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Kalendarium planowanych wydarzeń 
czerwiec - lipiec - sierpień 2018

11.06.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji.

12.06.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych.

14.06.2018 Spotkanie Zespołu ds. organizacji 
i zarządzania w pielęgniarstwie.

14.06.2018 Spotkanie Zespołu ds.pielęgniarstwa 
ratunkowego.

15.06.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
psychiatrycznego.

20.06.2018
 Jubileusz 70-lecia Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Katowicach.  

20.06.2018  Spotkanie Zespołu ds. Opieki 
długoterminowej.

18-20.
06.2018

 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.

22-24.
06.2018

 Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

28.06.2018  Spotkanie Pełnomocników ORPiP 
w Katowicach.

28.06.2018

 Uroczyste otwarcie budynku Zespołu 
Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych 
w  Szpitalu   Specjalistycznym  nr 2 
w Bytomiu.

29.06.2018 Uroczyste Ślubowanie Adwokatów Izby 
Adwokackiej w Katowicach.

05.07.2018 Spotkanie Komisji Kształcenia.

10.07.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych.

19.07.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP 
w Katowicach.

23.08.2018   Posiedzenie Prezydium ORPiP 
w Katowicach
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Wakacyjny luz

Choć mamy dopiero koniec czerwca, to można stwierdzić, że sezon urlopowy trwa już 
w pełni. Widać to chociażby w mniejszej ilości szkoleń i konferencji, które odbyły się w ciągu kilku 
ostatnich dni. Nie da się ukryć, że każdy z nas zasłużył na odpoczynek, szczególnie że minione 
miesiące były dla środowiska pielęgniarsko-położniczego niezwykle intensywne.

Korzystając z okazji, chciałabym jeszcze raz złożyć wszystkim Pielęgniarkom i Położnym 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Mam 
ogromną nadzieję, że pomimo trudów dnia codziennego, wszyscy Państwo odczuwacie ogromną 
radość i satysfakcję z wykonywanej pracy oraz że kolejny rok będzie obfi tował dla Państwa 
w sukcesy – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Równocześnie, dziękuję wszystkim, którzy 7 czerwca przybyli do Teatru Rozrywki 
w Chorzowie, by wspólnie celebrować nasze zawodowe święta. Podczas uroczystych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej z wielkim wzruszeniem i dumą, wraz 
z Sekretarz ORPiP w Katowicach Panią Marią Grabowską, mogłam wręczyć 273 pielęgniarkom 
i położnym Statuetkę „Diamentowy Czepek”. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, iż 
tak wspaniałe osoby mogę nazywać swoimi Koleżankami po fachu. Szczegółową relację 
z tego niezwykłego wydarzenia, znajdą Państwo na dalszych stronach Biuletynu.

Śmiało mogę też stwierdzić, iż liczę, że w następnych latach Statuetkę otrzyma jeszcze więcej 
osób. W szczególności pokładam tu nadzieję na nowych adeptów pielęgniarstwa i położnictwa, 
którzy dopiero zaczynają naukę w tych kierunkach. W zeszłym miesięcu miałam przyjemność 
uczestniczyć w ceremonii czepkowania w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Bardzo się cieszę, iż każdego roku nowa 
grupa młodych ludzi decyduje się związać swoje życie zawodowe z pielęgniarstwem i położnictwem. 
Mam nadzieję, że z roku na rok, grupa ta będzie coraz liczniejsza, a swoimi czynami zapisze 
kolejne karty pięknej historii tych zawodów, mogących poszczycić się naprawdę wybitnymi 
osobistościami, których działania miały wpływ nie tylko na środowisko pielęgniarsko-położnicze, 
ale też na całe społeczeństwo. Jedną z tych osób była Hanna Chrzanowska, której beatyfi kacja 
miała miejsce 28 kwietnia br. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Hanna Chrzanowska – nazywana też pionierką pielęgniarstwa domowego – była nie tylko 
pielęgniarką w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale też działaczką charytatywną i pedagogiem. 
Organizowała wykłady dla pielęgniarek, redagowała miesięcznik „Pielęgniarka polska” (pierwsze w 
Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek) oraz uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem 
Ustawy o pielęgniarstwie uchwalonej przez Sejm w 1935 roku.

W uroczystości beatyfi kacji, poprowadzonej przez prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych 
kard. Angelo Amato, wzięli udział: rodzina Hanny Chrzanowskiej, przedstawiciele polskich 
i międzynarodowych stowarzyszeń pielęgniarskich, biskupi, księża i tłum wiernych. Trzeba 
przyznać, iż beatyfi kacja jednej z naszych Koleżanek stanowi ogromną nobilitację dla naszego 
środowiska. Nigdy nie należy zapominać o tym, co było, ani o tych, którzy przed nami walczyli 
o „lepsze jutro”. Ważna jest pamięć o tych osobach, jak i podtrzymywanie tradycji.

Doskonałą ku temu okazją był również „Piknik Pokoleń” zorganizowany 25 maja 2018r. 
w ramach obchodów 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Piknik miał na 
celu przypomnieć początki Uniwersytetu oraz najważniejsze osiągnięcia medycyny na Śląsku.

Ostatnie dwa miesiące obfi towały w liczne wydarzenia i spotkania, podczas których szeroko 
dyskutowane były zagadnienia związane z ochroną zdrowia.



4

24 maja odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie, którego celem była 
integracja środowiska medycznego, wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących prowadzenia 
placówki ochrony zdrowia. Poruszone zostały tematy związane np. z systemami informatycznymi 
i cyfryzacją usług medycznych, wizerunkiem ochrony zdrowia i marketingiem, czy zarządzeniem 
zasobami ludzkimi.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zorganizowało XI Śląską Konferencję Placówek 
Promujących Zdrowie, która odbyła się 4 czerwca br. Z ramienia OIPiP w Katowicach uczestniczyła 
w nim Członek ORPiP w Katowicach Pani Hanna Dobrowolska. Omówiono tematy tj. „Uzależnienie 
jako problem zdrowotny”,  „Rodzina źródłem zdrowia”, czy „Dlaczego boimy się grypy”.

Podczas XXV Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej „Postępy 
w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” (zorganizowanej również z inicjatywy 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu), 6 czerwca odbyła się sesja etyczno-prawna „Bliżej 
w stronę chorego. Słuchać, by usłyszeć...”, której tematyka dotyczyła przede wszystkim pacjenta 
jako osoby oraz roli rodziny w opiece nad chorym.

16 kwietna br. w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łaziskach Górnych miało miejsce 
szkolenie pt. „Ochrona danych medycznych w działalności pielęgniarek i położnych w świetle 
unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO)”, podczas którego mgr Monika Krasińska – 
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie, omówiła najważniejsze zmiany i regulacje wprowadzone za 
pomocą RODO. Relacja ze szkolenia znajduje się w dalszej części „Naszych Spraw”.

Nie ustaje również aktywność Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

6 czerwca Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Maria Grabowska udała się do Łódzkiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w celu uczestnictwa w pierwszym Ogólnopolskim 
Spotkaniu Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Jego pomysłodawcą było 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wszyscy obecni na spotkaniu 
wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów 
zaufania publicznego, co potwierdzone zostało podjęciem wspólnego stanowiska w tej sprawie. 
Nawiązana współpraca miałaby mieć na celu nie tylko integrację samorządów, ale też m.in. 
prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie dot. idei samorządności zawodowej oraz 
szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Z kolei 12 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie Członków Śląskiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, którego tematem przewodnim było zaufanie i jego rola 
w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego. Omówienie obu w/w spotkań znajdą Państwo na 
stronie internetowej Śląskiego Forum.

Jak więc wyraźnie widać, minione dwa miesiące były dla środowiska pielęgniarsko-połżniczego 
niezwykle intensywne, a fakt tak licznego uczestnictwa pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli 
innych zawodów medycznych we wszelkiego rodzaju wydarzeniach traktujących o ochronie zdrowia, 
wybitnie potwierdza jak bardzo wszyscy jesteśmy zaangażowani w działanie na rzecz poprawy 
sytuacji zdrowotnej naszego społeczeństwa, co stanowi ogromny powód do dumy.

Jednakże, oczywiste jest to, że każdy wysiłek i ciężka praca powinny zostać zwieńczone 
okresem zasłużonego i niezbędnego wypoczynku. Daje on nam możliwość, by z dystansem 
spojrzeć na miniony czas, zaznać wytchnienia od codziennych trudów i nabrać sił na kolejny rok 
intensywnego działania. I tego właśnie życzę nam wszystkim.

 
 Z wyrazami szacunku  

Anna Janik 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
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WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3. Wystąpienie przedstawiciela fi rmy Med.-Ser-
wis Sp. z o.o.

1.4. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/
położnego:

2.1. Podjęcie 25 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (24p, 1a).

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (4p, 1a).

2.3. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek  i Położnych w Katowicach (8P, 1A).

2.4. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (5P, 1A),

2.5. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej wy-
łącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:

3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 
Kształcenia. 

3.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu Delegata.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia pełnomocnictwa Pełnomocnika ORPiP w 
Katowicach VII kadencji.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
Statuetek Diamentowy Czepek.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
Odznaczenia za Zasługi dla Samorządu. 

3.7. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.8. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie 
Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.10. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Prowa-
dzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgnia-
rek i Położnych.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów organizacyjnych obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej 
2018.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa operacyjnego konferencji nt. „Wie-
dza i kompetencja pielęgniarek operacyjnych 
Chirurgii Naczyniowej i Angiologii”.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa operacyjnego warsztatów nt. „Lubię 
swoje życie – profi laktyka wypalenia zawodowe-
go”.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na przekazanie dodatkowych środków 
fi nansowych Zespołowi ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji na pokrycie kosztów XIII 
Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Sterylizacja”.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na przekazanie dodatkowych środków 
fi nansowych Zespołowi ds. położnych na pokry-
cie wydatków związanych z konferencją: „Położ-
na w życiu kobiety – część III”.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.18. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.19. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg losowych.

3.20. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.21. Podjęcie uchwały przedmiocie pokrycia prze-
kroczonych kosztów organizacji XXXVI Okręgowe-
go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad i try-
bu kompensacji wynagrodzenia przez organy 
samorządu pielęgniarek i położnych za czas 
zwolnień od pracy pracownika będącego człon-
kiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży 
i innych uzasadnionych wydatków poniesionych 
przez członka samorządu                   w związku 
z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej 
organów.

3.23. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważ-
nienia Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
do dokonywania zmian w Polityce (Zasadach) 
Rachunkowości.

3.24. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
zasad fi nansowania pomocy prawnej udzielonej 
członkom samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych w sprawach mobbingowych.

3.25. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w dniu 22 lu-
tego 2018 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
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WYCIĄG
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 17 maja 2018 roku

wych w podmiotach leczniczych.
3.8 Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do re-

jestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.9 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. 

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.11 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.12 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.13 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (chorobowe, pośmiertne).

3.14 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody oraz dofi nansowania kosztów konferen-
cji organizowanej przez Zespół ds. pielęgniar-
stwa epidemiologicznego.

3.16 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody oraz dofi nansowania kosztów konferen-
cji „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgnia-
rek nefrologicznych” organizowanej przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego.

3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów uczestnictwa Członków OIPiP w I Ślą-
skiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego 
zorganizowanej przez Zespół  ds. pielęgniar-
stwa ratunkowego.

3.18 Podjęcie uchwały w przedmiocie dofi nanso-
wania kosztów szkolenia dla Członków Okręgo-
wego Sądu. 

3.19 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru ofer-
ty na usługę cateringu na uroczystość obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz 
Dnia Położnej.

3.20 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

4.2 Wnioski z posiedzenia.

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Prezydium Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach VII kadencji oraz zaproszonych 
gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w 
Katowicach.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, po-
łożnego:
2.1 Podjęcie 31 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.2 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu.

2.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do re-
jestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.4 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie odmowy przy-
znania prawa wykonywania zawodu.

2.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarki.

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach:
3.1 Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia. 
3.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 

pełnomocnictwa Pełnomocnika ORPiP.
3.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 

Pełnomocnika ORPiP w Katowicach.
3.4 Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Ze-

społu ds. pielęgniarstwa geriatrycznego.
3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany skła-

du Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego.

3.6 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki/położnej na odbycie przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat oraz powołania komisji egzamina-
cyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.

3.7 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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24.04.2018 Spotkanie Komisji Socjalnej 

24.04.2018 Spotkanie Zespołu ds.  pielęgniarek szkolnych 

25-27
04.2018

XVIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona kontroli zakażeń szpitalnych 
oraz nadzorowi nad lekoopornością drobnoustrojów 

25.04.2018 Spotkanie Zespołu ds.  opieki długoterminowej 

26.04.2018 Spotkanie Zespołu ds.  pielęgniarstwa epidemiologicznego 

26.04.2018 Spotkanie Zespołu ds.  pielęgniarstwa operacyjnego 

28.04.2018 Uroczystość beatyfi kacji Hanny Chrzanowskiej.

7.05.2018
Nagranie w Radiu Silesia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia  Położnej - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach  Pani Anny 
Janik.

8.05.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych.

10.05.2018
Uroczystość Czepkowania w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego  
w Dąbrowie Górniczej - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik.

 11.05.2018
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 
organizowane przez ORPiP w Krakowie - udział Przewodniczącej ORPiP w 
Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP Pani Marii Grabowskiej.

 14.05.2018 Uroczystość Czepkowania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie- 
udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

14.05.2018
Uroczystość Czepkowania studentów kierunku Pielęgniarstwo 
w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Oświęcimiu.

15.05.2018
Spotkanie Kadry Zarządzającej w Łaziskach Górnych - udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP Pani Marii 
Grabowskiej.

17.05.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach.

23.05.2018 Kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

24.05.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

24.05.2018 Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniatstwie.

24.05.2018 Konferencja Naukowa „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” - udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

24.05.2018 XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

Kalendarium wydarzeń kwiecień - maj - czerwiec 2018Kalendarium wydarzeń kwiecień - maj - czerwiec 2018
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Kalendarium wydarzeń kwiecień - maj - czerwiec 2018Kalendarium wydarzeń kwiecień - maj - czerwiec 2018

24.05.2018
IV Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie - udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP Pani Marii 
Grabowskiej.

25.05.2018 
„Piknik pokoleń” z okazji obchodów 70-lecia ŚUM - udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP Pani Marii 
Grabowskiej.

28.05.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.

29.05.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego.

29.05.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej.

30.05.2018 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

04.06.2018 XI Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie – udział członka 
ORPiP w Katowicach Pani Hanny Dobrowolskiej.

05.06.2018 Spotkanie Komisji ds. Położnych Naczelnej  Izby Pielęgniarek i Położnych- 
udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

06.06.2018
Sejsa etyczno - prawna „Bliżej w stronę chorego. Słuchać, by usłyszeć” 
organizowa w Zabrzu z okazji obchodów XXV Jubileuszowej Międzynarodowej 
Konferencji Kardiologicznej - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik.

06.06.2018
Wojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej - udział 
Wiceprzewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani  Beaty Podleżyńskiej.

06.06.2018 Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego - udział Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

07.06.2018 Uroczyste obchody Miedzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
organizowane przez ORPiP w Katowicach.

07.06.2018
Konferencja „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorob serca, płuc 
i naczyń” organizowanej  w Zabrzu z okazji obchodów XXV Jubileuszowej 
Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej- udział Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik.

09.06.2018
Uroczysty Koncert Akademicki z okazji Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu 
Śląskiego - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

11.06.2018 IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zakażenia szpitalne - działajmy 
razem” - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.  

12.06.2018
Spotkanie Członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego - Udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 
oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.
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Ochrona danych osobowych

Krótkie podsumowanie szkolenia 

Zapewne większość z nas – chcąc, nie chcąc – niejednokrotnie spotkała się już 
z tajemniczym terminem „RODO” lub słyszała o nowej polityce ochrony danych oso-
bowych. Każdy kto dobrowolnie wyraził zgodę na udział w jakimkolwiek programie 
lojalnościowym, np. w ulubionym sklepie, czy też udostępnił swoje dane fi rmie świad-
czącej dla nas jakieś usługi, na pewno został poinformowany (najczęściej drogą e-
-mailową) o zmianach w kwestii przetwarzania danych osobowych. Czym jednak jest 
RODO i co oznacza jego wprowadzenie dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach?

Przede wszystkim, należy ustalić czym są 
dane osobowe. W rozumieniu Ustawy z dnia 
19 lipca 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych, są to wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfi kowanej lub możliwej do zidenty-
fi kowania osoby fi zycznej, czyli takiej, któ-
rej tożsamość można określić bezpośrednio/
pośrednio poprzez np. nr identyfi kacyjny lub 
specyfi czne czynniki dotyczące jej cech fi -
zycznych, fi zjologicznych, umysłowych, eko-
nomicznych, kulturowych lub społecznych. 
Pojedyncza informacja, np. nazwa ulicy, nie 
stanowi danych osobowych, ale w zestawieniu 
z innymi informacjami umożliwiającymi iden-
tyfi kację konkretnej osoby – już tak.

Przetwarzanie danych to operacje/zestaw 
operacji – działań człowieka zamierzające do 
realizacji konkretnego celu wykonywanych na 
danych osobowych w sposób zautomatyzowa-
ny lub niezautomatyzowany.

Z kolei RODO to polski skrót oznaczający 
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych 
Osobowych (z ang. GDPR – General Data Pro-
tection Regulation), przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 
2016r. Przepisy Rozporządzenia obowiązują od 
25 maja br. i w swoim założeniu mają pozwolić 
osobom zamieszkałym na terenie Unii Europej-
skiej na sprawowanie lepszej kontroli nad swo-
imi danymi osobowymi oraz zmodernizować 
i ujednolicić już istniejące przepisy pozwala-
jące fi rmom na uzyskiwanie i przetwarzanie 
danych ich klientów. Za złamanie rzeczonych 
przepisów, grożą wysokie kary fi nansowe.

W związku z faktem, iż każdy z Członków 
OIPiP w Katowicach, wykonując swoje służbo-
we obowiązki, ma na co dzień do czynienia 
z danymi osobowymi pacjentów, a wiele spo-
śród pielęgniarek i położnych należących 
do katowickiej Okręgowej Izby, prowadzi 

indywidualne praktyki pielęgniarskie/położni-
cze, tym samym stając się osobami admini-
strującymi danymi osobowymi, co nakłada na 
nie dodatkowe obowiązki. Wychodząc naprze-
ciw nowym przepisom oraz licznym wątpli-
wościom, które pojawiły się w kwestii RODO, 
OIPiP w Katowicach zorganizowała szkolenie 
w tym zakresie, które odbyło się w Ośrodku 
Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łaziskach 
Górnych w dniu 16.04.2018 r. Podczas szko-
lenia, wszelkie zawiłości RODO wyjaśniła ze-
branym mgr Monika Krasińska – Dyrektor 
Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg 
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych w Warszawie.

Na początku swojego wystąpienia, Pani Dy-
rektor przypomniała niedawną aferę szeroko 
komentowaną w mediach. Chodziło miano-
wicie o wyciek danych z serwisu społeczno-
ściowego Facebook, wskutek którego pewne 
fi rmy (po opracowaniu odpowiednich algo-
rytmów) miały możliwość wpływu na wybory 
dokonywane przez osoby korzystające z Fa-
cebook’a, poprzez wysyłanie im delikatnych 
sugestii np. w postaci odpowiednio dobranych 
reklam. Dzisiejszy świat, który zachłysnąwszy 
się coraz prężniej rozwijającą się technologią, 
w szybkim tempie zmierza do całkowitej au-
tomatyzacji (z wykorzystaniem sztucznej in-
teligencji) może dojść do sytuacji, w której 
człowiek – jego dane osobowe – zostanie cał-
kowicie „zawłaszczony”. Jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat uzależ-
nienie od internetu wzrosło o 200%, wizja ta 
staje się całkowicie realna.

Rozporządzenie RODO ma na celu zapo-
biegnięcie sytuacji, w której ktoś będzie miał 
wpływ na naszą świadomość czy podświado-
mość, szczególnie za pomocą internetu „do-
stosowującego się” do naszych potrzeb. Jest 
ono ratunkiem przed nadmierną ingerencją 
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w prawa ludzkie. Dane osobowe są integralną 
częścią naszej osobowości i godności, stąd też 
koniecznością stało się powstanie aktu prawne-
go regulującego kwestię przetwarzania danych 
osobowych. RODO wprowadza nowe rozwiąza-
nia, ale utrzymuje dotychczasowe procedury 
w mocy.

Dążąc do prawidłowej ochrony danych oso-
bowych, należy zidentyfi kować pewne oko-
liczności, procesy przetwarzania danych na 
gruncie prowadzonej działalności zawodo-
wej. Każda pielęgniarka/położna prowadząca 
indywidualne praktyki jest administratorem 
danych, podobnie jak OIPiP w Katowicach w 
stosunku do danych należących do niej pie-
lęgniarek i położnych. Każdy administrator 
danych musi posiadać Inspektora Ochrony 
Danych – osobę, która będzie odpowiedzialna 
za ochronę danych (np. poprzez tworzenie od-
powiednich procedur itp.). Aby ochrona była 
skuteczna należy:

Zidentyfi kować dane osobowe poprzez 
identyfi kację wszystkich dokumentów na ja-
kich się pracuje (np. dokumentacja medycz-
na, recepty, listy pacjentów na oddziale itp.) 
i tworzonych na potrzeby naszej pracy, z któ-
rych można uzyskać informacje umożliwia-
jące identyfi kację konkretnej osoby. Warto 
przypomnieć, iż rzeczone dane występują nie 
tylko „na papierze”, ale też w systemach in-
formatycznych, które obsługujemy (stąd też 
konieczność tworzenia indywidualnych kont i 
nadawania upoważnień dostępu do systemu – 
w myśl zasady, iż każdy jest odpowiedzialny 
za siebie).

Ustalić w jakim celu przetwarzamy dane 
oraz do których dążymy poprzez zastosowa-
nie ochrony danych osobowych, a które wy-
nikają z przepisów branżowych. W przypadku 
pielęgniarek i położnych jest to np. świadcze-
nie usług medycznych, wystawianie recept, 
opracowywanie skierowań itp. RODO nakłada 
na każdego administratora danych obowiązek 
posiadania Rejestru Czynności Przetwarzania, 
w którym opisane zostaną działania podejmo-
wane przy przetwarzaniu danych osobowych 
oraz wyjaśnione będzie, w jakim celu to ro-
bimy.

W tym miejscu Pani Krasińska podkreśli-
ła, iż za ochronę danych osobowych odpo-
wiada administrator danych, natomiast oso-
by, które zatrudnia on na podstawie umowy 
cywilno-prawnej, mają obowiązek stosować 
się do zasad ochrony danych oraz prawo, by 

domagać się dokładnego zdefi niowania rze-
czonych zasad, a także odpowiednich środ-
ków, by móc zabezpieczyć dane, szczególnie, 
gdy ich przetwarzanie ma miejsce „w tere-
nie”, np. poprzez konieczność wyniesienia do-
kumentacji poza miejsce pracy. Szczególną 
uwagę Pani Krasińska zwróciła też na kwestię 
przetwarzania danych na prywatnym sprzęcie 
– w ten sposób wynosimy dane do domów. 
Pracując na danych wytwarzanych w jednost-
ce pracy, tylko je przetwarzamy, ale nie jeste-
śmy ich administratorami, nie są naszą wła-
snością, więc nie wolno nam wykorzystywać 
ich do celów prywatnych, szczególnie iż RODO 
umożliwia dochodzenie roszczeń na drodze 
cywilno-prawnej za naruszenie przepisów o 
ochronie danych. Kancelarie prawnicze szyku-
ją „nowy rynek biznesowy”, trzeba więc się li-
czyć z coraz liczniejszymi pytaniami, pismami 
i skargami ze strony pacjentów.

Kolejnym krokiem mającym na celu jak 
najskuteczniejszą ochronę powierzonych nam 
danych jest identyfi kacja zakresu podmioto-
wego i przedmiotowego przetwarzania (czyli 
konkretne ustalenie kto i co przetwarza) oraz 
identyfi kację miejsc przetwarzania – czyli 
w jaki sposób dane są upowszechniane. Szcze-
gólnie należy zastanowić się, jakie dane wę-
drują do sieci, gdyż tam nie obowiązują żadne 
zasady, jak długo należy coś przechowywać. 
Trzeba zastosować zasadę minimalizacji – po-
dobnie jak w przypadku korzystania z telefo-
nu, który jest urządzeniem nagrywającym.

Warto podkreślić, iż za organizację pracy 
odpowiada dana placówka, ale to pracownicy 
mają obowiązek mówić o zaistniałych proble-
mach i przekazać je administratorowi danych, 
który ma obowiązek stworzenia procedur, poli-
tyki i wytycznych przetwarzania i udostępnia-
nia danych osobowych. W tej ostatniej kwestii 
RODO wprowadziło nowy termin, mianowicie: 
„prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo 
do zażądania od danej jednostki usunięcia na-
szych danych osobowych, które są w jej po-
siadaniu. Rzecz jasna, nie dotyczy to danych, 
które trzeba nadal przechowywać, zgodnie 
z obowiązkiem archiwizacji, jednak od 25 
maja br. mamy prawo dowiedzieć się, jak dłu-
go nasze dane będą przechowywane.

Kolejny nowy termin to „pseudonimiza-
cja”. Oznacza on przetwarzanie informacji, 
którymi dysponuje podmiot, przez inną jed-
nostkę – fi rmę zewnętrzną obsługującą dany 
podmiot. Musi to mieć miejsce na podstawie 
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odpowiedniej umowy powierzenia danych, 
z zastrzeżeniem, iż wszystkie naruszenia zo-
staną zgłoszone Inspektorowi Ochrony Da-
nych.

Osoby pracujące w ochronie zdrowia, 
szczególnie lekarze pielęgniarki i położne 
(czyli osoby mające bezpośredni kontakt z 
pacjentem) nierzadko znajdują się w sytuacji, 
w której muszą podejmować decyzje doty-
czące zarządzania danymi osobowymi swo-
ich pacjentów. Chodzi mianowicie o kwestię 
udzielania informacji na temat stanu zdrowia 
chorego osobom mu najbliższym.

Podejmując leczenie w danej placówce, 
pacjent składa oświadczenie o upoważnieniu 
kogoś do dostępu do danych o stanie zdro-
wia oraz o upoważnieniu do dostępu do do-
kumentacji medycznej – w obu przypadkach 
wymagane są tylko: imię, nazwisko oraz dane 
kontaktowe osoby upoważnionej, chyba że 
stworzymy odpowiednią procedurę, na pod-
stawie której zażądamy większej ilości infor-
macji, które pozwolą nam na identyfi kację 
osoby upoważnionej. Wszystkie te informacje 
są ściśle powiązane z danymi osobowymi pa-
cjenta, który (zgodnie z przepisami RODO) na 
prawo wycofać wszelkie upoważnienia.

Każda jednostka ma też obowiązek prowa-
dzenia wykazów udostępnień dokumentacji 
medycznej, w którym zawarte będą następu-
jące informacje: kto komu udostępnił infor-
macje, na jakiej podstawie, w jakiej formie, 
co musi zostać poświadczone podpisami obu 
stron. Osoba upoważniona może utrwalić/zro-
bić kopię dokumentacji medycznej na własny 
użytek. W tym momencie administrator da-
nych nie odpowiada za wykorzystanie infor-
macji przez osobę, która je skopiowała, ale 
musi mieć dowód kto, kiedy i w jakich godzi-
nach miał do tej dokumentacji dostęp.

W ostatnim czasie, dość kontrowersyjną 
kwestią poruszaną na wszystkich szkoleniach 
z zakresu danych osobowych, jest monitoring. 
Wielu pracodawców decyduje się na zainstalo-
wanie różnego rodzaju urządzeń monitorują-
cych w swoich jednostkach, które „obserwują: 
nie tylko ludzi korzystających z usług danego 
podmiotu, ale również jego pracowników. Py-
tanie brzmi – czy pracownicy muszą się na to 
godzić?

Zgodnie z RODO, pracownik nie musi wy-
rażać zgody na monitoring, ale musi o nim 

wiedzieć. Kamer nie może być w miejscu od-
poczynku pracownika, łazience itp. Ponadto, 
utrwalone w ten sposób informacje mogą być 
wykorzystywane wyłącznie dla celów bez-
pieczeństwa pracowników i mienia, a nie do 
oceny efektywności osób zatrudnionych. Pra-
codawca nie ma też prawa zbierać danych o 
ruchu w sieci internetowej pracownika bez 
jego zgody, ani czytać jego prywatnej kore-
spondencji.

Ochrona danych osobowych wymaga wdro-
żenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, by zapewnić spełnienie 
wymogów RODO. Stąd też wynika koniecz-
ność zapewnienia zasady rozliczalności na 
poziomie przestrzegania przepisów prawa, co 
oznacza: przegląd  nowych obowiązków, do-
stosowanie zasad ochrony danych osobowych 
do aktualnego stanu wiedzy oraz konieczność 
oceny ryzyka. Ochronie danych osobowych 
służą narzędzia tj. polityka bezpieczeństwa, 
instrukcja zarządzania, ewidencja osób upo-
ważnionych, wewnętrzny rejestr zbiorów/za-
sobów, wykaz operacji przetwarzania, ocena 
skutków, rejestr naruszeń bezpieczeństwa itp. 
Wszelkie zastosowane środki muszą być do-
stosowane do istniejących zagrożeń oraz do 
kategorii danych objętych ochroną.

Po zakończonym wykładzie, Pani Monika 
Krasińska odpowiedziała na pytania uczest-
ników szkolenia i rozwiewając wszelkie nieja-
sności oraz podkreślając, iż przepisy RODO – 
choć mogą się wydawać nieco ogólne – mają 
na celu m.in. ujednolicenie wszystkich przepi-
sów dotyczących ochrony danych osobowych 
na terenie całej Unii Europejskiej. Zostały 
więc one tak skonstruowane, by mogła z nich 
skorzystać każda osoba fi zyczna.

Nie da się ukryć, że RODO stanowi duże 
wyzwanie dla wszystkich osób/podmiotów 
będących administratorami danych. Nie moż-
na się jednak zniechęcać, gdyż zastosowanie 
przepisów RODO w praktyce jest możliwe – na 
pewno pomocne będą odpowiednie szkolenia 
i edukacja w tym zakresie. Warto jest więc 
aktualizować swoją wiedzę i na bieżąco śle-
dzić nowe przepisy. Pozwoli to na uniknięcie 
błędów i niepotrzebnego stresu oraz na jesz-
cze lepsze wykonywanie swoich obowiązków, 
co na pewno zaowocuje w najbliższej przy-
szłości.
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Konkursy maj - czerwiec 2018r

SP ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” 
w Tarnowskich Górach 
Naczelna Pielęgniarka Maria Żyłka

Centrum Leczenia Oparzeń  Siemianowice Śl. 
Naczelna Pielęgniarka   Katarzyna Sommer 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 
Ogólnej I piętro  Dorota Gansiniec
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
I Intensywnej Terapii  Aleksandra Damasiewicz 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 
Ogólnej II piętro Marzena Pochylska-Meksiak

Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ Katowice
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego 
z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej    Barbara   Jabłonka 

 SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału III 
Psychiatrii Sądowej  Elżbieta Walczuk-Tarnowska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział VII-  
Psychiatrii Sądowej  Joanna Fojcik

Pielęgniarka Oddziałowa Oddział XX 
Psychiatrii Sądowej Barbara Porwoł

Pielęgniarka Oddziałowa oddział VII 
Psychiatrii Sądowej Iwona Widera

Pielęgniarka Oddziałowa  Oddział X 
Psychiatrii Sądowej Karina Guzy

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Sl. z siedziba w Wodzisławiu Śl. 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii Urszula  Radecka 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Pielęgniarka / Położna   Oddziałowa Oddziału 
Noworodków BL.III Beata Starostecka 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Klinicznego 
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Małgorzata Nabrdalik

Położna Oddziałowa Oddziału Klinicznego 
Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Barbara Zientarska 

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Jubileusz

,,Bez umiłowania zawodu, w którym wpisane jest pielęgniarskie 
powołanie z miłością do każdego bliźniego, niemożliwe jest 
wykonywanie zadań i zleceń – niezależnie od czasów, 
w jakich żyjemy, od sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju i 
na świecie.”
      Hanna Paszko

15 czerwca 2018 r  jubileusz 80 lat życia i 63 lata 
pracy zawodowej obchodzić będzie dr n. biol. Maria 
Trzeciak, jedna z najwybitniejszych pielęgniarek woj. 
śląskiego.

Kalendarium Jej kariery zawodowej i aktywności 
społeczno-organizacyjnej na rzecz środowiska pielę-
gniarskiego i medycznego jest imponujące.

Pracę zawodową w charakterze pielęgniarki 
rozpoczęła po ukończeniu Kursu Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego PCK w 1955 r. w Państwowym 
Sanatorium Przeciw Gruźliczym w Rajczy. Mia-
ła wówczas 17 lat. Ze względu na młody wiek 
i obowiązujący zakaz pracy młodocianym 
w warunkach zakaźnych w krótkim czasie zosta-
ła przeniesiona  do Państwowego Prewentorium 
Dziecięcego. Szybko awansowała na stanowisko 
pielęgniarki oddziałowej. Zmiana miejsca za-
mieszkania do Bielska-Białej wiązała się ze zmianą 
miejsca pracy. Przez okres dwóch lat związana była 
z Miejską Przychodnią Obwodową w Bielsku, 
gdzie zgodnie z potrzebami instytucji pełniła 
obowiązki pielęgniarki higieny szkolnej, poradni 
przemysłowej, poradni chirurgicznej i dodatkowo 
pielęgniarki żłobka.

Okres 1955 do 1960 autorka biografi i 
dr Trzeciak,  Anna Staszowska nazwała okresem 
bielskim. Był to okres zdobywania szlifów zawo-
dowych. Gotowość podejmowania się różnych 
zadań, obowiązkowość oraz talent organizatorski 
zostały docenione przez pracodawców i wyrażone 
w pozytywnych opiniach.

Kolejny okres od końca 1960 roku do 1981 
określony został okresem tyskim. Zmiana miejsca 
zamieszkania  związała dr Trzeciak z opieką zdro-
wotną w Tychach. Ponad dwudziestojedno letni 
okres to czas, w którym równolegle do obowiązku 
pracy zawodowej na różnych stanowiskach pod-
nosi swoje kwalifi kacje - na kursach kwalifi kacyj-
nych i doskonalących, studiach pedagogicznych. 
Do najbardziej znaczących tego okresu to orga-
nizacja higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowi-
skowego i pierwszej bazy szkolenia praktycznego 
pielęgniarek środowiskowych dla Woj. Ośrodka 
Doskonalenia Zawodowego  oraz organizacja no-
wopowstałego wówczas Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Tychach gdzie do 1981 r  była Naczelną 
Pielęgniarek. W 1970 r organizuje w Tychach koło 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, przez 
okres 10 lat jest jego przewodniczącą, a od 1972 r 

pełni funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego 
Oddziału PTP. W tym okresie zabiega o otwarcie 
Liceum Medycznego w Tychach i Wydziału Pie-
lęgniarskiego w Śląskiej Akademii Medycznej. 
W okresie tyskim zaangażowana jest też w prace 
Komisji Postpenitencjarnej w Zarządzie Miejskim 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tychach  
(2 kadencje Przewodnicząca  Komisji), w prace 
Zarządu Miejskiego PCK w Tychach, jest ławni-
kiem Sądu Rejonowego w Mikołowie, członkiem 
Okręgowej Komisji Kontroli Zawodowej przy 
Urzedzie Wojewódzkim w Katowicach.

Okres trzeci od 1981 r do chwili obecnej to okres 
katowicki. W tym okresie zostaje Kierownikiem 
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodo-
wego Kadr Medycznych, po reorganizacjach opie-
ki zdrowotnej szczebla wojewódzkiego pełni funk-
cję Kierownika Ośrodka Kształcenia Kadr Ochrony 
Zdrowia. Nadal podnosi swoje kwalifi kacje - koń-
czy specjalizację z zakresu medycyny społecznej, 
organizuje i bieże czynny udział w konferencjach 
naukowo szkoleniowych prezentując swoje po-
glądy, uzyskuje tytuł doktora nauk biologicznych. 
Nadal poświęca dużo czasu w działalności Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na szcze-
blu wojewódzkim i krajowym. Z jej inicjatywy 
istarań Wojewódzki Zarząd PTP otrzymuje od 
władz administracyjnych i Zarządu Głównego 
PTP odznaczenie w formie sztandaru z Godłem 
Państwa na rewersie.  Bierze udział w powoła-
niu Samorządu Pielęgniarskiego woj. śląskiego. 
W ciągu dwóch kadencji jest przewodniczącą 
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Ka-
towicach. Do 1998 r. jest członkiem Zespołu Do-
radczego Pielęgniarki Wojewódzkiej. Ponadto jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Spo-
łecznej, członkiem rzeczywistym Rady Naukowej 
Polskiej Fundacji Apiterapii w Katowicach.

W lipcu 2007 r podejmuje się nowego wyzwa-
nia - organizacji kształcenia na kierunku pielę-
gniarstwo Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania 
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im. J. Ziętka. Zostaje powołana na stanowisko 
Prodziekana d/s pielęgniarskich Wydziału Nauk 
o Zdrowiu funkcję tę pełni pomimo reorganizacji 
i przejęcia  kierunku pielęgniarskiego przez 
Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. 
W. Korfantego w Katowicach.

Niezwykle pracowita i ambitna przy tym  
taktowna w kontaktach z innymi - „wielkimi” 
i „maluczkimi” zyskiwała i zyskuje szacunek i po-
ważanie. W uznaniu Jej zaangażowania w pracy 
zawodowej  i społecznej wielokrotnie nagradza-
na. Wśród wielu do najważniejszych należą:
-  I miejsce  ex aequo w konkursie prac doktor-

skich za pracę pt.: „Retrospektywne badania 
epidemiologiczne nad zachorowalnością i zgo-
nami na nowotwory złośliwe mieszkańców wo-
jewództwa katowickiego w latach 1963-1992”,

-  Wpis do Księgi Pielęgniarek Zasłużonych dla 
Rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego na Śląsku i Zagłębiu,

-  Odznaka  Honorowa Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego,

- Wyróżnienie NRPiP Za Zasługi dla Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych,

-  Wpis do II wydania encyklopedii „WHO is WHO 
w Polsce” w 2003 r - leksykonu zawierającego 
zbiór biografi i osobistości ze wszystkich dzie-
dzin życia publicznego,

-  Wawrzyn Lekarski – za wybitne osiągnięcia 
pozamedyczne, Kapituła Odznaczeń Śląskiej 
Izby Lekarskiej w Katowicach 2009 r,

-  Dyplom 50-lecie pracy zawodowej w uzna-
niu za wkład pracy i osobiste zaangażowanie 
w rozwój procesu doskonalenia kadr medycz-
nych w woj. śląskim, Śląskie Centrum Zdrowia 
Publicznego w Katowicach 2006 r,

-  Złota Odznaka „Za Zasługi” Śląska Wyższa 
Szkoła Zarzadzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Droga Pani Doktor,
jest Pani przede wszystkim autoryte-
tem moralnym dla młodszych pokoleń
pracowników naukowych i studentów, 
którzy z chlubą wsłuchują się w Pani 
słowa, wiedzę i życiową mądrość.
Jesteśmy wdzięczni za ogrom pra-
cy włożony w kształcenie Pielęgniarek 
i Położnych, za działania sprzyjające 
nauce podczas pełnienia wielu różnych 
funkcji zwłaszcza funkcji Kierownika 
Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia
Kadr Ochrony Zdrowia i funkcji Prodzie-
kana. Za dobro uczynione na rzecz  
środowiska medycznego, nauki i naszej 
społeczności akademickiej, w tym wy-
jątkowym dniu serdecznie dziękujemy.

Barbara Błaszkiewicz

Szanownej Jubilatce

   Dr n. biol. Marii Trzeciak,

   z okazji pięknego jubileuszu 80 urodzin, 

   w imieniu Władz Uczelni, Senatu, społeczności akademickiej 

   Wydziału Medycznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 

   w Katowicach

   składamy płynące  z głębi serca życzenia  zdrowia i wszelkiej pomyślności.

       Rektor

       Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szafl arski

                                                                                        Prodziekan d/s Pielegniarstwa

                                                                                        Mgr Barbara Błaszkiewicz
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System Monitorowania Kształcenia ( SMK) 
w opinii pielęgniarek i położnych

Hanna Dobrowolska 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, 

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Celem przypomnienia:
Zrealizowany w ramach Projektu System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
(SMKPM) jest systemem teleinformatycznym, wspomagającym przebieg procesu kształcenia 
podyplomowego kadr medycznych. Celem Systemu jest usprawnienie procesów związanych 
z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem 
wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie 
procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Wprowadzenie systemu SMK nakłada na pielę-
gniarki i położne planujące podnosić kwalifi kacje za-
wodowe obowiązek założenia konta oraz składania 
wniosku na szkolenie w SMK, a na organizatorów 
kształcenia zamieszczanie planów i harmonogramów
 w systemie. Sytuacja ta spowodowała znaczne trud-
ności organizacyjne realizacji kształcenia zwłaszcza 
zgłaszane przez pielęgniarki i położne problemy 
w zakresie uzyskiwania uprawnień do systemu oraz 
umiejętności poruszania w nim.

Celem pracy jest przedstawienie opinii pielę-
gniarek i położnych dotyczącej nowego systemu 
kształcenia SMK. Przeanalizowano stan wiedzy oraz 
trudności wynikające z użytkowania systemu. Ana-
lizie poddano również proces składania wniosków 
na różne formy kształcenia. Badaniami ankietowymi 
objęto grupę 122 pielęgniarek i położnych, uczest-
niczek różnych form kształcenia podyplomowego 
realizowanego zgodnie z nowym systemem SMK. 
Organizatorem kształcenia była Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych 
stanowiły pielęgniarki. Łącznie wśród 122 ba-
danych liczba tej grupy zawodowej stanowiła 
109 osób, czyli prawie 90% ogółu badanych. Znacz-
nie mniejsza, to grupa położnych, których liczba 
wynosiła 12 osób, co stanowi niewiele ponad 10% 
ogółu badanych. Największą grupę badanych sta-
nowiły osoby posiadające staż pracy w zawodzie w 
przedziale 21 – 30 lat. Ich łączna liczba wynosiła 
42 osoby, co w grupie 122 ankietowanych stano-
wi ponad 30 %. Drugą grupę stanowiły osoby ze 
stażem pracy w zawodzie 0 – 5 lat, ponad 25 %. 
Najmniejszą grupę reprezentowały osoby posiada-
jące staż pracy w przedziale 6 -10 oraz powyżej
 30 lat ( około 8% ogółu badanych). Zgodnie z zało-
żeniami systemu SMK założenie konta możliwe jest 
w formie: wniosku papierowego, wniosku podpisa-
nego profi lem zaufanym ePUAp oraz wniosku pod-
pisanego podpisem elektronicznym. Wśród ankieto-
wanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które 
złożyły wniosek papierowy – 65 osób, co stanowi 
ponad 53% ogółu badanych. Drugą grupę stanowiły 
osoby, które podpisały wniosek o założenie konta 
profi lem zaufanym ePUAp. Łączna liczba tych an-
kietowanych wyniosła 44 osoby ( 36% ogółu bada-
nych). Najmniejszą grupę stanowiły osoby, które 
podpisały wniosek o założenie konta w systemie 
SMK podpisem elektronicznym, ich liczba wynosi 

zaledwie 10 ( 8,1% ogółu badanych). 
Na podstawie opracowania wykazano, że zde-

cydowana większość pielęgniarek i położnych oce-
nia stan swojej wiedzy o systemie SMK jako raczej 
dobry. Większość badanych jako źródło wiedzy o 
systemie podaje Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach oraz  koleżankę lub kolegę 
z pracy. Tylko 30 % badanych nie wykazała trud-
ności z założeniem konta w systemie. Znaczna 
większość uczestników kursu nie poradziła sobie 
z procedurą założenia konta i zmuszona była sko-
rzystać z pomocy członka rodziny, kolegi lub pra-
cownika Okręgowej Izby. Największą trudnością 
dla większości badanych było założenie konta, czyli 
uzyskanie uprawnień w systemie SMK. Co ciekawe, 
dostępność i funkcjonalność systemu jako dobrą 
ocenia prawie 73% badanych, a procedurę składa-
nia wniosków na kurs jako usprawnioną  ponad 65% 
badanych.  Prawie 45% badanych uważa, że zmiany 
w systemie SMK dotyczyć powinny procedury zakła-
dania konta w systemie oraz składania wniosków na 
wybrany kurs.

Wnioski/podsumowanie – Wprowadze-
nie nowego systemu spowodowało trudności 
w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych. Znaczna większość badanych wska-
zuje jako największą trudność systemu założenie 
konta oraz złożenie wniosku na wybrany kurs, co 
stanowi obecnie podstawę podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych. Ponadto część uczestników wskazuje 
jako problem systemu konieczność każdorazowe-
go powielania niektórych danych osobowych wpro-
wadzonych podczas rejestracji oraz comiesięczną 
zmianę hasła do systemu.

Analizując uzyskany materiał należy również 
wziąć pod uwagę fakt, że badania przeprowadzone 
były wśród uczestników różnych form kształcenia na 
początku 2018 roku, czyli po półrocznym wdrożeniu 
i funkcjonowaniu systemu SMK. Ponadto niektóre 
elementy techniczne programu zostały zmienione 
lub poprawione na wniosek Naczelnej Rady Piele-
gniarek i Położnych, Centrum Kształcenia Podyplo-
mowego Pielęgniarek i Położnych oraz  organizato-
rów kształcenia.

Opra cowanie stanowi streszczenie pracy pt „Sys-
tem Monitorowania Kształcenia ( SMK) w opinii pielę-
gniarek i położnych” przekazany do druku w czasopi-
śmie „Pielęgniarstwo Specjalistyczne” nr 20 (2) 2018
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Radość, śmiech i łzy wzruszenia...

Maria Grabowska 
Sekretarz ORPiP w Katowicach

Każda pielęgniarka czy położna zapewne nie raz usłyszała, iż stanowi tylko pomoc 
dla lekarza, że jej rolą jest podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, czy zmiana 
pieluch. Stereotyp ten – niestety – wciąż pokutuje w świadomości społeczeństwa, jed-
nakże z prawdziwą radością, można stwierdzić, iż w coraz większym stopniu, zarów-
no pacjenci, jak i inni pracownicy medyczni, zdają sobie sprawę, że pielęgniarstwo 
i położnictwo to w pełni samodzielne zawody medyczne, a osoby, które je wykonują 
są profesjonalistami o odpowiednich kwalifi kacjach. Ponadto, pielęgniarki i położne 
od 27 lat mają własny samorząd i – jak przystało na zawody zaufania publicznego – 
własne święta – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki (obchodzony 12 maja – w dniu, 
w którym przypada rocznica urodzin pielęgniarki Florencji Nightingale) oraz Dzień Po-
łożnej (obchodzony 8 maja – w rocznicę urodzin położnej Stanisławy Leszczyńskiej).

Święta te stanowią nie tylko uhonorowa-
nie wszystkich pielęgniarek i położnych – ich 
ciężkiej pracy, walki o dobro pacjenta, jak 
i działań na rzecz społeczeństwa – ale też 
są okazją, by przypomnieć, jak istotne ogni-
wo stanowią one w procesie leczenia chore-
go oraz jak ważne jest to, co robią każdego 
dnia. Jest to również czas, by świętować.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, zorganizowa-
ne przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, miały miejsce 7 czerwca 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 
15.30, gdy na scenie pojawił się Pan Dariusz 
Niebudek, który powitawszy wszystkich zgroma-
dzonych, oddał głos Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani 
Annie Janik. Pani Przewodnicząca przywitała 
przybyłych gości, m.in. Panią Zofi ę Małas - Pre-
zes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pa-
nią Barbarę Daniel - Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go w Katowicach, Panią prof. dr hab. n. med. 
Violettę Szkrzypulec – Plinta – Prorektora ds. 
Rozwoju i Promocji Uczelni Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach, Panią 
Krystynę Ptok – Przewodniczącą Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Po-
łożnych, Panią Iwonę Borchulską – Przewodni-
czącą Zarządu Regionu Śląskiego Okręgowego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, 
Panią Barbarę Płazę – Przewodniczącą Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstocho-
wie, Pana Tadeusza Wadasa – Przewodniczące-
go Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Krakowie, konsultantów wojewódz-
kich, dyrektorów szpitali oraz wielu innych, po 
czym złożyła pielęgniarkom i położnym najser-
deczniejsze życzenia. Następnie Poczet Sztan-
darowy (w składzie: Pani Ewa Molka – pielę-
gniarka, Pan Jarosław Panek – Pielęgniarz, Pani 
Karolina Szczerba – położna) w uroczystej ciszy 
wprowadził na scenę Sztandar – symbol OIPiP 
w Katowicach. Odegrany został także hymn 
pielęgniarek i położnych. Z radością i dumą 
możemy poinformować, iż wiele spośród obec-
nych w Teatrze Rozrywki pielęgniarek i położ-
nych – również hymn odśpiewało!

Po tej doniosłej chwili, zaproszeni goście 
skierowali do katowickich pielęgniarek i położ-
nych wiele ciepłych i pełnych szacunku słów, 
a składając na ręce Pani Przewodniczącej bu-
kiety pięknych kwiatów, życzyli im wszystkie-
go, co najlepsze.

Wówczas głos ponownie zabrała Pani Anna 
Janik. Poprosiwszy wszystkich o powstanie, 
złożyła najserdeczniejsze życzenia urodzino-
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we Pani dr Marii Trzeciak, która od lat wspie-
ra adeptów pielęgniarstwa i położnictwa swoją 
wiedzą, doświadczeniem oraz dobrą radą i jest 
aktywnym Członkiem Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych. Obecni na sali przyłączając się do 
życzeń odśpiewali dla Pani Marii gromkie „Sto 
lat” zakończone burzą oklasków.

Wówczas Pani Janik – nie kryjąc ogromnej 
dumy i satysfakcji – poprosiła na scenę Panią 
Małgorzatę Langer-Pawliczek oraz Panią Annę 
Mielech. Z wielką radością Przewodnicząca OR-
PiP w Katowicach, poinformowała zebranych, 
iż Pani Langer-Pawliczek zajęła III miejsce 
w ogólnopolskim plebiscycie będącym częścią 
kampanii „Położna na medal” (tym samym 
zdobywając tytuł najlepszej położnej na Ślą-
sku) organizowanym już po raz czwarty przez 

Akademię Malucha ALANTAN. Patronat honoro-
wy nad kampanią objęła Naczelna Rada Pielę-
gniarek i Położnych.

Kampania ma za zadanie uświadamiać spo-
łeczeństwo nt. roli, jaką położne odgrywa-
ją w opiece okołoporodowej (przedstawiając 
je nie tylko jako osoby o ogromnej empatii, 

ale też jako odpowiedzialnych 
i w pełni kompetentnych pracow-
ników medycznych) oraz promo-
cję nowoczesnych standardów 
opieki okołoporodowej.

Z kolei Pani Anna Mielech zosta-
ła fi nalistką II etapu XIII Ogólno-
polskiego Konkursu „Pielęgniarka/
Pielęgniarz Roku 2017”, którego 
tematem przewodnim było: „Bu-
dowanie autorytetu zawodowe-
go przez pielęgniarkę w miejscu 
pracy”. Organizatorami konkursu 
są: Zarząd Główny Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarskiego oraz 
Koło Liderów Pielęgniarstwa, a cel, 
który im przyświeca to wybranie 

i nagrodzenie osób, które swoją postawą pre-
zentują najwyższy poziom przygotowania za-
wodowego oraz zaangażowania w działalność 
na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Obie Panie otrzymały od Pani Przewod-
niczącej serdeczne gratulacje oraz drob-
ny upominek i w burzy oklasków z widowni, 
powróciły na swoje miejsca. Można powie-
dzieć, iż od tego momentu brawa niemal nie 
ustawały, gdyż Pan Dariusz Niebudek kolejno 
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prosił na scenę osoby, które w tym 
roku zostały uhonorowane Statu-
etką „Diamentowy Czepek”. War-
to przypomnieć, iż wyróżnienie to 
otrzymują członkowie samorzą-
du za upowszechnianie etyki za-
wodowej, wzorowe wykonywanie 
swoich obowiązków oraz współ-
działanie na rzecz integrowania 
środowiska zawodowego. Wniosek 
o przyznanie Statuetki danej osobie 
mogą składać: Kierownik podmiotu 
leczniczego, Naczelna Pielęgniarka/ 
Dyrektor ds. pielęgniarstwa, Człon-
kowie ORPiP w Katowicach i Pełno-
mocnicy ORPiP w Katowicach. Ponadto, wnio-

sek musi zawierać podpisy dwóch spośród osób 
wyżej wymienionych.

W tegorocznej edycji, „Diamentowe Czep-
ki” otrzymały 273 osoby! Można więc nieco 
żartobliwie stwierdzić, iż pobity został zeszło-
roczny rekord, a mówiąc poważnie – wspania-
le świadczy to o środowisku pielęgniarek i po-
łożnych, które potrafi  docenić i wyróżnić tych, 
którzy swoją postawą mogą stanowić wzór dla 
koleżanek i kolegów po fachu, jak i przyszłych 
adeptów pielęgniarstwa i położnictwa.

O tym, jak ważne jest to wyróżnienie i ile 
znaczy ono dla tych, którzy je otrzymują, 
świadczą najlepiej łzy wzruszenia towarzyszą-
ce jego wręczaniu.

Niezwykle emocjonującym momentem była 
chwila, w której Statuetkę „Diamentowego 
Czepka” odebrała Pani Małgorzata Sekun-
da będąca autorką idei powstania tego 
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wyróżnienia! To właśnie Pani 
Sekunda udała się do Pani 
Anny Janik pracującej jeszcze 
wówczas w Okręgowym Szpi-
talu Kolejowym w Katowicach 
(już po wygranych przez Panią 
Janik wyborach na Przewodni-
czącą ORPiP w Katowicach) i 
poprosiła o stworzenie jakiejś 
nagrody dla pielęgniarek i po-
łożnych, które być może nie 
odnajdują się w działaniach 
na rzecz samorządu, ale pra-
cując „przy łóżku chorego”, 
wykazują się wzorcową posta-
wą, empatią i współczuciem, 
a dla swoich koleżanek i ko-
legów stanowią oparcie, autorytet i wzór. Tak 
właśnie wyglądał „początek” Statuetki „Dia-
mentowy Czepek”.

Pani Sekunda zeszła ze sceny wśród grom-
kich oklasków publiczności, która nie tylko gra-
tulowała jej w ten sposób wyróżnienia, ale też 
wyrażała swoją wdzięczność.

Wręczenie „Diamentowych Czepków” sta-
nowiło ostatni punkt części ofi cjalnej uroczy-
stości, po którym wszyscy zaproszeni zostali 
na spektakl pt. „Seks dla opornych”, w którym 
główne role zagrali Beata Zarembianka oraz 
Dariusz Niebudek.

Spektakl, stanowiący wyśmienitą kompozy-
cję komedii, ciętej riposty, humoru i sarkazmu, 
opowiada historię małżeństwa z 25-letnim sta-
żem, które spędzając weekend w najmodniej-
szym hotelu w mieście, próbuje ożywić swoje 
życie intymne i wrócić do dawnej namiętności, 
przy pomocy poradnika „Seks dla opornych”.

Trzeba przyznać, że aktorzy doskonale ode-
grali swoje role, o czym świadczył nieustanny 
śmiech publiczności, głośny aplauz oraz owacje 
na stojąco po spektaklu.

W ten właśnie sposób, zakończył się ten pe-
łen wrażeń, wyjątkowy dzień. Pozostaje mieć 
nam nadzieję, iż kolejne obchody święta pielę-
gniarek i położnych będą równie udane.

Wiesława Penkała
Zofi a Kwintal
Bernarda Paruszewska
Irena Białecka
Magdalena Tarała
Krystyna Surowiec
Ewa Lenart
Danuta Kaleta
Ludwika Korzec
Joanna Ferdyan
Danuta Jaworska 
Wanda Zych
Renata Szołtysek
Małgorzata Flak
Małgorzata Zaborowska
Magdalena Daras - Majka
Janina Zapała
Małgorzata Wójcik
Lidia Budzich
Joanna Kotyk
Grażyna Jędraszek
Zofi a Kliś
Urszula Skupińska

Małgorzata Pasterska
Teresa Jastrzębska
Małgorzata Sekunda
Joanna Rubik
Halina Stępińska
Czesława Gątkowska
Anna Fidytek
Elżbieta Dąbrowska
Ewa Kuk
Ewa Konwerska
Joanna Tarnowska
Teresa Paczyńska
Ewa Słyk
Helena Sputo
Irena Cudziło
Adriana Wiernicka
Aleksandra Wilczyńska
Barbara Czepiel
Barbara Urban
Alicja Czapla
Iwona Jokiel
Beata Marchwińska
Mariola Marciniak

Marzena Szynal-Wilkosz
Dorota Kudzia-Karwowska
Renata Toboła
Barbara Trzepatowska
Anna Bańkowska
Bożena Grzesica-Sobania
Ewa Żerańska
Zofi a Bilczewska
Łucja Paris
Hanna Hajduczek
Ewa Gomola
Kinga Kafka-Bachul
Renata Oleszczak
Halina Pisarska
Mariola Sznapka
Halina Pela
Alicja Domagała
Monika Kulka
Jolanta Hopcia
Maria Szuła
Małgorzata Kruczek
Bogumiła Kupiec
Elżbieta Grabińska

Statuetki „Diamentowy czepek” otrzymały 
nasze koleżanki Pielęgniarki i Położne:
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Jolanta Moczelany
Gabriela Witek
Arleta Parysek
Halina Sembal
Grażyna Mazurkiewicz
Karina Niemieczek
Elżbieta Cwajna
Anna Rajpert
Alicja Dyla
Anna Tkocz
Genowefa Sibiga
Lidia Kulawik
Józefa Błocka
Grażyna Sikorska
Izabela Kupietz
Irena Długosz
Gabriela Kowolik
Anna Bystrzycka
Małgorzata Krawczyk
Ingryda Hudziak
Wiesława Rogowiec
Maria Pentok
Ewa Piotrowska
Danuta Kwasek
Małgorzata Pilawa
Dorota Kontny
Zofi a Lizurek
Joanna Janik
Aldona Wójcik
Barbara Piecha
Halina Biniecka
Karina Twardzik
Dorota Kieszkowska-
Marcinkiewicz
Anna Jakiel
Anetta Nazimek
Adriana Muchowicz
Angelika Pindel
Alicja Szweder
Irena Jurczak
Dorota Padowicz
Irena Kazura
Bożena Łagodzińska
Maria Kolano
Sylwia Ślusarczyk
Halina Pawełczyk
Sławomira Gnacik
Ewa Górecka
Barbara Wzgarda
Danuta Rudzka-Cesarz
Jolanta Kozień
Urszula Palion
Dorota Krawczyk
Jadwiga Wieczorek
Anna Podsiadła
Małgorzata Drożdż
Dorota Stawowy
Katarzyna Głogowska
Mariola Kosielska
Anna Ogłódek
Grażyna Szrejter
Teresa Hącel
Kornelia Kornecka
Bogusława Bednarz-
Klukoszowska
Ewa Świderska
Lidia Sygała
Teresa Dryjska
Maria Bednarz

Maria Dudzik
Danuta Dytkowicz
Anna Nowostawska
Aldona Tracz
Barbara Engel
Wiesława Kleszcz
Teresa Kłosek
Małgorzata Michalik
Małgorzata Durczok
Henryka Kulig
Renata Chwalińska
Małgorzata Izdebska
Teresa Gajda
Krystyna Dzięgielewska
Elżbieta  Suszlik
Iwona Kubiak
Ilona Otremba
Bożena Kostka
Maria Jaworska
Dorota Oleksy
Elżbieta Suwalska
Barbara Szada-Borzyszkowska
Jolanta Nalepa
Elżbieta Nowok
Ilona Brawek
Sylwia Jeżewska
Joanna Kwaśnik
Alina Kubat
Grażyna Mandebura
Irena Rogowiec
Beata Wyszyńska
Justyna Małek
Barbara Klosko
Jolanta Borecka
Danuta Seredyńska
Halina Górka
Ewa Kopiec
Stanisława Parzelka
Ewa Smolicha
Iwona Wawrzyniak
Aniela Pietryga
Ewa Korpok
Zofi a Witkowska
Lucyna Ciemińska
Sylwia Szefer
Gabriela Kołodziejczyk
Elżbieta Kuźnik
Stefania Gąsiorek
Lucyna Grejner
Jadwiga Beck-Sowiźrał
Barbara Raczak
Anna Mucha
Maria Pakosz
Beata Szych
Gabriela Kiklińska
Sylwia Janoszka
Elżbieta Kieś
Urszula Witoszek
Elżbieta Misiak
Ilona Staszewska
Urszula Wieczorek
Jadwiga Olejniczak
Jadwiga Banaszczak
Irena Grzesiczek
Jadwiga Guzik
Krystyna Lont
Bogumiła Michałek
Lidia Wójcicka
Krystyna Wyrembek

Ewa Kowalczyk
Maria Bacia
Danuta Wąchała
Krystyna Gaździcka
Barbara Kruczek
Gabriela Herzog
Teresa Żydek
Dorota Bauer
Gabriela Noga
Jadwiga Leonarska
Justyna Wieczorek
Halina Głogowska
Irena Kwiecińska
Małgorzata Wawrzyniak
Elżbieta Cieślik
Barbara Pikulik
Halina Orłowska
Cecylia Kroczek
Ewa Czarnecka
Joanna Klęsk
Renata Bakalarz
Violetta Matczak
Beata Makulska
Zofi a Hejak
Grażyna Drąg
Barbara Rzyman
Joanna Leszczyńska-Szwala
Danuta Ogan
Genowefa Krakowska
Elżbieta Bańkowska
Mariola Rohn
Jolanta Tomsia
Jolanta Izydorczyk
Gabriela Polok
Małgorzata Kaszlikowska
Weronika Polok
Jadwiga Benesz
Grażyna Drozdowska
Grażyna Toczek
Joanna Byczek
Hanna Domka
Dorota Pakuła
Teresa Ćwiklińska
Ewa Czechowska
Jadwiga Tanaś
Ilona Janda
Barbara Ryfi ak
Jolanta Burnos
Elżbieta Piekuś
Agnieszka Musiolik
Elżbieta Zimoląg
Anna Wardenga
Monika Szopka
Bożena Fajfer
Ewa Żak
Anna Jędrzejczyk
Grażyna Kozak
Małgorzata Styczeń
Teresa Krakowska
Alicja Palczewska
Barbara Olczak
Małgorzata Frąk
Małgorzata Szczypińska
Anna Linert
Danuta Porwolik-Piontek
Teresa Karnas
Gertruda Brzyżek
Anna Masternak
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Podsumowanie
I Śląskiej Konferencji  Pielęgniarstwa Ratunkowego

W dniu 20 kwietnia 2018r. odbyła się I Śląska Konferencja  Pielęgniarstwa Ratun-
kowego, której organizatorem był Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Patronat Honorowy Konferencji objęli: Mar-
szałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Ślą-
ski, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, Ogólnopolski Związek Zawo-
dowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Regio-
nu Śląsk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
nr 5 w Sosnowcu im. Św. Barbary Centrum 
Urazowe, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 

w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach, Wyższa Szkoła Planowania 
Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wyż-
sza Szkoła Medyczna w Sosnowcu, Uniwersy-
tet Medyczny w Białymstoku i Zakład Medycy-
ny Ratunkowej i Katastrof, prof. dr hab. Jerzy 
Robert Ładny konsultant krajowy ds. ratownic-
twa medycznego.

Patronat medialny: TVS Silesia, Radio Si-
lesia, Magazyn na Ratunek i Pielęgniarstwo 
w Stanach Nagłych.

Konferencję zaszczyciło wielu znakomi-
tych gości, min. Wojciech Król - Poseł na Sejm 
RP, Jolanta Majer – Konsultant Wojewódzki 
ds. Medycyny Ratunkowej, Iwona Borchul-
ska przewodnicząca OZZPiP Regionu Śląskie-
go,  Stanisław Boryczka – Prorektor Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Katarzyna Wąchała – Glinka pełnomocnik kanc-
lerza WSPS w Dąbrowie Górniczej, Ewa Kijanka 

specjalista ds. promocji WSPS, Artur 
Borowicz Dyrektor WPR w Katowicach, 
Wojciech Miciński Zastępca Dyrektora ds. ra-
townictwa medycznego WPR, za Panią dyrektor 
Iwonę Łobejko WSS nr 5 Ewa Sikora Naczelna 
Pielęgniarka oraz Renata Sędzielewska zastęp-
ca Naczelnej Pielęgniarki.

Wśród zaproszonych gości nie mogło za-
braknąć przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Izb 
Pielęgniarek i Położnych: gościliśmy Panią 

Barbarę Płaza Przewodniczącą OIPiP w Czę-
stochowie oraz Pana  Tadeusza Wadas Prze-
wodniczącego Małopolskiej OIPiP. 

 Konferencję rozpoczęli organizatorzy: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach - Anna Janik – Przewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, Beata Tomsza - Przewodnicząca 
Zespołu ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.

Zorganizowana konferencja przez Zespół 
ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego przy Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach miała na celu zwrócenie uwagi, na rolę 
i znaczenie zawodowe jakie pełni pielęgniarka  
w systemie Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego. Wśród prelegentów gościliśmy leka-
rzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, 
czyli ludzi, którzy na co dzień pracują w sys-
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temie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Konferencję otworzyła prezentacja przy-

gotowana przez panie Dorotę Kostrzewę oraz 
Katarzynę Sadowską pt. Pielęgniarka syste-
mu w ratownictwie medycznym. Słucha-
czom konferencji przypomniano akty prawne 
regulujące zakres czynności medycznych oraz 
leki podawane bez zlecenia lekarza przez pie-
lęgniarkę systemu. Podkreślono także fakt, że 
pielęgniarka systemu podlega zarówno  Usta-
wie o zawodach pielęgniarki i położnej jak 
i Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Me-
dycznym oraz Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 28 lutego 2017 r. Omówiono także 
kwalifi kacje, jakie powinna spełniać pielęgniar-
ka systemu oraz wskazano miejsca, w których 
może być zatrudniona zgodnie z przyjętymi 
wymogami. Uwzględniono także problem ma-
lejącej liczby pielęgniarek czynnych zawodowo, 
również w systemie ratownictwa medycznego. 
Odbiorcy z zaciekawieniem wysłuchali przed-
stawionego materiału, odświeżającego ich wie-
dzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących 
zawodu pielęgniarki systemu a zarazem będą-
cego krótkim wstępem do rozpoczynającej się 
Konferencji.

Teletransmisje zapisu EKG na podsta-
wie danych Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach  to temat 
prezentacji, który przedstawiła Pani Iwona 
Zygmuntowicz

Choroby układu krążenia stanowią najpo-
ważniejsze zagrożenie dla zdrowia życia ludno-
ści .W/g WHO w Polsce są przyczyną około 50% 
zgonów. Co 5- ty z nich to zgon przedwczesny 
dotyczący osób poniżej 65 r. ż; 40%pacjentów 
umiera w pierwszej godzinie  jeszcze na  etapie 

przedszpitalnym; Roczny koszt leczenia osób 
z chorobą serca i naczyń w Europie wynosi pra-
wie 200  mld euro. 

W ostatnich kilkunastu latach w znaczący 
sposób rozwinęła się diagnostyka tych chorób 
jak również wprowadzono nowe technologie, 
dzię ki którym zmniejszyła się ilość zgonów jak 
również eliminacja z rynku pracy osób np. po 
zawałach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Kato-
wicach z systemem LIFENET współpracuje od 
2005 r. wtedy to dane przesyłano łączem blu-
etooth, od roku 2009 przesył danych do ośrod-
ków Hemodynamiki następuje przy pomocy 
modemu. System opracowała fi rma   Physio-
-Control. Jest on   oparty  na sieci interneto-
wej efektywnie wykorzystuje dane przeka-
zywane bezpośrednio z miejsca zdarzenia do 
ośrodka Kardiologii Inwazyjnej co za tym idzie 
skraca się czas prowadzonych interwencji me-
dycznych;Personel szpitala powiadomiony jest 
o transporcie pacjenta oraz jego stanie, jest 
przygotowany do udzielenia fachowej pomocy 
osobie w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Dokonano oceny funkcjonowania systemu 
teletransmisji EKG oraz jego wykorzystania 
w pracy ZRM na terenie objętym działalno-
ścią przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
w Katowicach w latach 2013-2016. Zespoły Ra-
townictwa Medycznego na obszarze woj. ślą-
skiego przesyłały EKG do kilkunastu ośrodków 
na naszym terenie.

Przeprowadzono analizę 13558 kart wy-
jazdowych ZRM z lat 2013-2016 pod wzglę-
dem ilościowym przeprowadzonych badań Ekg 
i teletransmisji uwzględniając:typ zespołu ra-
townictwa medycznego; płeć pacjenta, jed-
nostkę chorobową oraz postępowanie ZRM.
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Na 910 tys. interwencji zespołów wykonano 
139846 badań EKG z których z kolei przesła-
no 13558 teletransmisji . W podziale na typ 
zespołu 59% teletransmisji przesłały  zespoły 
o standardzie P a 41% zespoły o standardzie S. 
W 57% przesyłane dane dotyczyły mężczyzn 
z czego wynika że są oni bardziej narażeni na 
zawały mięśnia sercowego. Najczęściej doty-
czyło to osób w przedziale wiekowym 61-80 lat. 
W przypadku pacjentów u których wykonano 
teletransmisję 91% zostało hospitalizowanych 
a u 0,5% nastąpił zgon. Najczęstszymi scho-
rzeniami które rozpoznano były :ostry zawal 
mięśnia sercowego 2507 oraz migotanie i trze-
potanie przedsionków w 487 przypadkach .

Na podstawie przeprowadzonej analizy 
stwierdzono że przy krótko trwającej proce-
durze w znaczący sposób ograniczono czas 
dotarcia pacjenta do odpowiedniej placówki 
ochrony zdrowia ,eliminując etap pośredni czyli 
izbę przyjęć lub SOR. Za pomocą tej procedury 
następuje wsparcie ZRM poprzez bezpośredni 
kontakt z lekarzem kardiologiem. Jednocze-
śnie podnosi się jakość udzielanych świadczeń 
medycznych. Należy więc wywnioskować że 
procedura ta spełnia swoją rolę co w znaczący 
sposób wpływa na poprawę zdrowia Polaków

4 sesje pozwoliły uczestnikom na zapo-
znanie się z bardzo szerokimi zagadnieniami 
z medycyny ratunkowej. Podjęte tematy do-
tyczyły organizacji i zagadnień przedszpitalnej 
i szpitalnej opieki medycznej   nad pacjentem. 
Problematyka przedmiotu była związana z pra-
cą dyspozytora,  zespołów wyjazdowych, Lotni-

czym Pogotowiu Ratunkowym oraz Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym. Panele tematyczne 
dotyczyły min. nowej roli LPR w systemie ra-
townictwa, diagnostyki pacjenta w SOR, po-
stępowania  z pacjentem penitencjarnym, le-
czenia pacjentów z ciężkimi obrażeniami ciała 
– Centrum Urazowe, teletransmisji zapisu EKG, 
płynoterapi w urazach. Zagadnienia z dziedziny  
anestezjologii rozpoczęły się od dziejów resu-
scytacji, została  omówiona dynamika i praca 
zespołu resuscytacyjnego w szpitalnym oddzia-
le ratunkowym, przedstawiono leczenie bólu 
z perspektywy zespołu ratownictwa medycz-
nego oraz stosowanie midazolanu donosowo 
u dzieci jako skutecznej metody sedacji. Nie 
zabrakło opisu przypadku jako późnego powi-
kłania urazowego. Przedstawiono także, temat 
z dziedziny medycyny wojskowej o przedłużo-
nej opiece  polowej. Poruszono temat  zagro-
żeń w pracy pielęgniarki ratunkowej i Non-tec-
nical skills ratownictwie.

 Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia 
organizacyjne, opinie uczestników oraz nie-
wyczerpane tematy naukowe pozwolą nam na 
kontynuację w przyszłości konferencji o podob-
nej tematyce  a Śląska Konferencja Pielęgniar-
stwa Ratunkowego wpisze się na stałe w kalen-
darz konferencji naukowych. 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa za rok.

Dorota Kostrzewa  
Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego

ORPiP w Katowicach
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 Dynamika i praca zespołu resuscytacyjnego
 w warunkach  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

dr n. med. Michał Starosolski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej 
Wydział Lekarski Katowice

Skuteczna resuscytacja wymaga równoczesnego podjęcia przez personel medyczny 
kilku różnych interwencji. Świadek zdarzenia przeszkolony w zakresie Resucytacji 
Krążeniowo-Oddechowej (RKO) może, działając w pojedynkę, skutecznie resuscytować 
pacjenta w pierwszych chwilach od Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK), czynności 
resuscytacyjne najczęściej wymagają skoordynowanego wysiłku wielu członków 
zespołu medycznego. Skuteczna praca zespołowa polega na podziale zadań, tak aby 
zwielokrotnić szanse na pomyślny rezultat.

Skuteczne wyspecjalizowane zespoły 
dysponują nie tylko bogatą wiedzą medyczną 
i doskonałymi umiejętnościami w zakresie re-
suscytacji, ale wykazują się także zdolnościami 
komunikacyjnymi i właściwą dynamikę pra-
cy. Praca zespołowa staje się koniecznością, 
gdy ilość pracy przekracza możliwości jednej 
osoby  lub istnieje duża współzależność real-
izowanych zadań oraz w sytuacji kiedy zdarze-
nie (process) ma character ciągły, np. resuscy-
tacja. Praca zespołowa stanowiąca podstawową, 
a zarazem wyższą formę organizacji pracy, musi 
wykazywać następujące cechy:

• współpraca;
• udzielanie sobie pomocy;
• pełnienie różnych funkcji zbiorowa 

odpowiedzialność za wyniki.

Dynamika zespołu, czyli “umiejętność” 
pracy w grupie oraz wykorzystywanie 
wiedzy i posiadanych zdolności w celu 
poprawy efektywności wspólnych działań 
można podzielić na 3 grupy:

• role pełnione podczas resuscytacji;
• rodzaj przekazywanych komunikatów;
• sposób komunikacji.

Podczas resuscytacji należy jak najszyb-
ciej określić jasne role i obowiązki każdego 
członka zespołu. Obowiązkiem lidera jest jasne 
określenie i przydzielenie zadań zgodnie z kom-
petencjami poszczególnych członków zespołu.  
Jeśli wszyscy członkowie zespołu znają swoje 
zadania i obowiązki, praca zespołu przebiega 
sprawniej.

Zrozumienie ról członków zespołu ułatwia 
pracę i umożliwia przewidywanie: kolejnych 
działań oraz sposobu komunikacji i pracy w roli 
członka lub lidera wyspecjalizowanego zespołu.

Role członków zespołu należy podzielić 
tak, aby poszczególne osoby wykonywały 
następujące czynności: 

 - osoba wykonująca uciskanie klatki 
piersiowej 

• ocenia stan pacjenta
• wykonuje 2 minuty uciskania klatki 

piersiowej
• zmiana z osobą obsługującą AED/

monitor/defi brylator co 2 minuty (lub 
wcześniej w przypadku zmęczenia)
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- osoba obsługująca AED/monitor/de-
fi brylator

• przynosi AED/monitor/defi brylator
• zmienia się z osobą uciskającą klatkę 

piersiową (podczas oceny rytmu)
• obsługuje monitor i ustawia go tak aby 

lider widział (jeżeli to możliwe powinien 
być widoczny również dla innych)

- osoba udrożniająca drogi oddechowe 
• udrażnia drogi oddechowe  i utrzymuje 

ich drożność
• wykonuje wentylacje przy pomocy 

dostępnych urządzeń

- osoba podająca leki
• wykonuje dostęp do naczyniowy lub do-

szpikowy
• osoba odpowiedzialna za przygotowanie 

leków oraz ich podaż
• odpowiedzialna za zaawansowane 

czynności resuscytacyjne

- osoba rejestrująca/dokumentująca
• rejestruje czas interwencji i podania le-

ków   (komunikuje konieczność wyko-
nania tych czynności)

• rejestruje czas trwania przerw w ucis-
kaniu klatki piersiowej 

• przekazuje informacje liderowi zespołu i 
pozostałym członkom 

- osba będąca liderem zespołu.

Rola lidera zespołu ma charakter wielozada-
niowy i musi być skoncentrowana na takich za-
gadnieniach jak:

• organizacja pracy zespołu;
• monitorowanie czynności wykonywanych 

przez poszczególnych członków zespołu;
• wspieranie członków zespołu;
• daje zespołowi przykład doskonałego 

zachowania;
• szkoli i instruuje;
• ułatwia zrozumienie;
• skupia się na kompleksowej opiece nad 

pacjentem.
Każdy wyspecjalizowany zespół potr-

zebuje lidera, który będzie organizować pracę 

wszystkich jego członków. Lider zespołu jest 
odpowiedzialny za dopilnowanie terminowego 
i prawidłowego wykonania wszystkich działań 
przez nadzorowanie i koordynowanie działań 

każdego z członków. Rola lidera zespołu przy-
pomina rolę dyrygenta w orkiestrze, który ki-
eruje grą poszczeg.ónych muzyków. Podob-
nie jak dyrygent, lider zespołu sam nie gra na 
żadnym instrumencie, ale zna wkład każdego 
członka orkiestry w ostateczny kształt utworu 
muzycznego.

Lider musi też dawać przykład doskonałego 
zachowania zespołu oraz posiadać zdolności 
przywódcze w stosunku do zespołu i innych 
osób zaangażowanych w resuscytację bądź nią 
zainteresowanych.

Lider zespołu powinien pełnić rolę nauczycie-
la lub przewodnika pomagającego w szkoleniu 
przyszłych członków zespołu i podnoszącego 
jego skuteczność. Po resuscytacji lider zespołu 
kieruje analizą i wyciąganie wniosków, 
a także ćwiczeniami w ramach przygotowań do 
następnych resuscytacji.

Lider zespołu pomaga też jego członkom 
zrozumieć, dlaczego muszą wykonać określone 
zadania w taki, a nie inny sposób. Lider zespołu 
powinien umieć wyjaśnić znaczenie:
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• szybkiego i mocnego uciskania klatki pier-
siowej;

• całkowitego rozprężenia klatki piersiowej;
• minimalizowania przerw w uciskaniu klatki 

piersiowej;
• unikania nadmiernej wentylacji.

Podczas gdy członkowie zespołu 
skupiają się na wykonywaniu swoich zadań, lid-
er musi skupić się na kompleksowej opiece nad 
pacjentem. Członkowie zespołu muszą biegle 
opanować umiejętności leżące w zakresie ich 
obowiązków. Dla powodzenia resuscytacji 
bardzo istotne jest, aby członkowie zespołu:

• znali podział ról w zespole;
• byli przygotowani do pełnienia obowiązk.w 

odpowiadających ich rolom;
• opanowali biegle umiejętności resuscyta-

cyjne;
• znali algorytmy;
• byli nastawieni na sukces.
Żaden z członków zespołu nie może 

opuścić pozycji wyznaczonych przez „lidera”, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa.

Dobra praca i dynamika zespołu resuscyta-
cyjnego wynika z realizacji poszczególnych jej 
elementów:

1. Jasne role i obowiązki
Każdy członek zespołu powinien znać swoją 

rolę i obowiązki. Podobnie jak elementy o 
różnym kształcie tworzą układankę, tak rola 
każdego członka jest unikalna i kluczowa dla 
skutecznego działania zespołu. Należy określić 
zadania o najwyższym priorytecie i rozdzielić je 
między obecne osoby.

Gdy role są niejasne, cierpi na tym sprawność 
działania zespołu. Oznaki niejasnych ról to:

• wykonywanie danego zadania więcej niż 
raz;

• pomijanie istotnych zadań;
• pełnienie kilku ról przez jedną osobę po-

mimo pełnego składu zespołu.
Aby tego uniknąć, lider zespołu powin-

ien jasno wyznaczać zadania. Członkowie 
zespołu powinni komunikować, czy i kiedy 
mogą wziąć na siebie dodatkowe obowiązki. 
Lider zespołu powinien zachęcać członków do 
współodpowiedzialności za działania zespołu 
zamiast ślepego wykonywania poleceń.

2. Prawidłowe postępowanie
Lider zespołu musi jasno określić role 

wszystkich członków zespołu w warunkach
Klinicznych. Członkowie zespołu przyjmując 

zadanie powinni wykonać zadania określone 
i zgodne z ich poziomem kompetencji. Jeżeli 
nie są w stanie wykonać wyznaczonego zada-
nia, gdyż wykracza ono poza ich poziom kom-
petencji, powinni poinformować otym oraz 
poprosić o wyznaczenie nowego zadania lub 
roli.

3. Znajomość własnych ograniczeń
Własne ograniczenia i możliwości powin-

ien znać nie tylko każdy członek zespołu, lecz 
także jego lider. Taka wiedza pozwala liderowi 
zespołu ocenić jego możliwości i wezwać w ra-
zie potrzeby wsparcie. Członkowie zespołu po-
winni przewidywać sytuacje, w których mogą 
wymagać pomocy i informować o nich lidera. 
Należy tez pamiętać, że resuscytacja nie jest 
momentem na ćwiczenie lub rozwijanie nowych 
umiejętności.

Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, 
należy niezwłocznie o nią poprosić. Prośba 
o pomoc nie jest oznaką słabości czy niekom-
petencji. Lepiej jest otrzymać większą pomoc 
niż otrzymać jej zbyt mało, co mogłoby negaty-
wnie wpłynąć na efekty leczenia.
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4. Konstruktywne interwencje
Podczas resuscytacji lider lub członek 

zespołu może interweniować, jeśli kolejne 
działanie jest w danej chwili niestosowne. Choć 
konstruktywna interwencja jest niezbędna,

powinna być taktowna. Liderzy zespołu po-
winni unikać konfl iktów z ich członkami. Jeśli 
potrzebna jest konstruktywna krytyka, należy 
po zakończeniu akcji przeprowadzić rozmowę.

5. Rodzaj komunikatów.
Dzielenie się informacjami stanowi kluc-

zowy element skuteczności zespołu. Lider-
zy zespołów mogą znaleźć się „w pułapce” 
określonego podejścia terapeutycznego bądź 
diagnostycznego. Taki często występujący błąd 
ludzki jest określany mianem błędu fi ksacji. 
Przykłady najczęstszych błędów fi ksacji to:

„Wszystko jest w porządku.” „To jest jedyna 
słuszna droga.” „Wszystko tylko nie to.”

Gdy resuscytacja nie przynosi efektów, 
należy wrócić do podstaw i odbyć z zespołem 
rozmowę:

„Przy ocenie wstępnej stwierdziliśmy to 
i to… Czy coś nam umknęło?”

Członkowie zespołu powinni informować 
lidera o zmianach stanu pacjenta, tak aby 
decyzje były podejmowane z uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych informacji.

6. Podsumowywanie i ponowna ocena
Istotną rolą lidera zespołu jest monitor-

owanie i ponowna ocena:
• stanu pacjenta;
• wykonanych interwencji;
• wyników oceny.
Dobrą praktyką jest podsumowanie tych in-

formacji na głos w ramach okresowego infor-
mowania zespołu o bieżącej sytuacji. Należy 
przeanalizować status resuscytacji i ogłosić plan 
kolejnych działań. Trzeba pamiętać, że stan 
pacjenta może ulec zmianie. Należy zachować 
elastyczność i w razie potrzeby zmienić plan lecze-
nia oraz wstępne rozpoznanie różnicowe. Należy 
również prosić o informacje i podsumowania od 
osoby dokumentującej przebieg akcji.

7. Sposób komunikacji
Komunikacja powinna odbywać się 

w zamkniętej pętli. Przy komunikowaniu się 

z członkami zespołu lider zespołu powinien 
stosować komunikację w pętli zamkniętej:
I.  lider zespołu przekazuje członkowi zespołu 

komunikat, polecenie lub zadanie;
II.  Przez uzyskanie jasnej odpowiedzi i kon-

takt wzrokowy lider zespołu potwierdza, że 
członek zespołu usłyszał i zrozumiał prze-
kaz;

III.  lider zespołu nasłuchuje potwierdzenia 
wykonania zadania przez członka zespołu 
przed wyznaczeniem kolejnego.

8. Jasne przekazy
Jasne przekazy składają się ze zwięzłych ko-

munikatów wypowiadanych wyraźnym, spoko-
jnym głosem. Wszyscy uczestnicy resuscytacji 
powinni przekazywać komunikaty i polecenia 
w sposób spokojny i bezpośredni, bez podno-
szenia głosu. Niejasny przekaz może prowadzić 
do zbędnych opóźnień w podjęciu leczenia lub 
doprowadzić do błędów np. przy podawaniu 
lekw. Mówienie podniesionym głosem może 
utrudnić skuteczne wspódziałanie w zespole. 
Tylko jedna osoba powinna mówić w tym sa-
mym czasie.

9. Wzajemny szacunek
Najlepsze zespoły to takie,w których 

członkowie okazują sobie wzajemny szacunek 
oraz wsp.ópracują ze sobą w spos.b koleżeński 
i solidarny. Aby zespół działał skutecznie, 
podczas akcji resuscytacyjnej wszyscy jego 
członkowie muszą odłożyć na bok własne 
ambicje i szanować się nawzajem, nawet 
jeśli lider czy konkretni członkowie są lepiej 
wyszkolenibądź bardziej doświadczeni od in-
nych.

Ważnym elementem każdej resuscytacji, 
zarówno podczas akcji, jak i po jej zakończeniu 
jest debrifi ng. Omawianie stwarza członkom 
zespołu możliwość przeanalizowania czynności, 
które zostały wykonane podczas akcji resus-
cytacyjnej. Korzyści płynące z debriefi ng to 
przedewszystkim umożliwienie poszczególnym 
członkom zespołu usprawnić swoje działania 
oraz możliwość zidentyfi kowania mocnych 
i słabych stron systemu pracy. Wprowadzenie 
techniki omawiania może nawet przyczynić 
się do poprawy przeżywalności pacjentów po 
nagłym zatrzymaniu krążenia.

Piśmiennictwo u autora.
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Zastosowanie specyfi cznych wskazówek 
dietetycznych przez chorych hemodializowanych  

w celu zapobiegania hiperfosfatemii
Anna Janus

mgr pielęgniarstwa, specjalista
 pielęgniarstwa nefrologicznego 

Przewodnicząca Zespołu ds pielegniarstwa nefrologicznego

Często spotykanym problemem klinicznych u chorych leczonych nerkozastępczo jest dodat-
ni bilans fosforanowy. Hiperfosfatemia stymuluje rozwój powikłań mineralno - kostnych, a 
zwiększone stężenie fosforu nieorganicznego w surowicy, nasilając współistniejącą wtórną do 
niewydolności nerek hipokalcemię, indukuje  przytarczyce do wydzielania parathormonu.  Wtór-
na nadczynności przytarczyc wraz z zaburzeniami gospodarki wapniowo fosforanowej stanowią 
niezależny czynnik ryzyka zgonu w tej grupie chorych. Zatem podejmowanie wszelkich możli-
wych działań prowadzących do obniżenia zwiększonego stężenia fosforu w surowicy pacjentów  
z przewlekłą chorobą nerek wydaje się jak najbardziej zasadne. 

Postępowanie w przypadku hiperfos-
fatemii opiera się przede wszystkim na 
interwencji dietetycznej i  właściwym 
stosowaniu leków wiążących fosfor w 
przewodzie pokarmowym. Restrykcje die-
tetyczne zmierzające do zmniejszenia  ilości 
spożytego fosforu powinny być zalecane  już 
pacjentom w początkowych stadiach przewle-
kłej choroby nerek.  bowiem zaburzenia go-
spodarki wapniowo- fosforanowej pojawiają 
się u chorych znacznie wcześniej niż koniecz-
ność leczenia nerkozastępczego. Restrykcje 
obejmują przede wszystkim ilość i jakość spo-
żytego białka oraz unikanie spożywania szcze-
gólnie tych produktów które zawierają środki 
konserwujące    Stosowane obecnie podczas 
produkcji żywności dodatki konserwujące, sta-
nowią źródło tzw. „ukrytego fosforu” i znacznie 
utrudniają zachowanie homeostazy u chorych 
na przewlekłą chorobę nerek 

Podstawowym zadaniem pielęgniar-
ki jest przede wszystkim edukacja cho-
rych.  Właściwie przeprowadzone nauczanie  
ułatwia postrzeganie zagrożeń wynikających 
z niewłaściwej diety, pozwala również zdo-
być umiejętności radzenia sobie z przewle-
kłym charakterem omawianego problemu. Na 
uwagę zasługuje badanie prezentowane przez 
Afrasiabifar i wsp.  które wykazało, że cyklicz-
nie powtarzana edukacja( prowadzona przez 
pielęgniarki)  wpływała  pozytywnie na wyniki 
badań laboratoryjnych edukowanych chorych 

 Głównym celem leczenia dietetycz-
nego jest niskie  spożycie fosforanów 
(najlepiej do 700 mg/dobę) przy za-
chowaniu odpowiedniej ilości spożyte-
go białka.  Zadanie jest wyjątkowo trudne 
w realizacji bowiem fosfor jest pierwiastkiem 

wszechobecnym niemal w każdej żywności. 
Spotykany jest w dwóch postaciach. Fosfor 
nieorganiczny, występujący przede wszystkim 
jako dodatek konserwujący żywność, bardzo 
często spotykany w diecie zachodniej. Fos-
for organiczny towarzyszy przede wszystkim 
produktom białkowym pochodzenia roślinne-
go i zwierzęcego. Obecność osłonki fi tynowej
 w produktach pochodzenia roślinnego powo-
duje małą biodostępność fosforu w tych pro-
duktach (20-40%), w odróżnieniu do fosforu 
pochodzenia zwierzęcego, który wchłaniania 
się w 40-60 %. Fosfor organiczny powszech-
nie nazywany konserwantami  wchłania się 
natomiast w 100%, dlatego jego nadmier-
na konsumpcja często prowadzi do hiperfos-
fatemii. Dodatki konserwujące dodawane do 
potraw (na etapie przetwarzania, przygoto-
wywania, pakowania, składowania czy trans-
portu) poprawiają smak i kolorystykę potraw, 
utrzymują wilgoć i przedłużają czas przecho-
wywania. Analiza badanej żywności wykazała, 
że najwięcej środków konserwujących znajdu-
je się w napojach bezalkoholowych tj. coca-
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-cola, Fanta, piwo itp. Obecne przepisy zobo-
wiązują producentów żywności do wypisania 
na etykietach stosowanych środków użytych 
do konserwowania żywności. Dodatkowo za-
stosowanie oznakowania żywności w Europie 
umożliwia łatwą identyfi kację konserwan-
tów zawierających fosforany. Seria od E 340 
do 349 to właśnie  konserwanty zawierające 
w składzie fosforany Kalantar-Zadeh i wsp. 
dowiedli, że edukacja chorych z zakresu uni-
kania produktów z dodatkiem  konserwantów 
przyczyniła się do znacznego obniżenia stężeń 
fosforanów w surowicy przeszkolonych pa-
cjentów. Badania wykazały, że poddani edu-
kacji chorzy znacząco częściej zwracali uwagę 
na skład chemiczny spożywanych potraw, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na środki sto-
sowane do konserwowania żywność. 

W przeszłości  standardowo pacjentom  za-
lecano ograniczenie spożycia białka w celu 
wyrównania hiperfosfatemii. Obecnie wiado-
mo, że takie postępowanie skutkuje niedo-
żywieniem białkowym, co znacznie pogarsza 
stan kliniczny chorego.  Współczesne za-
lecenia dietetyczne dążą do zachęca-
nia chorych  do spożywania produktów 
białkowych o małej zawartości fosforu 
oraz unikaniu żywności przetworzonej 
z dodatkiem środków konserwujących. 

Analiza żywności pod względem zawartości 
fosforanów prezentowana przez D’Alessandro i 
wsp.  ułatwia komponowanie posiłków tak by nie 
tylko zapobiegać hiperfosfatemii ale zarazem nie 
doprowadzać do niedoborów białkowych. 

Analiza ilości fosforu (w miligramach) przy-
padającej na 1 gram białka pokazała, że pro-
dukty białkowe znacząco różnią się między 
sobą zawartością fosforanów. Uznano iż naj-
bardziej korzystne dla zdrowia chorych 
na PCHN są produkty białkowe zawierają-
ce do 12 mg fosforu / 1 g białka. Badanie 
prezentowane przez Taylor i wsp. dowodzi, że 
białko jaja kurzego jest dobrym źródłem biał-
ka o wysokiej wartości biologicznej, a zarazem 
niskiej zawartości fosforu (<2mg/g.). W bada-
niu pilotażowym, przeprowadzonym wśród pa-
cjentów hemodializowanym, zastąpiono mięso 
białkiem jaja kurzego co skutkowało zmniej-
szeniem stężenia fosforanów w surowicy przy 
jednoczesnym zachowaniu prawidłowego stę-
żenia albumin 

Kontrolowanie ilości spożywanego fosforu 
w życiu realnym jak już wspomniałam jest bar-
dzo trudne, zatem istotnym elementem jest 
prowadzenie stałego poradnictwa dietetyczne-
go w ośrodkach opiekujących się chorymi na 

przewlekłą chorobą nerek. Pacjenci potrzebują 
informacji odnośnie zawartości fosforu w po-
szczególnych produktach. Edukacja terapeu-
tyczna nie powinna ograniczać się jedynie do 
informowania chorych o produktach, których 
powinni unikać, ale przede wszystkim zapew-
nić chorym alternatywne rozwiązania. D’A-
lessandro i wsp. przedstawili specjalnie 
zaprojektowaną piramidę produktów ży-
wieniowych zalecanych w diecie chorych 
z hiperfosfatemią. Może ona stanowić po-
mocne narzędzie w pracy pielęgniarki 

Przedstawiona piramida składa się z sześciu 
poziomów, w których zamieszczono produkty 
żywnościowe od najmniejszej do największej 
ilości zawartych w nich fosforanów. 

Na samym dole piramidy, oznaczonym ko-
lorem zielonym, zamieszczono składniki wolne 
od fosforu tj., oliwa z oliwek, białko jaja, wa-
rzywa owoce. Produkty te nie podlegają ogra-
niczeniu. Wyjątek stanowią chorzy na cukrzy-
cę, z uwagi na zawartość glukozy. Pacjenci z 
hiperkalemią powinni stosować metody elimi-
nacji potasu z pokarmów 

Drugi poziom, oznaczony kolorem seledy-
nowym, obejmuje głównie pokarmy roślinne, 
bogatsze w fosfor, ale ze względu na obecność 
fi tyny ich wchłanianie jest ograniczone. Do 
produktów tych zaliczono zboża (biały chleb, 
makaron, ryż, płatki kukurydziane) lub rośli-
ny strączkowe (groch, bób, soja). Sugerowa-
ne spożycie w/w pokarmów wynosi 2-3 porcje 
dziennie. Na tym poziomie zamieszczono także 
produkty mleczne tj, jogurt, kefi r, maślanka, 
mleko, których zalecane spożycie wynosi do 
1 porcji dziennie. 

Trzeci poziom, oznaczony kolorem żółtym, 
obejmuje wybrane pokarmy pochodzenia zwie-
rzęcego z względnie małą zawartością fosforu. 
Zalicza się do nich jagnięcinę, mięso królika, 
szynkę wieprzową, schab, kurczaka, wołowi-
nę lub ryby, takie jak pstrąg, tuńczyk, dorsz, 
morszczuk, sola. Zaleca się ostrożne dobiera-
nie ryb hodowlanych z uwagi na niewiadomy 
sposób karmienia ich przez hodowców. Suge-
rowane spożycie w/w produktów to 1 porcja 
dziennie.    

Czwarty poziom, oznaczony kolorem ciem-
nożółtym, zawiera produkty wysokobiałkowe  
z umiarkowaną zawartością fosforu. Do pro-
duktów tych należą indyk, kalmary, krewetki, 
łosoś, podroby, ser twarogowy, mozzarella. Po-
wyższe produkty nie powinny być spożywane 
częściej niż raz w tygodniu 

Piąty poziom, oznaczony kolorem pomarań-
czowym, zawiera produkty stanowiące boga-
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te źródło fosforu, takie jak orzechy, sery żółty 
i pleśniowe, żółtko jaj. Ich spożycie powinno 
być ograniczone do 2-3 razy w miesiącu. 

Szczyt piramidy oznaczony kolorem czer-
wonym zawiera produkty zawierające kon-
serwanty tj. napoje gazowane, serki topione, 
przetworzone mięsa i ryby. Konsumpcja tych 
produktów nie jest zalecana.   

Biorąc pod uwagę sposób przyrządzania 
potraw, twórcy piramidy zalecają gotowanie 
jako metodę preferowaną z uwagi na dodatko-
wą demineralizacje pokarmów. Aby poprawić 
smak i wygląd potrawy można stosować przy-
prawy, takie jak pietruszka, czosnek, oliwa. 

Kontrola spożycia fosforu jest złożonym 
i trudnym zadaniem. Prezentowana piramida 
żywienia ułatwia chorym dobieranie pokarmów 
i komponowanie jadłospisu tak by utrzymać 
spożycie fosforanów w granicach 700- 1000 
mg/ dobę, jednocześnie nie dopuszczając do 
niedożywienia. Sugestie D’Alessandro i wsp. 
zostały wykorzystane do stworzenia przykłado-
wego jadłospisu dla chorego z hiperfosfatemią.  

Z uwagi na wysoką zawartość fosfora-

nów w pożywieniu, samo zastosowanie diety 
może okazać się  niestety niewystarczające. 
Aby przywrócić równowagę fosforano-
wą zwykle wymagane jest zastosowanie 
środków wiążących fosfor w przewodzie 
pokarmowymi utrudniających tym sa-
mym jego wchłanianie. Związki wiążące 
fosfor podawane doustnie wraz z pokarmem 
tworzą nierozpuszczalne związki, wydalane
 z przewodem pokarmowym. Istotnym ele-
mentem jest jednak sposób przyjmowania 
leku. Przyjmowanie ich na czczo bądź po posił-
ku powoduje znaczne wchłanianie preparatu, 
natomiast wiązanie fosforu jest ograniczone, 
aby w pełni wykorzystać działanie zastosowa-
nego środka należy go zażyć wraz z pierwszym 
kęsem posiłku 

Skuteczność stosowanych na rynku środ-
ków zależy przede wszystkim od właściwego 
zażywania preparatu oraz ich siły/zdolności 
wiązania fosforu. Obecnie na rynku dostępne 
są następujące preparaty wiążące fosfor: wę-
glan i octan wapnia, oraz związku niewapniowe 
tj. sewelamer oraz węglan laktanu. Środki na 
bazie wapnia mogą powodować hiperkalcemię                          
i skutkować kalcyfi kacją tkanek i naczyń. Stąd 
też, podczas terapii, wskazane jest monitoro-
wanie stężenia wapnia w surowicy. Preparaty 
glinowe, mimo iż skutecznie utrudniają wchła-
nianie fosforu, mogą stanowić tylko terapię za-
stępczą, krótkotrwałą. Długotrwałe stosowanie 
glinu skutkuje kumulowaniem się tego pier-
wiastka i rozwojem encefalopatii glinowej 

Edukacji żywieniowej zawsze powinno towa-
rzyszyć zlecenie właściwego zażywania leków 
wiążących fosfor w przewodzie pokarmowym.  

Piśmiennictwo u autorki.

Śniadanie I
• Chleb pszenny mieszany 2 kromki
• Miód 12 g , 1 łyżka
• Twaróg chudy 2 plastry, 60 g
• Masło 5 g
• Herbata bez cukru
Śniadanie II
• Budyń owocowy najlepiej niesłodzony 250 

g, 1 szklanka
Obiad
• Gotowana kasza jaglana
• Gulasz warzywno- mięsny

(Mięso z kurczaka podsmażyć na łyżce ole-
ju, dodać 1 cebulę, por 50 g, potarta
marchew 1 szt., 50 g, doprawić do smaku , 
na końcu posypać świeżą kolendrą)

• Ogórek kwaszony 1 szt.,60 g
Podwieczorek
• Herbatniki maślane 5 szt. 30 g
• Jogurt naturalny 100 g
Kolacja
• Ryż gotowany 50 g z ½ łyżki cynamonu 2 g 

oraz potartym jabłkiem 90 g
Wartość odżywcza : 1725 kcal
Białko 81 g.
Fosfor 935 mg
Potas 1750 mg



32

Beatyfi kacja  Hanny  Chrzanowskiej 
byliśmy tam…

„Błagam o jedno, niech nam nikt nie okazuje współczucia z powodu naszej trudnej 
pracy. My jesteśmy szczęśliwe, że możemy czynić te posługi. Tak często zapomina się, 
że nowe przykazanie dał nam Chrystus, ilustrując je właściwie przykładem dobrego 
Samarytanina. Jeśli my idziemy za tym przykładem, to czy należy nam współczuć ?” 
- / z referatu Hanny Chrzanowskiej wygłoszonego w Warszawie, dwa miesiące przed 
śmiercią, 17.o2.1973r./ 

Byliśmy tam - polskie pielęgniarki i po-
łożne, polscy pielęgniarze i położni. By-
liśmy  tam – bo taka była potrzeba, taka 
była nasza wola. Nasza radość, zaszczyt 
i honor dla całej korporacji zawodowej. 
Nie mogło być inaczej, nie mogło nas tam 
zabraknąć. Było to wydarzenie niezwykłe 
i nie dające się porównać z żadnym innym. 
Przecież to, co jeszcze niedawno uznawa-
no za niemożliwe, stało się faktem. Polska 
pielęgniarka Hanna Chrzanowska została 
ogłoszona BŁOGOSŁAWIONĄ ! Polska pie-
lęgniarka, w bardzo wyjątkowym 2018 
roku, roku – 100 lecia odzyskania niepod-
ległości. Byliśmy świadkami tej wspania-
łej uroczystości. 

W wiosenną sobotę 28 kwietnia, 
o godz.6.00, wyjechaliśmy autobusem 
z Katowic  do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie – Łagiewnikach. Razem 
z nami, pielgrzymującymi, jechała Prze-
wodnicząca ORPiP  Pani Anna Janik oraz 
poczet sztandarowy ze sztandarem ORPiP 
w Katowicach. Już od godz. 9.00 w sanktu-
arium oraz  na błoniach rozpoczęło się czuwa-
nie modlitewne przybywających pielgrzymów 
z całej Polski. Punktualnie o  godz. 10.00, przy 
radosnych śpiewach połączonych chórów, roz-
poczęła się Msza święta, której przewodniczy 
kardynał Angelo Amato - prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, legat papieski przyby-
ły na tę  uroczystość.

Wewnątrz świątyni zgromadzeni byli bi-
skupi, kapłani, siostry zakonne oraz przed-
stawiciele władz państwowych i samorządo-
wych. Byli  przedstawiciele  rodziny Hanny 
Chrzanowskiej. Byli ludzie chorzy, także na 
wózkach inwalidzkich, wraz ze swoimi opieku-
nami. Wyjątkową  grupę  stanowili przedsta-
wiciele środowisk medycznych. Jednak najbar-
dziej widoczną i szczególnie uprzywilejowaną 

grupą, była grupa polskich pielęgniarek i położ-
nych. Mnogość sztandarów, mnogość czepków 
z czarnymi i czerwonymi paskami, oznajmiała 
innym ludziom, obecnym na tej uroczystości, 
że jest to uroczystość najbardziej radosna dla 
tej korporacji zawodowej. 

Początek  liturgii, w języku łacińskim z ele-
mentami polskimi, sprawował metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski. Arcybiskup, 
słowami wywołującymi wzruszenie, poprosił 
o beatyfi kację Czcigodnej Służebnicy Bożej. Tej, 
która położyła wyjątkowy nacisk na tworzenie 
pielęgniarstwa  parafi alnego i domowego. Była 
to  jedna z form służenia bliźnim. Następnie  
ks. Mieczysław Niepsuj, postulator procesu be-
atyfi kacyjnego, przedstawił zebranym biogra-
fi ę tej wyjątkowej polskiej pielęgniarki. W dal-
szej części Mszy św. legat papieski osobiście, 
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odczytywał list apostolski papieża Franciszka. 
Na mocy decyzji papieża, Hanna Chrzanowska  
została zaliczona do grona osób błogosławio-
nych. W czytanym przez legata liście, papież 
zezwolił, aby Hannie Chrzanowskiej, „któ-
ra kierując się miłością Jezusa, dobrego 
Samarytanina, poświęciła się cierpiącym 
na ciele i duchu, gorliwie im pomagając, 
przysługiwał tytuł BŁOGOSŁAWIONEJ 
i aby jej święto obchodzono corocznie 
28 KWIETNIA”. 

Po tych ofi cjalnych, bardzo ważnych 
informacjach przekazanych przez le-
gata papieża Franciszka, odsłonięto 
obraz nowej błogosławionej. Obraz błogo-
sławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, 
trzymającej „Rachunek sumienia pielęgniar-
ki” namalował Zbigniew Juszczak. Następ-

nie, do odsłoniętego obrazu podeszła proce-
sja z relikwiarzem. Relikwiarz o wyjątkowym 
kształcie zaprojektował  Marek Nowak. 
W czasie procesji z relikwiarzem śpiewano 
wzruszającą inwokację: „Błogosławiona 
Hanno Chrzanowska odkrywająca Boga w 
człowieku, módl się za nami”.

Relikwiarz, z ogromnym wzruszeniem i wi-
doczną zadumą, niosła pielęgniarka  Helena 
Matoga, dawna uczennica i duchowa córka 
Hanny Chrzanowskiej, wicepostulatorka jej 
procesu beatyfi kacyjnego. Relikwiarz ma 
kształt serca, otoczonego piękną, delikatną, 
kobiecą biżuterią. A w jego środku, w jego 
centrum, znajduje się  fragment kości błogo-

sławionej, który okrywa miniaturowy czepek 
pielęgniarski.

Na zakończenie Mszy św. poin-
formowano, że wszystkie te”ważne 
elementy uroczystości beatyfi ka-
cyjnej „ – piękny obraz i relikwiarz 
– zostaną umieszczone w krakow-
skim kościele św. Mikołaja przy ul. 
Kopernika 9. Tam, gdzie spoczywa-
ją doczesne szczątki błogosławionej 
Hanny Chrzanowskiej i gdzie będzie 
oddawana jej modlitewna cześć. 
Za wyjątkową ceremonię beatyfi -
kacji polskiej pielęgniarki,  podzię-
kowali papieżowi w imieniu Kościo-
ła krakowskiego, metropolita abp 
Marek Jędraszewski i ks. Mieczysław 
Niepsuj.

Byliśmy świadkami wyjątkowego 
wydarzenia! Dodam jeszcze, że poza zawodo-
wą dumą, która rozlała się w naszych sercach, 
poza osobistym zaangażowaniem bardzo wielu 
osób „ z czepkami na głowach „ oraz aktywnym 
przeżywaniu Mszy św., były  chwile wielkiego 
wzruszenia – łzy same napływały do oczu… 
Przyznaję szczerze, że  brakuje mi odpowied-
nio pięknych słów, aby to opisać… Wymienię 
tylko: chwile odsłaniania obrazu, chwile nie-
sienia relikwiarza i odbijający się szczególnym 
echem wewnątrz sanktuarium śpiew Hymnu do 
bł. Hanny Chrzanowskiej: „Spiesz się do 
ludzi” 
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1. W drogę wyrusza z sercem gorejącym, 

Hanna Chrzanowska,chorych służebnica.

Umywa nogi, opatruje rany.

W cierpiącym widzi oblicze Chrystusa. 

Ref: Spiesz się do ludzi, by zanieść im miłość ! 

 Bóg Cię namaścił i On Cię posyła ! 

2. Miłości pragną udręczeni ludzie, 

Wdzięczni za słowo, za dar obecności. 

Cokolwiek teraz dla nich uczynimy, 

sam Chrystus przyjmie teraz i w wieczności. 

Ref: Spiesz się do ludzi….

3. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, 

w życiu Twych świętych i błogosławionych. 

Niechaj nas wspiera wybrana przez Ciebie, 

Hanna Chrzanowska, siostra utrudzonych.

Ref: Spiesz się do ludzi…

Polska pielęgniarka, nasza poprzedniczka, 
jest błogosławioną ! Możemy prosić Ją, w mo-
dlitwie, o potrzebne  wsparcie. Wraz z nową 
błogosławioną, mamy nową modlitwę. Jest 
to LITANIA DO BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ. 
W jej zakończeniu zapisano następujące słowa: 
„Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławioną 
Hannę do służby chorym, biednym, opuszczo-

nym, daj, aby ta, która całym sercem odpo-
wiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem 
stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliź-
nim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.” 

Doskonale wiemy, że pielęgniarstwo, któ-
re H. Chrzanowska realizowała wśród chorych 
i którego nauczała – to świadectwo dobroci 
i profesjonalizmu. To myśl zapoczątkowana 
„pionierska myśl”, która dzisiaj odzwierciedla 
się w pielęgniarstwie domowym i hospicyjnym. 
To przykład, jak pracować, aby wytrwać i nie 
zwątpić – niezależnie od sytuacji i trudności. 
To przykład, jak dyżurować, aby widzieć w każ-
dym człowieku (bez najmniejszego wyjątku!) 
cierpiącego bliźniego. A sam tekst „Rachunku 
sumienia pielęgniarki”, który pozostawiła nam 
błogosławiona – to pewnego rodzaju pierwo-
wzór, aktualnie obowiązującego Kodeksu Ety-
ki. Właśnie tam, w  przyrzeczeniu do kodeksu, 
w punkcie trzecim jest zapisane: „Nieść pomoc 
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, 
wyznanie religijne, narodowość, poglądy poli-
tyczne, stan majątkowy i inne różnice”. 

Historia Polski, historia zawodu, historie po-
szczególnych przedstawicieli zawodu, to niero-
zerwalna całość. Trwajmy w tym, co zrealizo-
wane, co już wiemy i otwierajmy szeroko drzwi 
naszych serc, aby zachęcać młode pokolenia do 
pójścia w ślady zawodowych poprzedniczek.

Hanna Paszko 
emerytowana pielęgniarka
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Żywność napromieniana

Stosowanie metod radiacyjnych do konserwowania żywności było zapoczątkowane 
przez Wilhelma Conrada Rontgena (Laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fi -
zyki w 1901 roku),który odkrył przenikanie przez ośrodki materialne wykrytych przez 
niego w 1895 r. promieni X oraz stwierdzane w dalszych licznych badaniach niszczące 
działanie tego promieniowania dla organizmów żywych.

 W roku 1905 brytyjscy chemicy J.Appleby 
oraz A.J. Banks zaproponowali napromienio-
wanie zbóż ich produktów promieniami alfa 
beta lub gamma celem ich utrwalenia. W 1921 
roku, pewien amerykański naukowiec zasto-
sował, promienie Roentgena w celu zabicia 
włosieni - pasożytów występujących w mięsie 
świń. Dalsze prace nad tymi metodami zaczęto 
w Anglii po 1930 r., a następnie w Ameryce 
po 1940 r. Zainteresowanie tym zagadnieniem 
wzrosło po drugiej wojnie światowej, kiedy to 
amerykańska armia zaczęła prowadzić inten-
sywne badania w ramach programu pod na-
zwą „Atom w służbie pokoju” popierany przez 
rząd prezydenta Eisenhowera w latach pięć-
dziesiątych XX wieku. W wyniku konserwowa-
nia żywności, oddziały liniowe mogły otrzymy-
wać zawsze „świeże” pożywienie. Radiacyjne 
utrwalanie żywności jest metodą konserwacji 
żywności polegającą na wystawieniu jej na 
działanie promieniowania jonizującego, któ-
rego właściwości powodują unieszkodliwienie 
znajdujących się w żywności drobnoustrojów, 
wirusów i owadów. Proces ten może, też być 
stosowany w celu przedłużenia okresu ważno-
ści produktów spożywczych (powstrzymanie 
dojrzewania owoców i kiełkowania warzyw, 
hamowanie procesów gnilnych).Międzynaro-
dowym symbolem żywności poddanej napro-
mieniowaniu jest znak o nazwie Radura. 

Promieniowanie dzieli się na dwie zasad-
nicze grupy: jonizujące oraz niejonizujące.. 
Do napromieniowywania żywności stosuje się 
promieniowanie typu gamma (rzadziej X) oraz 
przyspieszone elektrony.

W roku 1970 pojawiła się dobrze zorgani-
zowana i fi nansowana kampania promująca 
napromieniowywanie żywności jako dopusz-
czalne narzędzie w procesie jej wytwarzania 
a głównymi graczami, którzy kształtowali pro-
gram napromieniowywania żywności była  Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych, ponadna-
rodowe spółki wytwarzające żywność i twórcy 
rządowych przepisów.

W roku 1983 zalecenia odnośnie napro-
mieniowania żywności zostały przyjęte przez 
Codex Alimentarius Commission (jest to zbiór 
przyjętych w skali międzynarodowej norm 
żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wy-
tycznych wykorzystywanych przez urzędowe 
służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz 
środowiska naukowe), połączony organ FAO 

i WHO, jako międzynarodowa norma, argu-
mentując, że proces napromieniowywania jest 
konieczny do walki z głodem oraz w celu ogra-
niczenia przypadków zatruć pokarmowych.

Do głównych organizacji, kształtujących 
program napromieniowywania żywności zali-
czamy: 

• Międzynarodową Agencję Energii Atomo-
wej (MAEA), International Atomic Energy 
Agency (IAEA) – organizacja pracująca 
na rzecz bezpiecznego i pokojowego wy-
korzystania energii jądrowej, 

• Organizację Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations, FAO) – organizacja wyspecjali-
zowana ONZ zajmująca się walką z biedą 
i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu 
poprzez redystrybucję żywności i rozwój 
obszarów wiejskich, 

• Światowa Organizacja Zdrowia ( World 
Health Organization, WHO) – organizacja 
działająca w ramach ONZ, zajmująca się 
ochroną zdrowia,

• Światowa Organizacja Handlu (World Tra-
de Organization, WTO) – organizacja mię-
dzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO 
stanowi kontynuację Układu Ogólnego w 
Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), 
została powołana w 1994 w Marrakeszu, 
w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT.

Napromienianie produktów spożywczych, 
polega na poddawaniu ich działaniu energii 
jonizującej, która może mieć postać promieni 
gamma pochodzących z radioaktywnych izo-
topów - kobaltu 60 lub cezu 137, mechanicz-
nie wytworzonych promieni X lub elektrycznie 
wytworzonej wiązki elektronów. Taka sprze-
dawana żywność ma przedłużoną żywotność 
,wygląda na świeżą ale jest pozbawiona skład-
ników odżywczych, witamin i prawdopodobnie 
w takim pożywieniu powstają nowe szkodliwe 
dla zdrowia związki chemiczne.

Trudno jest przewidzieć jaki będzie charak-
ter i liczba nowych powstałych związków, które 
różnią się w zależności od rodzaju pożywienia.

Napromieniowaną żywność można przecho-
wywać przez „wieczność”, po prostu żywność 
taka staje się martwa o zmniejszonych walo-
rach smakowych.

Czas napromieniowywania żywności jest 
różny.
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Dawka ta jest zazwyczaj mierzona w jed-
nostkach noszących nazwę gray (Gy): 

• świeże truskawki - 5 do 8 minut (na-
promieniowane truskawki nie psują się 
przez trzy tygodnie w przeciwieństwie do 
nienapromieniowanych),

• mrożone kurczaki - 20 minut,
• przy napromieniowywaniu  dawkami po-

niżej 1 kGy można powstrzymać kiełko-
wanie m.in. takich warzyw, jak ziemniaki 
i cebula,

• w produktach mięsnych dawkami powy-
żej 10 kGy można uzyskać całkowitą ste-
rylizację, czyli zabicie wszystkich bakterii 
i wirusów,

• napromienianie żywności dawkami do 
10 kGy inaktywuje bakterie, pleśnie, 
drożdże i mikrofl orę patogenną. Dawki 
w przedziale 10-50 kGy stosowane są do 
sterylizacji produktów żywnościowych,

• dawki średnie, tj. od 1 kGy do 10 kGy, 
są wykorzystywane przede wszystkim do 
przedłużenia trwałości w czasie przecho-
wywania mięsa, ryb, owoców, warzyw 
i innych produktów spożywczych, czyli 
w tzw. radaryzacji. 

• pewne rodzaje żywności, zwłaszcza mle-
ko i inne produkty nabiałowe, źle znoszą 
napromieniowywanie. Często można spo-
tkać się z takimi terminami, jak ”kredo-
we”, „przypalone”, „łojowate” lub ”spalo-
na wełna”, którymi opisywany jest smak 
i zapach napromieniowywanego mleka, 
natomiast o napromieniowanym mięsie 
mówi się, że śmierdzi „zmokłym psem”. 
Napromieniowane tłuszcze są opisywane 
jako „stęchłe” lub orzechowe,

• żywność dla kosmonautów, wojska czy 
szpitali jest często napromieniowywa-
na dawkami większymi niż10 000 Gy. 
W USA dopuszcza się nawet 

• 30 000 Gy przy napromieniowaniu przy-
praw. 

• W Europie na skalę przemysłową prowa-
dzą dekontaminację środków spożyw-
czych między innymi ośrodki:

• Polski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
Warszawa,

• Belgia IBA Mediris,
• Niemcy Gamma Service Produktbestrah-

lung GmbH,
• Niemcy Beta-Gamma Service GmbH&Co. 

KG, Wiehl,
• Niemcy Isotron Deutschland GmbH,
• Hiszpania Inomed S.A.,
• Francja (wszystkie zakłady są dopusz-

czone),
• Holandia ISOTRON w Ede i Etten-Leur.
Najwięcej ośrodków napromieniowywa-

nia jest w USA, Chinach, Południowej Afryce 
i Francji (produkcja około 1800 ton napromie-

niowanej żywności), w budowie są natomiast 
w Malezji, Tajlandii. Napromieniowywaniu pod-
daje się wiele rodzajów żywności i sprzedaje 
w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwija-
jących się:

• Bangladesz napromieniowuje mrożone 
ryby, suszone ryby, przyprawy korzen-
ne, i niektóre produkty zbożowe, 

• Chiny mają ponad 60 ośrodków napro-
mieniowywania, w których poddaje się 
działaniu promieniowania różne rodzaje 
żywności, owoce, mięso, ryż ,czosnek, 
groch, zboże, fasola, ziarno kakaowe, 
przyprawy ziołowe i korzenie ,paczko-
waną żywność, truskawki, papaja,

• Indonezja (około 6000 ton) napromie-
niowuje suszone przyprawy korzenne, 
bulwy i rośliny korzenne, ziarno, suszo-
ne ryby i mrożonki,

• Korea Południowa napromieniowuje 
przeznaczone na rynek przyprawy ko-
rzenne, suszone jarzyny i produkty wy-
tworzone z żeń-szenia,

• Japonia napromieniowuje ziemniaki,
• Wietnam napromieniowuje tytoń w celu 

niszczenia zalęgłych w nim insektów.
W 2006 roku w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej opublikowane zostało sprawozda-
nie komisji w sprawie napromieniania żywności 
za rok 2003 (2006/C 230/07) C 230/12.  Zgło-
szona ilość środków spożywczych poddanych 
napromienianiu w Krajach Unii Europejskiej w 
czasie badanego okresu wyniosła 17 164 ton. 
Najwięcej w Belgii, Holandii, Francji również 
na liście znalazły się Niemcy, Hiszpania, Wielka 
Brytania, Republika Czeska, Włochy i Polska.

  Między innymi środki spożywcze poddane 
napromienianiu w Unii Europejskiej: warzywa 
mrożone, jaja, ser, białka, drób, mięso, ryby, 
dziczyzna, krewetki, żabie udka, przyprawy 
warzywne, zioła, przyprawy, potrawy gotowe, 
owoce suszone, pasty owocowe , skrobia, pa-
pryka zielona, maślak zwyczajny, seler, chrzan 
w proszku, grzyby świeże, pieczarka łąkowa, 
herbata oraz produkty zawierające herbatę, 
nasiona oleiste, płatki zbożowe do produktów 
mlecznych, środki spożywcze.

Również wiele produktów, których używa-
my w naszym codziennym życiu, jest napro-
mieniowywanych. Ponieważ nie ma wymogu 
oznakowywania przedmiotów nie będących po-
żywieniem, konsumenci są nieświadomi, któ-
re przedmioty zostały napromieniowane i jaką 
dawką. Między innymi są to:

• medyczne materiały jednorazowego 
użytku (Belgia i Holandia wiodące w za-
kresie stosowania napromieniowania w 
medycynie), 

• waciki, roztwory do przechowywania so-
czewek kontaktowych, materiały do ma-
kijażu, korki do wina, beczki na wino, 
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• butelki, plastykowe pojemniki, środki hi-
gieniczne, ule (bez pszczół), owady, ma-
teriały na opakowania, paczkowana zie-
mia doniczkowa,doniczki, woda, środki 
do konserwacji zabytków.

Napromieniowanie żywności w Polsce jest 
przestrzegane według decyzji Ministra Zdrowia 
z 15 stycznia, 2003 (Dziennik Ustaw z dnia 4 
marca, 2003, Dz.U.03.37.327), niektóre na-
promienione produkty żywnościowe są dozwo-
lone w Polsce. Decyzja ta opiera się na ustawie 
z 11 maja, 2001 o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia. Polskie prawo uznaje 
napromienianie żywności za dopuszczal-
ne w następujących celach:

• eliminacji lub redukcji drobnoustrojów 
chorobotwórczych do poziomu pozwala-
jącego na  bezpieczną konsumpcję:

• zapobieganie psuciu się żywności przez 
eliminację bakterii, pleśni, grzybów i pa-
sożytów powodujących jej rozkład;

• przedłużenia okresu składowania świe-
żych owoców i warzyw poprzez hamo-
wanie naturalnych biologicznych proce-
sów takich jak kiełkowanie, dojrzewanie 
i starzenie się.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej prowa-
dzi kontrole napromienionych środków spo-
żywczych, a regionalne stacje sanitarno-epi-
demiologiczne są odpowiedzialne za wycofanie 
szkodliwych produktów, jeśli takie pojawią się. 
Polska, pozwala na napromienianie większej 
ilości produktów spożywczych, niż ta, która 
znajduje się na unijnej liście, którą Parlament 
Europejski uważa za ostateczną, a symbole 
napromieniania na środkach spożywczych są 
rzadko spotykane. Jak dotąd nie udowodniono, 
że napromieniowywana żywność jest zdrowa. 
Niejasności co do bezpieczeństwa nigdy nie po-
jawiają się w raportach międzynarodowych or-
ganizacji optujących za napromieniowywaniem.

Napromieniowanie może zabić bakterie na-
tomiast nie usunie toksyn przez nie wytwo-
rzonych. Wzmożone wytwarzanie afl atoksyn 
w wyniku napromieniowania zaobserwowano 
po raz pierwszy w roku 1973 i potwierdzono 
w latach 1976 i 1978. Afl atoksyny to bardzo 
silne związki powodujące raka wątroby. W wy-
niku napromieniowania niszczone są witaminy 
A, C, D, E, K oraz niektóre witaminy z grupy 
B, zwłaszcza B1, B2, B3, B6 i B12. Ilość znisz-
czonych witamin zależy od rodzaju żywności 
i dawki promieniowania. Soki owocowe tracą 
więcej niż świeże owoce, zaś te ostatnie więcej 
niż jarzyny, ziarno i produkty mięsne. 

Napromieniowanie zmienia azotany w azoty-
ny w zależności od dawki promieniowania. Mu-
tageneza jest wprost proporcjonalna do kon-
centracji azotynu, która tworzy znaną rodzinę 
związków rakotwórczych, noszących ogólną 
nazwę nitrozamin. Udowodniono, że są one 

zdolne do wywoływania raka u ludzi. Wyniki 
opublikowanych badań wskazują, że zwierzęta 
karmione żywnością poddaną napromienianiu 
doświadczają wielu problemów zdrowotnych, 
miedzy innymi takich jak nowotwory.

W końcu listopada, wiele organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego obchodzi Świato-
wy Tydzień Akcji Przeciw Napromienianiu 
Żywności. Najbardziej zaangażowane w ten 
protest to działająca w USA i Europie grupa 
Food and Water Watch oraz organizacja Food 
Irradiation Watch z Australii. Inicjatywa pro-
testu zyskała uznanie w wielu krajach świata, 
a w Polsce popierają ją International Coalition 
to Protect Polish Countryside i Stowarzyszenie 
Wiejskie Zielona Przestrzeń. Próba wmówienia 
konsumentom i przekonania o nieszkodliwości 
napromieniowywania może być jednak trud-
na ze względu na coraz większą świadomość 
społeczeństwa, która chce przeciwstawiać się 
propagandzie, lobby optującego za napromie-
niowywaniem żywności.

W dyskusji nad napromieniowywaniem, fi r-
my i koncerny międzynarodowe są zaintereso-
wane tylko zwiększeniem ich zysków poprzez 
zmniejszenie strat oraz dostarczanie towaru do 
sklepu wtedy, kiedy można osiągnąć najwyż-
sze ceny. Twierdzą, że ułatwia im to również 
transportowanie egzotycznego pożywienia do 
wszystkich zakątków świata. 

W jaki sposób uniknąć spożywania  na-
promieniowanej żywności. Starajmy się 
unikać importowanej żywności zastę-
pując ją żywnością miejscowego pocho-
dzenia. Popierajmy naturalne rolnictwo 
i kupujmy produkty przygotowane w spo-
sób tradycyjny, a nie te, które wyszły 
z taśmy produkcyjnej. Osoby, które mają 
możliwości powinny hodować własne ja-
rzyny, owoce w swoim ogródku. Powin-
ny być wprowadzone prawa wymagają-
ce podawania na etykietkach składników 
poddanych napromieniowaniu oraz tego, 
że opakowanie również poddano tej pro-
cedurze. 

Warto zgłębić podstawy wiedzy o ra-
diacji, produktach poddanych dekontami-
nacji przez napromieniowanie jonizujące, 
opublikowane wyniki badań międzynaro-
dowych w celu wyrobienia własnych po-
glądów i podjęcia świadomej decyzji czy 
należy uwzględniać takie produkty w co-
dziennym diecie.
Piśmiennictwo u autorki

Iwona Woźniak
mgr pielęgniarstwa 

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, 
pielęgniarstwa chirurgicznego

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniar-
stwa Onkologicznego  ORPIP w Katowicach

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzy-
stwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego 

i Metabolizmu
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Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
oraz 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

zapraszają do uczestnictwa 
w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich 

 
WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO - DYNAMIKA ZMIAN 

I WEZWANIE DO DZIAŁANIA 
 

Kielce, 13-15 września 2018 roku 
 

 

MIEJSCE KONGRESU  
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 19 A, 25-317 Kielce  
 

TEMATY SESJI  

1. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy 
2. Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej  
3. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta 
4. Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek  
5. Etyka i historia pielęgniarstwa  
6. Varia 

 

TEMATYCZNE WARSZTATY EDUKACYJNE  
W ofercie edukacyjnej m.in.: Żywienie kliniczne; Leczenie ran przewlekłych; Obszary ryzyka w terapii 
infuzyjnej, Toaleta drzewa oskrzelowego; Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. 
 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
Rejestracja Uczestników  i szczegółowe informacje o Kongresie pod adresem: 
http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/kongres 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

KATEGORIA UCZESTNICTWA OPŁATA WCZESNA  
do 30 kwietnia 

OPŁATA PODSTAWOWA  
do 31 sierpnia 

Członek PTP 350,00 zł 420,00 zł 
Uczestnik 430,00 zł 500,00 zł 
Student/doktorant 150,00 zł 200,00 zł 
Przedstawiciel firmy medycznej Opłaty ustalane indywidualnie 
Publikacja prac Według stawek czasopisma 
Publikacja w monografii 150,00 zł 
Opłata za uczestnictwo w drugim  
i kolejnym warsztacie edukacyjnym 50,00 
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Naszej Koleżance Irenie Strugacz słowa otuchy  
i wsparcia w trudnych chwilach po stracie Męża.  

Wyrazy głębokiego współczucia składają Pielęgniarka  
Naczelna, Pełnomocny  przedstawiciel OIPiP  

oraz koleżanki pielęgniarki i położne z Górnośląskiego  
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie

„Wiemy, że nic nie ukoi Twojego bólu i smut-
ku…My sercem jesteśmy z tobą”

Pielęgniarce Bernadettcie Nielaba  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża,  

składają Dyrektor ds. Pielegniarstwa, Pielegniarka  
Naczelna, pielęgniarki i położne w Wodzislawiu Śl.

Wyrazy szczerego współczucia dla Pielęgniarki  
Juty Widenka z powodu śmierci Mamy   

składają Dyrektor d/s Pielegniarstwa, Pielegniarka Naczelna  
oraz pielegniarki i położne Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Wyrazy głębokiego współczucia dla naszej Koleżanki  
Anny Koczotowskiej z powodu śmierci Mamy  

składa pełnomocnik OIPiP Pragnący Joanna,  
oraz personel pielęgniarski WSS w Sosnowcu

Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza  
nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny, Pokój Ci wieczny”

Z ogromnym bólem i żalem żegnamy  
Pielęgniarkę Wandę Kot.

Na  zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach jako ciepła,  
serdeczna i dobra Koleżanka.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy,  
tylko czas może złagodzić ból.

Z rodziną i bliskimi łączymy się w trudnych  
i bolesnych dla Nich chwilach.

Wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia składają  
Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarka Oddziałowa oraz  

Instrumentariuszki i Sanitariuszki Bloku Operacyjnego   
WSP S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wyrazy  głębokiego współczucia  dla  mgr Danuty Frączak 
z powodu  śmierci    Taty  składają  Naczelna Pielęgniarka   

z   Pielęgniarkami Oddziałowymi i Koordynującymi  
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii  Szpitala  

Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

W trudnych chwilach sercem  jesteśmy z Tobą”
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci  Męża  Koleżance Iwonie Haberka 

składają Pielęgniarki Oddziału  Gastrologii i Pracowni   
Endoskopii   ZCO Szpital Specjalistyczny  

w Dąbrowie Górniczej 

„Im droższy człowiek, tym większy ból... lecz wolą Boga jest 
rozstanie, ale nadzieją w smutku jest dusz naszych spotkanie”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 
Koleżance Irenie Strugacz składa Personel Oddziału  

Pediatrii, Nefrologii i Gastroenterologii
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

„Im droższy człowiek, tym większy ból...
lecz wolą Boga jest rozstanie, ale nadzie-
ją w smutku jest dusz naszych spotkanie”

Drogiej Koleżance Barbarze Laksa  wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają  Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

„Ludzie, których  kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Wyrazy szczerego żalu i współczucia  z powodu śmierci Mamy

Koleżance Bożenie Koźmińskiej
składają  Naczelna Pielęgniarka wraz z Pielęgniarkami 

Oddziałowymi Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku. 
W trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża 
Koleżance Mirosławie Kamola składa zespół pielęgniarski   

Oddziału Neurologii w Katowicach – Ochojcu 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
Koleżance Pelagii Górnioczek   

składają  Pielęgniarka  Przełożona 
oraz pielęgniarki i położne   Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca  
składają Koleżance Agnieszce Nesce

współpracownicy z Oddziału Neurochirurgii  
UCK im. prog. K. Gibińskiego w Katowicach-Ligocie

Wyrazy  szczerego współczucia dla Koleżanki Jolanty Mitka
z powodu śmierci Męża składają koleżanki  

i koledzy z Pogotowia  Ratunkowego w Sosnowcu

kondo l e n c j e



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2018 roku pełnić 
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

 4.01.2018 29.03.2018   7.06.2018 16.08.2018 18.10.2018 

18.01.2018   5.04.2018  21.06.2018 30.08.2018 8.11.2018  

1.02.2018  19.04.2018   5.07.2018   6.09.2018  22.11.2018 

15.02.2018  10.5.2018 19.07.2018 20.09.2018   6.12.2018 

1.03.2018  24.05.2018   2.08.2018   4.10.2018  20.12.2018  

15.03.2018  

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych 
terminach:

9.01.2018 20.03.2018 5.06.2018 28.08.2018 6.11.2018

23.01.2018 10.04.2018 19.06.208 11.09.2018 20.11.2018

06.02.2018 24.04.2018 3.07.2018 25.09.2018 04.12.2018

20.02.2018 8.05.2018 17.07.2018 9.10.2018

6.03.2018 22.05.208 08.08.2018 23.10.2018

www.izbapiel.katowice.pl e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


