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Kalendarium planowanych wydarzeń  
listopad - grudzień 2018

08.11.2018 spotkanie komisji kształcenia

08.11.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego

10.11.2018 zajęcia akademii zarządzania - i edycja

13.11.2018 spotkanie zespołu ds. położnych

15.11.2018 spotkanie zespołu ds. organizacji  
i zarządzania w pielęgniarstwie

17.11.2018 zajęcia akademii zarządzania - ii edycja

19.11.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

19.11.2018  Vi ogólnopolska konferencja Podatkowa

22.11.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
epidemiologicznego

22.11.2018 Posiedzenie okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w katowicach

23.11.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
psychiatrycznego

23-24. 
11.2018 

Vi małopolska konferencja dla Położnych 
„Położna 2018”

24.11.2018 zajęcia akademii zarządzania - i edycja

27.11.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
onkologicznego

27.11.2018 spotkanie komisji socjalnej

01.12.2018 zajęcia akademii zarządzania- i edycja

03.12.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

04.12.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego

05-06. 
12.2018 

Posiedzenie naczelnej rady Pielęgniarek  
i Położnych

06.12.2018  spotkanie komisji kształcenia

08.12.2018 zajęcia akademii zarządzania - ii edycja

11.12.2018 spotkanie komisji socjalnej

11.12.2018 spotkanie zespołu ds. położnych

12.12.2018 spotkanie zespołu ds. opieki 
długoterminowej

13.12.2018 spotkanie Pełnomocników orPiP  
w katowicach

13.12.2018 spotkanie zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego

15.12.2018 zajęcia akademii zarządzania- i edycja

18.12.2018 Posiedzenie okręgowej rady Pielęgniarek 
i Położnych w katowicach 
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Postęp i rozwój – klucz do sukcesu

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Trzeba przyznać, że w ciągu kilku ostatnich dni jesienna aura nie jest dla nas zbyt łaskawa. 
Piękna, złota polska jesień nagle zamieniła się w ponurą i szarą, najmniej lubianą przez nas porę 
roku pełną wiatrów i coraz ciemniejszych dni. Nie wiem jak Państwu, ale mnie czasami ciężko 
jest się zmobilizować do jakiejkolwiek wzmożonej aktywności, szczególnie gdy pogoda jest tak 
okropna. Przyznam jednak, że jest coś, co zawsze mnie motywuje i co dodaje mi energii – 
mianowicie jest to myśl o tym, co udało nam się wspólnie osiągnąć, ale też i o tym, co zostało 
jeszcze do zrobienia. Cieszy mnie to, że są Państwo ze mną i że razem realizujemy kolejne cele.

Z ogromną dumą pragnę Państwa poinformować, że 8 IX 2018r. w siedzibie OIPiP w Kato-
wicach w odbyły się pierwsze zajęcia Akademii Zarządzania – nowej inicjatywy podjętej przez 
naszą Izbę. Wychodząc naprzeciw nie tylko oczekiwaniom, ale też i potrzebom współczesnego 
pielęgniarstwa i położnictwa, zorganizowany został cykl szkoleń traktujących o tematyce zwią-
zanej z zarządzaniem. Obecnie uczestniczy w nich 14 osób i jeszcze w bieżącym roku planowa-
na jest kolejna edycja Akademii. Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy znajdą Państwo  
w dalszej części Biuletynu.

Rozwój i postęp często dotyczy nie tylko poszczególnych osób, ale i całych jednostek.  
26 IX 2018r. miałam zaszczyt reprezentować OIPiP w Katowicach na uroczystości wręczania Cer-
tyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu. Uczestniczyli 
w niej między innymi przedstawiciele Sejmu RP, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu i gmin powiatu zawierciańskiego, a osobą, która wręczyła 
Certyfikat Akredytacyjny Dyrektor Szpitala Pani Annie Pilarczyk-Sprycha i Zastępcy Dyrektora 
ds. Lecznictwa Panu Sławomirowi Milce, był gość honorowy – Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Zdrowia Pan Maciej Miłkowski. Szpital otrzymał również „Dofinansowanie na zakup sprzętu 
medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. Wręczone zostały też odznaki honorowe 
za zasługi dla Województwa Śląskiego. Złotą odznakę otrzymał Szpital Powiatowy w Zawierciu, 
natomiast srebrne m.in. mgr Beata Podsiadło – Pielęgniarka Naczelna SP w Zawierciu oraz Mał-
gorzata Adamczyk – Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wszystkim 
odznaczonym  serdecznie gratulujemy.

Również Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. poszczycić się może otwarciem Bloku Ope-
racyjnego, co miało miejsce podczas uroczystości 10 października br., natomiast Szpital Murcki  
w Katowicach 22 września świętował 100-lcie swojego istnienia. Niezmiernie się cieszę, iż mo-
głam brać udział w tych wspaniałych wydarzeniach. Relację z tych uroczystości znajdą Państwo 
w dalszej części Biuletynu.

Jak wiadomo, rozwój i postęp nie byłyby możliwe bez ciągłego poszerzania wiedzy i podno-
szenia kwalifikacji. Poza tym, potrzebny jest też młodzieńczy entuzjazm i zaangażowanie. Miło 
mi poinformować, iż w tym miesiącu miałam przyjemność uczestniczyć w Inauguracji Roku Aka-
demickiego 2018/2019 na trzech uczelniach: 

Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach,
Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (która obchodziła również 

Jubileusz 15-lecia) oraz
 Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu świętującej 10 lat swojego istnienia. 
Ponadto, 19 X 2018r. odbyła się uroczystość Czepkowania Studentów Pielęgniarstwa Ślą-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Z wielką przyjemnością patrzyłam na młodych 
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ludzi, którzy dopiero stoją u progu swej przygody z pielęgniarstwem i położnictwem, a którzy 
kontynuować będą nasze dzieło.

Cieszy mnie również fakt, że młodzi adepci pielęgniarstwa i położnictwa coraz chętniej i 
coraz liczniej uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i szkoleniach, których 
ilość – po wakacyjnej przerwie – zdecydowanie uległa zwiększeniu, a wiele z nich organizują Ze-
społy działające przy ORPiP w Katowicach. Choćby tylko w samym październiku Zespół ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego zorganizował Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Wiedza i kompetencje 
pielęgniarek operacyjnych w chirurgii naczyniowej i angiologii”, gdzie miałam przyjemność być 
członkiem Komitetu Honorowego, natomiast Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego przygo-
tował IV Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek 
nefrologicznych”. 

Warto też zwrócić uwagę na kilka nadchodzących wydarzeń.

W dniach 11-14 XI 2018r. Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH organizuje szkolenie 
pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia doty-
czące wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, mobbingu w służbie zdrowia oraz dokumentacji 
medycznej.

16 XI 2018r. w SP ZOZ „REPTY” GCR im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach odbę-
dzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Lekarz, pielęgniarka, fizjotera-
peuta – partnerzy w działaniu”. Konferencja podzielona zostanie na V Sesji tematycznych doty-
czących m.in. chorób cywilizacyjnych układu krążenia, wspomagania rehabilitacji farmakologią 
czy problemów rehabilitacyjnych w chorobie Parkinsona.

Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego na 26 XI 2018r. zaplanował X Inauguracyjną 
Ogólnopolską Konferencję „Pielęgniarka w kardiologii”, natomiast 11 XII br. w Łaziskach Górnych 
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski w ramach II cyklu szkoleń z zakresu wiedzy położniczej, 
ginekologicznej i neonatologicznej oraz dziedzin pokrewnych poprowadzi wykład pt. „Seksual-
ność kobiety w okresie klimakterium”.

Więcej szczegółów nt. nadchodzących wydarzeń znajdą Państwo na naszej stronie interne-
towej, dlatego gorąco zachęcam do częstych jej odwiedzin. Ponadto na bieżąco dodawane są 
tam informacje o wszelkich zmianach aktów prawnych dotyczących naszych zawodów (np. 24 X 
br. zmianie uległ podział kwalifikacji zawodowych dotyczących pielęgniarek i położnych w ustawie  
z dn. 8 VI 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych), konkursach (do 16 XI br.  
zgłosić można swój pomysł w konkursie o nagrodę QUEEN SILVIA NURSING AWARD) itp.

Szanowni Państwo, wymienione przeze mnie wydarzenia, to niewielka część tego, co dzieje 
się w naszych zawodach. Nie pozwólmy sobie wmówić, iż pielęgniarstwo i położnictwo są zawo-
dami biernymi czy wręcz marginalnymi. Pokażmy społeczeństwu, że nie jesteśmy tylko „pomocą 
lekarzy”, ale że każda osoba wykonująca zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego to 
świetnie wykwalifikowany specjalista mający ogromny wpływ i znaczenie na przebieg procesu 
leczenia. Tylko nasz wysiłek i aktywność są w stanie zmienić oblicze pielęgniarstwa i położnictwa 
w oczach całego społeczeństwa. Dlatego gorąco Państwa zachęcam, by pomimo ogólnego znie-
chęcenia i apatii wywołanego przez pogodę, nie ustawali Państwo w walce o lepsze jutro dla nas 
wszystkich.

 Z wyrazami szacunku   
Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach
w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało 
zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do 
Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 
roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą 
Okręgowej Rady.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1.  Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał: 
1) Nr 413/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

2) Nr 414/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

3) Nr 415/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

4) Nr 416/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

5) Nr 417/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

6) Nr 418/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerw-
ca 2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe pielęgniarek i położnych.

3.  Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 28 czerwca 2018 
roku oddano 15 głosów „za” podjęciem ww. Uchwał. 

WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
w dniu 12 lipca 2018 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało 
zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do 
Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 
roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą 
Okręgowej Rady.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekt uchwały: 
1) Nr 419/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach z dnia 12 lipca 
2018 roku w przedmiocie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek ORPiP w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 12 lipca 2018 roku 
oddano 18 głosów „za” podjęciem ww. Uchwały.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych  w Katowicach.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położ-
nej, położnego:

2.1. Podjęcie 47 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach (8A, 39P).

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (5P).

2.3.  Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(10P). 

2.4. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (7P). 
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3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerze-
nia pełnomocnictwa.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki/położnej na odbycie przeszkole-
nia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji eg-
zaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej.

3.3. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych.

3.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych. 

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmia-
ny uchwały nr 312/2016/VII ORPiP z dnia                      
28 kwietnia 2016 roku w przedmiocie wpro-
wadzenia Regulaminu Pracy Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.7. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 

zapomóg (chorobowe, losowe, pośmiertne).
3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 

zgody na zakup biletów na koncert podczas 
spotkania Śląskiego Forum Zawodów Zaufa-
nia publicznego.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów biernego udziału w konferencjach.

3.10. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wy-
rażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty 
zaległych składek członkowskich.

3.11. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skie-
rowania na leczenie sanatoryjne.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wy-
rażenia zgody na zorganizowanie oraz do-
finansowanie kosztów konferencji „NOMED 
2018” organizowanej przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa psychiatrycznego.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 31 lipca 2018 roku. 

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

wodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w dniu 27 września 2018 roku.
1. Informacje ogólne:

1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz za-
proszonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie 
zmian do porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

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

2.1. Podjęcie 23 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (6A, 17P).

2.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (2P).

2.3. Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(13P).

2.4. Podjęcie 20 uchwał w przedmiocie wykre-
ślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (20P).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
prawa wykonywania zawodu na czas okre-
ślony.

2.6. Podjęcie uchwały przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania.

2.7. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnych praktyk pielęgniarskich 
wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zajęcia 
stanowiska w trybie art. 17 ustawy o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
Zespołu ds. mobbingu.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerze-
nia pełnomocnictwa.

3.4. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

3.5. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skiero-
wania pielęgniarki, pielęgniarza, położnej 
na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuż-
szej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz 
powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w 
wykonywaniu zawodu.

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Pro-
wadzących Kształcenie Podyplomowe Pielę-
gniarek i Położnych.

3.7. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształ-
cenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położ-
nych.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

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

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.11. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg losowych.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjne-
go w GCR Repty w Tarnowskich Górach.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
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zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji organizowanej przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa neurologicznego. 

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinanso-
wanie warsztatów organizowanych przez 
Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w 
sterylizacji. 

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinanso-
wanie konferencji organizowanych przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji organizowanych przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa diabetologicznego. 

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinanso-
wanie konferencji organizowanych przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego. 

3.19. Podjęcie uchwały przedmiocie zakupu ka-
lendarzy na 2019 rok.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie renowacji 
stolarki okiennej w siedzibie OIPiP w Kato-
wicach.

3.21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej pielę-
gniarki.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu 
przypinek w formie czepka do mundurków 
pielęgniarek i położnych.

3.23. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach..

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2. Wnioski z posiedzenia.

WYCIĄG 
z Protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 18 października 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

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

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

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

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położ-
nej, położnego:
2.3. Podjęcie 18 uchwał w przedmiocie stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (14P, 4A).

2.3. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu 5P,1A).

2.3. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do reje-
stru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (9P). 

2.3.  Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wykre-
ślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (12P, 2A). 

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 

Kształcenia. 
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 

komisji lekarskiej do oceny niezdolności do 
wykonywania zawodu położnej.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki/położnej na odbycie prze-
szkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komi-
sji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
egzaminu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki/położnej.

3.4. Podjecie uchwały w przedmiocie Pełnomoc-
nictwa nr 95.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
składu Komisji Socjalnej.

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych. 

3.7. Podjęcie uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (losowe).

3.8. Podjęcie 2 uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów biernego udziału w konferencjach.

3.9. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

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

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w GCR Repty w Tarnowskich Górach.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej pielę-
gniarki.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dofinan-
sowania kosztów konferencji pn. „Śro-
dowisko medyczne na rzecz niepodległo-
ści Polski” organizowanej przez Forum 
Zawodów Zaufania publicznego w dniu  
10 listopada 2018 roku w Domu Lekarza w 
Katowicach. 

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 sierpnia 2018 roku. 

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Kalendarium minionych wydarzeń wrzesień - październik 2018

06.09.2018 Spotkanie Komisji Kształcenia

08.09.2018 Zajęcia Akademii Zarządzania- I edycja

11.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych

12-13.09.2018 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

13.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie

14.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

15.09.2018 VII Konferencja i Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo- 
udział Sekretarza ORPiP w Katowicach- Pani Marii Grabowskiej

18.09.2018 Spotkanie Kadry Zarządzającej w Łaziskach Górnych

20.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

22.09.2018 Zajęcia Akademii Zarządzania- I edycja

22.09.2018 Obchody 100-lecia działalności Szpitala Murcki- udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

23.10.2018 

konferencja „rola położnej w życiu człowieka.  optymalizacja pracy położnej 
poprzez wykorzystanie narzędzi it.”- wykłady prowadziła Pani anna janik- 
Przewodnicząca orPiP w katowicach, Pani hanna dobrowolska- kierownik 
działu kształcenia Podyplomowego oiPiP w katowicach, oraz Pani kingi 
rudnik- adwokat oiPiP w katowicach

24.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

25.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

25.09.2018 Spotkanie Komisji Socjalnej

25.09.2018 Koncert poświęcony życiu i pracy bł. Hannie Chrzanowskiej-  udział 
Sekretarza ORPiP w Katowicach- Pani Marii Grabowskiej

26.09.2018 Kontrola Komisji Rewizyjnej

26.09.2018 
Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia na 
rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu-  udział Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach- Pani Anny Janik

27.09.2018 Spotkanie Pełnomocników  ORPiP w Katowicach

27.09.2018 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

28.09.2018 
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie 
enteralne i paraenteralne” - udział Przewodniczącej ORPiP w 
Katowicach- Pani Anny Janik
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01.10.2018  
Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Katowicach -  udział Przewodniczącej ORPiP w 
Katowicach- Pani Anny Janik

03.10.2018  
Uroczysta Konferencja z okazji 30-lecia Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu-  udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik

04.10.2018  Spotkanie Komisji Kształcenia

04.10.2018  
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w GWSH im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach- udział Przewodniczącej ORPiP w 
Katowicach- Pani Anny Janik

09.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. położnych

09.10.2018  
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 oraz Jubileusz 15-lecia 
Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej- 
udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach - Pani Anny Janik

10.10.2018  
Uroczystość otwarcia Bloku Operacyjnego Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego sp. z o.o. - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach- 
Pani Anny Janik

11.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

11.10.2018  
Uroczysta Inauguracja Roku  Akademickiego 2018/2019 oraz Jubileusz 
10- lecia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu - udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach- Pani Anny Janik oraz Sekretarza ORPiP w Katowicach- 
Pani Marii Grabowskiej

12.10.2018 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wiedza i kompetencje pielęgniarek 
operacyjnych   w Chirurgii Naczyniowej i Angiologii”-udział Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach w Komitecie   Honorowym

13.10.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania- I edycja

15.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

17.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

18.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie

18.10.2018  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

19.10.2018  
Uroczyste Czepkowanie Studentów Pielęgniarstwa Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- udział Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach- Pani Anny Janik oraz Sekretarza ORPiP w Katowicach- 
Pani Marii Grabowskiej

29.10.2018 
konferencja „bezpieczeństwo informacji w Pielęgniarstwie”- udział 
Przewodniczącej orPiP w katowicach- Pani anny janik oraz sekretarza   
orPiP w katowicach- Pani marii grabowskiej

Kalendarium minionych wydarzeń wrzesień - październik - 2018
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O Zarządzaniu słów kilka

Anna Janik
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Hanna Dobrowolska 
 Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach, 
doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, 

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

Dawniej wszystko było proste: przełożeni kierowali, pracownicy wykonywali po-
lecenia, czasem wbrew swoim poglądom i przekonaniom. Dzisiejsi menadżerowie 
bez względu na dziedzinę i sektor, którym się zajmują, mają do czynienia z kiepskimi  
i nudnymi naradami, intrygami, trudnymi szefami i opornymi, źle zmotywowanymi 
pracownikami. Brak jest szkoleń lub wskazówek, jak sobie radzić z tymi problemami. 
Najczęściej działania podejmowane są instynktownie lub ucząc się na własnych błę-
dach, a to jest kosztowne i to nie tylko w wymiarze finansowym, ale również angażuje 
czas i siły, które mogłyby być wykorzystane w lepszym celu. Codziennie możemy wy-
konywać nasze obowiązki poprawnie lub błędnie.

Kolejny problem to stwierdzenie, które sły-
szymy od naszych przełożonych „bo wy nie 
umiecie zarządzać”. Pojawia się pytanie, czy 
osoby wyrażające takie opinie to potrafią,  
a właściwie czy robią to dobrze czy źle? Nawet 
najlepsza przeczytana książka to nie wszystko, 
trzeba mieć jeszcze to „coś”. Jedni to mają inni 
nie, trzeba znać swój „próg kompetencji”.

Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową 
i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspól-
ny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządza-
nie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj 
odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowa-
ła przez ostatnie sto lat i ukształtowała się  
w zbiór przyjętych za-
sad, praktyk  i termino-
logii. Pojęcie zarządzania 
było formułowane przez 
różnych autorów. Najbar-
dziej racjonalna wydaje 
się być definicja sformuło-
wana przez prof. Tadeusza  
Kotarbińskiego.

Zarządzanie jest to powzięcie decyzji rozpo-
częcia lub zaprzestania prowadzenia działalno-
ści na podstawie znajomości celów i środków.

Zarządzanie  polega na dysponowaniu zaso-
bami ludzkimi, rzeczowymi  i finansowymi oraz 
na  motywowaniu ludzi do działania dla osią-
gnięcia zamierzonych celów w sposób możliwie 
najbardziej efektywny.

Istotę współczesnego zarządzania stanowią 
cechy podane przez P. F. Druckera.

1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi.
2. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kul-

turze.

3. Zarządzanie wymaga prostych i zrozumia-
łych wartości, celów działania i zadań.

4. Zarządzanie powinno doprowadzić do 
tego, by organizacja była zdolna do ucze-
nia się (adaptacja do nowych warunków).

5. Zarządzania wymaga komunikowania się. 
6. Zarządzanie wymaga rozbudowanego sys-

temu wskaźników.
7. Zarządzanie musi być nastawione na 

klienta.

Jak ważne jest dobre, sprawne i umiejęt-
ne  zarządzanie w pielęgniarstwie i położnic-
twie podkreślono w wypracowanym dokumen-

cie ,,Strategia na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce”. 
Dokument ten został 
opracowany przez spe-
cjalnie do tego powoła-
ny (Zarządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia  

21 kwietnia 2017 roku) Zespół ds. opracowa-
nia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce w skład, którego weszli 
przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w osobie Pani Prezes Zofii Małas  
oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w osobie Przewodni-
czącej Pani Krystyny Ptok. W Strategii w Ob-
szarze IV pn. „Warunki pracy, wynagrodzenia 
i prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej”, 
Działaniu 4 pn. „Zapewnienie szkoleń dla za-
rządzającej kadry pielęgniarskiej, w tym finan-
sowanych ze środków publicznych” zawarto 
zapis, że pielęgniarki i położne  pełniące funk-
cje kierownicze mogą korzystać z dostępnej 

Zarządzanie jest to powzięcie  
decyzji rozpoczęcia lub zaprzestania 
prowadzenia działalności na podsta-

wie znajomości celów i środków.
prof. Tadeusz Kotarbiński
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na rynku komercyjnym oferty szkoleń podyplo-
mowych (studiów podyplomowych) z zakresu 
szeroko rozumianego zarządzania i ekonomii  
w ochronie zdrowia. Niestety ceny komercyj-
nych studiów kształtują się w granicach od 
3 550,00 zł do 6100,00 zł. W Strategii pod-
kreślono również, że aktualnie w ramach sys-
temu kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych brak jest szkoleń i kursów w tym 
zakresie, szczególnie dla pielęgniarskiej i po-
łożniczej kadry zarządzającej. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom oraz wpisując się w/w 
dokument i na mocy uchwały nr 719/2011 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 
23 listopada 2011 roku w sprawie organizowa-
nia kształcenia podyplomowego pielęgniarek  
i położnych zorganizowano w naszej Izbie 
szkolenie o nazwie „Akademia zarządzania”.

Wykłady kierowane są do osób pełniących 
lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze 
różnego szczebla w placówkach ochrony zdro-
wia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie 
spotkań mogą stać się ważnym atutem w roz-
woju kariery zawodowej pielęgniarek i położ-
nych.

Pierwsze zajęcia w ramach Akademii mia-
ły miejsce 8 września 2018 roku. Zajęcia od-
bywają się cyklicznie,  2 razy w miesiącu,  
w soboty w godzinach 9:00 – 15:00 w siedzi-
bie Okręgowej Izby w Katowicach. Uczestnika-
mi I edycji jest 13 pielęgniarek i 1 pielęgniarz,                 
w większości to Kierownicza Kadra Pielęgniar-
sko/Położnicza. Zajęcia zaplanowane są w co 
drugą sobotę miesiąca, wstępnie do marca 
2019 roku. Uczestnicy Akademii otrzymują 
materiały szkoleniowe z omawianymi treścia-
mi. Wykładowcami Akademii są specjaliści                          
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym  
w zakresie zaplanowanych bloków tematycz-
nych takich jak: Zarządzanie, Kontraktowanie, 
Epidemiologia, Negocjacje, Rozwiązywanie 
konfliktów, Prawo, Farmakologia. 

Zajęcia oceniane są przez uczestników bar-
dzo wysoko, zarówno pod względem tematycz-
nym, doboru kadry oraz organizacyjnym. 

Z uwagi na duże zainteresowanie oraz licz-
ne pytania o kontynuację pomysłu, planowana 
jest II edycja Akademii już w listopadzie 2018 
roku.

Gratulacje
W związku z zakończeniem kolejnych sesji egzaminacyjnych  

w roku 2018, serdecznie gratulujemy wszystkim Pielęgniarkom  
i Położnym  uzyskania tytułu Specjalisty  

w dziedzinach pielęgniarstwa. 

Życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej  
i w życiu osobistym.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Kierownikom,  
Wykładowcom i Opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie  

merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji  
organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach.

Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP Hanna Dobrowolska
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Kodeks pracy w dobie zmian - rok 2018

adwokat Kinga Rudnik

Prawo pracy w ostatnich latach przechodzi szereg istotnych zmian i nowelizacji. 
Zasady zawarte w kodeksie pracy dość szybko i znacząco ulegają transformacjom, co 
w sposób istotny wpływa na relacje pracodawca – pracownik. Rok 2018 wprowadza 
stosunkowo niewiele zmian w porównaniu z latami poprzednimi oraz planowanymi na 
rok 2019. Zanim jednak wejdzie w życie dość poważna nowelizacja prawa pracy prze-
widziana na rok 2019, warto uporządkować, co zmieniło się w roku 2018. Najbardziej 
doniosłe daty wprowadzające zmiany, to 1 września i 21 listopada. 

Wrzesień 2018
 Wrzesień 2018 r. to data  konsekwen-

cji zmian prawnych wprowadzonych ustawą 
z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o sys-
temie oświaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw ( Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458). 
W dniu 1 września 2018 r. zmianie uległa 
bowiem dolna granica wiekowa dotycząca 
możliwości zatrudniania pracowników mło-
docianych. Granicę tę obniżono o jeden rok, 
z 16 lat na 15 lat. Zmiana związana jest  
z wprowadzonymi wcześniej zmianami od-
noszącymi się do obniżenia wieku szkolnego,  
a na wejście w życie oczekiwała 9 lat, gdyż do-
piero w roku 2018 na rynku pracy mogą po-
jawić się pierwsi pracownicy objęci zmianami  
w zakresie obniżenia wieku szkolnego. 

Art.  190.  [Młodociany – definicja]
§  1. Młodocianym w rozumieniu kodek-

su jest osoba, która ukończyła 15 lat,  
a nie przekroczyła 18 lat.

§  2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, 
która nie ukończyła 15 lat.

Ustawodawca dopuszcza obecnie zatrudnia-
nie młodocianych pod warunkiem, ukończenia 
ośmioletniej szkoły podstawowej i przedsta-
wienia świadectwa lekarskiego stwierdzające-
go, że praca danego rodzaju nie zagraża  zdro-
wiu młodocianego. Młodociany nieposiadający 
kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony 
tylko w celu przygotowania zawodowego.

Listopad 2018 
Listopad 2018 r. to z kolei ważna data sta-

nowiąca konsekwencję zmian wprowadzonych 
nowelizacją obowiązującą od 22 lutego 2016 r.  
w zakresie zawierania umów terminowych. 
Pierwszym osobom zatrudnionym na umo-
wach o pracę na czas określony upłynie nie-
długo wprowadzony właśnie 22 lutego 2016 r. 
limit 33-miesięcy dopuszczalnego zatrudnienia 
terminowego. Najważniejszym skutkiem praw-
nym będzie przekształcenie umów termino-
wych (na czas określony) na umowy na czas 
nieokreślony. Pracodawcy, którzy nie wypowie-
dzieli pracownikom umów o pacę na czas okre-
ślony do końca września 2018 r., zmuszeni są z 
mocy prawa do przekształcenia umów na czas  

określony swoich pracowników na umowy 
na czas nieokreślony, ze wszystkimi praw-
nymi konsekwencjami przewidzianymi dla 
tych umów. Nawet jeśli tego nie dokona-
ją, to i tak umowy te w świetle prawa będą 
uznawane za umowy zawarte na czas nie-
określony. W dniu 21 listopada 2018 r. upły-
nie 33-miesięczny dopuszczalny okres za-
trudnienia na umowę na czas określony,  
a które trwają od dnia 22 lutego 2016 r. Z dniem 
22 listopada 2018 r. umowy o pracę termino-
we, przekształcą się z mocy prawa w umowy 
na czas nieokreślony. 

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła 
w życie w dniu 22 lutego 2016 r. wprowadziła 
potocznie zwaną zasadę „33 i 3”. Ograniczono 
bowiem możliwość przedłużania terminowych 
umów o pracę o dłużej niż 33 miesiące. Wpro-
wadzono również limit maksymalnie 3 umów 
terminowych (na czas określony) zawieranych 
z danym pracownikiem, tzn. czwarta umowa 
z tym pracownikiem, będzie już zawsze trak-
towana w świetle prawa jako umowa na czas 
nieokreślony.

Art. 25(1)   [Ograniczenia w zawieraniu 
umów na czas określony]

§  1. Okres zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, 
a także łączny okres zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę na czas 
określony zawieranych między tymi 
samymi stronami stosunku pracy, 
nie może przekraczać 33 miesięcy, 
a łączna liczba tych umów nie może 
przekraczać trzech.

§  2. Uzgodnienie między stronami w trak-
cie trwania umowy o pracę na czas 
określony dłuższego okresu wykony-
wania pracy na podstawie tej umowy 
uważa się za zawarcie, od dnia nastę-
pującego po dniu, w którym miało na-
stąpić jej rozwiązanie, nowej umowy 
o pracę na czas określony w rozu-
mieniu § 1.

§  3. Jeżeli okres zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę na czas określo-
ny jest dłuższy niż okres, o którym 
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mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawar-
tych umów jest większa niż liczba 
umów określona w tym przepisie, 
uważa się, że pracownik, odpowied-
nio od dnia następującego po upły-
wie okresu, o którym mowa w § 1, 
lub od dnia zawarcia czwartej umo-
wy o pracę na czas określony, jest 
zatrudniony na podstawie umowy  
o pracę na czas nieokreślony.

Nowelizacja ta także zrównała długość okre-
sów wypowiedzenia umów na czas określony  
i na czas nieokreślony, które zostały uzależnio-
ne od tego samego czasu zatrudnienia u dane-
go pracodawcy.

Art.  36.  [Okresy wypowiedzenia umowy 
zawartej na czas określony lub nie-
określony]

§  1. Okres wypowiedzenia umowy o pra-
cę zawartej na czas nieokreślony 
i umowy o pracę zawartej na czas 
określony jest uzależniony od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy 
i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był 

zatrudniony co najmniej 6 mie-
sięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był 
zatrudniony co najmniej 3 lata.

W praktyce przekroczenie przez pracowni-
ka u jednego pracodawcy limitu 33 miesięcy 
zatrudnienia na podstawie terminowych umów  
o pracę  (zawieranych jako umowy na czas 
określony) albo limitu 3 takich umów, oznacza 
dla pracownika, iż jest on traktowany jako pra-
cownik zatrudniony na umowę o pracę na czas 
nieokreślony. Przekształcenie będzie automa-
tyczne i nie podlegające wykładni oraz interpre-
tacji przez pracodawców. Pierwszy z tych limi-
tów upłynie właśnie w dniu 21 listopada 2018 r. 
Warto także podkreślić, iż konsekwencje praw-
ne przewidziane w nowelizacji wprowadzonej 
w lutym 2016 r a skutkujące m.in. w listopa-
dzie 2018 r., nie są możliwe do uniknięcia przez 
pracodawcę ani także nie ma możliwości ich 
przesunięcia w czasie na późniejszy okres, np. 
w drodze porozumienia czy aneksu zawartego 
z pracownikiem. 

Istnieją jednak trzy wyjątki prze-
widziane w  prawie, które powodują,  
iż umowa terminowa nie przekształci się 
w umowę bezterminową.  

Pierwszy dotyczy pracownicy w ciąży, dla 
której jej umowa powinna ulec rozwiązaniu 
przed datą 22 listopada 2018 r., lecz z uwa-

gi na ciążę przedłuży się do dnia porodu. Ta 
„przedłużona z uwagi na poród” umowa, nie 
przekształci się z dniem 22 listopada 2018 r. 
w umowę na czas nieokreślony. Ulegnie ona 
bowiem rozwiązaniu w trybie art. 177 § 2 KP, 
po urodzeniu dziecka. 

Drugi wyjątek dotyczy pracownika, któremu 
przysługiwał status tzw. pracownika szczegól-
nie chronionego  i to w okresie co najmniej 
od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 21 listopa-
da 2018 r. Pracownikowi temu również umowa 
na czas określony nie ulegnie przekształceniu   
z mocy prawa z umowy terminowej na umowę 
bezterminową, a rozwiąże się z upływem okre-
su, na jaki została zawarta. 

A trzeci wyjątek, to sytuacje wskazane 
w art.  25(1) § 4 KP, czyli odnoszące się do 
umów, dla których dłuższe obowiązywanie 
jest usprawiedliwione szczególnymi powodami 
wskazanymi w tym przepisie, pod warunkiem 
oczywiście, że pracodawca w roku 2016 za-
warł z pracownikiem aneks do umowy o pra-
cę i wprost wskazał jeden z ww. powodów,  
a w niektórych przypadkach dodatkowo zawia-
domił właściwego inspektora pracy. 

Art 25 (1).
§  4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów 

o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika 

w czasie jego usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o cha-
rakterze dorywczym lub sezono-
wym,

3) w celu wykonywania pracy przez 
okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca 
wskaże obiektywne przyczyny le-
żące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym 
przypadku służy zaspokojeniu 
rzeczywistego okresowego za-
potrzebowania i jest niezbędne  
w tym zakresie w świetle wszyst-
kich okoliczności zawarcia umowy.

§  4(1). Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się 
w przypadku przedłużenia umowy  
o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 
177 § 3.

§  5. Pracodawca zawiadamia właściwe-
go okręgowego inspektora pracy,  
w formie pisemnej lub elektronicznej, 
o zawarciu umowy o pracę, o której 
mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskaza-
niem przyczyn zawarcia takiej umo-
wy, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia jej zawarcia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917  
t.j. z dnia 2018.05.16).
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Nasz Wieloprofilowy Blok Operacyjny  
Sercem Szpitala

Iwona Miąsko
mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Z-ca pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego GCM

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach to jeden z największych szpitali w naszym regionie. Kardiologia  
i kardiochirurgia to młodsza część GCM, w której blok operacyjny został zmodernizowany kilka-
naście lat temu. Szpital Wielospecjalistyczny to z kolei ponad 40-letni obiekt, który posiadał swój 
blok operacyjny, niestety niespełniający najnowszych standardów techniczno-epidemiologicz-
nych. Żeby oddziały zabiegowe mogły pracować zgodnie z obowiązującymi wymogami Dyrekcja 
szpitala podjęła decyzję o wybudowaniu nowego pawilonu. 

Budowa nowego bloku stanowiącego odręb-
ny budynek, rozpoczęła się jesienią 2015 roku 
i kosztowała około 50 milionów złotych, 27 milio-
nów pochodziło z dotacji Ministerstwa Zdrowia, 
8,5 miliona szpital pozyskał z funduszy unijnych 
natomiast resztę wygospodarował sam.  W li-
stopadzie 2017 roku mogliśmy przenieść się do 
nowego miejsca i rozpocząć działalność w nowo-
czesnych salach operacyjnych.

Nowy budynek jest połączony ze starą czę-
ścią szpitala wielospecjalistycznego przewiązką. 
Inspiracją dla zewnętrznej formy i elewacji 
budynku była tkanka nabłonkowa widziana 
pod mikroskopem operacyjnym. Białe sko-
śne linie imitują ściany komórkowe, a okrą-
głe okna – jądra komórek nabłonka. Nasz 
blok operacyjny jest trzykondygnacyjny. Najniż-
sza kondygnacja budynku to Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Jego otwarcie zaplanowane jest w 
listopadzie 2018 roku. Pierwsze piętro, to przede 
wszystkim pomieszczenia techniczne. Drugie 
piętro zawiera sale operacyjne nad którymi znaj-
duje się lądowisko dla helikopterów. Pierwsze 
próbne, zakończone sukcesem lądowanie heli-
koptera odbyło się 25 września 2018 roku.

Nasze Sale Operacyjne to: laryngologiczna, 
neurochirurgiczna, dwie ortopedyczne, dwie chi-
rurgiczne, rezerwowa

Wszystkie sale posiadają nowoczesne 
rozwiązania technologiczne:

 √ Zintegrowane tory wizyjne z kamerą full HD 
- umożliwiające transmisję operacji do wybra-
nego miejsca na świecie

 √ Ekrany na ścianach do odbioru obrazu z ka-
mery, co ułatwia pracę ze studentami, którzy 
oglądając operacje nie muszą stać za plecami 
operatora tylko mogą śledzić przebieg zabiegu 
na monitorze. Służą one również do sterowa-
nia urządzeniami na sali, a także do odczytu 
wyników badań chorego np. tomografii kom-
puterowej itp.

 √ Nawiew laminarny filtrujący powietrze z pa-
togenów

 √ Regulowane oświetlenie pozwalające na do-
stosowanie natężenia i barwy światła do po-
trzeb operatora - dotyczy to zarówno lamp 
operacyjnych jak również oświetlenia sufito-
wego.

Sprzęt medyczny najnowszej generacji:
 √ Nowoczesne aparaty do znieczulenia;
 √ Neuromonitoring; 
 √ Mikroskop operacyjny;
 √ Kolumna artroskopowa najnowszej generacji 
umożliwiająca zabiegi na stawie kolanowym 
i ramiennym a także na stawie skokowym i 
nadgarstku;

 √ Sprzęt endoskopowy do operacji zatok i nosa
W najbliższym czasie zostanie dodatkowo za-

kupiona nowa kolumna laparoskopowa.
Przy każdej sali operacyjnej jest stanowisko 

komputerowe, co pozwala nam na bieżące wy-
syłanie zleceń na badania bakteriologiczne, hi-
stopatologiczne oraz opisy operacji bezpośred-
nio po wykonanym zabiegu.

Przysłowiową wisienką na torcie jest sala 
hybrydowa oraz jej wyposażenie. Przestronna, 
nowoczesna, z błękitnymi ścianami oraz prze-
pięknym krajobrazem z wyspy Gozo, na którym 
jest uwiecznione okno skalne wpisane na listę 
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UNESCO - to wszystko sprawia, że w sali tej pa-
nuje wyjątkowy klimat zachęcający do działania. 
Tu możemy się pochwalić nowoczesnym ,,pływa-
jącym stołem operacyjnym”, który obraca się o 
360 stopni oraz robotem angiograficznym słu-
żącym do badania naczyń przy użyciu promieni 
rentgenowskich. Dawka emitowanego w czasie 
każdej projekcji promieniowania jest kilkakrot-
nie mniejsza niż w zwykłym aparacie, a obraz 
pojawia się na monitorach umieszczonych na 
ruchomych wysięgnikach przy stole. Wyświetla-
ne są na nich skany z angiotomografii kompu-
terowej. Sala hybrydowa w GCM nie jest jedyną  
w Polsce, ani nawet w Katowicach, ale jest na 
pewno najnowocześniejsza i najładniejsza.

Wszystkie cuda nowoczesnej techniki działa-
jące w naszym nowym obiekcie służą zapewnie-
niu komfortu i poprawy jakości pracy personelu 
bloku operacyjnego, a przede wszystkim bezpie-
czeństwu operowanych pacjentów, których do-
bro jest dla nas najważniejsze. 

W naszym bloku wykonujemy łącznie ponad  
5 tysięcy zabiegów rocznie z czego około 2 tysią-
ce to zabiegi chirurgiczne. Oprócz procedur na-
czyniowych wykonujemy szereg procedur ogól-
nochirurgicznych. 

Blok operacyjny jest sercem szpitala – to 
prawda. Tu odbywa się najważniejszy etap le-
czenia pacjenta wymagającego interwencji chi-
rurgicznej. 

Sercem i duszą bloku jest personel. Bez 
pielęgniarek operacyjnych, anastezjologicznych, 
lekarzy, techników rtg, pań salowych byłby to 
tylko ładny budynek.

Pielęgniarki operacyjne z Bloku Operacyjne-
go Chirurgii Ogólnej, Naczyń i Angiologii 12 paź-
dziernika tego roku, współuczestniczyły w or-
ganizacji konferencji naukowo - szkoleniowej  
w GCM. Tematy szkolenia dotyczyły naszej pra-
cy, w naszym bloku, toteż należałoby wspomnieć 
o personelu, który tak bardzo zaangażował się 
w przedsięwzięcie – zespołu ds. pielęgniarstwa 
operacyjnego. 

Niezmiennie, od lat szesnastoosobowym ze-
społem kieruje Pielęgniarka Oddziałowa Pani 
Dorota Sojka lic. pielęgniarstwa, specjalista pie-
lęgniarstwa operacyjnego oraz specjalista zarzą-
dzania. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ nasz 
zespół to szesnaście pielęgniarek z charakterem, 
można by pokusić się o stwierdzenie, że szes-
naście indywidualności. Poza koordynowaniem 
naszą pracą Pani Oddziałowa jest odpowiedzial-
na za organizację pracy salowych, a także mnó-
stwo innych spraw związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem bloku. 

 Nasza grupa jest bardzo zróżnicowana jeśli 
chodzi o wiek pielęgniarek - sześć przekroczyło 
pięćdziesiąt pięć lat, sześć jest w przedziale czter-
dzieści - pięćdziesiąt lat oraz cztery pielęgniarki, 

które nie skończyły trzydziestego roku życia. Ko-
leżanki intensywnie podnoszą swoje kwalifikacje. 
Dziesięć osób posiada wyższe wykształcenie,  
a dwanaście z nas jest po lub w trakcie specja-
lizacji z czego dwie mają podwójny tytuł spe-
cjalisty. Cieszymy się bardzo, że są wśród nas 
się młode pielęgniarki - jedna pracuje 3 lata na 
naszym bloku, dwie po roku, a od września do-
łączyła kolejna koleżanka. 

Pielęgniarstwo operacyjne jest bardzo trudną 
dziedziną i nie każdy ma cechy predysponujące 
go do pracy na bloku operacyjnym zwłaszcza ta-
kim jak nasz. W naszym zespole są pielęgniarki, 
które mają ogromną wiedzę, doświadczenie oraz 
umiejętności, a do swojej pracy podchodzą z za-
angażowaniem i pasją. Jak wspomniałam wcze-
śniej, wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii 
ogólnej, zabiegi onkologiczne, naczyniowe oraz 
procedury angiologiczne i hybrydowe. 

Wachlarz wymagań co do umiejętności i wie-
dzy instrumentariuszki pracującej w naszym blo-
ku jest ponadprzeciętny.  Trudne zabiegi, często 
długotrwałe (chirurgia naczyń to przede wszyst-
kim precyzja), generują olbrzymi stres i napięcie 
z którymi musimy sobie radzić. Tak jak na każdym 
innym bloku, uczymy się wzajemnie tzn. starsze 
koleżanki przekazują wiedzę młodszym, gdyż jak 
do tej pory moduł z pielęgniarstwa operacyjne-
go nie został wprowadzony przez żadną uczelnię 
medyczną, a literatura fachowa ograniczona jest 
do dwóch sensownych książek.  Świeżo upieczo-
na pani magister na bloku nie zdziała wiele bez 
wsparcia starszej koleżanki. Zależy nam, aby 
zarazić pasją do pielęgniarstwa operacyjnego  
i tej ciężkiej, ale jakże satysfakcjonującej pracy 
młody narybek. 

Chcemy przekazać wypracowane przez lata 
dobre postawy (umiejętność zachowania spo-
koju w stresujących momentach, opanowa-
nia podczas pracy z tzw. trudnym operatorem, 
wyczucie sytuacji i świadomość okoliczności), 
by młode instrumentariuszki nie dyskredytowały 
wskutek takich zachowań własnej osoby i swo-
ich umiejętności, a przy tym były świadome  
z czego wynikają sytuacje trudne emocjonalnie 
na sali operacyjnej. Do tej pracy potrzebna jest 
ogromna odporność psychiczna i odrobina po-
kory. Ważny jest wzajemny szacunek, bo każda  
z nas z tytułem czy bez wykonuje tę samą pracę, 
a także zaufanie i odpowiedzialność, ponieważ 
pracujemy w zespole.  Myślę z satysfakcją, że 
nam się to udaje, gdyż od bardzo dawna nikt nie 
opuścił naszego zespołu na rzecz innego, a jeśli 
komuś się dawno temu to zdarzyło, to starał się 
o powrót. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie „czytające  
w myślach‘’ dziewczyny w maskach i życzę 
wszystkim koleżankom satysfakcji z pracy za-
wodowej.
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Wiedza i kompetencje pielęgniarek operacyjnych  
w Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Konferencję zorganizował Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego działający przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek  i Położnych  w Katowicach,  a współorganizatorem były 
pielęgniarki operacyjne z bloku operacyjnego Chirurgii Ogólnej Naczyń, Angiologii  
i Flebologii w GCM.

Patronat honorowy nad konferencją ob-
jął Pan prof. zw. dr hab. n.med. Krzysztof 
Ziaja. Komitet honorowy pełniła Pani mgr 
Klaudia Rogowska Dyrektor GCM oraz Pani 
mgr Anna Janik Przewodnicząca OIPiP w 
Katowicach. Ogólnopolskie Stowarzyszenie In-
strumentariuszek, które reprezentowała Pani 
Przewodnicząca mgr Joanna Borzęcka, 
zostało poproszone o patronat medialny dla 
naszego sympozjum. 

Zaproszonych gości oraz wszystkich uczest-
ników powitały: mgr Danuta Siemiątkowska 
- Przewodnicząca Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Operacyjnego oraz mgr Iwona  
Miąsko - Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej 
Bloku Operacyjnego. W imieniu Pani Dyrek-
tor mgr Klaudii Rogowskiej, która niestety nie 
mogła nas zaszczycić swoją obecnością Pielę-
gniarka Naczelna mgr Bogusława Liptak 
- Raczek odczytała list skierowany do orga-
nizatorów oraz uczestników konferencji. Sło-
wa uznania dla organizatorów wyraziła Pani  
dr Maria Trzeciak - Pełnomocnik Dziekana 
ds. kształcenia,  która wspiera nasz Zespół 
od początku istnienia i zawsze jest z nami na 
konferencjach. Przewodnicząca OIPiP mgr 
Anna Janik równie ciepło przywitała wszyst-
kie pielęgniarki a organizatorom pogratulowała 
inicjatywy. Przewodnicząca OSI mgr Joanna 
Borzęcka podkreśliła jak ważne są działania 
OSI na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyj-
nego w Polsce oraz zaprosiła pielęgniarki do 
członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 
Instrumentariuszek. 

Moderatorzy I sesji: mgr Iwona  
Miąsko, mgr Danuta Siemiątkowska

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Inwa-
zyjne leczenie miażdżycy - chirurg naczy-
niowy i pielęgniarka operacyjna” wygło-
sił Pan Profesor Krzysztof Ziaja, wieloletni 
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
Naczyń i Angiologii, wybitny chirurg ogólny  
i naczyniowy.

 Pan Profesor przedstawił zagadnienia do-
tyczące zabiegowego leczenia miażdżycy oraz 
podkreślił w swoim wystąpieniu rolę pielę-
gniarki operacyjnej w zespole operacyjnym. 
Pokazał w interesujący i przejmujący sposób 
postać kobiety która w swoim życiu jest nie 
tylko pielęgniarką ale także żoną, matką itp., 
przy czym wszyscy oczekują, że będzie w każ-
dej roli perfekcyjna co zwyczajnie po ludzku 

jest bardzo trudne. Niewątpliwie słowa Pana 
Profesora Krzysztofa Ziai wzbudziły refleksje  
i pozytywne emocje, tym bardziej że dla wielu 
z nas przez wiele lat był naszym szefem oraz  
wymagającym operatorem.

Prof. dr hab. n.med. Wacław Kuczmik 
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
Naczyń i Angiologii przedstawił temat ,,Udar 
mózgu - leczenie interwencyjne A.D. 
2018”. 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość po-
znania nowoczesnej metody leczenia ostrej 
fazy udaru mózgu - trombectomii mechanicz-
nej tętnic mózgowych. Jest to metoda inno-
wacyjna, małoinwazyjna, wewnątrznaczynio-
wa dająca spektakularne efekty  jeśli chodzi 
o korzyści dla pacjenta. Należy pamiętać, że 
rocznie w Polsce dochodzi do około 60 tysięcy 
udarów mózgu, co niesie za sobą katastrofalne 
skutki zdrowotne i społeczne. Nasz szpital jest 
jednym z 7 ośrodków w Polsce które są objęte 
pilotażowym programem dotyczącym tej pro-
cedury. W imieniu pielęgniarek operacyjnych 
z GCM chciałabym powiedzieć, że jesteśmy 
dumne iż współpracując z wybitnymi  ludźmi 
nauki bierzemy udział w procesie istotnych 
przemian w medycynie interwencyjnej. Na 
ręce Pana Profesora Wacława Kuczmika skła-
damy podziękowania za umożliwienie wzięcia 
udziału w konferencji wszystkim pielęgniarkom 
bloku operacyjnego poprzez zorganizowanie 
dnia konferencji, dniem  bez planowych zabie-
gów operacyjnych.
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Kolejny wykład wygłosił  Pan prof. dr hab. 
n.med. Tomasz Urbanek, zastępca Kierow-
nika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń 
,Angiologii i Flebologii, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Flebologicznego. Pan Profesor przed-
stawił temat 

,,Nowoczesne leczenie inwazyjne żyla-
ków kończyn dolnych - co warto wiedzieć 
o leczeniu zabiegowym”. 

Wykład wzbudził zainteresowanie uczest-
ników ponieważ niewydolność żylna to częsty 
problem zdrowotny pielęgniarek i położnych 
operacyjnych związany ze specyfiką pracy. Pan 
Profesor przedstawił  kilka technik operacji ży-
laków – w tym ciągle stosowaną tradycyjną 
oraz nowoczesne - laserem, flebogrifem, a tak-
że skleroterapię. Uczestnicy konferencji mogli 
zobaczyć wszystkie metody na filmie oraz licz-
nych zdjęciach. Ponadto dowiedzieliśmy się, 
jak istotną rolę w profilaktyce i leczeniu odgry-
wa kompresjoterapia.

Ze Szpitala Specjalistycznego we Wrocła-
wiu przyjechała do Ochojca Pani mgr Izabela 
Szwed. W ubiegłym roku huragan Ksawery nie 
pozwolił niestety Pani Izie na udział w naszej 
konferencji, tym bardziej teraz ucieszyła nas 
jej obecność. Prelegentka jest położną opera-
cyjną, która specjalizuje się w procedurach za-
biegowych z wykorzystaniem robota chirur-
gicznego da Vinci. Poprzez zaprezentowanie 
filmu zobaczyliśmy przygotowanie i technikę 
wszczepienia protezy aortalno - dwuudowej 
przy użyciu robota, a także zalety naczynia 
biologicznego Humacyte. Zagadnienie jest 
bardzo ciekawe, ponieważ procedury zabiego-
we z robotem  poza Wrocławiem są niedostęp-
ne w Polsce.

Nowe wyzwania epidemiologiczne spo-
wodowane tzw. super bakterią New Delhi 
i zagrożenia z tym związane dla persone-
lu bloków operacyjnych omówiła dr Beata 
Podleżyńska, pielęgniarka epidemiologiczna 
z SPSK-Mielęckiego w Katowicach. Szerzenie 

tych zakażeń może paraliżować pra-
cę szpitali, niebezpiecznie zwiększać 
chorobowość i śmiertelność pacjen-
tów, tym bardziej że aktualnie nara-
sta geometrycznie liczba zakażonych 
i nosicieli. Przypomniała sprawdzone 
zasady tj. czujność, stałą kontrolę sy-
tuacji epidemiologicznej prowadzonej 
przez zespoły kontroli zakażeń szpital-
nych oraz złoty standard - szkolenia, 
współpracę oraz przestrzeganie zasad 
higieny.

Dr n med. Mariola Sznapka, pie-
lęgniarka Oddziałowa Oddziału CHO-
NAiF, laureatka diamentowego czepka 
przedstawiła problematykę zakrzepicy 
żył głębokich w temacie: Economy 

Class Syndrome - Zespół Klasy Ekono-
micznej. 

Jest to choroba podróżujących przez długi 
okres czasu w pozycji siedzącej bez zmiany 
pozycji nóg. W wyniku długiego ucisku na dół 
podkolanowy dochodzi do zastoju krwi w ży-
łach podudzi, co może prowadzić do powsta-
nia zakrzepów. Jeśli część zakrzepu oderwie 
się od ścianki naczynia, może spowodować 
groźne następstwa jak np. zatorowość płucna. 
Pani Doktor szczegółowo i bardzo ciekawie za-
prezentowała to schorzenie oraz przedstawiła 
sposoby profilaktyki, a  także leczenie. Tym 
wystąpieniem zakończyła się I sesja .

Moderatorzy II sesji: spec. piel. ope-
rac. Elżbieta Tybinkowska, mgr Maria  
Urbańska  - Grzegorzek

II sesja rozpoczęła się od wystąpienia  
dr hab. n. med. Damiana Ziai z Katowickie-
go Centrum Onkologii tematem ,,Zabiegi on-
kologiczne… wszechstronna instrumen-
tariuszka poszukiwana”. Obok zagadnień 
dotyczących schorzeń onkologicznych wyma-
gających leczenia chirurgicznego podkreślił 
uniwersalną i wysokospecjalistyczną wiedzę 
pielęgniarki operacyjnej. Ponadto zaznaczył 
potrzebę rozszerzenia uprawnień, które do 
tej pory nie wchodziły w zakres obowiązków 
pielęgniarki operacyjnej. Wykład był kontro-
wersyjny, wywołał konsternację uczestników 
konferencji i sprowokował dyskusję która w 
niektórych dyżurkach pielęgniarskich trwa do 
dziś.

W roli wykładowców zadebiutowały pielę-
gniarki operacyjne z bloku operacyjnego CHO-
NAiF Górnośląskiego Centrum Medycznego 
mgr Magdalena Kierońska - tematem ,,Le-
czenie operacyjne tętniaka aorty - rola  
i zadania pielęgniarki operacyjnej” oraz 
mgr Karolina Dudek  tematem ,,Specyfi-
ka pracy pielęgniarki operacyjnej w sali  
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hybrydowej”. W szczegółowy  przystępny 
oraz interesujący sposób przedstawiły techniki 
operacyjne  oraz specyfikę pracy pielęgniarek 
operacyjnych w GCM.

Duże zainteresowanie, mnóstwo pytań  
i dyskusję wywołał wykład mgr Joanny Kidoń 
 - Inspektora Ochrony Radiologicznej w GCM, 
która zaprezentowała temat ,,Ochrona Ra-
diologiczna pielęgniarki w bloku opera-
cyjnym’’. Jest to wiedza niezbędna i bardzo 
potrzebna pielęgniarkom pracującym w miej-
scach, gdzie wykorzystywane jest promienio-
wanie jonizujące. W trakcie dyskusji po wykła-
dzie okazało się, że w wielu miejscach pracy 
istnieją poważne problemy z przestrzeganiem 
procedur np. przymuszanie pielęgniarek do 
obsługi ramienia C, co jak podkreśliła Pani In-
spektor jest obowiązkiem technika rtg.

Współpraca bloku operacyjnego z centralną 
sterylizacją jest wpisana w codzienną pracę 
pielęgniarek operacyjnych w związku z czym 
warto poznać zasady oraz wzajemne oczekiwa-
nia ,,Wybrane Elementy Procesu Dekonta-
minacji” to zagadnienie które wyczerpująco 
zaprezentowała Pani Gabriela Kruczek -Kie-
rownik  Centralnej  Sterylizacji w GCM.

,,Rolę pielęgniarki operacyjnej w ze-
spole terapeutycznym” przedstawiła mgr 
Danuta Siemiątkowska pielęgniarka ope-
racyjna z SPSK - M w Katowicach. W swoim 
wystąpieniu przypomniała uczestnikom kon-
ferencji jak ważna jest współpraca w zespole 
terapeutycznym w bloku operacyjnym polega-
jąca na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. 
Współpraca interdyscyplinarna zapewnia bez-
pieczne przeprowadzenie pacjenta przez okres 
okołooperacyjny. Każdy członek zespołu ma 
odpowiedni pakiet informacji o operowanym 
pacjencie, które są kompetentne i przekazane 
w odpowiednim czasie. Ważny jest po-
dział zadań w pracy, aby uwzględniał 
w szczególności doświadczenie zawo-
dowe osób pracujących w zespole ope-
racyjnym. 

W naszej pracy podlegamy ocenie 
pracowniczej, którą ocenia przełożony. 
Ocena pracownicza potrafi człowieka 
zmotywować. Zmotywowana pielę-
gniarka operacyjna bardziej angażuje 
się w pracę, pragnie rozwoju zawodo-
wego, bardziej utożsamia się z miej-
scem pracy i po prostu lubi swoją pra-
cę. 

Mgr Iwona Miąsko zaprezentowa-
ła zdjęcia nowego bloku operacyjnego 
w GCM, który został oficjalnie otwarty w marcu 
br. roku i stanowi chlubę szpitala. Opowiedzia-
ła o nowoczesnym wyposażeniu sal operacyj-

nych, które zasadniczo wpłynęło na komfort 
pracy personelu oraz bezpieczeństwo opero-
wanych pacjentów.      

Podczas przerwy uczestnicy konferencji 
mogli zapoznać się z nowymi wyrobami firm 
medycznych, które zostały zaproszone na kon-
ferencję, wypić dobrą kawę i degustować spe-
cjały przygotowane na tę okoliczność, a także  
wymienić swoje spostrzeżenia i podzielić się 
wiedzą zawodową.

Jesteśmy dumne i cieszymy się, że konfe-
rencja odbyła się w naszym szpitalu, w GCM 
Katowicach - Ochojcu. Jeśli do tej pory mó-
wiono o bloku operacyjnym to pierwsze sko-
jarzenie osób z zewnątrz było zwykle związa-
ne z kardiochirurgią. Chciałyśmy pokazać, że 
w Szpitalu Wieloprofilowym GCM-u w nowym 
bloku na naczyniówce pracują wykwalifikowa-
ne pielęgniarki operacyjne, które mają  sze-
rokie umiejętności, specjalistyczną wiedzę  
i współuczestniczą w procedurach chirurgicz-
nych i naczyniowych na światowym poziomie.

W organizację wydarzenia zostało włączo-
nych wiele osób. Szczególne podziękowania 
kieruję do Pani Danuty Siemiątkowskiej, któ-
ra koordynowała realizację projektu. Dziękuję 
również koleżankom z Zespołu ds. pielęgniar-
stwa operacyjnego oraz pielęgniarkom z bloku 
operacyjnego za aktywny udział w przygoto-
waniu konferencji.

W imieniu organizatorów pragnę podzięko-
wać uczestnikom konferencji za liczny udział 
i zainteresowanie wykładami. Doceniamy fre-
kwencję - mimo fantastycznej pogody, pięk-
nej polskiej złotej jesieni, słońca i dwudziestu 
pięciu stopni Celsjusza zechcieliście Państwo  
spędzić ten dzień w naszej sali konferencyjnej. 
Bez  grona wiernych słuchaczy tego typu wy-
darzenia nie miałyby miejsca.

Zapraszamy na kolejne konferencje.
Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
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Ból – jako piąty parametr życiowy 
Część II

METODY I FORMY TERAPII

dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec  
Prorektor w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, Adiunkt na Wydziale Nauk 

Medycznych w PMWSZ W Opolu, Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
mgr Katarzyna Borkowska-Cichecka 

 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Ból w naszym życiu spełnia rolę ostrzegawczo - obronną. Jest sygnałem potencjal-
nego zagrożenia i wyzwala w naszym organizmie odruchową i behawioralną odpo-
wiedź aby ograniczyć do minimum skutki uszkodzenia.

Ból jest najczęstszym objawem w medycy-
nie. Jest oznaką urazu czy choroby i sygnalizu-
je potrzebę skorzystania z pomocy medycznej. 
Są też sytuacje, w których ból przestaje być 
sygnałem ostrzegawczym a staje się źródłem 
cierpienia i jednocześnie czynnikiem obniżają-
cym jakość życia.

Prawidłowe postępowanie związane  
z uśmierzaniem bólu na każdym etapie jego od-
czuwania przez pacjenta, powinno uwzględniać  
w swojej formie zalecenia ujęte w tzw. „dra-
binie analgetycznej”, której schemat przedsta-
wiono poniżej.

Wg wytycznych drabiny analgetycznej:

Ryc. 3 Drabina analgetyczna WHO w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu Źródło: 
https://www.mp.pl

I STOPIEŃ oznacza: - ból 1-4 w skali NRS - 
Paracetamol i NLPZ czyli niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, na przykład: Diclofenac, 
Ibuprofen, Pyralgina czy Ketoprofen

II STOPIEŃ oznacza: - ból o umiarkowanym 
nasileniu 4-6 w skali NRS - słabe opioidy: 
Kodeina, Tramadol, Dihydrokodeina

III. STOPIEŃ drabiny analgetycznej oznacza 
ból o dużym nasileniu- powyżej 6 w skali 
NRS - na tym poziomie znajdują się już sil-
ne opioidy: Morfina, Oxycodon, Fentanyl, 
Buprenorfina, Metadon

W procesie leczenia nie bez znaczenia wciąż 
pozostaje grupa leków wspomagających lecze-
nie bólu tzw. adiuwantów. 
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Leki adjuwantowe czyli koanalgetyki to leki, 
które nie są pierwotnie zarejstrowane jako leki 
przeciwbólowe ale wspomagają działanie anal-
getyków. Leki te należą do różnych grup o pod-
stawowym przeznaczeniu innym niż leczenie 
bólu, jednak poprzez oddziaływanie na specy-
ficzne mechanizmy powstawania, przewodze-
nia i modulowania określonego rodzaju bólu 
przewlekłego, np. neuropatycznego wywołują 
bezpośrednie działanie przeciwbólowe; mogą 
też wzmagać działanie przeciwbólowe morfiny 
poprzez zahamowanie postępu tolerancji lub 
oddziaływanie na procesy metaboliczne.

Są to głównie leki:

 √ przeciwpadaczkowe, np. klonazepam czy 
karbamazepina;

 √ przeciwdepresyjne, np. amitryptylina czy 
mianseryna;

 √ leki rozluźniające mięśnie: baclofen, mi-
dazolam

 √ bifosfoniany: kwas pamidronowy, kwas 
zoledronowy

 √ glikokortykosteroidy - deksametazon czy

 √ leki stosowane miejscowo jak np. Lido-
kaina.

Należy pamiętać, że można je używać na 
wszystkich etapach leczenia bólu, łącznie  
z Paracetamolem, NLPZ, a w szcze-
gólności z opioidami. Prowadzi to 
do zmniejszenia dawek właściwych 
leków przeciwbólowych, co wpływa 
zarówno na redukcję objawów nie-
pożądanych, jak i na poprawę siły 
działania.

W leczeniu bólów kostnych rolę 
adjuwantów analgetycznych speł-
niają niesteroidowe leki przeciwza-
palne, bifosfoniany i kalcytonina, 
rzadziej kortykosteroidy. Leki prze-
ciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe 
oraz środki o działaniu znieczulają-
cym miejscowo i antyarytmicznym 
znajdują zastosowanie w leczeniu 
bólów neuropatycznych.

U pacjentów z chorobą zwyrod-
nieniową stawów leczenie rozpo-
czyna się zawsze od metod niefar-

makologicznych. Kiedy ich skuteczność jest 
niewystarczająca do terapii przeciwbólowej 
włącza się leki. Terapię zgodnie z procedurami 
zaczyna się od leków działających miejscowo, 
stosuje się kapsaicynę i NLPZ w postaci żeli czy 
maści. Przy ich słabej skuteczności dołącza się 
paracetamol i ogólnie NLPZ a następnie zgod-
nie z wytycznymi WHO, kiedy to ból zwiększa 
swoją intensywność i natężenie a chory traci 
na jakości swojego życia dołącza się do lecze-
nia początkowo słabe a następnie silne opioidy.

Leczenie bólu to także leczenie za 
pomocą metod inwazyjnych :

-  termolezja - czyli wyłączenie nerwu 
przewodzącego ból za pomocą prądu 
elektrycznego na pewien czas. Jest to 
metoda destrukcji struktur nerwowych 
przez działanie temperatury powyżej 
45°C generowanej w tkankach wokół 
końca elektrody wprowadzonej precyzyj-
nie do tkanki nerwowej. Jest to proce-
dura bardzo precyzyjna, bezpieczna dla 
pacjenta i ma niewielką liczbę efektów 
ubocznych.

-  neuroliza- czyli krótkie lub kilkomie-
sięczne wyłączenie przewodnictwa ner-
wowego. Jest to procedura medyczna, 
która ma za zadanie zniszczyć włók-
na nerwowe, zwoje autonomiczne czy 
włókna czuciowe w przestrzeni podpa-
jęczynówkowej lub zewnątrzoponowej  
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najczęściej poprzez substancję chemicz-
ną. Są to tak zwane blokady: dostawo-
we, obwodowe, okołokregosłupowe.

Kolejne metody leczenia bólu to :

-  fizykoterapia- łagodzi ból w chorobach 
zwyrodnieniowych, poprawia ukrwienie, 
zmniejsza napięcie mięśni. Wykorzysty-
wane są tu ćwiczenia relaksujące, roz-
ciągające, rozluźniające oraz te, które 
wzmacniają gorset mięśniowy a także: 
termoterapia, krioterapia, laseroterapia 
i leczenie prądem. Wszystko to ma za-
pobiegać następowym urazom i nasila-
niu się dolegliwości bólowych. Spośród 
wszystkich metod leczenia fizykalnego 
w terapii bólu przewlekłego podstawową 
rolę spełnia gimnastyka lecznicza, ponie-
waż umożliwia choremu aktywne współ-
uczestniczenie w pokonywaniu bólu, 
poprawianiu sprawności, aktywności ru-
chowej i w tym względzie również swoje-
go dobrostanu.

Termoterapia to procedura leczenia ciepłem 
lub zimnem. Stosowane są tu termożele, okła-
dy, kompresy czy plastry żelowe. Leczenia zim-
nem to krioterapia ogólna czy miejscowa lub 
hydroterapia. Zabiegi te obniżają napięcie 
mięśniowe i zwalniają przewodnictwo nerwów. 
Leczenie ciepłem to zabiegi wzbudzające cie-
pło w tkankach. Uzyskuje się to poprzez stoso-
wanie hydroterapii, gdzie stosowana woda ma 
powyżej 36 stopni Celsjusza lub poprzez prądy 
o wielkiej częstotliwości czy ultradźwięki. La-
seroterapię wykonuje się poprzez urządzenia 
emitujące promieniowanie laserowe, które kie-
ruje się na skórę lub konkretne miejsca wy-
zwalające ból. Ma to zastosowanie w działaniu 
przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciw-
obrzękowym a także przyśpiesza regenerację 
tkanek i usprawnia mikrokrążenie. Elektro-
lecznictwo wykorzystuje prąd stały lub impul-
sowy o małej lub średniej częstotliwości, który 
wywołuje skurcze mięśni. W dziedzinie tego 
leczenia wykonuje się także jonoforezę, czy-
li procedurę polegającą na wprowadzeniu do 
tkanek siłami pola elektrycznego jonów działa-
jących leczniczo. Jony te to związki chemiczne, 
np. jod czy wapń.

-  medycyna niekonwencjonalna: aku-
punktura, akupresura, ziołolecznictwo

-  psychoterapia: do metod leczenia psy-
chologicznego należą:

 √ psychoedukacyjna terapia poznawcza,

 √ terapia behawioralna,

 √ techniki relaksacyjne,
 √ technika umożliwiająca wzmocnienie 
odporności na stres poprzez medyta-
cję

 √ lub zabiegi rozluźniające oraz
 √ hipnoza.

Wszystko to ma służyć modyfikacji spo-
sobów myślenia o bólu, wypracowania sobie 
skutecznego sposobu radzenia sobie z bólem 
oraz poprawie sprawności funkcjonowania 
chorych z bólem przewlekłym i zmniejszeniu 
ilości zażywania leków przeciwbólowych co  
wpływa  na  poprawę  jakości  życia  również  
chorych  z chorobą zwyrodnieniową stawów 
biodrowych i wpływa na efektywną rehabili-
tację już po wszczepieniu endoprotezy stawu 
biodrowego.

Najczęściej stosowaną terapią psycholo-
giczną w leczeniu bólu jest terapia poznaw-
czo - behawioralna, która uczy cierpiące 
osoby, że ból wcale nie musi zdominować  ich  
całego  życia,   jeśli  poznają  strategie   ra-
dzenia  sobie   z   bólem i będą efektywnie je 
stosować w swojej codzienności życia. W ta-
kiej terapii przede wszystkim analizie psycho-
logicznej poddawany jest sam ból i zachowa-
nia bólowe podejmowane przez konkretnego 
pacjenta  a  także  zachowania  prozdrowot-
ne,  które chory podejmuje. W zwalczaniu czy  
w radzeniu sobie z bólem istotną rolę odgry-
wa także technika obniżenia napięcia czy 
relaksacja, która pozwala cierpiącemu ból 
pracować nad jego emocjami, zwłaszcza tymi 
negatywnymi jak przygnębienie czy gniew 
wywołany bólem. Warto zaznaczyć i pamię-
tać, że istotne znaczenie ma także psycho-
edukacja, która dotyczy nie tylko chorego 
ale i jego rodziny czy otoczenia. Ważne jest 
by chory był również wyedukowany w zakre-
sie przyczyn czy konsekwencji bólu by mógł 
efektywnie wybierać to, co będzie dobre dla 
jego stanu zdrowia czy polepszenia jakości 
swojego życia. 

Literatura u autorów
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100 lat  Szpitala w Murckach
Historia szpitala

Obszar Górnego Śląska ściśle związany jest z przemysłem wydobywczym. Każdy górnik 
zjeżdżając pod ziemię zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczna jest to praca. Świadomość 
tych właśnie zagrożeń, jakie niesie ze sobą praca na kopalni była w 1918 r. inspiracją 
dla Pszczyńskiego Bractwa Górniczgo do powołania własnej lecznicy z 115 łóżkami, 
w której poszkodowani w wypadakach szybko mogliby znaleźć profesjnalną pomoc 
medyczną - tak właśnie narodził się Szpital w Murckach.

Główny profil szpitala w toku jego działalno-
ści zmieniał się w zależności od potrzeb społecz-
nych. Okres dwudziestolecia międzywojennego 
to czas, w którym nie istniały w szpitalu po-
szczególne oddziały specjalistyczne, stosowany 
był natomiast podział chorych wg płci, z zacho-
waniem tzw. „stacji kobiet”, „stacji mężczyzn” 
i oczywiście izolowanego, zlokalizowanego  
w specjalnie wybudowanym pawilonie oddzia-
łu zakaźnego. Idea budowy pawilonu chorób 
zakaźnych wiąże się z szalejącą na Śląsku na 
początku XX w epidemią zapalenia opon mó-
zgowych, zwaną chorobą „sztywnego karku”. 
Pochłonęła ona wiele ofiar, a pamięć o niej była 
żywa w społeczeństwie jeszcze przez wiele lat.

Lata wojny to okres szpitala wojskowego. 
Leczono w nim żołnierzy niemieckich ze scho-
rzeniami skórnymi I wenerycznymi, a także 
jeńców wojennych ze znajdującego się na te-
renie szpitala obozu – głównie Francuzów. Pod 
koniec wojny w trybie alarmowym ewakuowa-
no chorych dermatologicznych, zajmując szpi-
tal dla rannych z niedalekiego już podówczas 
frontu. Kompletny brak personelu powodował 
konieczność dowożenia do szpitala lekarzy – 
niemieckich jeńców wojennych z pobliskich 
obozów.

W okresie powojennym szpital został po-
większony do 200 łóżek. Po wygaśnięciu epide-
mii chorób zakaźnych powstał oddział gruźlicy 
płuc. Sczególna lokalizacja placówki - szpital 
usytuowany jest w pięknym parku z korzyst-
nym dla zdrowia mikroklimatem obecnym do 
dziś - przyczyniła się do powstania „leżalni” dla 
chorych umożliwiajac kąpiele powietrznie bez 
ich nasłonecznienia.

Szpital Górniczy w  Katowicach -Murckach 
posiadał pewną istotną cechę – przez cały 
okres powojenny pracowały w nim zakonni-
ce ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Dom 
Zgromadzenia utworzony został w  Murckach 
w 1940 roku. Wtedy też zaczęła się praca 
zakonnic w szpitalu, zarówno w charakte-
rze pielęgniarek, jak i pracowników obsługi. 
Wszystkie one do dziś wspominane są z całą 
serdecznością tak przez chorych, którym słu-
żyły, jak i przez współpracowników. Im szpital 
zawdzięcza przetrwanie najcięższych chwil. To 
one były zawsze gotowe do niesienia pomocy  

chorym, to one stawały na stanowisku bez 
wzywania, na każdy sygnał wjeżdżającej do 
szpitala karetki.

Obecnie Szpital w Murckach znajduje się  
w strukturach Miasta Katowice. Liczy 8 oddzia-
łów: Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycz-
nej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Inter-
nistyczny, Oddział Reumatologiczny, Oddział 
Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurolo-
gicznej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, 
Oddział Rehabilitacyjny. Ponadto w Szpitalu 
prowadzony jest Zakład Pielęgnacyjno – Opie-
kuńczy, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz 
poradnia lekarza rodzinnego. Każdego roku 
hospitalizowanych jest tutaj ponad 5 000 cho-
rych, przeprowadza się około 1 500 zabiegów 
operacyjnych, udziela ponad 36 000 porad le-
karskich, z czego ponad 30 000 w poradniach  
i prawie 6 000 w izbach przyjęć.

Szpital przez 100 lat bardzo się rozwinął. 
Działalność szpitala początkowo prowadzona 
była w jednym budynku - aktualnie jest ich już 
cztery. Niezbędnym elementem dalszego funk-
cjonownaia Szpitala jest jednak jego rozwój. 
W celu poszerzenia zakresu prowadzonej dzia-
łalności w planach jest budowa nowego pawi-
lonu, swoistego „centrum szpitala” w którym 
połączone zostaną wszystkie tzw. ostre obsza-
ry działalności (m.in. blok opracyjny, oddziały 
o charakterze zabiegowym i in.). Zwolniona 
przestrzeń, w budynkach w których obecnie 
mieszczą się te oddziały będzie przeznaczona 
na rozwój działalności rehabilitacyjnej, opie-
ki długoterminowej oraz stworzenie poradni  
o wysokim standardzie.
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Jubileusz Szpitala

W sobotę 22 września br. Szpital w Murckach 
świętował 100-lecie działalności. Patronem ho-
norowym uroczystości był Prezydent Miasta 
Katowice dr Marcin Krupa a swoją obecnością 
zaszczyciło nas wiele znakomitych gości. O go-
dzinie 10.00 w Kościele pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta, a po niej wspaniały 
festyn w Parku Murckowskim. Najmłodsi mieli 
okazję bawić się na dmuchańcach, zjeżdżal-
niach czy ściance wspinaczkowej. Dzięki du-
żemu zaangażowaniu szkół oraz lokalnej spo-
łeczności całość uświetniały dziecięce zespoły 
taneczne i muzyczne. Nie zabrakło atrakcji 
przygotowanych przez Straż Pożarną, Policję, 
czy nawet Wodociągi.

Niezmiernie miłym akcentem było przed-
stawienie osób, które kiedyś były zawodowo 
związane ze szpitalem, jak również byłych pa-
cjentów. Na długo zapadnie w pamięć wszyst-
kich uczestników niesamowity występ operowy 
Pani Ewy Mierzyńskiej (z jej partnerem sce-
nicznym) – z wykształcenia Pani Ewa dietety-
kiem i wiele lat temu układała jadłospisy dla 
chorych w naszym Szpitalu. Jak zawsze pod-
czas wyjątkowych uroczystości Szpitala obec-
ny był podczas festynu zespół Chopper Band, 
którego członkiem jest były pacjent oddziału 
Rehabilitacji Kardiologicznej. 

Oczywiście, z uwagi na silny związek szpi-
tala z kopalniami nie zabrakło Orkiestry  

Górniczej KWK Murcki – Staszic. Uroczystości 
zakończył wspaniały koncert gwiazdy wieczoru 
zespołu ”Sami”.

Podczas bardziej kameralnego spotkania 
wręczono medale oraz grafiki na płótnie oso-
bom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły 
się do świetności Szpitala w Murckach. Upa-
miętniono również osoby, których dziś już  
z nami niestety nie ma.

Wśród powyższego grona znalazły się m.in. 
następujące osoby: śp. Irena Knaś-pierwsza 
Przełożona Pielęgniarek i Położnych, Siostra 
Boguchwała z Zakonu Św. Elżbiety, (Anna 
Niwińska ) do czasu przejścia na emeryturę 
związana z szpitalem przez 40 lat . Szczegól-
ne miejsce wśród wyróżnionych osób zajmu-
je Pani Beata Antkowiak – niesamowita dzia-
łaczka społeczna, Przewodnicząca Zakłado-
wej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych, Przewodnicząca Zarządu Rady Jednost-
ki Pomocniczej Murcki, wieloletni pracownik 
Szpitala, starsza pielęgniarka dyplomowana, 
co ciekawe - od urodzenia związana ze Szpita-
lem (rzeczywiście Pani Beata przyszła na świat  
w tutejszym szpitalu). 

Szpital istnieje dla pacjentów i ich rodzin – 
ratuje zdrowie i życie, leczy i pomaga w po-
wrocie do zdrowia oraz sprawności. Spełniając 
swą misję stara się być bardzo blisko każdego 
człowieka. Otwarcie nowego stulecia na kar-
tach historii Szpitala zorganizowane zostało 
tak naprawdę z inicjatywy lokalnej społecz-
ności, pacjentów, pracowników oraz osób i in-
stytucji działających na jego rzecz – Szpital to 
bowiem przede wszystkim ludzie, dla których 
oraz dzięki którym został on powołany, i dzię-
ki którym budowana jest jego teraźniejszość  
i przyszłość. W tym wyjątkowym momencie 
jubileuszu każdy pragnął mieć swój udział, po-
nieważ jest coś „nieuchwytnego” co wszystkich 
bardzo łączy – szczególna więź relacji. Mamy 
nadzieję, iż tak jak do tej pory, będzie ona co-
raz silniejsza i coraz głębsza umożliwając co-
raz większy rozwój szpitala, by docelowo mógł 
stać się jedną z wiodących placówek medycz-
nych w kraju.

Przypis:
Opis historii Szpitala powstał w znacznej mierze 

dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu dr Jerzego 
Borysa, który zgromadził ową bogatą wiedzę hi-
storyczną, uzupełnioną własnymi wspomnieniami, 
przygotowując swoje wystąpienie z okazji 80-lecia 
szpitala.Dane te zostały uzupełnione przez byłych  
i obecnych pracowników Szpitala, a całość zredago-
wał Pan Sylwester Szweda.

Obszerne fragmenty artykułu ukazały się  
w listopadowym wydaniu czasopisma Pro Medico - wyda-
nie listopadowe 2018 r.

mgr Bożena Chyla
Naczelna Pielęgniarka Szpitala w Murckach
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Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Za nami uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia, któ-
ra odbyła się 26 września br. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Cen-
trum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. 

Wśród zaproszonych gości przybyli 
przedstawiciele Sejmu RP: wicemar-
szałek Barbara Dolniak i poseł Walde-
mar Andzel, przedstawiciele Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego i Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, przedstawi-
ciele Urzędu i gmin powiatu zawierciań-
skiego. Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach reprezento-
wała Przewodnicząca Pani Anna Janik.

Gościem honorowym wydarzenia 
był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia – Maciej Miłkowski, który 
wręczył CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 
MINISTRA ZDROWIA na ręce Dyrek-
tora Szpitala Anny Pilarczyk- Spry-
chy i Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa -  
Sławomira Milki.

Gratulując otrzymanego wyróżnienia 
głos zabrali m.in. Wicemarszałek Sejmu 
RP- Barbara Dolniak, Poseł na Sejm RP Wal-
demar Andzel, Starosta Powiatu Zawier-
ciańskiego- Krzysztof Wrona oraz Członek Za-
rządu Powiatu Zawierciańskiego- Maria Milejska.  

Podczas uroczystości podpisano umowę 
z Ministerstwem Zdrowia na „Dofinansowa-
nie zakupu sprzętu medycznego dla Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Po-
wiatowym w Zawierciu”. Dzięki otrzymanej 
dotacji Placówka zakupi sprzęt medyczny z 
przeznaczeniem dla ratowania zdrowia i ży-
cia dzieci. Wartość projektu to 413 250,00 zł,  
w tym dofinansowanie: 351 262,50 zł.  

Złotą odznakę honorową za zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego otrzymał Szpital Powia-
towy w Zawierciu, natomiast Srebrne Odznaki 
Honorowe za zasługi dla Województwa Ślą-

skiego otrzymali m.in mgr Beata Podsiadło- 
Pielęgniarka Naczelna Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu oraz Małgorzata Adamczyk- Pielę-
gniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego.

Podczas uroczystości uhonorowano pielę-
gniarki, pielęgniarza i położne, które w tym 
roku obchodzą Jubileusz Pracy Zawodowej . 

Dyrekcja Placówki w składzie Dyrektor Anna 
Pilarczyk- Sprycha, Z-ca Dyrektora ds. Lecz-
nictwa- dr n. med Sławomir Milka, Z-ca Dyrek-
tora ds, Ekonomicznych- Dorota Suchy, Z-ca 
Dyrektora ds. Administracyjno- Organizacyj-
nych- Magdalena Sitek, Dyrektor ds. Technicz-
nych- Jan Dyrka wręczyli Jubilatom dyplomy  
z podziękowaniem za wieloletnią pracę. 

Pełnomocnik Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach - Ola Kruk zwróciła 
się do jubilatów słowami: ,,Wykonywanie za-
wodu pielęgniarki to obcowanie z pacjentem  
w zdrowiu i chorobie. W sytuacji cierpienia nie 
wystarczy jedynie odpowiednia farmakotera-
pia, konieczne jest pielęgnowanie, okazywanie 
ciepła i zainteresowania osobą. Mamy wielu 
pacjentów a każdy z nich oczekuje od pielę-
gniarki czegoś innego. Sprostanie tym ocze-
kiwaniom to ciężka praca, przeżywanie chwil 
smutnych i przyjemnych. Aby wytrwać w pra-
cy przez wiele lat, czerpać z niej satysfakcję i 
chcieć się rozwijać trzeba się w tym zawodzie 
zwyczajnie zakochać. Dziękuję za Wasz trud i 
gratuluję jubileuszu. Życzę samych sukcesów 
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w życiu osobistym i w pracy na rzecz zdrowia i 
dobra pacjentów naszej społeczności lokalnej”.

Dziękowano nie tylko pracownikom, ale  
i również Instytucjom, Fundacjom, które po-
dejmują wszelkie działania poprawiające ja-
kość realizowanych świadczeń i wizerunek za-
wierciańskiej placówki. 

Starostwo Powiatowe w Zawierciu w la-
tach 2015-2018 wsparło szpital kwotą: 13 879 
690,75 zł. Środki zostały przeznaczone na in-
westycje związane z termomodernizacją, dota-
cją do projektów- windy, informatyzacja oraz 
zakupem aparatury medycznej.   

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochro-

ny Zdrowia w Katowicach wraz ze Stowarzy-
szeniem Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciań-
skiej przekazały szpitalowi sprzęt medyczny  
o wartości 625 114,00 zł.

Ponadto Fundacja Ochrony Zdrowia z Dą-
browy Górniczej wsparła Szpital kwotą 25 000 zł  
na zakup niezbędnego sprzętu do Zakładu Re-
habilitacji. 

Uroczystość uświetnił występ popularnego 
artysty - Mateusza Mijala.

 Pełnomocnik OIPiP w Katowicach
Kruk Ola

 Rzecznik Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Karolina Matuszewska

Konkursy wrzesień 2018r

SP Szpital Psychiatryczny w Toszku   
Naczelna Pielęgniarka      Grażyna Zarzycka  

Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Sl.  
 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji      Magdalena Olszak

Górnośląskie Centrum Medyczne  im. prof. L. Gieca w Katowicach ŚUM  
Pielęgniarka Oddziałowa  I Oddziału Kardiologii    Agnieszka Tolarczyk

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Sl. 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Pulmonologicznego    Ewa Brudny

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego  
i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Przyjęć i Detoksykacji   Róża Skrzyszowska

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Zmagania i dylematy  
dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych

W dniu 20 października 2018 roku w auli  Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Ru-
dzie Śląskiej odbyła się IV konferencja Naukowo Szkoleniowa pt. Zmagania i dylematy 
dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych. Konferencja została zorganizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego działający przy ORPiP w Katowicach oraz 
Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Konferencję swoją obecnością uświetniło 
wielu wspaniałych gości m.in. Rektor WSNS  
dr hab. n med. Dariusz Luboń, Kanclerz WSNS 
Adam Sałaniewski, dr n. med. Bogumiła  
Braczkowska, Przewodnicząca ORPiP W Kato-
wicach mgr Anna Janik oraz Brand Ambasador 
Polski EDTNA/ERCA mgr Aneta Trzcińska. 

Uroczystego otwarcia i przywitania uczest-
ników dokonali  Rektor WSNS dr hab.  n. med. 
Dariusz Luboń oraz Dziekan Wydziału Nauk  
o Zdrowiu dr n. med. Anna Gawęda.  

Wykładem inauguracyjnym konferencję roz-
poczęła dr n. med. Bogumiła Braczkowska  
Tematem prelekcji była ,,Przewlekła choro-
ba nerek jako problem zdrowia publicznego”        
W pierwszej części wykładu pani doktor  przed-
stawiła dane epidemiologiczne dotyczące roz-

powszechnienia PChN. Druga część 
wykładu dotyczyła działań profilaktycz-
nych polegających na wczesnej iden-
tyfikacji osób z PChN, o co zabiegają 
od wielu lat środowiska nefrologów w 
Polsce. Pani doktor wspomniała także 
o kampanii  społecznej ,,NEFROTEST”, 

której celem jest rozpropagowanie wiedzy  
o roli nerek w organizmie i przekonanie Pola-
ków do badań profilaktycznych pod kątem cho-
rób układu moczowego. 

I sesję  w profesjonalny sposób poprawo-
dziły mgr Aneta Trzcińska oraz specjalista piel. 
nefrol Bożena Guzik

Pierwszy wykład w tej sesji  wygłosiła mgr  
Renata Mroczkowska poruszając tematy-
kę ,,Po drugiej stronie medalu, czyli skutecz-
ność edukacyjna versus wybrane zachowania 
zdrowotne pielęgniarek w aspekcie prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych. W prelekcji  
poruszyła tematykę  dbałości o zdrowie wśród 

Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
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pielęgniarek. Społeczeństwo oczekuje od 
przedstawicieli zawodów medycznych wzorców 
zachowań zdrowotnych. A co jest po drugiej 
stronie medalu? Mała aktywność fizyczna, do-
legliwości somatyczne, niska wykonywalność 
badań profilaktycznych, przeciążenie pracą 
sprzyja powstawaniu zagrożeń zdrowia w gru-
pie pielęgniarek. 

Kolejny wykład pt. ,,Współczesny styl 
żywienia a homeostaza fosforanowa” wy-
głosiła mgr Anna Janus. Prelegentka  
w swoim wystąpieniu nawiązała do problemów 
z jakimi styka się współczesny pacjent nefrolo-

giczny, podczas komponowania posiłków. Pani 
mgr przedstawiła także dowody naukowe po-
twierdzające tezę, iż współczesna żywność jest 
na tyle przeładowana fosforanami, iż zagraża 
już nie tylko pacjentom nefrologicznym a także  
i zdrowej populacji. Prelekcja wskazała dowo-
dy że im  tańsza żywność tym bardziej bogata  
w konserwanty oraz iż obecna żywności jest 
dwukrotnie bardziej obciążona fosforanami niż 
w latach 90 tych. 

Edukacja pacjentów z przewlekłą chorobą 
nerek”  to tytuł wykładu, który wygłosiła mgr 
Ilona Starek. W wykładzie tym przedstawi-
ła badania własne nadzorowane przez  dr n. 
med.  Annę Gawędę, których celem była oce-

na wiedzy pielęgniarek dotycząca wybranych 
zagadnień związanych z edukacją pacjentów 
z Przewlekłą Chorobą Nerek. Potrzeba działań 
edukacyjnych dotyczących personelu pielę-
gniarskiego w zakresie PChN jest nadal duża.  
Wyniki badań potwierdzają konieczność pro-
wadzenia działań edukacyjnych na temat prze-
wlekłej choroby nerek, a także zasad prowa-
dzenia edukacji wśród pacjentów.

Drugą sesję równie profesjonalnie poprowa-
dziła mgr Anna Janus wraz z mgr Iloną Starek.

Mgr Aneta Trzcińska wygłosiła pierwszy 
wykład tej sesji pt. ,,Problemy zdrowotne spo-
wodowane pracą zmianową”, w którym przed-
stawiła badania (jakich do tej pory w Polsce 
jeszcze nie przeprowadzono) dotyczące skore-
lowania zaburzeń hormonalnych u osób pracu-
jących w trybie zmianowym z występowaniem 

różnych schorzeń, a szczególnie z nadwagą  
i otyłością. Zaburzenia hormonalne wynikające 
z zachwiania lub braku rytmu okołodobowe-
go stanowią poważny problem w grupie wśród 

Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
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Szanowni Państwo,

 „Lekarz, Pielęgniarka, Fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu” 

Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

pracowników zmianowych, a ich następstwa 
stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia (fizycz-
nego i psychicznego) tych pracowników. Pre-
lekcja cieszyła się sporym zainteresowaniem

Kolejny wykład wygłosiła spec. piel. ne-
frol. Bożena Guzik pt. ,,Wskazane zalecenia 
a postępowanie pacjentów leczonych dializą 
otrzewnową”. Dotyczył on edukacji i reedukacji 
pacjentów leczonych dializą otrzewnową jako 
ważny element w dążeniu do poprawy prze-
strzegania zaleceń terapeutycznych w pracy 
pielęgniarki z pacjentem w warunkach domo-
wych.

Mgr Ewa Majda wygłosiła ostatni wykład 
tej sesji pt. ,,Wiedza pielęgniarek na temat 
pielęgnacji akcesów naczyniowych stosowa-
nych w hemodializie”.  W wykładzie przedsta-
wiła badania własne, które miały na celu ocenę  

i porównanie wiedzy pielęgniarek oddziału chi-
rurgicznego, laryngologicznego i nefrologiczne-
go dotyczącej zasad pielęgnacji  dostępów na-
czyniowych  u chorych hemodializowanych pod 
kątem możliwości usprawnienia opieki nad tą 
grupą chorych. Wykład stanowił wprowadzenie 
do planowanych w dalszej części warsztatów. 

W ostatniej części konferencji mgr Ewa 
Majda oraz specjalista piel. nefrol.   
Marzanna Krzyśko  poprowadziły warsztaty 
na których uczestnicy konferencji zobaczyli i 
mogli potrenować jak użytkować cewnik na-
czyniowy sosowany do hemodializy w przy-
padku zagrożenia  życia chorego oraz jak sobie 
poradzić w przypadku krwawienia z zespolenia 
tętniczo-żylnego. 

Po zakończonych warsztatach nastąpiło ofi-
cjalne zakończenie konferencji na którym po-
dziękowano prelegentom  za wygłoszenie re-
feratów, ale przede wszystkim uczestnikom 
konferencji za tak liczne przybycie i uwagę. 

 W imieniu organizatorów serdecznie dzię-
kujemy wszystkim gościom, prelegentom oraz 
słuchaczom za przybycie. Wyrażamy nadzieję 

że konferencja przyczyniła się do wspólne-
go pogłębienia wiedzy  w zakresie pielęgna-

cji chorego w Przewlekłą Chorobą Nerek. 
mgr Anna Janus

mgr Ilona Starek
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Jadłowstręt psychiczny
mgr Iwona Woźniak

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działające-
go w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ży-
wienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Anoreksja choroba dotycząca zaburzeń ciała i duszy jest chorobą psychiczną pole-
gającą na występowaniu zaburzeń odżywiania i od wielu lat stanowi bardzo poważny 
problem, którym zajmują się lekarze wielu specjalności medycznej.

Pojęcie anorexia w języku greckim ozna-
cza brak (an) apetytu (orexis) i jest ogólnym 
określeniem na brak łaknienia lub awersję do 
pokarmu. 

Anoreksja różnie była opisywana i przedsta-
wiana w zależności od epoki historycznej.

Znane są dokumenty poświadczające, że 
zaburzenia odżywiania istniały między innymi 
w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.W sta-
rożytności Hipokrates i Galen definiowali jadło-
wstręt psychiczny jako powstrzymywanie się 
od przyjmowania pokarmów terminem asitia 
lub inedia.

W czasach Średniowiecznych osoby ograni-
czające spożywanie pokarmów były uważane 
za istoty utożsamiane z bóstwem mający silny 
wpływ społeczny.

Literatura wieków od XVI aż do początku XIX  
uwidacznia występowanie tzw. poszczących 
dziewcząt (anorexia mirabilit).Uznawały one, 
że rezygnacja lub znaczne ograniczenie przyj-
mowania pokarmów może zapewnić wieczną 
młodość. Wierzono również w uzdrawiającą 
moc postów, traktowano je również jako kary 
za zachowania seksualne oraz głodzenie się 
jako zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem, 
ekspresja żalu za cierpienie Boga, droga do 
raju.

Osoby te uważane były za cuda natury i 
jako „żywe szkielety” pokazywane publicznie.

Ich wdzięki prezentowane były wśród wie-
lu różnych społeczności, począwszy od wystaw 
na jarmarkach aż do prezentacji na dworach 
królewskich w wielu europejskich miastach.

W 1689 roku angielski lekarz Richard Mor-
ton w dziele pt. Phthisialogia, seu Exercitatio-
nes de Phthisi przedstawił dwa przypadki tzw. 
„nerwowego odżywiania się” wywołanego 

„smutkiem i lękiem w opiece”. W 1840 r. 
francuski lekarz Fleury Imbert wprowadza 
rozróżnienie anoreksji żołąd kowej (anorexie 
gastrique) i anoreksji nerwowej (anorexie ne-
rveuse), w zależności od przyczyny powstrzy-
mywania się od pokarmów. W 1859 r. William 
Stout Chipley w Kentucky opisuje przypadki 
jadłowstrętu psychicznego jako „sitomanię”, 
zwaną póź niej „sito fobią”, a w 1860 r. fran-
cuski lekarz Louis-Victor Marce określa ją jako 
„delirium hipochondryczne”. 

Jednakże pełny opis, aktualny do dziś, po-
jawia się niezależnie w 1873 r. w dwóch ośrod-
kach 

w Londynie i Paryżu. Sir William Witney Gun 
jest autorem terminu anorexia nervosa, nato-
miast francuski lekarz Ernest-Charles Lasegue 
(był autorem wielu prac naukowych z dziedziny 
interny, neurologii i psychiatrii) użył terminu 
anorexie histerique. Obaj lekarze uważani są 
za ojców współczesnej koncepcji jadłowstrętu 
psychicznego. W

swoich opisach uwzględniali takie objawy, 
jak: znaczna utrata masy ciała, wtórny zanik 
miesiączki, zaparcia, ogólne osłabienie organi-
zmu ze spadkiem temperatury, brak patologii 
organicznej.

Jednym z pierwszych lekarzy, który prze-
widział wzrost zachorowalności na jadłowstręt 
psychiczny był John Alfred Ryle (1889-1950). 
Obserwował on nasilającą się od końca XIX 
wieku modę na szczupłą sylwetkę oraz nara-
stające problemy okresu dojrzewania.

W latach sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych wzrosło zainteresowa-
nie anoreksją. Dzięki temu rozpoczęło się wie-
le badań naukowych z tej dziedziny, powstały 
nowe strategie terapeutyczne (terapia rodzin, 
terapia behawioralno-poznawcza).

Zaproponowano podział jadłowstrętu psy-
chicznego na różne subkategorie. 

W 1979 roku londyński psychiatra Gerald 
Russell sformułował kryteria rozpoznawania 
bulimii, wydzielając ją jako osobną jednostkę 
zaburzeń odżywiania się. 

Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od 
bulimis, co dosłownie oznacza „byczy głód”. 

Jako pierwszy użył tego określenia w II wie-
ku n.e. Galen, do opisania choroby zwanej ina-
czej „wilczym głodem”.

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły dalszy po-
stęp w dziedzinie nauki o zaburzeniach 

odżywiania ,pojawiły się prace z zakresu 
genetyki jadłowstrętu psychicznego, bioche-
mii, badania nad współ występowaniem innych 
chorób i zaburzeń psychicznych. 

Niektóre kraje, np. Szwecja, wprowadziły 
problem jadłowstrętu psychicznego do grupy 

priorytetów w zakresie oddziaływań me-
dycznych. Rozpoczęto przygotowywanie  
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i ewaluację programów profilaktycznych (m.in. 
Wielka Brytania, Włochy, Kanada). 

W literaturze można znaleźć rożne definicje 
jadłowstrętu psychicznego według:

• Szewczuka (1985) – nerwicowy brak 
łaknienia związany ze znacznym zwol-
nieniem czynności fizjologicznych orga-
nizmu, przy jednoczesnej dobrej spraw-
ności psychicznej,

• Jakubika (2002) – celowe dążenie do 
utraty wagi ciała, wywołane i/ lub pod-
trzymywane przez pacjenta, zazwyczaj 
wiąże się z lekiem przed utratą zgrab-
nej sylwetki, a dążeniem do szczupłości 
przybiera często postać idei nadwarto-
ściowej,

• Bilikiewicza (2004) – zaburzenie cha-
rakteryzuje się celową utratą masy ciała 
wywołaną i często podtrzymywaną przez 
pacjenta,

• współczesnego międzynarodowego sys-
temu klasyfikacji ICD – 10 – zaburzenie 
charakteryzujące się celową utratą wagi 
ciała wywołane i/albo podtrzymywane 
przez pacjenta. Jadłowstręt psychiczny 
stanowi niezależny zespół w następują-
cym znaczeniu : kliniczne objawy zespo-
łu, badania katamnestyczne,

• amerykańskiego systemu klasyfikacji 
DSM-IV  – rozróżnia się jadłowstręt  psy-
chiczny na typ restrykcyjny i typ buli-
miczny,

• współcześnie uważa się, że jadłowstręt 
psychiczny obejmuje kilka różnych zabu-
rzeń i podlega podziałowi na postać pier-
wotną i wtórną.

Na świecie notuje się stały wzrost liczby 
przypadków anoreksji. Uważa się, że na ano-
reksję choruje od 0,3% do około 1% populacji, 
w zależności od przyjętych kryteriów.

Według szacunkowych danych, choruje jed-
na na 200 kobiet i jeden na 2000 mężczyzn. 

5 % spośród nich umiera na choroby zwią-
zane z niedożywieniem. 

Choroba ta dotyczy przede wszystkim ludzi 
młodych, w szczególności nastoletnich kobiet. 

Największe zagrożenie zachorowaniem do-
tyczy wieku między 14 - 18 rokiem życia.

Według „Daily Mail”, najmłodszy brytyjski 
pacjent hospitalizowany z powodu anoreksji 
ma trzy lata. Lekarze z Wielkiej Brytanii zaob-
serwowali, że jadłowstręt coraz częściej doty-
ka dzieci poniżej dziesiątego roku życia.

    Wymieniane czynniki ryzyka zachoro-
wania na jadłowstręt psychiczny w literaturze 
to głównie kulturowe (np. ideał szczupłej syl-
wetki, społeczne oczekiwania atrakcyjności ), 
rodzinne (relacje rodzinne, alkoholizm, wystę-
powanie chorób afektywnych)  i indywidualne 
(zaburzony obraz siebie, otyłość, doświadcze-

nie nadużycia seksualnego, chroniczna choro-
ba somatyczna).

Wykonywane zawody zwiększające zacho-
rowanie na anoreksję z związku konieczno-
ścią utrzymywania odpowiedniej wagi ciała to 
przede wszystkim modelki, pływacy, tancerki, 
baletnice, gimnastyczki, dżokeje, aktorki oraz 
cyrkowcy. 

Anorektyczka z Wielkiej Brytani Kate Chilver 
była tak szczupła, że części jej żołądka i jelit 
przestały pracować z powodu braku dopływu 
krwi. 

Christie Swadling z East Gosford jako 8-lat-
ka zaczęła się odchudzać, bo w szkole podsta-
wowej wyzywali ją od grubasek. Nastolatka 
przyznała, że chciała być tak szczupła jak zna-
ne modelki i marzyła o karierze Mirandy Kerr. 
Dziewczyna spożywała tylko 300 kcal dziennie. 

Francuska modelka i aktorka Isabelle Caro 
zagłodziła się na śmierć, modelka o wzroście 
1,64 centymetra, ważyła 31 kilogramów.

Anoreksja również występuje w polskich 
szkołach, uczennice chcą wyglądać jak model-
ki, na przerwach wymieniają się przepisami na 
różnorodne diety odchudzające.  

Do znanych osobowości ze świata kultury, 
mody, które przyznały się do zachorowania na 
anoreksję są między innymi : Nicole Richie, Al-
legra Versace, Jessica Alba, Angelina Jolie, Iza-
bela Miko, Geri Halliwell, Christina Ricci, Nicole 
Scherzing, Alanis Morisette, Victoria Beckham 
(swoją walkę z chorobą opisała w książce „Le-
arning to fly”), Lady Gaga (od 15 roku życia 
cierpi na anoreksję i bulimię).

Precyzyjne określenie zasięgu występowa-
nia tej patologii jest trudne, ponieważ choro-
ba ma często charakter utajony i występuje w 
wielu formach  subklinicznych i niepełnoobja-
wowych.

Objawy anoreksji do pewnego momentu 
zwykle pozostają niezauważone przez otocze-
nie.

U osoby z jadłowstrętem można obserwo-
wać zachowania takie jak spożywanie posiłków 
w samotności, uprawianie intensywnych ćwi-
czeń fizycznych. 

Objawy anoreksji są zróżnicowane często  
o niejednoznacznym charakterze.Dopiero 
znaczna utrata wagi wskazuje bliskim chorej, 
że mają do czynienia z zaburzeniami łaknienia. 

Leczenie anoreksji wymaga pomocy psy-
chiatry, gdyż w rzeczywistości jest to choro-
ba psychiczna, która prowadzi do zaburzenia 
postrzegania samego siebie ponadto pacjenci 
mają duże problemy z właściwymi relacjami 
interpersonalnymi.

W przebiegu anoreksji dochodzi do zmian 
metabolicznych, które mogą prowadzić do 
poważnych zaburzeń biochemicznych, po-
wodujących w konsekwencji dysfunkcje wie-
lu narządów i układów a decydującym czyn-
nikiem jest interakcja pomiędzy cytokinami, 
neuropeptydami i neurprzekaźnikami, znaczna 
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utrata masy ciała z jednoczesnym podwyższe-
niem stężenia czynnika martwicy nowotworu 
(TNF- alfa) i obniżeniem poziomu interleukiny 
2 i 4 (IL2,IL4), indukuje podwyższenie pozio-
mu norepinefryny (noradrenaliny) i obniżenie 
poziomu serotoniny, ważnych neurohormonów  
i neurotransmiterów).

Badania laboratoryjne granulocytów obojęt-
nochłonnych wykazały zmniejszenie zdolności 
adhezyjnych i obniżenie zdolności bakteriobój-
czych. Stany patologiczne w obrębie układu 
immunologicznego, mogą powodować spadek 
odporności organizmu.

U pacjentów chorujących na anoreksję bar-
dzo często stwierdza się zaburzenia elektroli-
towo-metaboliczne, hormonalne, ( wydzielania 
hormonów płciowych i kortyzolu) oraz zabu-
rzenie związane z wytwarzaniem wielu róż-
nych neuroprzekaźników, obniżenie liczby lim-
focytów T w surowicy obwodowej, występuje 
leukopenia, niedożywienie białkowo- kalorycz-
ne a jego częstym powikłaniem są zakażenia, 
zmiany zanikowe tkanek, podwyższone warto-
ści poziomu greliny (hormonu uczestniczącego 
wspólnie z leptyną i insuliną w procesach regu-
lujących łaknienie), u tych pacjentów występu-
ją zaburzenia hematologiczne.

Stwierdza się liczne nieprawidłowości w za-
kresie składu i funkcjonowania szpiku kostne-
go.

Ponadto tętno jest niskie, nieregularne, po-
ziom cukru we krwi jest bardzo niski, rytm pra-
cy nerek zostaje zaburzony, może mieć miej-
sce odwodnienie organizmu, na skutek czego 
pojawia się uczucie pragnienia, występuje za-
trzymanie miesiączki, organizm ogarnia uczu-
cie osłabienia i ciągłego zmęczenia, senności, 
zauważyć można zimne dłonie i stopy.

Występują zaparcia spowodowane zbyt 
małą ilością treści pokarmowej w jelitach, by 
pobudzić ruchy robaczkowe.

Wraz z rozwojem wiedzy i metod terapii 
obserwuje się zmiany w sposobach rozumie-
nia i leczenia zaburzeń odżywiania się. Uważa 
się, że najwłaściwszym standardem postępo-
wania terapeutycznego w przebiegu anoreksji 
powinno być odpowiednie leczenie żywieniowe 
(elementy odżywcze i wysokoenergetyczne, 
aminokwasy, glutamina), wiedza, doświadcze-
nie oraz zaangażowanie i cierpliwość zespołów 
medycznych.Wielu pacjentów wymaga hospi-
talizacji i stałego monitorowania istotnych pa-
rametrów diagnostycznych.

Wyniki dotychczasowych badań nad przy-
czynami i czynnikami ryzyka w rozwoju anore-
xia nervosa są wciąż niejednoznaczne.

Anoreksja to samotność twierdzi psychia-
tra prof. Katarzyna Kucharska. Wyjaśnia,  
że pod wpływem głodówki mózg się zmienia. 
W anoreksji traci się wolność myślenia, wol-
ność wyboru, a spadek wagi przynosi większą 
satysfakcję niż cokolwiek innego w życiu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Goeteborgu 
(Szwecja) zaobserwowali szereg podobieństw 

pomiędzy kobietami chorymi na anoreksję  
a kobietami cierpiącymi na zaburzenia ze spek-
trum autyzmu. Osoby dotknięte jadłowstrę-
tem psychicznym doświadczają też wielu myśli  
i zachowań charakterystycznych dla pacjentów 
z autyzmem - twierdzi współautorka badania 
Louise Karjalainen. 

Kanadyjscy specjaliści twierdzą, że uzyskali 
zachęcające efekty w leczeniu zaawansowanej 
anoreksji przy użyciu tzw. głębokiej stymula-
cji mózgu. Informuje o tym Lancet Psychiatry. 
Metoda ta polega na wszczepieniu elektrod do 
struktur mózgu podejrzewanych o to, że są 
odpowiedzialne za anoreksję. Dr Nir Lipsman 
uważa, że jego badania mogą wykazać, że 
anoreksja jest chorobą mózgu, a nie osobi-
stym wyborem i stylem życia. 

Dr Carrie McAdams z University of Texas 
Southwestern (USA) zwraca jednak uwagę, że 
potrzebne są dalsze próby na większej grupie 
chorych, które potwierdzą, że stymulacja mó-
zgu u osób z anoreksją jest skuteczna i bez-
pieczna.

Od ustalenia rozpoznania do wyleczenia 
anoreksji upływa około 4-6 lat.

Niestety, w procesie zdrowienia zdarzają się 
niepowodzenia i pracę trzeba rozpoczynać od 
nowa. Nie w każdym przypadku dochodzi do 
wyleczenia z choroby. 

Powodzenie terapii zależy przede wszystkim 
od pracy i woli samego chorego. 

Jednym z istotniejszych aspektów terapii 
jest nauczenie się samoakceptacji i wzmocnie-
nie poczucia własnej wartości. 

W sytuacji, gdy stan zdrowia spowodowa-
ny anoreksją nie zagraża życiu, leczenie może 
przebiegać ambulatoryjnie :

• psychoterapia indywidualna, rodzinna  
(w terapii powinna uczestniczyć cała ro-
dzina pacjentki, ponieważ w chorobę za-
angażowani są wszyscy domownicy),

• leczenie farmakologiczne powikłań 
anoreksji (farmakoterapia ma przede 
wszystkim zastosowanie w leczeniu za-
burzeń współistniejących z anoreksją. 
Dotyczy to leków przeciwdepresyjnych, 
przeciwlękowych, nasennych oraz neuro-
leptyków),

• dietetyczne ustalenie zdrowych wzorców 
jedzenia.

Różnorodna oferta leczenia doprowadziła 
do obniżenia się śmier telności w jadłowstręcie 
psychicznym o około 50%.

Wyniki dotychczasowych badań nad przy-
czynami i czynnikami ryzyka rozwoju anoreksji 
są wciąż niejednoznaczne a nauka o zaburze-
niach odżywiania stała się jedną z najintensyw-
niej rozwijających się dziedzin w psychiatrii. 

Literatura u autorki
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Analiza stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego
w zakresie podstawowych informacji o udarze mózgu

Piotr Korzekwa 
mgr piel. Justyna Zych 

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich 15 lat doszło do szybkiego rozwoju technik leczenia udarów mózgu. 

Nowe metody leczenia dają szansę pacjentowi na szybki powrót do sprawności. Nowa definicja 
American Stroke Association (ASA) i American Heart Association (AHA) określa udar mózgu sło-
wem „stroke”, które „odnosi się tylko do trwałego, nagłego, ogniskowego, naczyniopochodne-
go uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu, siatkówki lub rdzenia kręgowego)”. 
Skala problemu związanego z udarem mózgu jest duża. To pierwsza przyczyna niepełnospraw-
ności u osób po 40 r.ż. W 2010 roku na świecie odnotowano 16,9 mln przypadków pierwszego w 
życiu udaru mózgu. W 2012 roku w Polsce według Narodowego Funduszu Zdrowia odnotowano 
93 232 hospitalizacji z powodu udaru mózgu. Całkowity koszt leczenia szpitalnego udaru mó-
zgu w 2010 roku wyniósł 545 050 tys. zł, a koszty ZUS-u związane z niezdolnością do pracy to 
679 049 tys. zł. 

Wiedza w zakresie charakterystycznych objawów 
udaru mózgu pozwala na szybką reakcję chorego 
oraz najbliższych. Udar mózgu to schorzenie wy-
magające natychmiastowej hospitalizacji i wdroże-
nia odpowiedniego leczenia. Charakterystycznymi 
objawami udaru mózgu są niedowład kończyny, 
opadnięty kącik ust, zaburzenia mowy, zaburzenia 
widzenia wskazujące jednoznacznie udar mózgu. 
Do tej grupy symptomów zalicza się także zabu-
rzenia przytomności, zaburzenia czucia, zawroty  
i ból głowy, wymioty. Społeczeństwo powinno je znać  
i w razie ich wystąpienia szukać pomocy medycznej. 
Niestety poziom edukacji medycznej jest niewystar-
czający. 

Zadaniem pielęgniarki jest prowadzenie profi-
laktyki pierwotnej oraz wtórnej udaru mózgu wśród 
obywateli mającej na celu ograniczyć zachoro-
walność na udar mózgu, istotnie wpływać na jego 
przebieg, zakres inwalidztwa po przebytym uda-
rze i śmiertelność z tego powodu. Dzięki znajomo-
ści czynników ryzyka można identyfikować osoby 
z grupy ryzyka oraz odpowiednio szybko wdrożyć 
działania w ramach prewencji. 

Cel pracy
Analiza wiedzy personelu pielęgniarskiego 

uczestniczącego w szkoleniu specjalizacyjnym  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Czę-
stochowie z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego 
i pediatrycznego.

Materiał i metodyka
W pracy użyto jako narzędzie badawczego au-

torskiego kwestionariusza ankiety. Ankieta została 
przeprowadzona anonimowo wśród 97 osób uczest-
niczących w szkoleniu specjalizacyjnym w zakresie 
pielęgniarstwa zachowawczego (2 edycje) oraz pie-
lęgniarstwa pediatrycznego w Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych (OIPiP) w Częstochowie. Re-
spondenci pochodzili z różnych obszarów OIPiP m.in. 
łódzkiej, częstochowskiej, katowickiej. W programie 
obu specjalizacji nie było treści z bloku neurologicz-
nego. Otrzymane dane wprowadzono do programu 
Excel i poddano analizie statystycznej w programie 
Statistica przy użyciu testu chi-kwadrat przyjmując 
poziom istotności statystycznej p-value  <0,005.

Wyniki badań
Grupę badawczą stanowiło 97 osób, w tym 

77,3% byli to uczestnicy szkolenia specjalizacyjne-
go z pielęgniarstwa zachowawczego, a pozostali pe-

diatrycznego. Mężczyźni stanowili 8,2% wszystkich 
uczestników i uczestniczyli tylko w specjalizacji za-
chowawczej. Średnia wieku wszystkich uczestników 
wynosiła 41,4 lata. Największą grupą wiekową były 
osoby między 40-49 r.ż. (60%). Badani najczęściej 
pochodzili ze wsi 38,1% i miasta od 200 tys. do 400 
tys. 22,7%. Wykształcenie wyższe posiadała ponad 
połowa osób, a średnie 37,1%. 

Ponad 60% ankietowanych zna aktualne defini-
cje udarów mózgu. Istotnie częściej właściwej od-
powiedzi udzielały osoby ze specjalizacji zachowaw-
czej (72%) p-value 0,000. Tylko 6,18% badanych 
wie, że uogólnione niedokrwienie mózgu nie jest 
kwalifikowane jako udar mózgu. 

Najczęściej wskazywane objawy udaru mózgu 
to: zaburzenia mowy (80%), niedowład (65,9%), 
opadnięcie kącika ust (53,6%), drętwienie i zaburze-
nia czucia (17,5%), porażenie kończyn (17,5%), ból 
głowy (15,5%), zaburzenia widzenia (13,4%) oraz 
osłabienie mięśni (8,2%). Zawroty głowy wskazano 
w 5,1% odpowiedzi. Zaburzenia mowy, zaburzenia 
widzenia i ból głowy były objawami istotnie najczę-
ściej wskazywanym przez uczestniczki specjalizacji 
pediatrycznej. 

Pełnej prawidłowej odpowiedzi na pytanie doty-
czące niemodyfikowalnych czynników ryzyka uzy-
skano tylko od 33% badanych. Najczęściej wska-
zywano na wiek (80,4%) i płeć (67%). Istotnie 
częściej osoby > 40 r.ż. wskazywały rasę (p-value 
0,025), a osoby ze wsi czynniki genetyczne (p-value 
0,005). W przypadku czynników modyfikowalnych 
prawidłowych odpowiedzi było 77,6% i najczęściej 
wskazywano na nadciśnienie tętnicze, otyłość, cu-
krzycę, palenie tytoniu, migotanie przedsionków, 
alkohol, brak aktywności i dieta. Istotnie częściej 
cukrzycę (p-value 0,04) i migotanie przedsionków 
(p-value 0,034) wskazywały osoby ze specjalizacji 
zachowawczej, a palenie tytoniu (p-value 0,002)  
z pediatrycznej.

Prawidłowy zestaw badań wykonywanych  
w chwili przyjęcia pacjenta wskazało tylko prawie 
30% osób. Najczęściej wskazywano badanie la-
boratoryjne (94,8%), badanie fizykalne (92,8%) 
i tomografię komputerową (87,6%). Rezonans 
magnetyczny, jako badanie w ramach SOR został 
wskazany w 35% przypadków. Istotnie najczęściej 
badanie fizykalne wskazywały osoby ze specjalizacji 
zachowawczej.
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Prawidłową definicję trombolizy wskazało 93,8% 
ankietowanych, a tylko 2 osoby wiedziały o  moż-
liwości podania leku trombolitycznego dotętniczo 
Właściwy lek stosowany w trombolizie wybrało tylko 
23,7% osób, a możliwy czas podania 30,2% bada-
nych. Najczęściej zaznaczonym lekiem była strepto-
kinaza (41,2%), a czasem podania 1-2 godziny od 
wystąpienia pierwszych objawów 35%. Możliwość 
wystąpienia negatywnych skutków udaru mózgu 
wskazało 97% osób. 

W badaniu 80,4% osób wskazało, iż uzyskało kie-
dykolwiek informację o udarze mózgu, a najczęściej 
wymienianym źródłem wiedzy był internet (66,6%), 
prasa (57,7%), telewizja (42,3%) i plakat (25,6%). 
Literaturę i prasę zawodową skazało tylko 10% osób, 
a kursy i szkolenia 2,6% ankietowanych. Na pytanie 
wielokrotnego wyboru o zachowania wpływające na 
wystąpienie udaru mózgu pełnej prawidłowej odpo-
wiedzi udzieliło 58,7% osób, a częściowej 40,2% 
(najczęściej brakowało 1 odpowiedzi). Tylko 30% 
osób zna znaczenie profilaktyki wtórnej. Najczęściej 
wskazywano profilaktykę prozdrowotną jaką właści-
wą do wdrożenia po udarze mózgu. Konieczność ho-
spitalizacji w przypadku wystąpienia TIA wskazało 
84,5% badanych. Ankietowani w 94,8% przypad-
ków uważało, iż wystąpienie kilku czynników ryzyka 
zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Prawi-
dłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi zna 93,8% 
osób, a potrzebę kampanii informującej w zakresie 
udaru mózgu wskazało 97% badanych.

Omówienie/Dyskusja
Udar mózgu to jednostka chorobowa zagrażają-

ca życiu, wymagająca szybkiej pomocy medycznej. 
Zespół pielęgniarski posiadający wiedzę na wysokim 
poziomie może w sposób właściwy i kompetentny 
przyczynić się do szybkiego rozpoznania objawów 
udaru mózgu oraz wdrożenia działań terapeutycz-
nych. Niepokoi fakt niskiego poziomu znajomości 
przez pielęgniarki podstawowych zagadnień związa-
nych z udarem mózgu.

W badaniu własnym najnowszą definicję udaru 
mózgu znało ponad 2/3 badanych. To mniej niż u 
Rosińczuk – Tonderys i wsp. Znajomość klasyfika-
cji uogólnionego niedokrwienia niepokoi ze względu 
na bardzo niski odsetek prawidłowych odpowiedzi. 
W badaniu Yang J. i wsp. definicję TIA znało tylko 
43,8% osób. Wynikać to może obowiązująca przez 
wiele lat definicja WHO została trwale zapamiętana 
i jeszcze nie uaktualniona. [7, 8]

Wszystkie czynniki niemodyfikowalne zna tylko co 
3 badany, a najczęściej wskazywano wiek i płeć. U 
Rosińczuk – Tonderys i wsp. studenci pielęgniarstwa 
wskazywali podobnie. Natomiast w badaniu Rosiń-
czuk i wsp. płeć męską wskazał co 4 badany, a to 
mniej niż w badaniu własnym. Wiedza wśród pielę-
gniarek w zakresie czynników modyfikowalnych we 
własnej analizie była na znacznie lepszym poziomie. 
U Yang J i wsp. 1/3 lekarzy i pielęgniarek wymieniła 
4 i więcej głównych czynników ryzyka i tyleż samo 
nie potrafiło wymienić ani jednego. Najczęściej wy-
mienianymi było nadciśnienie tętnicze, hiperlipide-
mia, cukrzyca, choroby serca i niezdrowy styl życia. 
Podobnie jak w badaniu własnym. U Misiak wiedza w 
zakresie czynników ryzyka była na wysokim pozio-
mie. Dobra znajomość czynników modyfikowalnych 
wynikać może z obecnego nacisku na prewencje cho-
rób cywilizacyjnych mających bezpośredni wpływ na 
wystąpienie udaru mózgu. [7, 9, 8, 10]

Znajomość pełnego pakietu badań wykonywane-
go standardowo w sytuacji podejrzenia udaru mó-
zgu jest na niskim poziomie. Właściwych odpowiedzi 
udzieliło tylko 30% osób, a to znacznie mniej niż 
w badaniu Rosińczuk i wsp. Ankietowani najczęściej 
zapominali o EKG. [9]

Nowe metody leczenia dają szanse pacjentowi na 
powrót do sprawności. Wiedza w zakresie trombolizy 
jest na bardzo niskim poziomie. Jest to niepokojące. 
Największa ilość ankietowanych jako lek stosowany 
w trombolizie  wybrała streptokinazę, niestosowana 
w leczeniu udarów mózgu oraz czas podania leku od 
wystąpienia objawów 1-2 godz. Wymienione lecze-
nie bardziej kojarzy się z postępowaniem w zawale 
serca, a nie udarze mózgu. W badaniu Rosińczuk i 
wsp. wiedza w tym zakresie również była niedosta-
teczna. Tylko 50% osób znało wskazanie do leczenia 
i jego przeciwwskazania bezwzględne. W Yang J. i 
wsp. wskazano na bardzo niski odsetek tromboliz. 
Wyniki pokazały niską świadomość objawów udaru, 
oceny wstępnej stanu chorego i leczenia udaru mó-
zgu. [9, 8]

Znaczenie profilaktyki wtórnej stosowanej po 
zachorowaniu jest ważna w celu ograniczenia po-
wtórnego udaru. Profesjonalna opieka nad chorym i 
rodziną ma obejmować naukę na temat propagowa-
nia zdrowego stylu życia, motywowaniu do stosowa-
nia leczenia, wytworzenia w pacjencie pozytywnej 
postawy wobec choroby, siebie i celów życiowych. 
Wśród ankietowanych tylko co 3 osoba wiedziała 
czym jest profilaktyka wtórna, a 3 na 5 osób wybra-
ło wszystkie prawidłowe zachowania przyczyniające 
się do udaru mózgu. W Yang J. i wsp. wykazano ni-
ską wiedzę w zakresie prewencji wtórnej. Zadowa-
lająca jest świadomość badanych, iż mnogość czyn-
ników ryzyka zwiększa ryzyko udaru mózgu oraz to, 
że TIA jest zespołem chorobowym wymagającym 
hospitalizacji i diagnostyki. [8]

Wiedza zespołu pielęgniarskiego powinna być 
szeroka i szczegółowa w obszarze każdej dziedziny. 
Szczególnie z prewencji chorób oraz sytuacji udziela-
nia pierwszej pomocy w stanach nagłych. Wiadomości 
na ten temat powinny być szerzone w trakcie eduka-
cji zawodowej, a następnie na kursach i szkoleniach 
dokształcających w celu podnoszenia kompetencji  
i uaktualniania zdobytej wiedzy. Z analizy materiału 
badawczego wynika, iż 4/5 ankietowanych uzyska-
ło kiedykolwiek informację na temat udaru mózgu  
i najczęściej wymienianymi źródłami były mass me-
dia. Niepokoi fakt niskiego odsetka informacji na 
szkoleniach oraz po przez literaturę i prasę zawodo-
wą. Wynikać to może z braku zawarcia informacji z 
bloku neurologii w programach kursów oraz niskiego 
odsetka sięgania po prasę i literaturę zawodową.

Prawie wszyscy ankietowani wskazują na potrze-
bę prowadzenia kampanii informacyjnej o udarze 
mózgu. Jest to dobra informacja wskazująca świa-
domość potrzeby zdobywania nowych wiadomości 
w zakresie postępowania i leczenia. W Polsce or-
ganizowane są kampanie i programy edukacyjne. 
Należy jednak rozszerzyć ich zakres na mniejsze 
miejscowości i upowszechnić ich obecność w mass 
mediach i inicjatywach lokalnych.
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rodzinnej na jakość opieki
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Życie ludzkie to ciągły proces komunikacji. Każdy człowiek pragnie zrozumienia, jest 
to niezwykle istotny aspekt ludzkiej egzystencji. Bycie zrozumianym to bliskość, bezpie-
czeństwo, uczucie komfortu i poczucie wspólnoty. Wśród wielu wymogów stawianych 
współczesnej pielęgniarce coraz częściej wymienia się umiejętność komunikowania z 
innymi, a zwłaszcza zdolność terapeutycznego kontaktu z podmiotem opieki. 

Pielęgniarka rodzinna jest osobą z którą 
człowiek zdrowy, chory, zagrożony chorobą, 
niepełnosprawny wchodzi w określoną interak-
cję. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarki nie 
tylko merytorycznego przygotowania w zakre-
sie szeroko rozumianego pielęgnowania, ale 
również w zakresie nawiązywania bliskiego, 
terapeutycznego kontaktu z każdym człowie-
kiem potrzebującym jej pomocy. W kontakcie 
z chorym to właśnie pielęgniarka coraz częściej 
jest tą osobą do której kierowane są pytania, 
wątpliwości, oczekując nie tylko profesjonal-
nej i konkretnej informacji, ale także porady 
czy doradztwa w zakresie zdrowia lub choroby. 
Komunikowanie się w pielęgniarstwie dotyczy 
wielu aspektów. Związane jest zarówno z dzia-
łalnością praktyczną jak i działalnością teore-
tyczną. Właściwa relacja z pacjentem i jego ro-
dziną ma podstawowe znaczenie w przebiegu 
procesu pielęgnowania. 
Nie może być realizo-
wana bez wytworzenia 
przez pielęgniarkę od-
powiedniego klimatu 
ciepła, akceptacji, sza-
cunku, oparcia fizycz-
nego i psychicznego, otwartości i empatii. Ta 
atmosfera musi towarzyszyć podmiotowi opie-
ki od momentu pierwszego kontaktu z pielę-
gniarką, poprzez okres zdrowia, choroby, walki 
z chorobą, do okresu powrotu do zdrowia, a 
nawet do śmierci. 

Kształtowanie terapeutycznych relacji pielę-
gniarki z pacjentem i jego rodziną jest osią-
gane za pomocą komunikowania terapeutycz-
nego. To dzięki niemu pielęgniarka pomaga 
choremu i jego rodzinie w opanowaniu bezrad-
ności, lęku i stresu. Poprzez komunikaty wer-
balne i pozawerbalne pielęgniarka przekazuje 
choremu informacje znaczące dla pozyskania 

jego zaufania, okazuje mu akceptację i szacu-
nek oraz sygnalizuje gotowość pomagania. Ko-
munikowanie się jest wyrazem troski i dbałości 
o pacjenta. Umiejętność słuchania, stwarzania 
odpowiednich warunków do dialogu, współpra-
cy, wsparcia, modyfikacji zachowań, kontakto-
wania się z pacjentem i jego rodziną stanowi 
integralną część pielęgniarstwa. Wspólne roz-
wiązywanie problemów zapewni przyjęcie sa-
tysfakcjonujących rozwiązań zarówno dla cho-
rego jak i dla pielęgniarki. 

Dużo cennych informacji mogą dostarczyć 
komunikaty pozawerbalne. Komunikaty 
te zaświadczą o aktualnym stanie psychicz-
nym pacjenta, jego nastroju, samopoczuciu, 
przebytej chorobie i nastawieniu do otocze-
nia. Komunikaty pozawerbalne przekazywane 
przez dynamikę i statykę ciała pacjenta mogą 

być potwierdzeniem, 
zaprzeczeniem lub 
rozszerzeniem zakre-
su informacji uzyska-
nych dzięki kontak-
tom słownym. W wielu 
jednostkach choro-
bowych, zwłaszcza w 

tych o podłożu przewlekłym prawidłowa inte-
rakcja znacznie podnosi skuteczność terapii. 

Pielęgniarka w procesie komunikowania 
powinna dążyć do uzyskania porozumienia  
i aktywności pacjenta objętego opieką do re-
alizacji wspólnie określonych celów takich jak 
potęgowanie i ochrona zdrowia, przyjęcie od-
powiedzialności za własne zdrowie, czy też 
naprawy zdrowia. Umiejętność prawidłowego 
komunikowania się ma ogromny wpływ na za-
interesowanie podmiotu opieki możliwościami 
uczestniczenia w leczeniu, w samopielęgnacji  
i samoopiece, pokonywaniu bezradności i w 
pobudzaniu do aktywnego uczestnictwa w 

Wspólne rozwiązywanie proble-
mów zapewni przyjęcie satysfakcjo-
nujących rozwiązań zarówno dla cho-
rego jak i dla pielęgniarki.
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przejmowaniu odpowiedzialności za własne 
zdrowie. Aby realizować zadania zawodowe 
jakimi jest kształtowanie relacji terapeutycz-
nych oraz sprostać oczekiwaniom chorych i 
ich rodzin pielęgniarka rodzinna powinna cha-
rakteryzować się humanistyczną postawą, za-
interesowaniem człowiekiem, troską o jego 
dobro, poszanowaniem godności i praw czło-
wieka oraz empatią ukierunkowaną na goto-
wość świadczenia pomocy i opieki. Koniecznym 
jest posiadanie wiedzy o zdrowiu i chorobie, a 
także o czynnikach na nie wpływających, o re-
lacjach międzyludzkich, o sposobach komuni-
kowania się i pozyskiwania zaufania. W trakcie 
interakcji z pacjentem i jego rodziną powinna 
dobierać metody i formy przekazu tak, aby dla 
odbiorcy on był jasny i czytelny, odczytywać i 
interpretować komunikaty zwrotne przewidu-
jąc swoje zachowania w oparciu o odebrane 
komunikaty, stworzyć więź z podmiotem opieki 
i z zespołem terapeutycznym oraz dawać pa-
cjentowi i jego rodzinie wsparcie. Wykonując 
świadczenia zdrowotne w domu pacjenta pie-
lęgniarka musi ocenić możliwości konstruktyw-

nej komunikacji z osobą chorą i zdrową objętą 
przez nią opieką oraz rozpoznać czynniki które 
będą sprzyjać prawidłowym relacjom.

 Pacjenci obejmowani opieką przez pielę-
gniarkę rodzinną są w różnym wieku i mają 
różne wzorce zachowań. Unikalną sytuacją jest 
komunikowanie się z dzieckiem, ponieważ re-
lacja jaką zbuduje pielęgniarka obejmuje tak-
że rodzica lub opiekuna dziecka. Odmienną sy-
tuacją jest postępowanie z nastolatkiem, który 
w trudnym emocjonalnie okresie dojrzewania 
jest szczególnie wrażliwy na brak warunków 
zachowania poufności rozmowy i intymności. 
Kontakt z pielęgniarką rodzinną jest często je-
dynym kontaktem społecznym dla pacjentów 
w podeszłym wieku. Bariery w komunikowaniu 
się z chorym psychicznie stawiają pielęgniarce 
wyzwania którym może ona podołać jeśli oka-
że mu zainteresowanie, szacunek i wsparcie. 
Choroby otępienne wymagają od pielęgniar-
ki zwrócenia uwagi na zgłaszane problemy  
z pamięcią oraz na udzielenie wsparcia rodzi-
nie chorego. 

Bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z pa-
cjentem niesłyszącym wymaga od pielęgniarki 
poznania znaków języka migowego. 

Wymierne korzyści terapeutyczne przynosi 
także prawidłowa komunikacja z pacjentem 
ciężko chorym i umierającym. Osoby ciężko 
chore oczekują od pielęgniarki wsparcia emo-
cjonalnego, dlatego empatia tak charakte-
rystyczna dla zawodu pielęgniarki jest jedną  
z form ułatwiających relacje.

Nawiązywanie kontaktu z osobą chorą nie 
jest łatwe, dlatego bardzo ważne są zdolno-
ści komunikacyjne pielęgniarki środowiskowo-
-rodzinnej gwarantujące pacjentowi i jego ro-
dzinie poczucie bezpieczeństwa. świadczonej 
przez nią opieki. 

Komunikacja w relacji pielęgniarka-pacjent 
będzie skuteczna jeżeli będzie zrozumiała, 
zaakceptowana i zapamiętana. Celem komu-
nikacji i jednocześnie kryteriami komunikacji 
jest klarowność, czyli precyzja wiadomości, 
zrozumienie odnoszące się do stopnia w ja-
kim pacjent pojmuje zamierzone znaczenie 
wiadomości i zgoda oznaczająca wyznawanie 
podobnych wartości lub przekonań na dany 
temat. Przeszkodą w nawiązywaniu satysfak-
cjonującej współpracy z pacjentem może być 
również bariera językowa oraz czas i otoczenie 
w którym odbywa się spotkanie pielęgniarki  
z pacjentem. 

Literatura u autorki
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Urszula Krzyżanowska – Łagowska
Wspomnienie  Pierwszej  Prezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i  Położnych 

„Czy śmierć też podlega tajemnicy ? Na 
pewno. Jest niedopuszczalne, aby chory znaj-
dujący się pod opieką pielęgniarki dowie-
dział się od niej samej o śmierci któregoś  
z innych . Jeśli często się to dzieje, to zwykle dla-
tego, że pielęgniarka sama przejęta, po prostu dla 
ulżenia sobie sieje tę wiadomość. I to ze szczegó-
łami. Ludzie również, i ci chorzy, lubią plotkować 
o śmierci, o agonii, jak kto wyglądał, czy rodzina 
bardzo rozpaczała, a czy ksiądz zdążył na czas.  
„…/ H. Chrzanowska / [ 1 ].  

Są w życiu  trudne chwile, w których  żadne, nawet najpiękniejsze słowa, nie potrafią oddać 
znaczenia chwili, która powstała. Brakuje wtedy słów. Najbardziej  jednocząca  staje się cisza. 
Dzwoniąca w uszach, nakazująca zadumę i skłaniająca do myślenia o skończoności ludzkiego 
życia. Stojący w zadumie człowiek wie, że walka ratująca życie – skończyła się! A  łza, ta skry-
wana i najbardziej prywatna, spływa  po policzkach bezszelestnie,  jakby wiedziała, że nie należy 
zakłócać żałobnej atmosfery. 

Bardzo trudno jest żegnać drugiego człowieka. Z pełną świadomością, że  jest to pożegnanie  
na zawsze. Bardzo trudno jest żegnać naszych  zawodowych przedstawicieli, przyjaciół, liderów, 
tych, których słowa wypowiadane wcześniej, zapadły głęboko w sercu. W bieżącym roku ode-
szło na drugą stronę życia wiele wspaniałych Koleżanek i Kolegów. Wszyscy byli zawodowymi 
profesjonalistami, ludźmi zawodowej pasji, niestrudzonej wędrówki na dyżurowych ścieżkach, 
wspierający, pocieszający, rzetelni, trwający przy człowieku chorym i cierpiącym. 

W czasie minionego, upalnego lata, w gorący sierpniowy dzień, zmarła pierwsza Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – URSZULA KRZYŻANOWSKA - ŁAGOWSKA. Jeszcze przed 
pogrzebem, ukazało się drukiem wiele wspomnień, notatek i informacji o tym kim była i czego 
dokonała zmarła pielęgniarka. Notatki i słowa. Suche fakty i wyliczone osiągnięcia – jak w sta-
tystycznym zbiorze! Bez emocji i refleksji. Najczęściej tyle pozostaje  w dziennikarskiej ocenie, 
gdy piszący  nie zna pielęgniarskiej profesji. Nie zna  i nie zawsze pamięta, co dla dużej grupy 
pielęgniarek i położnych polskich oznaczało „p o w s t a n i e samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych” oraz co oznaczały  pierwsze wybory w samorządzie! A w ślad za tym, samo 
stwierdzenie „P i e r w s z a P r e z e s” - też nie dla całego społeczeństwa polskiego  było ważne. 
Dzisiaj, to już historia! Nasza zawodowa historia, która była tworzona od podstaw, przez wspa-
niałych LIDERÓW. Przez same pielęgniarki i położne znające bardzo dobrze, aktualne problemy  
i potrzeby zawodowych środowisk.

W 1991 roku – wszystko  było PIERWSZE. Pierwsze wybory, pierwsi delegaci, podejmowane 
uchwały i stanowiska. Pierwszy Zjazd okręgowy i pierwszy Zjazd delegatów w Warszawie. Pamię-
tam tamte chwile, pierwszy Krajowy Zjazd ( swój mandat zachowałam na pamiątkę!) podczas 
którego  wybrano Urszulę  Krzyżanowską – Łagowską do pełnienia funkcji pierwszego PREZESA. 
Miałam przyjemność poznać wybraną osobiście. Wiem, że była to wrażliwa i odważna kobieta, 
przepełniona pielęgniarską pasją. Kochająca ludzi i otaczający nas świat z całą niezwykłością 
przyrody i ludzkiego bytu. W relacjach interpersonalnych,  ujmująca ludzi niezwykłą osobowo-
ścią. Waleczna  i skuteczna w starciach z innymi grupami zawodowymi. Praca z ludźmi i dla dobra 
ludzi, stanowiła  motto, życiowej i zawodowej drogi, którą wybrała. 

Będąc zaangażowaną w pracę samorządu zawodowego, mogłam  obserwować  styl  pracy Pani 
Prezes. Przypominam sobie rozmowy, w czasie których dominowała troska o wspólne zawodowe 
dobro i troska o przyszłość każdej polskiej pielęgniarki i każdej położnej. Równocześnie,  wszyst-
ko to, połączone  było z  najwyższą troską o dobro chorego człowieka. 
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Pamiętam, że ubolewała, gdy wskazywano nieraz, na niepotrzebne przejawy braku szlachet-
ności zachowań wśród pielęgniarek. Nie lubiła  ludzkiej małostkowości i negowała nieuczciwość 
i nierzetelność. Odpowiedzialna za wypowiadane słowa, powściągliwa i rozważna. Wspierająca  
i pomocna – oczekiwała podobnych zachowań od innych osób. Zapracowana, zabiegana, zatro-
skana, ale też chętna do wspólnej zabawy w grupie, przy ognisku, przy dobrej muzyce. Nieustę-
pliwa podczas rozwiązywania zawodowych sporów i konfliktów. Zawsze szukała pozytywnych 
stron, w całym gąszczu trudnych prawnych zawiłości, z którymi spotykała się każdego dnia.  

Wiem, że pełnienie tej zaszczytniej funkcji „Pierwszego Prezesa” -  gdy wszystko „było pierw-
sze” - wymagało dużej odwagi, szczególnej determinacji w kontaktach z władzami kraju oraz  
jednoznacznego spojrzenia na wszystkie sprawy zawodowe! Warszawie, tuż po wyborach, nicze-
go nie było … Nie było siedziby, biura Naczelnej Rady, organów samorządowych, radców praw-
nych, personelu, telefonów, dotacji, pieniędzy ze składek, nowego Prawa Wykonywania Zawodu, 
nowego Kodeksu Etyki, specjalizacji pielęgniarskich i wielu, wielu rzeczy, które dzisiaj są i wydają 
się oczywiste!  Moim zdaniem należy o tym pamiętać… 

Dnia 20 października 2011 roku, Pani Urszula Krzyżanowska – Łagowska była gościem kon-
ferencji pt:„Problemy etyczne w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa „  zorganizowanej przez 
ORPiP w Katowicach. Po konferencji, napisała do Magazynu Pielęgniarki i Położnej ciekawy felie-
ton, w całości poświęcony spotkaniu w Łaziskach. [ 2 ] Jako wspomnienie o Zmarłej, przytoczę 
fragment tego felietonu. 

CYTAT: „Ostatni raz byłam w Katowicach chyba ze dwadzieścia lat temu. Jakże było miło, gdy 
spotkałam tam ludzi, którzy z mandatami delegata brali udział w I Krajowym Zjeździe Pielęgnia-
rek i Położnych w 1991 roku. I doprawdy nie wiem jak to się dzieje, że wyglądali jeszcze młodziej 
niż na fotografiach sprzed lat. Co to znaczy postęp techniczny, nie mówiąc już o jakości tych 
ludzi. (-)… Spotkałam także mgr Małgorzatę Lipińską, byłą członkinię prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz pierwszą przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach I kadencji – w świetnej formie fizycznej i nieskazitelnej elegancji. To za jej kadencji 
Izba kupiła i wyremontowała obecny lokal.(-) …W tym miejscu zadaję sobie i Wam pytanie: czy 
jest ktokolwiek z nas, kto powie, że dwadzieścia lat temu wyobrażał sobie to wszystko – bo ja na 
pewno nie! (-) Czy zdajemy sobie sprawę z naszej potęgi oddziaływania społecznego? Czy zda-
jemy sobie sprawę z naszej zasobności materialnej, mądrze i profesjonalnie zarządzanej? Duże 
izby prowadzone i kierowane przez odpowiedzialne władze są w stanie osiągnąć jeszcze więcej, niż 
mogę to sobie wyobrazić. Warunkiem podstawowym jest jednak brak zbyt ostrych konfliktów, wy-
nikających nie ze spornych kwestii merytorycznych a naszych przywar: zawiści, zazdrości, gniewu 
i niczym nie pohamowanych ambicji wodzowskich. Kto tego doświadczył, wie o czy mówię. 

Kochane Ślązaczki, bardzo Wam dziękuję za 
zaproszenie i wspólnie spędzony czas. Jeszcze 
dziś oblizuję się na wspomnienie klusek i modrej 
kapusty. To, co zawsze o Was wiedziałam, to, że 
jesteście mądre i zarazem praktyczne, wiecie, 
co znaczy zasobność i umiecie rozsądnie wyda-
wać pieniądze, że jesteście trochę konserwatyw-
ne, cenicie sprawdzone wartości oraz tworzycie 
znaczącą część korporacji samorządowej”….

Jesteśmy, trudzimy się, pracujemy z pełną 
odpowiedzialnością i odchodzimy… Czas biegnie 
nieubłaganie, wciąż do przodu… Nasz dzień dzi-
siejszy,  już jutro będzie przeszłością, będzie 
historią… Trwajmy, działajmy, pracujmy, wypełniejmy swoje życiowe ścieżki pięknymi planami  
i marzeniami… Przekazujmy zawodowe pałeczki młodemu pokoleniu.  

 A o tych, którzy odeszli już, na wieczny dyżur do Pana Boga – pamiętajmy! 
LITERATURA :
1.Hanna Chrzanowska – „Zagadnienia Etyczne W Pielęgniarstwie Domowym”, Kraków, MOIPiP – 2018r.  
2.Urszula Łagowska – Krzyżanowska  „Kochane Ślązaczki” , MPiP nr 11/2011r, Warszawa. 

Hanna Paszko
członek Komisji Etyki przy NRPiP
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„W trudnych chwilach sercem jesteśmy z Tobą” 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Kole-

żance Katarzynie Tomas  
składają współpracownicy z Oddziału Pneumonologii GCM  

im.prof.Leszka Gieca w Katowicach

  „ Niech pokój wieczny w nowej krainie utuli ból bliskich , 
odpoczywaj po trudach życia, bowiem 
uczynki Twoje za Tobą idą”
Z wielkim bólem i żalem żegnamy Położną Wiesławę Dolot.

Żadne słowa nie utulą bólu po stracie,  
jedynie czas noże złagodzić ten ból.

Wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia składają  
wszystkim którzy opłakują Wiesię

Pielęgniarka Naczelna z  całym Zespołem Pielęgniarskim  
i Położniczym oraz Dyrekcją Górnośląskiego  

Centrum Zdrowia Dziecka  w Katowicach Ligocie.

„Śmierć nie jest kresem żyjemy bowiem w na-
szych dzieciach i następnych pokoleniach”

Wiesiu zawsze pozostaniesz w naszej pamięci ,
Twój uśmiech, radość z życia, oddanie i przyjaźń

pozostanie z nami na zawsze.
A za J. Kochanowskim chciało by się powiedzieć

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było
Jedną maluczką duszą ubyło”

Łączymy się w bólu z rodziną i bliskim, 
którzy cierpią po odejściu naszej Koleżanki Wiesławy Dolot

Pielęgniarka Oddziałowa, Kierownik Kliniki 
 z całym Zespołem

Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

w Katowicach Ligocie

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

Drogiej Koleżance Joannie Sekulle wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci Mamy składają Ko-

leżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 
„Im droższy człowiek, tym większy ból...
lecz wolą Boga jest rozstanie, ale nadzieją w smutku 
jest dusz naszych spotkanie”

Drogiej Koleżance Małgorzacie Grzelak wyrazy 
szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składają 

Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwi-
li, jest zawsze gościem nie na czas….

Pielęgniarce  Pani Joannie Wieczorek  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składają  pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o. 
Wojewódzki Szpital Specjalistycznyw Tychach

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Pielęgniarce Pani Joli Kantorowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają pielęgniarki i położne  MEGREZ Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, po-
zostają na zawsze w naszej pamięci”

Pielęgniarce Pani Grażynie Chojnackiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składają pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistycznyw Tychach

„Nie czas jest nam dany ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Pielęgniarce Pani Renacie Baran  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty  

składają  pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Pielęgniarce Pani Gabrieli Korcjan  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża  

składają pracownicy Centrum Medycznego  
Giszowiec Sp. z o.o.

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia 
i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ukochana 
osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”

Wyrazy szczerego współczucia Naszej Koleżance  
Jolancie Pstraś z powodu śmierci Męża  

składają Z-ca Dyrektora ds Pielęgniarstwa  
Pielęgniarka Oddziałowa oraz personel Oddziału Pediatrii  

Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

kondo l e n c j e
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kondo l e n c j e

Wyrazy głębokiego współczucia  
Pielęgniarce Izabeli Płomińskiej z powodu  

śmierci Mamy składają  
Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  

oraz współpracownicy NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej”

Koleżance Sylwii Łosoń 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Uczestnicy i Kierownik specja-
lizacji Pielęgniarstwo Rodzinne

W roku 2018  pożegnaliśmy 
nasze Koleżanki  Pielęgniarki i Położne

Śp.  Gabriela Kierszykowska
Śp.  Greta  Składanowska
Śp.  Bogusława Dyrbuś
Śp.  Danuta Foremny
Śp.  Ewa Predel

Śp. Wanda Kot
Śp.  Anna Grzyb
Śp.  Ewa Willaume- Pielka
Śp.  Wiesława Dolot

Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi, 
A burze już nam nieraz we znaki się dały – 

Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi 
I wcześniej okrywa purpurą swej chwały



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 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


