∏ym wieku, ale tak-

˝e koordynacji i konsekwencji w ich leczeniu. 

W okresie staroÊci, gdy maleje i zanika

aktywnoÊç zawodowa ∏atwo te˝ o trudniej-

sze do wyleczenia choroby duszy. Dr Ewa

D´bska z Akademii Polonijnej w Cz´stocho-

wie przedstawiajàc psychologiczne aspekty

starzenia si´ nie ukrywa∏a faktów – spowol-

nienie reakcji, depresja, poczucie osamotnie-

nia, niepokój, to czarna strona staroÊci. I nie-

stety – cz´Êciej dotykajàca kobiet.

„StaroÊç a ekonomia” – te czysto material-

ne zagadnienia przedstawi∏ ojciec dr Franci-

szek Podlecki, Prorektor ds. studenckich

Akademii Polonijnej w Cz´stochowie. Z ba-

daƒ naukowych wynika jasno, ˝e seniorzy to

spory potencja∏ dla gospodarki – jednocze-

Ênie jest to tak˝e spore wyzwanie. Rynek pra-

cy dla osób starszych nie rozwija si´ tak, by

tworzyç dogodne warunki dla osób, które

oferujà doÊwiadczenie i solidnoÊç, w miejsce

modnych poj´ç: dynamicznoÊci i entuzja-

zmu. W efekcie szybciej koƒczymy aktyw-

noÊç zawodowà, mimo, ˝e to w∏aÊnie

w omawianym okresie ˝ycia pracownik dys-

ponuje wa˝nymi atutami – ludzie starsi sà

wiarygodni, stabilni, mogà z powodzeniem

pe∏niç rol´ mentorów, przekazujàc nabyte

umiej´tnoÊci m∏odej kadrze. I niestety, zno-

wu mamy dowód dzia∏ania czarnej legendy

staroÊci – w czasie kultu „m∏odych pr´˝nych

kreatywnych” – starych ludzi po prostu si´

nie zauwa˝a. A przecie˝ jesieƒ ˝ycia to natu-

ralny czas przekazywania wiedzy, màdroÊci,

którà nabywa si´ wraz z wiekiem.

O zwiàzkach religii ze staroÊcià referowa∏

dr Tomasz Wójcik z Uniwersytetu Humani-

styczno-Przyrodniczego z Kielc. I chocia˝

doÊwiadczenia zwiàzane z wiarà, religià, po-

zostajà poza schematami badaƒ naukowych

– to wnioski p∏ynàce z obserwacji sà jedno-

znaczne: jesieƒ ˝ycia to czas bardziej reflek-

syjny, sprzyjajàcy w sposób niemal naturalny

pog∏´bianiu ˝ycia religijnego. Renesans reli-

gijnoÊci towarzyszy staroÊci, pomaga radziç

sobie z osamotnieniem, pozwala odpowie-

dzieç na tzw. pytania ostateczne, które

w tym czasie stajà si´ coraz wa˝niejsze.

Najwa˝niejszym wynalazkiem XX wieku

nazwano… Uniwersytet III wieku. O tym,

˝e jest tak w istocie, przekonywa∏a mgr El˝-

bieta Jaz∏owiecka, z cz´stochowskiego Uni-

wersytetu III Wieku. Miejsca ludzi starych

i miejsca dla ludzi starych – tytu∏ jej refera-

tu znakomicie okreÊli∏ istot´ uniwersytetów

– punktów ma mapie miast, które seniorzy

stworzyli sami dla siebie. Sà wi´c to miejsca,

gdzie dba si´ o aktywnoÊç umys∏owà, inte-

lektualnà, fizycznà, gdzie nawiàzuje si´

przyjaênie, gdzie mo˝na si´ zakochaç, na-

uczyç taƒczyç i poznaç tajniki komputera.

W Polsce dzia∏a ponad 250 takich uniwersy-

tetów, zrzeszajà ponad 80 tysi´cy seniorów.

Jak w praktyce postrzegamy staroÊç? Ba-

riery fizyczne i niematerialne, symboliczne,

nadal niestety funkcjonujà. Mgr Iwona Kier-

no˝ycka z Dziennego Domu Pomocy Spo-

∏ecznej w Dàbrowie Górniczej nie ukrywa∏a

istnienia takich barier. To nie tylko brak po-

chylni dla wózków inwalidzkich, tak˝e nie-

równe chodniki, miniaturyzacja urzàdzeƒ do-

mowych nieprzystosowanych do coraz s∏ab-

szego wzroku… ale to tak˝e poczucie bycia

ci´˝arem, osobà ucià˝liwà dla innych, wyma-

gajàcà wi´kszej cierpliwoÊci, ciàg∏ej troski. To

problemy, z którymi stykajà si´ na co dzieƒ

pracownicy domów pomocy spo∏ecznej. 

O tym, ˝e pobyt w domu pomocy spo-

∏ecznej mo˝e byç sposobem na aktywnà, po-

godnà staroÊç przekonywa∏a mgr Ewa Pie-

czykolan z Dziennego Domu Pomocy Spo-

∏ecznej z Dàbrowy Górniczej. Styl ˝ycia

w wieku starszym mo˝na sobie wykreowaç,

zgodnie z w∏asnym temperamentem, uspo-

sobieniem, i wreszcie stanem zdrowia. Dla

osób potrzebujàcych rehabilitacji, opieki te-

rapeutycznej ale tak˝e towarzystwa innych

ludzi – w∏aÊnie pobyt w domu pomocy spo-

∏ecznej mo˝e staç si´ odpowiednià opcjà. 

I wreszcie – akceptacja s∏aboÊci swojego

wieku poprzez sztuk´. Tworzenie – to specy-

ficzny stan umys∏u, pozwalajàcy oderwaç si´

od problemów cia∏a. Mo˝na malowaç bez

ràk, mo˝na recytowaç siedzàc na inwalidz-

kim wózku, mo˝na graç s∏owem mimo wad

wymowy. Bo artystà mo˝na si´ staç w ka˝-

dym wieku. Mgr Józef Niedêwiecki, anima-

tor kultury i pedagog sta∏ si´ re˝yserem dla

teatru tworzonego przez podopiecznych

z domów pomocy spo∏ecznej. Jego grupa

pokusi∏a si´ o wystawianie klasyki dramatu,

ale tak˝e sztuk wspó∏czesnych, cz´sto kon-

trowersyjnych. I minispektakl w ich wyko-

naniu, inscenizacja wiersza – sta∏ si´ dope∏-

nieniem konferencji, bardziej ni˝ naukowe

tezy i dowody przekonujàc, ˝e staroÊç to rze-

czywiÊcie czas jesieni, kolorowej, pogodnej

i pe∏nej ˝ycia.

Jak przygotowaç si´ do staroÊci? Jak na-

uczyç si´ jà akceptowaç? Jak najpi´kniej jà

prze˝yç? To pytania, od których nie mo˝na

uciec, które ka˝dy z nas pr´dzej czy póêniej

b´dzie musia∏ sobie zadaç. Ale nie jest ∏atwo

znaleêç na nie odpowiedzi, w czasach gdy

obowiàzuje kult urody, m∏odoÊci, zdrowia,

sprawnoÊci fizycznej i intelektualnej.

Jak wi´c zrozumieç staroÊç? Ostatnie mi-

nuty konferencji przynios∏y odpowiedê na to

jedno pytanie... staroÊç trzeba po prostu po-

kochaç. StaroÊç w ka˝dym jej aspekcie, w ota-

czajàcych nas seniorach, w podopiecznych

i pacjentach i wreszcie – w sobie. ■
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WartoÊç jest jednym z podstawowych

poj´ç u˝ywanych w etyce i cz´sto

spotykanym w ˝yciu codziennym. Najcz´-

Êciej rozumiana jako „wszystko, co uchodzi

za wa˝ne i cenne dla jednostki i spo∏eczeƒ-

stwa, co jest godne po˝àdania, co ∏àczy si´

z pozytywnymi prze˝yciami i stanowi jedno-

czeÊnie cel dà˝eƒ ludzkich, a tak˝e kryterium

post´powania cz∏owieka”.

Przyj´ty system wartoÊci wype∏nia oso-

bowoÊç, nadaje kszta∏t ˝yciu cz∏owieka.

Wszyscy, jako istoty ludzkie potrzebujemy

systemu wartoÊci stwarzajàcego orientacj´

w tym jak ˝yç nale˝y i co jest niew∏aÊciwe.

Rozró˝nienie pomi´dzy jednym a drugim

jest bardzo d∏ugim procesem. 

Normy prawne sà uzale˝nione od przy-

j´tego sytemu wartoÊci, jak te˝ sà Êrodkiem

jego realizacji. Stàd swoje poszukiwania

systemu wartoÊci przedwojennych piel´-

gniarek i po∏o˝nych opar∏am na ustawach

i rozporzàdzeniach tworzàcych ramy praw-

ne tych zawodów. Po odzyskaniu przez

Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku, pierw-

szym aktem prawnym, który wspomina

o piel´gniarkach i po∏o˝nych jest Zasadni-

cza Ustawa Sanitarna z 19 lipca 1919 ro-

ku.

W dniu 16 marca 1928 roku na mocy

upowa˝nienia konstytucyjnego, Prezydent

Rzeczypospolitej wydaje rozporzàdzenie

w sprawie po∏o˝nych stanowiàc ramy praw-

ne zawodu.

Natomiast pierwsza ustawa traktujàca

o prawach i obowiàzkach piel´gniarek zo-

staje uchwalona przez Sejm 21 lutego 1935

roku. W opracowaniu ustawy biorà udzia∏

piel´gniarki nale˝àce do powo∏anego w celu

przygotowania ustawy komitetu. Piel´-

gniarstwo, jako zawód zyskuje podstawy

prawne, unormowany zostaje zakres obo-

wiàzków i uprawnieƒ, okreÊlona organizacja

zawodu i program nauczania w szko∏ach

piel´gniarskich.

Obydwa przywo∏ane przeze mnie przepi-

sy rozpoczynajà si´ od okreÊlenia, na czym

polega wykonywanie zawodu. 81 i 74 lata

temu rozdzia∏y te nazwano „ praktyka po∏o˝-

nicza” i „ wykonywanie praktyki piel´gniar-

skiej”.

Podobnie jak obecnie, wykonywanie za-

wodu uwarunkowane by∏o ukoƒczeniem

szko∏y, posiadaniem obywatelstwa polskiego

oraz rejestracjà – w przypadku po∏o˝nych

u powiatowej, a w przypadku piel´gniarek

u wojewódzkiej w∏adzy.

W odniesieniu do piel´gniarek pojawia

si´ obowiàzek zachowania tajemnicy zawo-

dowej oraz – Cytuj´ wed∏ug ówczesnego

zapisu – „Piel´gniarki zaliczajà si´ do kategor-
ji pracowników umys∏owych i korzystajà z praw
i obowiàzków, ustawowo przepisanych dla tej
kategorji pracowników.” Z powy˝szego wyni-

ka uprawnienie do korzystania z urlopu wy-

poczynkowego w wymiarze miesiàca w od-

ró˝nieniu od pracowników fizycznych, któ-

rym przys∏ugiwa∏ tylko 2. tygodniowy

urlop.

Kompetencje zakreÊlono nast´pujàco:
Po∏o˝ne

1. Udzielanie wskazówek w zakresie higjeny

i dietetyki cià˝y.

2. Higjenicznà opiek´ i pomoc przy poro-

dzie prawid∏owym.

3. Higjenicznà opiek´ w po∏ogu.

4. Pierwszà pomoc w nag∏ych przypadkach

w cià˝y, przy porodzie i w po∏ogu - do

czasu przybycia lekarza.

5. Higjenicznà opiek´ nad noworodkiem

i porad´, co do jego piel´gnowania i kar-

mienia.

Zarejestrowana po∏o˝na, wezwana do

rodzàcej, obowiàzana by∏a udzieliç jej po-

mocy o ka˝dej porze, je˝eli nie zachodzi∏a

powa˝na ku temu przeszkoda. Ten sam

przepis stanowi∏, i˝: „Ka˝dej po∏o˝nej,
która udzieli∏a pomocy lub przyby∏a do
jej udzielenia, nale˝y si´ odpowiednia za-
p∏ata za trud oraz zwrot rzeczywistych
i usprawiedliwionych wydatków. W bra-
ku dobrowolnej umowy, po∏o˝na obo-
wiàzana jest przyjàç wynagrodzenie we-
d∏ug taksy, którà ustala wojewoda”.

Przez praktyk´ piel´gniarskà rozumiano:
a) zawodowe piel´gnowanie chorych w za-

k∏adach leczniczych i domach prywat-

nych,

b) wykonywanie zleceƒ lekarza przy chorych,

c) prac´ w zak∏adach leczniczych, instytu-

cjach zapobiegawczych, zak∏adach opie-

kuƒczych, instytucjach spo∏ecznych, szko-

∏ach, zak∏adach przemys∏owych oraz do-

mach prywatnych w zakresie szerzenia hi-

gieny ogólnej i osobistej, zwalczania epi-

demii oraz zapobiegania chorobom.

Nauczanie po∏o˝nych zasadniczo trwa∏o

dwa lata, lecz Minister Spraw Wewn´trznych

móg∏ zezwoliç na skrócenie okresu naucza-

nia, nie wi´cej jednak ni˝ do 12 miesi´cy.

Kandydatka do szko∏y po∏o˝nych musia∏a
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) ukoƒczenie przynajmniej szko∏y po-

wszechnej,

2) ukoƒczony 18-ty oraz nieprzekroczony

35-ty rok ˝ycia,

3) uzdolnienie fizyczne i umys∏owe,

4) nienaganne prowadzenie si´.

Szko∏y by∏y zobowiàzane do utrzymywania

internatów a zamieszkiwanie poza interna-

tem by∏o zabronione, równie˝ w odniesieniu

do szkól prowadzonych dla zgromadzeƒ za-

konnych. Wyjàtki by∏y dopuszczalne jedynie

w przypadku sióstr zakonnych, którym re-

gu∏a zabrania∏a mieszkania poza zgromadze-

niem zakonnym.

Nauczanie piel´gniarek trwa∏o 2 i pó∏ ro-
ku a kandydatki musia∏y spe∏niaç nast´-
pujàce warunki:
a) ukoƒczone przynajmniej gimnazjum lub

wykszta∏cenie, uznane przez w∏adze w∏a-

Êciwe, jako równorz´dne,

b) ukoƒczony 18, a nieprzekroczony 30 rok

˝ycia,

c) odpowiednie w∏aÊciwoÊci psychiczne

i uzdolnienie fizyczne,

d) nieskazitelna przesz∏oÊç.

Polskie pielęgniarstwo i położnictwo w ustawodawstwie
dwudziestolecia międzywojennego

Ma∏gorzata Lipiƒska ● Piel´gniarka, mgr prawa, 

p.o. Naczelnej Piel´gniarki, 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach
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Dyrektorem szko∏y piel´gniarskiej mog∏a

zostaç tylko piel´gniarka i tylko posiadajàca

prawo do wykonywania praktyki piel´gniar-

skiej. Ze stanowiskiem dyrektorki nie wolno

by∏o ∏àczyç innych sta∏ych zaj´ç zarobko-

wych. 

Dyrektorem szko∏y po∏o˝nych móg∏ byç

tylko lekarz, po∏o˝nik-ginekolog a stanowi-

sko mo˝na by∏o otrzymaç tylko w drodze

publicznego konkursu.

W szko∏ach piel´gniarskich instruktorka-

mi mog∏y byç tylko piel´gniarki. Obydwie

szko∏y koƒczy∏y si´ egzaminem.

Odznaka ukoƒczenia szko∏y i mundur

piel´gniarki by∏y chronione prawem to jest

ich u˝ywanie przez osoby nieuprawnione

by∏o wzbronione.

Po∏o˝ne do egzaminu koƒcowego mog∏y

przystàpiç o ile przyj´∏y 15 porodów samo-

dzielnie a w przypadku skróconego okresu

szkolenia (do 12 miesi´cy) 12 porodów.

Po∏o˝ne obowiàzane by∏y do odbywania

uzupe∏niajàcych kursów przeszkolenia

w okresach pi´cioletnich. Pierwszy kurs

przeszkolenia po∏o˝na winna by∏a odbyç po

up∏ywie pi´ciu lat od chwili ukoƒczenia

szko∏y po∏o˝nych.

KoniecznoÊç ta równie˝ zachodzi∏a

w wypadkach zaprzestania wykonywania za-

wodu d∏u˝ej, ni˝ przez jeden rok oraz w wy-

padkach stwierdzenia niedostatecznej znajo-

moÊci zawodu, wtedy powiatowa w∏adza

administracji mog∏a zobowiàzaç po∏o˝nà do

odbycia uzupe∏niajàcego kursu przeszkole-

nia poza terminem pi´cioletnim pod rygo-

rem wzbronienia wykonywania czynnoÊci

po∏o˝nych.

Obowiàzek odbycia kursów przeszkalajà-
cych dotyczy∏ wszystkich po∏o˝nych,
z wyjàtkiem tych które:
a) ukoƒczy∏y 60 rok ˝ycia,

b) zatrudnione by∏y w zak∏adach po∏o˝ni-

czych, klinikach i szpitalach lub te˝ szko-

∏ach po∏o˝nych.

Analiza przepisów mnie osobiÊcie da∏a

wyobra˝enie naszych poprzedniczek,

jako piel´gniarek i po∏o˝nych, które w wy-

sokim poziomie profesjonalizmu i niezale˝-

noÊci zawodowej upatrywa∏y przysz∏oÊç dla

tych zawodów. W kraju, w którym analfa-

betyzm waha∏ si´ od 36 do 20 procent, do

szko∏y piel´gniarskiej mog∏a wstàpiç jedy-

nie absolwentka szko∏y gimnazjalnej lub

wy˝szej a kszta∏cenie trwa∏o 2,5 roku. Po-

∏o˝na, która nie podnosi∏a swoich kwalifi-

kacji mog∏a straciç prawo praktyki. Taki

sposób pojmowania, doprowadziç winien

do stworzenia zawodu elitarnego, dost´p-

nego tylko dla niektórych – nie przez

wzglàd na urodzenie, pochodzenie czy ma-

jàtek, lecz wymagania - wiedzy, umiej´tno-

Êci i kompetencji. Analiza kolejnych popra-

wek do ustawy zarówno jeszcze w okresie

mi´dzywojennym jak i póêniej wskazuje, ˝e

za∏o˝enie to boleÊnie rozbi∏o si´ o rzeczy-

wistoÊç. Kolejne poprawki, wprowadzane

tylko na pewien okres czasu, lecz jednak

dopuszcza∏y wykonywanie zawodu przez

osoby o niepe∏nych kwalifikacjach. Jedno

z rozporzàdzeƒ zezwala∏o w celu przeciw-

dzia∏ania szerzeniu si´ epidemii na wykony-

wanie zawodu piel´gniarki przez po∏o˝ne

wprawdzie tylko pod nadzorem wykwalifi-

kowanej piel´gniarki i tylko w zak∏adzie

leczniczym i instytucji zapobiegawczej, lecz

jednak by∏a to du˝a niekonsekwencja w sto-

sunku do za∏o˝onej od samego poczàtku

niezale˝noÊci i odr´bnoÊci zawodowej.

Analiza êróde∏ historycznych dowodzi,

˝e dzia∏ania te by∏y podyktowane bra-

kiem wykwalifikowanych piel´gniarek.

Mo˝emy mieç jednak tà satysfakcj´, ˝e te,

z którymi si´ mo˝emy porównywaç, czyli

absolwentki przedwojennych szkó∏ piel´-

gniarstwa, szkó∏ po∏o˝nych by∏y osobami

cieszàcymi si´ du˝ym uznaniem, autoryte-

tem nie tylko w Polsce, lecz te˝ poza jej

granicami za swojà fachowoÊç, wysoki po-

ziom kompetencji, który zawdzi´czajà

twórczyniom nowoczesnego polskiego

piel´gniarstwa. I jeÊli czasami wydaje si´

nam, ˝e mamy znowu pod przys∏owiowà

górk´ to pomyÊlmy przez chwil´ o tych,

które by∏y przed nami i niech ich nowocze-

sny niezale˝ny i wytrwa∏y duch podà˝a

z nami i dodaje nam si∏ przed ka˝dà zawo-

dowà górkà. ■

Kalendarium regulacji prawnych w okresie międzywojennym
13 grudnia 1918 r. – powo∏ane zosta∏o dekretem Naczelnika Paƒstwa odr´bne Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

4 kwietnia 1918 r. – Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Spo∏ecznej i Ochrony Pracy; a 30 paêdziernika 1918 r. podzielono je

na Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Spo∏ecznej oraz Ministerstwo Ochrony Pracy. 

19 lipca 1919 r. – wydano Ustaw´ Sanitarnà ujmujàcà sprawy nadzoru nad piel´gniarstwem, kszta∏cenia personelu piel´gniarskiego oraz

praktyki zawodowej. Na obszarze górnoÊlàskiej cz´Êci województwa Êlàskiego Ustawa zacz´∏a obowiàzywaç dopiero od 6 marca 1922 r.

Od 1923 r. sprawy piel´gniarstwa podlega∏y Ministerstwu Spraw Wewn´trznych, a od 21 czerwca 1932 r. – Ministerstwu Pracy i Opieki

Spo∏ecznej.

1 grudnia 1926 r. – utworzono samodzielny Referat Piel´gniarski w Departamencie S∏u˝by Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewn´trznych.

Funkcje kierownika pe∏ni∏a piel´gniarka dyplomowana Maria Babicka-Zachertowa, absolwentka I kursu Warszawskiej Szko∏y Piel´gniarst-

wa.

30 maja 1932 r. – powo∏ano Sekcj´ ds. piel´gniarstwa przy Naczelnej Radzie Zdrowia. W jej sk∏ad wesz∏y piel´gniarki: Maria Babicka-

Zachertowa , Helena Nagórska- dyrektorka Szko∏y PCK w Warszawie, El˝bieta Rabowska – referentka w Wydziale Szpitalnictwa miasta

st. Warszawy, Zofia Szlenkierówna – dawna dyrektorka Warszawskiej Szko∏y Piel´gniarskiej, Jej asystentka Jadwiga Romanowska, Sabina

Schindlerowa – dyrektorka Szko∏y Piel´gniarskiej przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie, Maria Tarnowska – przewodniczàca

Korpusu Sióstr PCK.

21 lutego 1935 r. – Sejm uchwali∏ Ustaw´ o piel´gniarstwie.

W 1937 r. Minister Opieki Spo∏ecznej wyda∏ Rozporzàdzenie o czasowym prawie wykonywania praktyki piel´gniarskiej.

Opracowano na podstawie

Zuchora J.: Prawne regulacje w piel´gniarstwie w okresie II Rzeczypospolitej. W: Zawód piel´gniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (red.) B. Urbanek.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk Âlàski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2008.
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29wrzeÊnia 2009 r. odby∏y si´ obchody

rocznicowe w zwiàzku z obchodami

60-lecia powo∏ania Pogotowia Ratunkowe-

go w Katowicach

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà w Ko-

Êciele Parafialnym Wniebowzi´cia NMP

przy ulicy Granicznej, nast´pnie uczestniczà-

cy w obchodach zaproszeni goÊcie oraz pra-

cownicy spotkali si´ w gmachu Biblioteki

Âlàskiej gdzie wr´czono odznaczenia i wy-

ró˝nienia zas∏u˝onym dla Wojewódzkiego

Pogotowia Ratunkowego. Odznaczenia

przyznane przez Prezydenta Rzeczypospoli-

tej Polskiej, Wojewod´ Âlàskiego oraz Dy-

rektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratun-

kowego w Katowicach. WÊród osób uhono-

rowanych za zas∏ugi i d∏ugoletnià prac´ zna-

laz∏o si´ kilkanaÊcie piel´gniarek, pracujà-

cych w Ratownictwie Medycznym, b´dà-

cych pracownikami WPR.

WÊród zaproszonych goÊci byli na naszej

uroczystoÊci obecni: Przedstawiciel Prezy-

denta RP, Przedstawiciele pana Wojewody

i Marsza∏ka Województwa Âlàskiego, Prezy-

denta Miasta Katowice, Prezydenci i Burmi-

strzowie, Dyrektorzy Placówek Ochrony

Zdrowia, Przedstawiciele Samorzàdów Za-

wodowych - Lekarskiego i Piel´gniarskiego,

Parlamentarzystów i Eurodeputowanych,

Ârodowisk Akademickich z Wojewódzkim

Konsultantem Ratownictwa Medycznego na

czele, oraz w∏adze Zwiàzku Pracodawców

Ratownictwa Medycznego.

Po cz´Êci oficjalnej przyszed∏ czas na za-

baw´ jakà dla pracowników zorganizowa∏a

Dyrekcja naszego zak∏adu. Wszyscy ch´tni

do dobrej zabawy przejechali autokarami do

WPKiR, gdzie w ,,Marysinym Dworze’’

przy dêwi´kach ro˝nych rodzajów muzyki

pracownicy i goÊcie bawili si´ do godzin

nocnych.

Aby wprowadziç czytelników w proces

tworzenia dzisiejszej struktury WPR w Ka-

towicach, proponuj´ troch´ historii:

29 wrzeÊnia 1948 r., Rada Ministrów

wydaje uchwa∏´ w sprawie zorganizowania

doraênej pomocy leczniczej oraz akcji prze-

taczania i konserwacji krwi, która nakazuje

ministrowi zdrowia zorganizowanie takiej

pomocy w Polsce

Otwarcie pogotowia ratunkowego w Ka-

towicach odby∏o si´ 22 lipca 1949 r. w bu-

dynku przy ulicy Andrzeja 9; dawna siedzi-

ba Czerwonego Krzy˝a.

02.03.1968 r. prof. Anna Dyaczyƒska-

Herman wraz z dyrektorem Stanis∏awem

Miko∏ajewskim powo∏ali w Katowicach trze-

ci w Polsce (po Wroc∏awiu i ¸odzi) Zespó∏

Reanimacyjny „R”, zgodnie z dzisiejszym

nazewnictwem wynikajàcym z Ustawy

o PRM zespó∏ ,,S” 

Do 1973 r. by∏ to zespó∏, który zabezpie-

cza∏ swoimi dzia∏aniami obszar od Cz´sto-

chowy a˝ do Bielska-Bia∏ej. 

W 1971 r. dzi´ki staraniom dr Wojciecha

Grzywny i prof. Bo˝eny Hager-Ma∏eckiej

uruchomiony zostaje w Katowicach pierw-

szy w Polsce zespó∏ neonatologiczny „N”,

który zajmuje si´ transportem noworodków

w stanie zagro˝enia zdrowia i ˝ycia. Inicjaty-

wa ta spotka∏a si´ z du˝ym poparciem pracu-

jàcych na Âlàsku lekarzy pediatrów.

W dniu 31 grudnia 1992 r. Wojewoda

Wojciech Czech powo∏a∏ Wojewódzkà Stacj´

Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

W jej sk∏ad zosta∏y w∏àczone oddzia∏y

w Katowicach-Ligocie, Katowicach-We∏-

nowcu, Katowicach-Szopienicach oraz Ka-

towicach-Osiedlu Tysiàclecia. Nast´pnie

przy∏àczono stacje pogotowia w Gliwicach,

Knurowie, Miko∏owie, Pszczynie, Pyskowi-

cach, Tarnowskich Górach, Tychach, Mys∏o-

wicach, Siemianowicach Âlàskich, Rudzie

Âlàskiej, Bytomiu, Chorzowie, Âwi´toch∏o-

wicach, Zabrzu Czechowicach-Dziedzicach

i Jastrz´biu Zdroju.

W 1995 r., ówczesna Pani Dyrektor

WPR Anna Gliƒska podejmuje decyzj´

o skomputeryzowaniu pogotowia, które

obejmuje swojà opiekà oko∏o 2,5 mln miesz-

kaƒców naszego województwa. 

W styczniu 2001 r. ze struktur WPR zo-

staje wy∏àczony Zespó∏ Lotnictwa Sanitar-

nego.

Od 2007 r. pogotowie ratunkowe obej-

muje swojà opiekà pacjentów w ramach

nocnej i Êwiàtecznej ambulatoryjnej i wyjaz-

dowej podstawowej opieki zdrowotnej

(w ramach podwykonawstwa dla Poradni,

które zadeklarowa∏y aby to nasza placówka

Êwiadczy∏a dla nich te us∏ugi).

Wa˝nym wydarzeniem jest uruchamianie

zintegrowanych stanowisk dyspozytorskich

pogotowia, policji, stra˝y po˝arnej i cz´sto

równie˝ stra˝y miejskiej. Pierwsze Centrum

60 lat Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Iwona Zygmuntowicz ● Piel´gniarka, Zast´pca kierownika

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
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Powiadamiania Ratunkowego zosta∏o uru-

chomione w 2004 r. w Gliwicach, nast´pne 

w Siemianowicach Âlàskich, Mys∏owi-

cach, Katowicach i Jastrz´biu Zdroju.

Pracownicy zespo∏ów ratownictwa

WPR brali udzia∏ w wielu tragicznych

wydarzeniach gdzie nieÊli pomoc osobom

zagro˝onym: podczas po˝aru w Rafinerii

Nafty w Czechowicach-Dziedzicach

(1971) r., wielkim po˝arze lasów w okolicy

Kuêni Raciborskiej w 1992 r. i powodzi

w 1997 r., oraz w ratowaniu dzieci w wy-

padku autokaru w Boguchwa∏owicach

w 2001 r.

Najwi´kszà akcjà ratunkowà w jakiej

w ostatnich latach uczestniczyliÊmy by∏a ak-

cja na terenie zawalonej hali MTK w Kato-

wicach w styczniu 2006 r., oraz ostatnia

wszystkim zapami´tana tragedia na kopalni

„Wujek - Âlàsk” w Rudzie Âlàskiej gdzie rów-

nie˝ udzielana by∏a pomoc przez zespo∏y

WPR w Katowicach. 

Pracownicy pogotowia zabezpieczali me-

dycznie równie˝ mi∏e wydarzenia jakimi nie-

wàtpliwie by∏y wizyty Ojca Âwi´tego Jana

Paw∏a II w naszym województwie. Zabez-

pieczamy równie˝ imprezy o charakterze

masowym takie jak: koncerty czy mecze za-

równo te reprezentacji jak i ekstraklasy.

Dodaç nale˝y, i˝ zespo∏y nasze biorà

udzia∏ w Regionalnych jak równie˝ Mi´dzy-

narodowych Mistrzostwach Polski w Ra-

townictwie Medycznym i Drogowym.W ro-

ku bie˝àcym nasz zespó∏ zajà∏ 3 miejsce

w Mi´dzynarodowych Mistrzostwach Pol-

ski, które odby∏y si´ we wrzeÊniu w Lubli-

nie, na 61 za∏óg startujàcych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

w Katowicach w roku 2010 b´dzie organiza-

torem Mistrzostw Polski w Ratownictwie

Medycznym.

Aktualnie WPR w Katowicach ma stacje

Pogotowia Ratunkowego w 17. miastach

województwa.

WPR dysponuje 62. zespo∏ami ratownic-

twa medycznego: 32 to zespo∏y „S”, 29 ze-

spo∏y „P” oraz jeden zespó∏ „N”. Ponadto

w ramach naszej dzia∏alnoÊci dodatkowej

wykonujemy równie˝ transporty medyczne,

do których wykorzystywany jest dodatkowy

tabor sanitarny. Wojewódzkie Pogotowie

Ratunkowe w Katowicach zatrudnia oko∏o

1600 pracowników. W skali roku interwe-

niujemy w ok. 300 tys. przypadków, z czego

oko∏o po∏ow´ stanowià wyjazdy ratunkowe,

a drugie tyle stanowià wizyty i porady am-

bulatoryjne, wykonywane w ramach podsta-

wowej opieki zdrowotnej.

Od maja 2007 r. dyrektorem WPR w Ka-

towicach jest lek. med. Artur Borowicz, jego

zast´pcà ds. administracyjno - technicznych

od 2007 r. jest mgr in˝. Robert Haberko,

a od 2009 r. zast´pcà ds. lecznictwa lek.

med. Wojciech Miciƒski.

WPR od roku 2009 jest równie˝ benefi-

cjentem Êrodków Unijnych, jakie wykorzy-

stujemy na zakup nowoczesnych ambulan-

sów i sprz´tu medycznego najnowszej gene-

racji.

Nale˝y nadmieniç, i˝ zarówno karetki ze-

spo∏ów ratownictwa medycznego, jak i te

wykonujàce transporty majà taki sam stan-

dard, co zapewnia, i˝ Êwiadczone przez nas

us∏ugi sà na wysokim poziomie. Znajduje to

odzwierciedlenie w fakcie, ˝e rynek na któ-

rym nasza placówka Êwiadczy us∏ugi po-

strzega nas jako wiarygodnego, budzàcego

zaufanie partnera.

Karetki te wyposa˝one sà w:

defibrylator Lifepack 12 z mo˝liwoÊcià tele-

transmisji czyli bezpoÊredniego przesy∏u

EKG do oÊrodków kardiologii inwazyjnej,

respirator, EKG, pulsoksymetr, pompy infu-

zyjne, nosze podbierakowe, deski ortope-

dyczne, kamizelki KED, materac pró˝niowy

co umo˝liwia nam zapewnienie us∏ug na wy-

sokim poziomie.

Mam nadziej´, i˝ kolejnych rocznic do-

czekamy w zdrowiu, zadowoleniu oraz sa-

tysfakcji z ˝ycia zawodowego i rodzinnego

Wszystkim, którzy zostali uhonorowani gra-

tuluj´. ■
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Wdniu 3 paêdziernika 2009 r. odby∏a

si´ inauguracja roku akademickiego

2009/2010 w Wy˝szej Szkole Nauk Stoso-

wanych w Rudzie Âlàskiej, która prowadzi

studia pierwszego stopnia na kierunkach

piel´gniarstwo i po∏o˝nictwo finansowanych

z projektu „Kszta∏cenie zawodowe piel´-

gniarek i po∏o˝nych w ramach studiów po-

mostowych” wspó∏finansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Spo∏ecznego. W uro-

czystoÊci udzia∏ wzi´∏a Przewodniczàca

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

w Katowicach dr n. ekon. Mariola Bartusek.  

GoÊciem inauguracji by∏a tak˝e Pani Iza-

bela Grabiec reprezentujàca Departament

Piel´gniarek i Po∏o˝nych. W trakcie inaugu-

racji odby∏a si´ ceremonia przekazania insy-

gniów rektorskich nowemu rektorowi uczel-

ni doc. dr n. med. Dariuszowi Luboniowi.

Âlubowanie z∏o˝yli studenci pierwszego ro-

ku studiów, w tym 130 naszych kole˝anek

podejmujàcych studia na kierunku piel´-

gniarstwo i 60 na kierunku po∏o˝nictwo.

W trakcie inauguracji 30 naszych kole˝a-

nek odebra∏o dyplomy studiów pierwszego

stopnia na kierunku po∏o˝nictwo, z których

2 zosta∏y wyró˝nione nagrodà „Rubinowy

czepek po∏o˝niczy” ustanowionà przez za∏o-

˝yciela uczelni. Nagrody te otrzyma∏y: 

– kol. Sylwia Jarco za wyniki w nauce i wy-

ró˝nionà prac´ dyplomowà pt. Ocena wie-

dzy m∏odzie˝y na temat antykoncepcji;

– kol. Beata Pyjur za wyniki w nauce i wy-

ró˝nionà prac´ dyplomowà pt. Ocena

przygotowania kobiet do porodu w szko-

∏ach rodzenia na terenie miasta Bielsko-

Bia∏a.

Wy˝sza Szko∏a Nauk Stosowanych w Ru-

dzie Âlàskiej prowadzi od roku akademickie-

go 2009/2010 studia pomostowe na kierun-

ku piel´gniarstwo obok tradycyjnej formy

zaj´ç weekendowych tak˝e w formie zaj´ç

tygodniowych (1 tydzieƒ od poniedzia∏ku

do piàtku) w miesiàcu. Nasze kole˝anki stu-

diujàce w tej uczelni realizujà program po-

szerzony o zaj´cia z j´zyka angielskiego

i technologii informacyjnej.

Podczas inauguracji roku akademickiego

2009/2010 w Wy˝szej Szkole Nauk Sto-

sowanych w Rudzie Âlàskiej odby∏a si´ nie-

zwyk∏a uroczystoÊç – ods∏oni´cie popiersia

prekursorki wspó∏czesnego polskiego piel´-

gniarstwa Racheli

Hutner. 

Popiersie Rache-

li Hutner otwiera

z inicjatywy Dzieka-

na Wydzia∏u Opieki

Zdrowotnej tej

uczelni doc. dr n.

med. Ireny Caus-

Wozniak tworzonà

w uczelni galeri´

osób zas∏u˝onych

dla rozwoju polskie-

go piel´gniarstwa

i po∏o˝nictwa. 

Otwierajàc uro-

czystoÊç rektor doc.

dr n. med. Dariusz

Luboƒ podkreÊli∏ ro-

l´ jakà w kszta∏ceniu

i wychowaniu ma obcowanie z wzorami oso-

bowoÊci s∏u˝àcych cz∏owiekowi. Ods∏oni´cia

popiersia dokonali wspólnie rektor doc.dr n.

med. Dariusz Luboƒ, dziekan doc. dr n. med.

Irena Caus-Wozniak, przedstawiciel Departa-

mentu Piel´gniarstwa i Po∏o˝nictwa Izabela

Grabiec oraz Przewodniczàca ORPiP dr n.

ekon. Mariola Bartusek. Po ods∏oni´ciu po-

piersia Pani Izabela Grabiec przedstawi∏a syl-

wetkà Racheli Hutner, a Przewodniczàca

ORPiP dr n. ekon. Mariola Bartusek podzi´-

kowa∏a w∏adzom uczelni za uhonorowanie

przedstawicielki zawodu piel´gniarskiego

miejscem w galerii osób zas∏u˝onych dla pol-

skiego piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa.

Wzamierzeniach uczelni przy wsparciu

inicjatywy przez Departament Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych Ministerstwa Zdrowia

jest ustanowienie ogólnopolskiej nagrody

Ikar Piel´gniarski imienia Racheli Hutner

przyznawanej przez Êrodowisko piel´gnia-

rek i po∏o˝nych za osobisty wk∏ad w rozwój

piel´gniarstwa i po∏o˝nictwa w kategoriach:

• edukacja obejmujàcej organizacj´, rozwój

i jakoÊç systemu kszta∏cenia i zawodowego

doskonalenia podyplomowego piel´gnia-

rek i po∏o˝nych

• nauka obejmujàcej rozwój badaƒ nauko-

wych z zakresu piel´gniarstwa i po∏o˝nic-

twa, w tym organizacji i standardów opie-

ki medycznej oraz upowszechnianie ich

wyników

• promocja obejmujàcej promocj´ zawodu

piel´gniarki i po∏o˝nej i dzia∏ania na rzecz

statusu spo∏ecznego zawodu piel´gniarki

i po∏o˝nej jako zawodu spo∏ecznego za-

ufania.

GoÊcie uroczystoÊci mieli okazj´ obejrzeç

doskonale zaaran˝owane i wyposa˝one Pra-

cownie Umiej´tnoÊci Piel´gniarskich, Po∏o˝-

niczych i Teorii Medycyny oraz Bibliotek´

z Czytelnià wyposa˝onà w stanowiska z do-

st´pem do Internetu. ■

Irena Caus-Wozniak ● Dr n. med., Dziekan Wydzia∏u Opieki

Zdrowotnej Wy˝szej Szko∏y Nauk Stosowanych w Rudzie Âlàskiej

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 
w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
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Fundamentalne znaczenie rodziny dla

spo∏eczeƒstwa dostrzegane by∏o ju˝

w staro˝ytnoÊci, Êwiadczyç o tym mogà po-

glàdy Arystotelesa na jej priorytetowà rol´

w ˝yciu spo∏ecznym. Twórca socjologii Au-

gust Comte uwa˝a∏ rodzin´ za najwa˝niej-

szà, podstawowà grup´ spo∏ecznà, na której

opiera si´ ca∏e spo∏eczeƒstwo. Rodzina jako

istniejàca we wszystkich spo∏eczeƒstwach

grupa spo∏eczna, sk∏ada si´ z zespo∏u sto-

sunków spo∏ecznych ustanowionych przez

ma∏˝eƒstwo i rodzicielstwo. Posiada wyma-

gajàce skoordynowanego dzia∏ania cele lub

cel, poczucie to˝samoÊci i odr´bnoÊci, orga-

nizacj´, struktur´, uk∏ad pozycji, ról, w∏a-

dzy. Pe∏ni podstawowe, najistotniejsze funk-

cje dla stabilnoÊci i prze˝ycia spo∏eczeƒstwa. 

Rodzina mo˝e te˝ byç traktowana w ka-

tegoriach instytucji

spo∏ecznej. Gdy mówi-

my o rodzinie jako in-

stytucji spo∏ecznej, za-

wsze mamy na myÊli jej

formalne ustanowienie

i funkcjonowanie we-

d∏ug okreÊlonych norm

spo∏ecznych w ramach

danego systemu spo-

∏ecznej kontroli. Sens

rodziny jako instytucji

sprowadza si´ przede

wszystkim do pe∏nienia

przez nià niezb´dnych

dla rozwoju spo∏eczeƒ-

stwa funkcji. Funkcja oznacza przy tym

pewnà dzia∏alnoÊç skierowanà na okreÊlony

cel, kontynuowanà w ramach danej struktu-

ry spo∏ecznej bàdê dla zaspokojenia potrzeb

jednostkowych. Rodzina jest zatem o tyle

instytucjà, o ile realizuje podstawowe funk-

cje spo∏eczne, niezb´dne dla istnienia spo∏e-

czeƒstwa.

Analizujàc rodzin´ w aspekcie instytu-

cjonalnym, poszczególne funkcje obejmujà

ca∏oÊç czynnoÊci rodziny, a ich realizacja de-

terminowana jest Êrodowiskiem spo∏ecz-

nym, co zdecydowanie mo˝e ró˝nicowaç

ich zakres. Funkcje rodziny mo˝na zatem

skategoryzowaç zgodnie z realizacjà potrzeb

biologicznych, psychicznych, spo∏ecznych,

jak i hierarchii uwzgl´dniajàcej ich trwa∏oÊç

i zmiennoÊç. Sà zatem niezbywalne dla

zdrowia i funkcjonowania jednostki i rodzi-

ny. Funkcje rodziny sà powiàzane ze skutka-

mi wywo∏anymi dzia∏alnoÊcià i zachowania-

mi cz∏owieka, które ujawniajà si´ nie tylko

w samej rodzinie, ale i poza nià  jako pozy-

tywne lub negatywne z punktu widzenia

jednostki i spo∏eczeƒstwa.

Rodzina jako struktura z∏o˝ona mo˝e

byç rozpatrywana od strony socjologicznej

jako grupa spo∏eczna promujàca zdrowie,

kreujàca postawy prozdrowotne, warunku-

jàca si∏´, pr´˝noÊç, zdrowie ca∏ego spo∏e-

czeƒstwa; od strony pedagogicznej jako

podmiot i przedmiot wychowania; od stro-

ny biologicznej jako instytucja ˝yciotwór-

cza; od strony religijnej jako wspólnota

ustanowiona przez Boga; od strony psycho-

logicznej rozumiana jako jednoÊç wspó∏-

dzia∏ajàcych ze sobà osób o ró˝nych struk-

turach cech osobowoÊci.

Rodzina jako pierwsze Êrodowisko wy-

chowawcze i podstawowa instytucja, spo-

∏eczna realizuje okreÊlone funkcje w sferze

zdrowia i choroby. Ma znaczàcy wp∏yw na

utrwalenie zachowaƒ zdrowotnych, umo˝li-

wiajàc zaspakajanie podstawowych emocjo-

nalno-spo∏ecznych potrzeb mi∏oÊci, akcep-

tacji, uznania, bezpieczeƒstwa. Przekazuje

wiedz´ dotyczàcà czynników wp∏ywajàcych

na zdrowie, stwarza warunki kszta∏tujàce

emocjonalny stosunek do zdrowia, Êwiado-

moÊç zdrowotnà, sposób postrzegania war-

toÊci zdrowia i jego chronienia.

Choroba b´dàca zmiennà niezale˝nà,

wywo∏uje wiele zmian zarówno w sytuacji

samego chorego, jaki ca∏ej rodziny.

W zwiàzku z chorobà wzrasta aktywnoÊç

rodziny w opiece nad chorym, pojawiajà si´

trudnoÊci materialne, ograniczenie funkcjo-

nalnej aktywnoÊci rodziny w sferze ˝ycia

kulturalnego i towarzyskiego. 

Choroba zw∏aszcza post´pujàca, nieule-

czalna wywo∏uje znaczàce zmiany w sytuacji

rodziny i pociàga za sobà silne prze˝ycia

emocjonalne. Choroba, zagro˝enie ˝ycia

jednego z cz∏onków rodziny powoduje ko-

niecznoÊç przewartoÊciowania i zdystanso-

wania si´ wobec wielu problemów. Relacje,

jakie zachodzà w rodzinach osób chorych,

szczególnie nieuleczalnie chorych sà bardzo

z∏o˝one. W du˝ej mierze zale˝à od stosunku

rodziny do samego faktu choroby i stoso-

wanych przez nich mechanizmów obron-

nych. Najcz´Êciej wyst´pujàcym jest mecha-

nizm zaprzeczenia, któ-

ry w znacznym stopniu

zwiàzany jest z poczu-

ciem obcià˝enia osób,

na których spoczywa

obowiàzek Êwiadczenia

pomocy. To poczucie

mo˝e byç wynikiem

przem´czenia, trudno-

Êci w organizacji opie-

ki, ale tak˝e braku ak-

ceptacji osoby, która

potrzebuje pomocy.

Zmiany w sytuacji ro-

dziny wywo∏ane sà ko-

niecznoÊcià udzielania

pomocy i opiekà nad osobà chorà. 

Charakter tych zmian jest wypadkowà

relacji mi´dzy wspomaganym i wspomaga-

jàcym. Zmiany obejmujà: sytuacj´ zdrowot-

nà i poziom sprawnoÊci tych osób w co-

dziennym ˝yciu, im mniejszy poziom

sprawnoÊci chorego, mniejsza aktywnoÊç

w podstawowych czynnoÊciach, tym wi´k-

sze uzale˝nienie od pomocy innych osób,

a jednoczeÊnie wi´ksze obcià˝enie cz∏onków

rodziny codziennà opiekà nad chorym, ak-

ceptacj´ i podj´cie roli opiekuna przez

cz∏onków lub cz∏onka rodziny?

Prowadzone na ca∏ym Êwiecie badania

potwierdzajà, ˝e najwi´cej pomocy, opieki

i codziennej piel´gnacji Êwiadczy chorym

ich rodzina. Nie oznacza to jednak, ˝e zada-

nia te sà realizowane bez ˝adnych proble-

Pomoc rodzinie chorego objętego opieką hospicjum
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mów i przy pe∏nej akceptacji wszystkich jej

cz∏onków.

Problem realizacji przez rodzin´ funkcji

opiekuƒczej i jej zakres zale˝y od wielu sytu-

acji, mi´dzy innymi sytuacjà majàcà wp∏yw

na funkcj´ rodziny jest choroba zw∏aszcza

nieuleczalna. Sytuacja ta pot´guje potrzeb´

Êwiadczeƒ opiekuƒczych rodziny, która jest

jednà z podstawowych funkcji rodziny.

Na ogó∏ oczekujemy, ˝e rodzina poradzi

sobie sama z wieloma czynnoÊciami ˝ycia

codziennego, poniewa˝ sà one zwiàzane

z funkcjà rodziny. Tymczasem efekt zanie-

dbaƒ opiekuƒczo-piel´gnacyjnych u osób

chorych pozwala stwierdziç, ˝e rodziny nie

radzà sobie z realizacjà wielu funkcji i wska-

zuje, ˝e w wielu z nich wyst´pujà znaczne

ograniczenia wydolnoÊci opiekuƒczo-piel´-

gnacyjnej. Z tego te˝ wzgl´du nale˝y zasta-

nowiç si´ nad tym, jakie sà mo˝liwoÊci

wzmacniania rodziny z zewnàtrz. 

W problematyce poÊwi´conej funkcji ro-

dziny zwraca si´ uwag´ na fakt, ˝e oprócz

wewn´trznych czynników warunkujàcych

funkcje rodziny istniejà tak˝e uwarunkowa-

nia zewn´trzne. Sà to uwarunkowania Êro-

dowiskowe okreÊlone przez dost´pnoÊç in-

stytucjonalnych us∏ug na rzecz rodziny, ich

jakoÊç i mo˝liwoÊç wyboru. Wsparcie i po-

moc na rzecz rodziny majàcej problem opie-

ki nad osobà chorà pozwala na realizacj´

funkcji opiekuƒczo-piel´gnacyjnej, jak te˝

na kontynuowanie na w∏aÊciwym poziomie

realizacji pozosta∏ych funkcji rodziny. Pod-

stawowym êród∏em wsparcia rodziny w sy-

tuacji choroby sà naturalne systemy wspar-

cia, którymi sà cz∏onkowie rodziny, znajo-

mi, przyjaciele. 

W sytuacji pojawienia si´ choroby jedne-

go z jej cz∏onków, rodzina stanowi podsta-

wowe Êrodowisko, w którym przebywa

chory. Tworzy fizycznà przestrzeƒ i odpo-

wiednie warunki dla chorego i chorowania,

kontrolujàc przebieg choroby, wykonuje

proste czynnoÊci piel´gnacyjno-lecznicze,

wykonuje zlecenia lekarskie, nadzoruje cho-

rego. Jest ∏àcznikiem mi´dzy chorym a Êwia-

tem zewn´trznym, dajàc choremu wsparcie

socjalne i emocjonalne. Osoba chora po-

trzebuje poczucia bezpieczeƒstwa, które

mo˝e zapewniç mu panujàca harmonia do-

mowa, unormowany tryb ˝ycia, bez silnych

wzruszeƒ, stonowane troskliwe zachowanie

opiekunów, dajàce psychicznà stabilizacj´. 

Tymczasem poziom pomocy, jakà otrzy-

mujà rodziny nie równowa˝y spoczywajà-

cych na nich obcià˝eƒ i k∏opotów. Wyra˝a

si´ to zm´czeniem, dolegliwoÊciami psycho-

somatycznymi. Choroba przewlek∏a jest ro-

zumiana jako sytuacja kryzysowa, która po-

woduje wiele problemów ˝yciowych zarów-

no osoby chorej jak i jej rodziny. Zmienia

po∏o˝enie spo∏eczne, wywo∏uje ró˝ne reak-

cje otoczenia. Najbardziej po˝àdanà reakcjà

w tej sytuacji jest wsparcie odpowiednich

instytucji zajmujàcych si´ opiekà nad chory-

mi. Przyk∏adem takiej instytucji zajmujàcej

si´ chorymi zw∏aszcza na choroby nowo-

tworowe jest hospicjum. Interdyscyplinarn-

y zespó∏ opieki hospicyjnej otacza opiekà

chorego oraz jego najbli˝szà rodzin´. Nale-

˝y zaznaczyç, ˝e zespó∏ hospicjum nie pe∏ni

funkcji wyr´czajàcej, ale pomaga rodzinie

w realizacji opieki nad chorym. Zaskoczenie

i zdziwienie, jakie okazujà cz∏onkowie ro-

dzin podczas pierwszej rozmowy, gdy oka-

zano im zrozumienie, ˝yczliwoÊç, brak po-

Êpiechu oraz zainteresowanie i uwagà,

wskazujà jednoznacznie, jak bardzo zasady

i sposób podejÊcia do pacjenta i jego rodzi-

ny w opiece hospicyjnej ró˝ni si´ od tego,

z czym spotyka∏y si´ rodziny w innych pla-

cówkach s∏u˝by zdrowia. Holistyczny cha-

rakter opieki hospicyjnej oznacza nie tylko

nastawienie na zaspakajanie wszystkich

wa˝nych potrzeb chorego, lecz równie˝ tro-

sk´ o jego rodzin´. Cz∏onkowie rodzin

w przypadku nieuleczalnej choroby bliskiej

osoby prze˝ywajà w tym czasie szczególnie

wiele trudnych chwil. 

MyÊl o roz∏àce o odejÊciu bliskiej osoby

staje si´ niewàtpliwie dla wi´kszoÊci kocha-

jàcych cz∏onków rodziny, êród∏em najwi´k-

szego cierpienia. Uczucie to jest tym ci´˝sze

do zniesienia, im bardziej jest ukrywane.

Reakcje rodziny i ich zdolnoÊci radzenia

sobie ze stresem zale˝à od ich w∏asnej kon-

dycji fizycznej i psychicznej, a tak˝e od

mo˝liwoÊci i rozmiarów wsparcia ze strony

najbli˝szego otoczenia. W zdecydowanie

lepszej sytuacji sà du˝e z˝yte ze sobà rodzi-

ny, których cz∏onkowie stanowià dla siebie

nawzajem êród∏o wsparcia. Ci´˝ka choroba

przynosi cz∏onkom rodzin, opiekunom

trudne zadania. Poza indywidualnymi pró-

bami przystosowania si´ do owej trudnej

sytuacji obserwujemy równie˝ okresy zm´-

czenia i zniech´cenia, którym nierzadko to-

warzyszy poczucie winy. Do hospicjów

zg∏aszajà si´ przewa˝nie osoby zupe∏nie

zdeterminowane, oraz ci, którzy korzystajà

z doÊwiadczeƒ innych, ceniàcych sobie po-

s∏ug´ hospicyjnà, z której sami korzystali.

Rodziny szukajàce pomocy dla swoich bli-

skich chorych docierajà do hospicjum ró˝-

nymi drogami. Czasami niestety jest to nie-

potrzebnie zbyt d∏uga droga. Najcz´Êciej

jednak otrzymujà skierowanie od lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej. Najcz´-

Êciej podawanym powodem zwracania si´

o pomoc hospicjum jest nadzieja na uzyska-

nie sta∏ej, fachowej opieki medycznej, sku-

teczne opanowanie bólu i innych dolegli-

woÊci wynikajàcych z choroby. 

Trzeba czasu, pomocy innych ludzi, ˝eby

spojrzeç na chorob´ i chorego cz∏onka ro-

dziny z pewnym dystansem, ˝eby màdrze

szukaç odpowiedniej pomocy, ˝eby samemu

dostosowaç si´ do nowych wymogów ˝y-

ciowych podyktowanych przez sytuacj´

choroby. 

Choroba zw∏aszcza nieuleczalna staje si´

istotnym problemem dla ca∏ej rodziny. Wy-

wo∏uje to szereg zmian nie tylko w sytuacji

osoby chorej, ale tak˝e w wielu sferach ˝ycia

rodzinnego. Choroba, a zw∏aszcza choroba

nowotworowa, powoduje silny stres i cz´-

sto doprowadza do kryzysu w rodzinie. To-

warzyszy jej niepewnoÊç, co do rokowania

i przysz∏oÊci. Gdy chory znajdzie si´ w final-

nym okresie choroby, pomoc rodzinie jest

szczególnie potrzebna. Przede wszystkim

trzeba jà przygotowaç na odejÊcie bliskiej

osoby. Trzeba wiele taktu i umiej´tnoÊci, ˝e-

by przekonaç zrozpaczonych cz∏onków ro-

dzin, ˝e stosowanie dodatkowych zabiegów

w okresie umierania (podawanie wlewów

kroplowych, czasami tak˝e wymuszanie

podj´cia zabiegu reanimacji) przysporzy

umierajàcemu tylko dodatkowych cierpieƒ,

nie przywróci mu ju˝ zdrowia. Celem i za-

sadà opieki hospicyjnej jest pomoc tym,

którzy sà blisko chorego (przede wszystkim

cz∏onkom rodziny), przez rozwini´cie ich

zdolnoÊci do udzielania choremu praktycz-

nej pomocy oraz wsparcia emocjonalnego,

a tak˝e adaptacji do trudnego procesu i ra-

dzenia sobie w sytuacji straty i w ˝a∏obie. 

Niezale˝nie od fazy choroby i charakte-

rystycznych dla niej zadaƒ, opieka i piel´-

gnacja chorego mo˝e dominowaç wÊród za-

daƒ i znacznie obcià˝yç (emocjonalnie, ma-

terialnie) lub ograniczyç realizacj´ pozosta-

∏ych funkcji rodziny (rekreacja, ˝ycie towa-

rzyskie rodziny, inne wydatki nie zwiàzane

z osobà chorà. 

Cz∏onkowie zespo∏u hospicyjnego, w∏à-

czajàc si´ do pomocy rodzinie, muszà pod-

chodziç do swojej pracy bardzo elastycznie,

dostosowujàc ka˝dorazowo rodzaj pomocy

do potrzeb danej rodziny. Czasami sprowa-

dza si´ to do okresowego odcià˝enia opie-

kuna, a czasami pomoc powinna obejmo-

waç sprawy socjalno-bytowe (np.: staranie

o przyspieszenie przyznania renty, zasi∏ku

lub pomoc w organizacji ˝ycia codziennego,

w opiece nad dzieçmi). Sprawà podstawo-

wà jest wsparcie psychiczne opiekunów.

Obejmuje ono zarówno wys∏uchanie pro-

blemów opiekuna, podj´cie prób poprawy
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komunikacji i kontaktów wzajemnych cho-

rego z rodzinà. 

Du˝o problemów stwarza te˝ przejmo-

wanie dotychczasowych obowiàzków cho-

rego przez rodzin´. Niekiedy rodzina

„przedwczeÊnie” przejmuje wszelkie obo-

wiàzki, a tymczasem chory jest jeszcze doÊç

sprawny, i przykro odczuwa odsuni´cie go

od aktywnoÊci domowej. Inna sprawa, ˝e

czasem chory sam rezygnuje zbyt wczeÊnie

z wszelkiej aktywnoÊci w przekonaniu, ˝e

i tak jest do niczego.

Terminalna faza choroby mo˝e zainicjo-

waç g∏´boki kryzys psychiczny u osób spra-

wujàcych opiek´, zwiàzanych emocjonalnie

z chorym. Codzienna piel´gnacja ci´˝ko

chorego jest wyczerpujàca, stanowi êród∏o

dotkliwego stresu. Trudne równie˝ dla bli-

skich jest równie˝ to, ˝e w czasie choroby

mogà wystàpiç zmiany osobowoÊci chore-

go. Tracimy wtedy stopniowo kontakt

z cz∏owiekiem bliskim i kochanym, t´skni-

my za utraconà osobà. Ju˝ w czasie choroby

mo˝e rozpoczàç si´ proces ˝a∏oby, wywo∏a-

ny nie tylko groêbà Êmierci drugiego cz∏o-

wieka, ale równie˝ t´sknotà za nim daw-

nym. Choroba w silny sposób modyfikuje

nie tylko ˝ycie chorego, ale równie˝ osób

z nim zwiàzanych. 

Tymczasem wsparcie rodziny jest nie-

zwykle wa˝nym czynnikiem w kontekÊcie

potrzeb chorego. Spostrzeganie wsparcia

rodziny modyfikuje przebieg choroby. Ne-

gatywna percepcja wsparcia najbli˝szych

(np.: wspó∏ma∏˝onków) przyczynia si´ do

rozwoju klinicznej depresji.

Zagra˝ajàca ˝yciu choroba drugiej osoby

mo˝e zainicjowaç kryzys egzystencjalny.

Obserwacja cierpienia bliskiej osoby i zma-

gaƒ z chorobà mo˝e spowodowaç przekre-

Êlenie pewnych wartoÊci, np.: religijnych.

Sens ˝ycia zostaje zagubiony w trakcie wy-

czerpujàcej opieki, w obliczu bólu kogoÊ

kochanego. 

U takiej osoby pojawia si´ ogromne po-

czucie nieporozumienia „o co w tym Êwie-

cie chodzi, by∏am taka dobra, tak si´ po-

Êwi´ca∏am a teraz jestem chora”.

Osoby opiekujàce si´ chorym nara˝one

sà na kryzys wypalenia i zespó∏ znudzenia.

Kryzys wypalenia wià˝e si´ z poczuciem

psychicznego, emocjonalnego i umys∏owe-

go wyczerpania oraz poczuciem beznadziej-

noÊci i bezradnoÊci. Podobne objawy cha-

rakteryzujà zespó∏ znudzenia. Zarówno

w zespole wypalenia, jak i znudzenia do-

strzec mo˝na trzy komponenty:

1. Fizyczne wyczerpanie objawia si´ niskim

poziomem energii, chronicznym zm´cze-

niem, odczuwaniem s∏aboÊci.

2. Wyczerpanie emocjonalne, które znamio-

nuje negatywna postawa wobec siebie,

w∏asnej pracy i ˝ycia.

3. Wyczerpanie emocjonalne naznaczone

uczuciem depresji, bezradnoÊci i bezna-

dziejnoÊci.

Stawiajàc wobec siebie wymagania bycia

wyrozumia∏ym, tolerancyjnym i ∏agodnym

dla chorego, warto tà samà zasad´ zastoso-

waç dla siebie, byç równie wyrozumia∏ym

i ∏agodnym dla w∏asnej osoby. Kiedy chory

mówi ˝e si´ boi, to wydaje si´ nam, ˝e mo-

˝emy to zmieniç; to nierealistyczny cel.

Czasem dobrze jest posiedzieç i wspólnie

pomilczeç. Bycie osobà wspierajàcà, gdy

bliski jest powa˝nie chory to jedno z naj-

ci´˝szych doÊwiadczeƒ. To co mo˝na zrobiç

dla siebie i chorego to zadbaç o uczciwà

i otwartà komunikacj´. Nale˝y umieç sta-

wiaç granice i bez poczucia winy opiekun

powinien umieç znaleêç czas dla siebie, jest

to oczywiÊcie trudne. Ale, gdy przekracza-

my granice nadmiernie eksploatujemy siebie

i swojà rodzin´. Wypoczynek jest niezb´dny

po to, aby zajàç si´ chorym jeszcze troskli-

wiej. Je˝eli rodzina uÊwiadomi sobie, ˝e

znalaz∏a si´ w jednej z najtrudniejszych sytu-

acji, w jakiej mo˝e si´ znaleêç cz∏owiek, to

b´dzie mu ∏atwiej z troskà, wyrozumiale

dbajàc o chorego zadbaç o siebie. Warto te˝

odwo∏aç si´ do innych ˝yczliwych osób, do

przyjació∏. ÂwiadomoÊç pozwala uczciwie

i otwarcie si´ komunikowaç oraz pomagaç

choremu w przej´ciu odpowiedzialnoÊci za

chorob´. Trzeba doceniç siebie w tej trudnej

sytuacji. To co mo˝na choremu realnie daç

i co jest najcenniejsze, to nasza niewymu-

szona obecnoÊç, ch´ç, gotowoÊç do towa-

rzyszenia mu w chorobie. 

Przeanalizowanie sytuacji osób opiekujà-

cych si´ cz∏owiekiem umierajàcym, wskazu-

je na pewne wspólne dla wi´kszoÊci potrze-

by, z których tylko niektóre sà zaspakajane.

Silnà potrzebà osób bliskich jest byç przy

chorym, pomagaç mu, spe∏niaç jego ˝ycze-

nia i otaczaç go swojà opiekà w miar´ sku-

tecznie. Zaspokojenie potrzeb tego typu jest

êród∏em pociechy, tak˝e po Êmierci chorego.

Nast´pnà potrzebà jest uzyskanie informa-

cji. Opiekunowie chcà na ogó∏ znaç pe∏nà

prawd´ o stanie chorego, wolà te˝ byç

uprzedzeni o zbli˝ajàcej si´ Êmierci. To u∏a-

twia im przygotowanie si´ na trudny mo-

ment i zapewnia lepszy stopieƒ adaptacji do

stanu osierocenia. Te potrzeby przewa˝nie

sà spe∏nione. 

Gorzej jest z mo˝liwoÊcià psychicznego

oparcia w kimÊ bliskim, zmniejszenia po-

czucia osamotnienia w trudnej sytuacji cho-

roby osoby bliskiej, zmniejszenia napi´cia,

które towarzyszy zwykle opiekunom. Oso-

by, które korzystajà z pomocy hospicjum

domowego lub stacjonarnego wysoko oce-

niajà profesjonalnà pomoc cz∏onków zespo-

∏u hospicyjnego (lekarzy, piel´gniarek, wo-

lontariuszy niemedycznych) w∏aÊnie w reali-

zacji potrzeb psychicznych. W zapewnieniu

bezpieczeƒstwa, mo˝liwoÊci wspólnej roz-

mowy. Na uwag´ zas∏uguje tak˝e fakt, ˝e to-

warzyszenie choremu umierajàcemu to nie

tylko iloÊç rozmów ale umiej´tne towarzy-

szenie choremu, obecnoÊç, czuwanie, które

w niektórych wypadkach mo˝e byç cenniej-

sze od rozmów. Idea hospicyjna narodzi∏a

si´ z pewnoÊcià wtedy, kiedy cz∏owiek wra˝-

liwy zetknà∏ si´ z cierpieniem drugiego cz∏o-

wieka. Dzisiaj opieka hospicyjna zapewnia

umierajàcemu i jego rodzinie zrozumienie

dla jego s∏aboÊci i potrzeb oraz sta∏à obec-

noÊç opiekunów, wsparcie psychiczne i du-

chowe. Ci´˝ko chorym, cz´sto osamotnio-

nym albo zdanym jedynie na pomoc osób

bliskich, nieprzygotowanych do takich za-

daƒ, opieka hospicyjna ofiarowuje czas

i obecnoÊç, przynoszàc ulg´ w totalnym

cierpieniu. 

Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e podstawowà

zasadà opieki paliatywnej jest zapewnienie

choremu i jego rodzinie dost´pu do opieki

w czasie i warunkach zgodnych z jego po-

trzebami klinicznymi i osobistymi. Ta grupa

chorych, u których w przebiegu choroby

pojawiajà si´ trudnoÊci w zakresie kontroli

objawów lub gdy chory jest w z∏ym stanie

psychicznym lub ci´˝kiej sytuacji socjalnej

opiek´ powinny przejàç profesjonalne ho-

spicja. Opieka paliatywna obejmuje jak wia-

domo nie tylko pacjenta lecz tak˝e jego ro-

dzin´. Udzia∏ rodziny w Êwiadczeniu opieki

paliatywnej jest zwykle bardzo du˝y, a ja-

koÊç kontaktów z personelem i dobra

wspó∏praca warunkujà jakoÊç opieki. Opie-

ka nad osobami w terminalnej fazie choro-

by nowotworowej i ich rodzinami obejmu-

jàcej nie tylko leczenie, ale równie˝ wsparcie

psychiczne, spo∏eczne i duchowe, a tak˝e

socjalne jest rozwijajàca si´ bardzo dyna-

micznie w naszym kraju opieka paliatywna

i hospicyjna. Chodzi tu bowiem nie tylko

o leczenie i zabiegi piel´gnacyjne, o uÊmie-

rzenie bólu somatycznego, ale o ca∏oÊciowà

- holistycznà opiek´ nad chorym i jego ro-

dzinà, o z∏agodzenie bólu wszechogarniajà-

cego, który jest o wiele bardziej dotkliwy, bo

przeszywa ca∏ego cz∏owieka: „ból cia∏a i ból

duszy”.

Bibliografia u autorki

Wokół zawodu
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Urodzi∏a si´ 8 sierpnia

1915 r. w Wiedniu.

W 1934 r. zda∏a matur´

w Szkole Sióstr Urszulanek

w Krakowie, a w 1939 r.

ukoƒczy∏a Uniwersyteckà Szko∏´ Piel´gnia-

rek i Higienistek tam˝e. W maju tego same-

go roku rozpocz´∏a prac´ w Szpitalu Ubez-

pieczalni Spo∏ecznej im. Gabriela Narutowi-

cza w ¸odzi. W nieca∏y rok póêniej znalaz∏a

si´ w Sosnowcu, podejmujàc prac´ w Miej-

skim Szpitalu, a nast´pnie w Dàbrowie Gór-

niczej, by w 1945 r. znaleêç si´ w Szpitalu

Wojskowym w Poznaniu. W latach 1952-

1977 by∏a zatrudniona w Szpitalu Zakaê-

nym w Chorzowie na stanowisku prze∏o˝o-

nej piel´gniarek i jednoczeÊnie zajmowa∏a si´

pracà dydaktycznà w miejscowym Liceum

Medycznym. W 1957 r. by∏a jednà z inicja-

torek i za∏o˝ycielek Ko∏a PTP w Chorzowie

oraz przez cztery kadencje by∏a jego prze-

wodniczàcà. Szczególnà wag´ przywiàzywa-

∏a do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

piel´gniarek oraz ich poziomu etycznego. 

W 1963 r. otrzyma∏a z Ministerstwa

Zdrowia i Opieki Spolecznej w ramach Fun-

dacji Rockefellera skierowanie i stypendium

do Kolegium przy Uniwersytecie Wayne

w USA, na kierunek administracyjno-orga-

nizacyjny piel´gniarstwa.

By∏a wzorowym pracownikiem i cz∏owie-

kiem o szerokich horyzontach zaintereso-

waƒ. Tak˝e i poza zawodowych. Wybitnie

artystycznie uzdolniona od dziecka rysowa-

∏a, malowa∏a, rzeêbi∏a. W Katowicach

ucz´szcza∏a do Ogniska Plastycznego przy

Domu Kultury. Jej obrazy prezentowane

i nagradzane by∏y tak˝e na wystawach w Ka-

towicach, Cz´stochowie, Chorzowie, B´dzi-

nie i na I Krajowym Zjeêdzie w PTP – Bu-

sku Zdroju. (1993).

Studiowa∏a tak˝e w Krakowskim Konser-

watorium Muzycznym. By∏a Kwalifikowa-

nym Przewodnikiem GOP i systematycznie

doskonali∏a swoje umiej´tnoÊci j´zykowe

w zakresie niemieckiego, angielskiego i fran-

cuskiego.

W 1977 r. przesz∏a na emerytur´, ale sta-

le utrzymywa∏a aktywny kontakt z PTP. Za

wzorowà prac´, postaw´ i osiàgni´cia wielo-

kroç odznaczana w tym: Bràzowym Krzy-

˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà Zas∏u˝onemu

dla rozwoju województwa katowickiego, za

Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie Zdrowia, Hono-

rowà Odznakà PTP, IV stopnia Odznakà

PCK i wpisami w 1984 r. do Ksiàg ludzi Za-

s∏u˝onych dla m. Chorzowa oraz dla rozwo-

ju Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego

i Piel´gniarstwa na Âlàsku

Umar∏a 18 lipca 2002 r. i zosta∏a pochowa-

na w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Bibliografia

1. Danuta Rudzka – materia∏y Zarzàdu Oddzia∏u

PTP w Katowicach.

2. I Krajowy Kongres Piel´gniarek. Zarzàd G∏ówny

PTP Busko-Zdrój, Biuletyn 1993.

3. Zbiory prywatne oraz Album „Piel´gniarki malu-

jà…” I Krajowy Kongres Piel´gniarek. Zarzàd

G∏ówny PTP Busko-Zdrój, 1993.

Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Marta Maria Sziberl 
Cudowna Osobowość, niespotykany Urok Ludzkiego Serca, 
doskonała Pielęgniarka
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W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe

na stanowiska pielęgniarek naczelnych i oddziałowych

Konkursy Wrzesień, Październik 2009
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Naczelna Pielęgniarka: mgr Maria Dolacińska

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XVIIIc Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie: Monika Hanejko

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych: mgr Iwona Małek

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: Daniela Ligocka

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego: Barbara Goraus

ZOZ w Pszczynie

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Geriatrii: Barbara Myrczek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii: Mirosława Dadak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej: Joanna Sojka

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

Prośba o pomoc

Sprostowania

Wimieniu Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Ciechano-

wie zwracam się do Okręgowej Rady,
której Pani przewodniczy o pomoc finan-
sową dla naszej koleżanki, członka OR-
PiP w Ciechanowie Pani Zdzisławy Jeż,
która znalazła się w bardzo trudnej sytu-
acji zdrowotnej.
Rozpoznano u niej szpiczaka mnogiego,

zakwalifikowana jest do dalszego lecze-
nia onkologicznego. Leczenie wymaga
przyjmowania kosztownych leków, plano-
wane są również autoprzeszczepy.
Wspieramy naszą koleżankę w tej trudnej
sytuacji, ale Okręgowa Rada wyczerpała
wszelkie regulaminowe możliwości
udzielenia pomocy.
W związku z powyższym zwracamy się

z prośbą o pomoc finansową dla naszej
koleżanki.

Wpłaty prosimy kierować na nasze konto
45 1020 1592 0000 2602 0073 0739
z dopiskiem „dla Zdzisi”

Przewodnicząca ORPiP
Bożena Michniak

W październikowym wydaniu biuletynu Nasze Sprawy do artykułu „Epidemiologiczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego
pielęgniarki i położnej” autorek – M. Kuduk, B. Kotlarz wkradł się błąd: w Tabeli 1 i Tabeli 2 oraz w opisie do tabeli 1 chodziło
oczywiście o „zakażenie HIV”, a nie zakażenie AIDS. 

Pani Mariola Marciniak jest Dyrektorem Centrum Opieki Środowiskowej Położniczo-Pielęgniarskiej „Maridan” s.c. w Będzinie, a nie
jak podano w poprzednim numerze „Meridan”.  

Za zaistniałe pomyłki serdecznie przepraszamy.

Pomóżmy Naszej Koleżance
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Koleżance Bożenie Zagrodnik
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają pielęgniarki i położne 

NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej Pyskowice

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Matki 

Koleżance Grażynie Olesch 
składają Pielęgniarka Koordynująca 

Zespołem Nr 1 i Nr 2 

oraz cały zespół pielęgniarek i położnych

Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich…

Pielęgniarce Oddziałowej 
Bożenie Skała

łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Mamy
wyrazy szczerego współczucia

składa Naczelna Pielęgniarka 
oraz personel Bloku Operacyjnego i Anestezjologii 

Szpitala MSWiA w Katowicach

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

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci 

Ojca

Koleżance Grażynie Kowalskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

oraz wsparcia 
składa Pielęgniarka Oddziałowa wraz z zespołem

pielęgniarskim Oddziału Anestezjologii 

Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Gliwicach

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

Wyrazy głębokiego współczucia
dla 

Naszej Koleżanki Marzeny Jarszak
z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki z Bloku Operacyjnego z WSS Nr 1 

w Tychach

Naszej Koleżance Edycie Węgrzyniak 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 
składają personel Oddziału Neurologii

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Czasami brak s∏ów by wypowiedzieç ból,

Czasami brak ∏ez by wyp∏akaç ˝al…

W dniu 17.09.2009 r. 

odeszła na wieczny dyżur 

Nasza Koleżanka Położna 

Ś.P. Małgorzata Franczyk

Wyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie zmarłej 

składają Naczelna Pielęgniarka, pracownicy Centralnej

Sterylizacji oraz pielęgniarki i położne

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

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

Łączymy się w smutku i żalu
z 

Koleżanką Marzeną Lewandowską
z powodu śmierci 

Taty 
Wyrazy głębokiego współczucia 

składają Naczelna Pielęgniarka – mgr D. Pelc
oraz pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1

w Bytomiu Najtrudniej jest rozstaç si´ z bliskimi 
i kochanymi…

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
Koleżance Marzenie Lewandowskiej

składają współpracownicy Oddziału Hepatologii

Zakaźnej Szpitala Zakaźnego w Bytomiu

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Położnej Ewie Jawor 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają lekarze, oddziałowa, koleżanki z Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego, Sali Porodowej, Sali

Operacyjnej i salowe z Okręgowego Szpitala
Kolejowego w Katowicach

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

Wyrazy głębokiego 
i szczerego współczucia

dla 

Naszej Drogiej 
Koleżanki Joasi Hojka

z powodu śmierci 

Mamy 
składają Dyrektor wraz z personelem 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Siemianowicach Śląskich

˚yje ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Naszej Koleżance Helenie Marcak 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Męża 

składa Zespół pielęgniarsko-lekarski Oddziału Chirurgii 
Szpitala w Będzinie

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Męża 
Pielęgniarce Oddziałowej

Helenie Marcak
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia składają 

Przełożona Pielęgniarek, personel Szpitala w Będzinie
oraz Dyrekcja PZ ZOZ Będzin

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Beacie Bojdoł 

składają Przełożona oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Powiatowego w Mikołowie

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci
Pielęgniarce Oddziałowej

Marii Stach 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki i położne

106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach
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Nasze pasje

W1978 roku rozpocz´∏am prac´ w no-

wo powstajàcym Liceum Medycz-

nym w Dàbrowie Górniczej w dzielnicy

Strzemieszyce i wraz z niedawno zmar∏à Ko-

le˝ankà Ma∏gorzatà Zalejskà organizowa∏y-

Êmy szko∏´ od podstaw. Pracowa∏am w cha-

rakterze nauczycielki zawodu do czasu likwi-

dacji szko∏y. JednoczeÊnie kszta∏ci∏am si´

w systemie zaocznym, najpierw w Warszaw-

skim Studium Nauczycielskim Ârednich

Szkó∏ Medycznych, a potem na Wydziale

Piel´gniarstwa w Lublinie, uzyskujàc tytu∏

magistra piel´gniarstwa. 

W czasie pracy zawodowej uzyska∏am

dodatkowe kwalifikacje w zakresie zdrowia

publicznego oraz promocji i edukacji zdro-

wia. Do czasu przejÊcia na emerytur´ praco-

wa∏am w Medycznym Studium Zawodo-

wym w Sosnowcu nauczajàc na kierunkach:

Piel´gniarstwo oraz Ratownictwo Medycz-

ne. W ramach realizacji treÊci programo-

wych podejmowa∏am wspólnie ze

s∏uchaczami szereg akcji promu-

jàcych zdrowie oraz szkolenia

dzieci, m∏odzie˝y i mieszkaƒ-

ców Sosnowca w udzielaniu

pierwszej pomocy przedme-

dycznej. Sukcesem dla mnie

by∏ zdany egzamin zewn´trz-

ny z udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej przez

uczniów OÊrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych

i S∏abo Widzàcych w Dàbrowie Górniczej

i uzyskanie przez nich tytu∏u ratownika

stopnia podstawowego. Warto podkreÊliç,

˝e du˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ lekcje

wychowania zdrowotnego prowadzone

przez s∏uchaczy w ró˝nych typach szkó∏

Êrednich na terenie miasta Sosnowca i Dà-

browy Górniczej. 

Równolegle z nauczaniem od zawsze lu-

bi∏am wszelkiego rodzaju robótki r´czne,

poczàwszy od ig∏y. A wi´c wszelkiego typu

hafty, prace z w∏óczkà na drutach, szyde∏-

kiem, malarstwo witra˝owe, dequpage

i szycie na maszynie. Uwielbiam bawiç si´

u˝ytkowà tkaninà tworzàc kotary, poÊciel

„patchworkowà” itp. Jestem samo-

ukiem, ale znam wiele ró˝nych

zdobniczych technik, które sto-

suj´ w swoich pracach. Od

momentu przejÊcia na eme-

rytur´ nie zaniedba∏am swo-

ich pasji, teraz wykonane

przeze mnie prace z radoÊcià

ofiarowuj´ bliskim.

Regina Peroƒ ● Mgr piel´gniarstwa

Moje robótki ręczne
Jestem absolwentkà Liceum Medycznego w Czeladzi. 
Po uzyskaniu dyplomu w 1971 roku podj´∏am prac´ w Szpitalu
Miejskim w Dàbrowie Górniczej. Tu poznawa∏am specyfik´ pracy
piel´gniarki odcinkowej w oddzia∏ach chirurgii urazowej, potem chirurgii
ogólnej, a najd∏u˝ej w oddziale psychiatrycznym.

Podziękowania

„Jedynie Prawdziwy Cz∏owiek zauwa˝a potrzeby drugiego cz∏owieka.
Jedynie cz∏owiek Wielkiego Serca wyciàgnie pomocnà d∏oƒ” 

Podzi´kowanie dla Ma∏gorzaty Lipiƒskiej za ogromne zaanga˝owanie, profesjonalizm i znakomità organizacj´
pracy oddzia∏u. 
W ciàgu tych wszystkich lat by∏a Pani dla nas przyjacielem, na którym zawsze mo˝na polegaç, który zawsze
s∏u˝y pomocà i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podzi´kowaç sk∏adajàc najlepsze ˝yczenia dalszych sukcesów osobistych i zawo-
dowych.

Piel´gniarki i Po∏o˝ne Oddzia∏owe
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

„Przyjaciele sà jak ciche anio∏y, które podnoszà nas, kiedy nasze skrzyd∏a zapomnia∏y jak lataç”
Serdeczne podzi´kowania, za wsparcie w trudnych chwilach, dla Prze∏o˝onej Piel´gniarek Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Nr 20 w Sosnowcu Pani Monice Mróz, Piel´gniarce Iwonie Chodur, Naczelnej Piel´gniarce
Pani Barbarze Sado i ca∏emu personelowi.

Piel´gniarka Agata Piotrowska



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. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00

Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 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. 510 132 171

mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

tel. 510 132 176

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. 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


