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Kalendarium planowanych wydarzeń  
styczeń - luty 2020

04.01.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania  
– IV edycja 

11.01.2020   Zajęcia Akademii Zarządzania  
– III edycja 

16.01.2020   
Posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach 

18.01.2020  Zajęcia Akademii Zarządzania  
– IV edycja 

25.01.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania  
– III edycja

28.01.2020   Posiedzenie Komisji Socjalnej 

01.02.2020  Zajęcia Akademii Zarządzania  
– IV edycja 

06.02.2020   Posiedzenie Komisji Kształcenia 

08.02.2020  Zajęcia Akademii Zarządzania  
– III edycja

15.02.2020  Zajęcia Akademii Zarządzania  
– IV edycja 

20.02.2020  
Posiedzenie Prezydium Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach 

22.02.2020  Zajęcia Akademii Zarządzania  
– III edycja

25.02.2020 Posiedzenie Komisji Socjalnej

Ze szczerego serca w ten piękny czas,  

gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,  

życzymy miłości, bez trosk i złości, 

     a w Nowym 2020 Roku 

      marzeń spełnienia  i pomyślności.

„Aby Święta Bożego Narodzenia  

były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok 

– Dobrym Czasem”. 
(K. I. Gałczyński)

              Życzy Redakcja
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Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Za kilka dni wśród huku fajerwerków i strzelających korków 
szampana, będziemy celebrować nadejście Nowego Roku,  

a wraz z nim – nowych planów, wyzwań 
i nadziei na przyszłość. 

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas 
cudowny czas Bożego Narodzenia. 

Jest to okres, w którym możemy pozwolić sobie na 
chwilę wytchnienia od codziennej gonitwy i obowiązków, 
spędzić czas z rodziną i zastanowić się nad wszystkimi 

sprawami, które tego zastanowienia wymagają…
W tym właśnie cudownym okresie Świąt Bożego 

Narodzenia chciałabym złożyć Państwu najpiękniejsze 
życzenia. Przede wszystkim cudownych chwil 

spędzonych w gronie najbliższych sercu osób, magicznej 
atmosfery, spokoju oraz radości i pogody ducha.
Natomiast w roku 2020 życzę Państwu wszelkiej 

pomyślności w każdym podjętym przedsięwzięciu – zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawodowym, spełnienia Państwa 

marzeń, by nigdy nie brakło Państwu sił do mierzenia się 
z codziennymi wyzwaniami. Mam wielką nadzieję, że 

przyszły rok będzie dla nas wszystkich rokiem pod każdym 
względem szczęśliwym, satysfakcjonującym i owocnym.

Z wyrazami szacunku,
Anna Janik

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katwicach
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Metodą małych kroków po lepsze jutro
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Małymi krokami buduje się najtrwalsze sukcesy” – autor nieznany

Szanowni Państwo, aż trudno uwierzyć, że za kilkanaście dni rok 2019 dobiegnie końca. Po 
drodze czekają nas jeszcze Święta Bożego Narodzenia,, mniej lub bardziej huczny Sylwester i … 
powitamy rok 2020. Biorąc pod uwagę fakt, że 30 marca 2020r. samorząd pielęgniarek i położ-
nych wybierać będzie nowych członków organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach -  właśnie mija czwarty, ostatni rok VII kadencji samorządu – można się spodziewać, że 
przyszły rok będzie niezwykle emocjonujący. Nie oznacza to bynajmniej, że rok 2019 emocjonu-
jący nie był. Wystarczy wspomnieć, pomysł ponownego powołania do systemu kształcenia liceów 
medycznych, czy wprowadzenia do zawodu technika pielęgniarstwa lub możliwości wypełnienia 
braków personalnych na dyżurach pielęgniarskich ratownikami medycznymi. Na szczęście, po-
mysły te nie doszły do skutku dzięki zdecydowanemu protestowi środowiska pielęgniarsko-po-
łożniczego, o czym informowaliśmy Państwa na bieżąco na łamach Biuletynu Informacyjnego 
„Nasze Sprawy”.

Mimo nieustannych „zawirowań” w pielęgniarstwie i położnictwie na szczeblu krajowym, OIPiP 
w Katowicach nie zwalniała tempa. Reagując na sygnały środowiska zawodowego, Członkowie 
poszczególnych organów Izby na czele z Przewodniczącą ORPiP w Katowicach Panią Anną Janik 
oraz pracownikami Biura Okręgowej Izby, starali się wprowadzać wszelkie zmiany, korekty, ulep-
szenia – zarówno w obowiązujących przepisach, jak i w sposobie funkcjonowania Izby. Korzysta-
jąc z faktu, iż jest to ostatni numer Biuletynu w roku 2019, warto zrobić krótkie podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń i zmian, które miały miejsce.

Pierwszą bardzo istotną kwestią było objęcie przez OIPiP w Katowicach prezydencji na rok 
2019 w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,  co oznacza, iż Przewodni-
czącą Forum została Pani Anna Janik (na mocy Uchwały nr 2/2019 ŚFSZZP z dnia 24.01.2019). 
W bieżącym roku odbyły się 4 spotkania Forum, na których poruszane były problemy poszcze-
gólnych samorządów, jak i ogólne problemy osób wykonujących  zawody zaufania publicznego. 
Dotyczyły przede wszystkim kwestii wprowadzania nowych przepisów prawa przez organy wła-
dzy państwowej bez uwzględniania zgłaszanych przez samorząd zawodowy uwag i konkretnych 
rozwiązań opartych na doświadczeniu środowiska, niskiej oceny samorządów w oczach ich człon-
ków, nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych zawodów oraz kwestii 
etycznych tj. tajemnica zawodowa czy odpowiedzialność dyscyplinarna.

Z kolei 5 IV 2019r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja Mazo-
wieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Odpowiedzialność społeczna 
zawodów zaufania publicznego” z udziałem przedstawicieli wojewódzkich forum/porozumień sa-
morządów z całego kraju, zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rado-
miu (obecnie przewodniczącej mazowieckiemu forum).

Podczas panelu dyskusyjnego konferencji dużo uwagi poświęcono kwestii etyki zawodowej 
oraz problemów z zachowaniem tajemnicy zawodowej wobec nacisków władz i służb specjal-
nych, a także dyskryminacji niektórych samorządów przez organy władzy państwowej.

Dużo emocji wzbudziła kwestia rozwoju poszczególnych samorządów – zdecydowana więk-
szość obecnych za chybiony uznała pomysł zaangażowania politycznego samorządów wykazując, 
że i tak przedstawiciele rządu na ogół odcinają się od potrzeb grup zawodowych, z których się 
wywodzą. 

Ogólny wniosek konferencji stanowiło stwierdzenie: „Samorządy zawodów zaufania publicz-
nego winny w jeszcze większym stopniu wzmacniać, strzec i propagować w swojej działalności 
9 Wartości: 1/Godność, 2/Niezależność, 3/Standardy, 4/Ochrona zawodu, 5/Wzmacnianie więzi 
zawodowej, 6/Solidarność, 7/Etos zawodowy, 8/Pozytywny wizerunek zawodu, 9/Niezależność 
polityczna samorządu”.

Biorąc pod uwagę fakt, jak ciężko jest poszczególnym samorządom wpłynąć na organy władzy 
państwowej, by uwzględniły one głos środowiska zawodowego, tym cenniejsze stają się inicja-
tywy tego typu.
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25 III 2019r. miał miejsce XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
podczas którego szanowni Delegaci debatowali i głosowali nad najważniejszymi sprawami sank-
cjonującymi działalność OIPiP w Katowicach w skali całego roku. Najważniejszą kwestią była 
akceptacja wykonania budżetu za rok 2018 oraz prowizorium budżetu na rok 2019, jak również 
zatwierdzenie sprawozdań z działalności  poszczególnych organów Izby. W trakcie Zjazdu poru-
szona została kwestia umiejętności nabywanych przez uczestników Akademii Zarządzania. 

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik wraz z Panią Hanną Dobrowolską – 
Członkiem ORPiP w Katowicach i Kierownikiem Działu Kształcenia OIPiP w Katowicach wyjaśniły, 
iż Akademia Zarządzania powstała w odpowiedzi na liczne sygnały ze środowiska pielęgniarsko-
-położniczego, z których wynikało, że brakuje szkoleń i kursów skierowanych do osób pełniących 
funkcje kierownicze. Pielęgniarki i położne podczas studiów nie nabywają umiejętności w zakre-
sie np. komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi czy negocjacji, ani wiedzy np. o pozyskiwa-
niu funduszy unijnych czy organizacji czasu pracy. 

Poza tym, „Strategia na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (dokument 
opracowany przez Ministerstwo Zdrowia wraz z przedstawicielami środowiska pielęgniarsko-po-
łożniczego”) zawiera zapisy dot. Doskonalenia umiejętności w kwestii zarządzania – Akademia 
powstała również w celu realizacji tych zapisów.

Można śmiało stwierdzić, iż pomysł ten spodobał się członkom Okręgowej Izby gdyż osób 
chętnych do uczestnictwa w Akademii zawsze jest więcej, niż dostępnych miejsc. Obecnie przy-
gotowywana jest jej kolejna edycja i wszystko wskazuje na to, iż nie jest to edycja ostatnia, co 
naprawdę napawa dumą.

20 V 2019r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie miały miejsce uroczyste obchody Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, Wyjątkowo piękna pogoda, radosny nastrój i dobre hu-
mory przybyłych sprawiły, iż było to wyjątkowo udane święto. Nie zabrakło też chwil wzruszenia, 
gdy 249 osób odebrało z rąk Pani Anny Janik statuetki „Diamentowy Czepek” – wyróżnienia przy-
znawanego pielęgniarkom i położnym, których postawa, sumienna praca oraz działanie zgodne z 
etyką zawodową stanowią wzór do naśladowania.

Po oficjalnej części uroczystości zgromadzeni goście obejrzeli spektakl teatralny o treści ko-
mediowej pt. „Kobieta na zamówienie”. Świetny scenariusz, wartka akcja, humor oraz mistrzow-
ska gra aktorska sprawiły, że widzowie bawili się doskonale, co uczyniło ten dzień jeszcze wspa-
nialszym.

W bieżącym roku w Okręgowej Izbie miały miejsce dwie bardzo istotne zmiany, które znaczą-
co wpłynęły na sposób jej funkcjonowania. Pierwszą z nich było wprowadzenie do Regulaminu 
Kosztów Kształcenia zapisu o możliwości sfinansowania członkom Izby udziału w konferencji. 
Oznacza to, iż pielęgniarka/położna chcąca wsiąść udział w danej konferencji nie musi pokrywać 
kosztów udziału z własnych środków, a dopiero potem ubiegać się o ich zwrot, tylko może od 
razu wystąpić do Izby o ich pokrycie. 

Druga zmiana to zatrudnienie w OIPiP w Katowicach psycholog Haliny Radziwołek-Łosik . Pani 
psycholog pełni w Izbie dyżury, podczas których udziela członkom Izby (po wcześniejszym umó-
wieniu wizyty) bezpłatnych porad oraz pomocy psychologicznej.

Niestety, do Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, coraz częściej dochodziły 
sygnały o różnego rodzaju problemach, z którymi borykają się członkowie samorządu. Szcze-
gólnie dużo mówi się o syndromie wypalenia zawodowego, a można się tylko domyślać, o ilu 
sprawach nie mówi się wcale… Szczegółowe informacje dot. umówienia się na spotkanie z Panią 
psycholog znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo, można stwierdzić, że OIPiP w Katowicach ma za sobą udany rok. Zre-
alizowane zostały kolejne wyznaczone cele, wprowadzono niezbędne zmiany, ulepszono to, co 
ulepszenia wymagało. W niniejszym artykule wspomniano zaledwie kilka z nich (szczegółowe 
podsumowanie działalności OIPiP w Katowicach znajdą Państwo w kolejnym numerze Biuletynu), 
ale faktem jest, iż tego typu działań było dużo więcej. Nie da się udoskonalić wszystkiego na 
raz, dlatego idealnie sprawdza się metoda małych kroków, bo idąc wytrwale do przodu, w końcu 
osiąga się zmierzony cel. Pozostaje mieć nadzieję, że rok 2020 będzie dla Okręgowej Izby oraz 
jej członków równie udany.



6

 WYCIĄG 
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 29 października 2019 roku
1. Informacje ogólne:

1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

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

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

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

2.1. Podjęcie 25 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (17P,8A).

2.2. Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wyda-
nia nowego prawa wykonywania zawodu 
(11P,3A).

2.3. Podjęcie 15 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(13P,2A).

2.4. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (7P).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

2.6. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

2.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
grupowej praktyki pielęgniarskiej.

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

3.1. Podjęcie 5 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.

3.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych                w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

3.3. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

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

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmia-
ny uchwały nr 728/2018/VII Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach z dnia 29 sierpnia 
2018 roku w przedmiocie zmiany uchwały 

nr 312/2016/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 kwietnia 2016 roku w przedmiocie wpro-
wadzenia Regulaminu pracy Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowa-
dzenia Regulaminu organizacyjnego kursu 
kwalifikacyjnego, Regulaminu organizacyj-
nego kursu specjalistycznego oraz Regula-
minu organizacyjnego szkolenia specjaliza-
cyjnego (specjalizacji).

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunków, 
jakim powinno odbywać się kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych oraz 
wysokości czynszu za najem pomieszczeń.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty pod obrady XXXVIII Sprawozdawczo 
– Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach. 

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wy-
boru oferty na elektroniczną realiza-
cję głosowania w czasie obrad XXXVIII 
Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.  

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zlecenia 
wydruku biuletynu informacyjnego pn. Ka-
lendarium wyborcze praz formularzy nie-
zbędnych do przeprowadzenia wyborów 
delegatów na XXXVIII Sprawozdawczo-Wy-
borczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach. 

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na turnus leczniczo-rehabilitacyjny - Repty.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3.13. Podjęcie 2 chwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
pożyczki studenckiej.

3.16. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty zaległych składek członkowskich.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 248/2019/VII Prezydium ORPiP                         
w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2019 roku 
w sprawie wytypowania przedstawicieli do 
składów komisji konkursowych w podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP                         
w Katowicach w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

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

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2.  Wnioski z posiedzenia.

 Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 21 listopada 2019 roku
1. Informacje ogólne:

1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

Rady Pielęgniarek i Położnych.
1.4. Informacja Przewodniczącej OKR dla ORPiP o 

wynikach kontroli. 
2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-

wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (6P).

2.2. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (3P).

2.3. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(7P, 2A).

2.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (5P).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z 
powodu zrzeczenia prawa wykonywania za-
wodu.

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
praktyk pielęgniarki.

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

3.1. Podjecie uchwały w przedmiocie zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu położnej na 
okres trwania niezdolności do wykonywania 
zawodu.

3.2. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu po przerwie w wykonywa-
niu zawodu.

3.3. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształce-

nie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych.
3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 

pełnomocnictwa.
3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 

Pełnomocnika ORPiP VII kadencji.
3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 

na turnus leczniczo-rehabilitacyjny – Neuro 
Care.

3.8. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek na raty.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3.10. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.11. Podjęcie uchwały przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdze-
nia zawarcia umowy na najem sali pod ob-
rady XXXVIII Sprawozdawczo – Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty na usługę cateringu na obrady XXXVIII 
Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na organizację oraz dofinansowanie 
szkolenia dla Członków Zespołu ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego.

3.15. Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do 
ORPiP w Katowicach.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie w przed-
miocie wyrażenia zgody na zorganizowanie 
przez Zespół ds. pielęgniarstwa diabetolo-
gicznego szkolenia wyjazdowego nt.: „Stan-
dardy w opiece nad pacjentem z cukrzycą”.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
20 września 2019 roku oraz niestacjonarne-
go posiedzenia w dniu 24 października 2019 
roku.

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 29 listopada 2019 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 Katowi-
cach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posiedze-

nia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych zawiera-
jące informację o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych: 

1) Uchwały Nr 1021/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
 z dnia 29 listopada 2019 roku w przedmiocie wpi-
su do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 1022/2019/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 listopa-
da 2019 roku w przedmiocie wypłacenia „Funduszu 
Integracyjnego”. 

3) Uchwały Nr 1023/2019/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia                  29 
listopada 2019 roku w przedmiocie zakupu kalenda-
rzy na rok 2020.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o spo-
sobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 29 listopada 2019 
roku stwierdzono oddanie 15 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.
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7.11.2019 Kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

7.11.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

8.11.2019 
Konferencja „Mobbing - i co dalej?” organizowana przez Zespół ds. 
mobbingu w Mysłowicach

8.11.2019 Konferencja „Leczenie bólu - jeden cel, trzy drogi”

7-9.11.2019 
Małopolska Konferencja Pielęgniarek i Położnych „Pielęgniarka i Położ-
na 2019” - udział Przewodniczącej ORPiP w Katowicach - Pani Anny 
Janik 

09.11.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - III edycja 

16.11.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - IV edycja 

12.11.2019 
Warsztaty dla położnych organizowane przez Zespół ds. położnych w 
Łaziskach Górnych 

14.11.2019 
Konferencja „Pielęgniarka brzmi dumnie” organizowana przez firmę 
Fresenius MedicalCare i OIPIP w Katowicach

16.11.2019 
VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy Śląskiej 
Izby Aptekarskiej 

18.11.2019 
VIII Bytomskie Obchody Światowego Dnia Wcześniaka - udział Kie-
rownika Działu Kształcenia Podyplomowego - 
Pani Hanny Dobrowolskiej

21.11.2019 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

21.11.2019 
Uroczyste Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka – udział Prze-
wodniczącej PTP ZO w Katowicach - Pani Krystyny Klimaszewskiej 

22.11.2019 XVII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa

23.11.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - III edycja 

25.11.2019 
Posiedzenie Konwentu Przewodniczących - NIPiP w Warszawie - udział 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach - Pani Anny Janik

25.11.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

Kalendarium minionych wydarzeń listopad - grudzień 2019
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26.11.2019 
Konferencja „Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera” organizo-
wana przez firmę Pelargos i OIPIP w Katowicach

26.11.2019 
V Śląska Konferencja Szkoleniowa „Elektrokardiologia dla pielęgnia-
rek i techników medycznych” - wykład „Rozwój zawodowy pielęgnia-
rek” - Anna Janik, Przewodnicząca ORPiP w Katowicach 

27.11.2019 Warsztaty Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego 

27.11.2019 
Uroczyste obchody 100- lecia Administracji Weterynaryjnej Woje-
wództwa Śląskiego - udział Kierownika Działu Kształcenia Podyplo-
mowego - Pani Hanny Dobrowolskiej

30.11.2019 
Spotkanie - X Edycja Dnia Otwartego Notariatu - Izba Notarialna w 
Katowicach 

30.11.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - IV edycja 

03.12.2019 
Spotkanie z Kadrą Zarządzającą, Ośrodek Szkoleniowo - Edukacyjny 
w Łaziskach Górnych

04.12.2019
Uroczysta kolacja wigilijna Zarządu Regionu Śląskiego wraz z Zarzą-
dem Krajowym OZZPiP, kopalnia Guido w Zabrzu - 

05.12.2019 Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach 

07.12.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - III edycja 

09.12.2019 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu 

09.12.2019 
Konferencja z okazji XX - lecia działalności MOPS w Katowicach „Wie-
dza - praktyka - doświadczenie” 

10.12.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych 

11.12.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego 

11.12.2019 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej 

12.12.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego 

14.12.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - III edycja 

17.12.2019 Posiedzenie ORPiP w Katowicach - Spotkanie Świąteczne 

21.12.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - IV edycja
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Konkursy październik - listopad - grudzień 2019 r

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Sl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego  Agnieszka Cylc

Szpital Specjalistyczny  nr 4  w Bytomiu

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii  
z Pododdziałem Udarowym  Karina Sondaj

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii  
i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjiopneumologii Dorota Górniak

SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

• Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Michalina Węgrzyk

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego Beata Szaboń

• Pielęgniarka Oddziałowa Poradni Specjalistycznych  Agnieszka Żydek

• Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego   Bożena Fabiańska 

• Pielęgniarki Oddziału Neurologicznego  
z Pododdziałem Udarowym   Ewelina Chlebek

• Pielęgniarki Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej  Beata Herman

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I   
z Pododdziałem Nefrologicznym Bożena Wowra

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii  
Urazowo Ortopedycznej   Jolanta Pitlok

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii   Izabela Myśliwiec 

• Pielęgniarka Oddziałowa Anestezjologii   Zofia Kowalczyk

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologicznego  
z Pododdziałem Hematologicznym  Beata Migas

• Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Bożena Płocha

 Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Konkursy październik - listopad - grudzień 2019 r

Górnośląskie Centrum Medyczne  im. prof. Leszka Gieca w Katowicach 

• Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału Ortopedii  
i Traumatologii Narządu Ruchu  Wioletta Bała

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii  Joanna Skupińska 

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału   
III Kardiologii Izabela Felińska- Kobus

SP Szpital Kliniczny im. A Mielęckiego w Katowicach  

• Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego  
Oddziału Otolaryngologii  Beata Nazimek

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl z siedziba w Wodzisławiu Sl.

• Położna Oddziałowa Oddziału  
Ginekologiczno - Położniczego  Mirela Dudek

• Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć  Mariola Fijoł

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

Zespół ds pielęgniarstwa onkologicznego  
ORPIP w Katowicach 

zaprasza  na Konferencje Naukowe  w roku 2020 
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Stanowisko Konsultanta Wojewódzkigo w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
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L.dz ESCL/11/2019                                                                               Katowice, dnia 18.11.2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 
 
 Z ogromną satysfakcją pragnę zawiadomić, że w dniu 16 listopada 2019 r. w Katowicach 
odbyło się Walne Zgromadzenie członków Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie, na 
którym podjęto uchwałę o powołaniu nowego Zarządu Stowarzyszenia. 
 Nasze Stowarzyszenie, powołane w 2009 roku, wkracza tym samym w kolejny, bardziej 
zintensyfikowany etap działalności, którego nadrzędnym celem będzie promocja zdrowia oraz 
wdrażanie rozwiązań z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń, związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych, w szczególności poprzez rozwijanie Programu Certyfikacji Czyste 
Leczenie. 
 Zadania jakie chcemy realizować w ramach działalności Stowarzyszenia to rozwijanie  
i propagowanie najwyższych standardów higieny i aseptyki, tworzenie sieci dostępnych Czystych 
Placówek Medycznych, w tym Czystych Gabinetów, Klinik, Szpitali i praktyk o podobnym 
charakterze usługowym, podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie 
ochrony przed zakażeniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kształtowanie 
opinii i ocen w zakresie bezpieczeństwa terapii medycznych, a także podnoszenie świadomości 
społeczeństwa oraz przedstawicieli organów państwowych i samorządowych w zakresie ochrony 
przed zakażeniami. 
 Dodatkowo pragniemy promować placówki medyczne, stosujące procedury Czystego 
Leczenia, wspierać działania naukowe i zawodowe, które uczestniczą w zapobieganiu zakażeniom, 
związanym z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, edukować w zakresie ochrony zdrowia  
i aseptyki, tworzyć bazy danych producentów i materiałów medycznych oraz promować 
producentów, sprzedawców produktów, spełniających wysokie wymagania sanitarne zgodnie  
z Programem Czyste Leczenie TM.  
 Mamy aspiracje, by działalność Stowarzyszenia objęła także współpracę międzynarodową  
w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej w zakresie tematyki ryzyka zakażeń,  
związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 
 Liczymy, że nasza działalność przyniesie wymierne efekty w podnoszeniu standardów 
higieny w szeroko rozumianych podmiotach, świadczących usługi medyczne oraz z ich pogranicza, 
a współpraca z Państwem zaowocuje wymiernymi korzyściami dla pacjentów / klientów tych 
placówek w dobie narastających zagrożeń cywilizacyjnych, w tym zakażeń związanych  
z udzielanymi w nich świadczeniami. 
 
                          Z poważaniem 

                                                W imieniu 
                                                               Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Czyste  Leczenie 

                                                  Prezes 
                                                      dr n. med. Mirosława Malara 
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
i jego Zastępcy

rozmowa z Panią Aleksandrą Liszką
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z różnego rodzaju skargami 
na personel medyczny, kierowanymi na ogół przez pacjentów i ich rodziny do różnego 
rodzaju instytucji: Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, sądów, 
a nawet rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Biorąc pod uwagę zmieniające się 
przepisy prawne oraz fakt, iż pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, ilość 
skarg wzrasta w tempie lawinowym. Zdarza się, iż przedmiot skargi zostaje podchwy-
cony przez media, które błyskawicznie rozdmuchują temat na całą Polskę, nie dbając 
o konsekwencje. Dla osoby oskarżonej o dane przewinienie rozpoczyna się wówczas 
okres medialnej nagonki, publicznego potępienia i społecznego ostracyzmu. I nawet 
jeśli osoba ta zostanie oczyszczona z zarzutów, nikt nie kwapi się, by poinformować 
o tym resztę społeczeństwa, czy choćby przeprosić niesłusznie oskarżoną osobę. Za-
nim jednak nastąpi formalne oczyszczenie z zarzutów, musi zaistnieć szereg procedur 
prawnych przeprowadzonych przez odpowiednie organy. 

W przypadku pielęgniarek i położnych or-
ganem właściwym do wydawania wyroków w 
sprawach, które ich dotyczą jest Okręgowy 
Sąd Pielęgniarek i Położnych, jednak „pierwszą 
instancją” decydującą czy dana skarga przeciw 
pielęgniarce/położnej jest zasadna, jest Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 
W jego gestii należy przeprowadzenie tzw. Po-
stępowania wyjaśniającego  - ustalenie faktów 
i rzeczywistych okoliczności, w których doszło 
(lub nie doszło) do naruszenia przepisów ze 
szkodą dla pacjenta. 

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego 
numeru „Naszych Spraw”, prezentujemy 
Państwu kolejny z cyklu artykułów trak-
tujących o działalności organów Okrę-
gowej Izby. Tym razem, o funkcji Okrę-
gowego Rzecznika i jego Zastępców, ich 
zadaniach, jak i „odbiorze” rzeczników 
w środowisku zawodowym opowie nam 
Pani Aleksandra Liszka, która od dwóch 
kadencji pełni funkcję Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Katowicach.

Joanna Gruca:  Dzień dobry, bardzo mi 
miło, iż mogę porozmawiać z Panią nt. funkcji 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej.

Aleksandra Liszka:  Dziękuję, mnie rów-
nież jest miło. 

JG:  Proszę powiedzieć, na czym polega 
praca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej?

AL:  Praca Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej polega na: prowadzeniu 
postępowań wyjaśniających w sprawach z za-
kresu odpowiedzialności zawodowej. W są-
dzie rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela, 
organizuje dla członków samorządu szkolenia 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej, skła-
da okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne 
sprawozdania z działalności. Są to obowiązki 
wynikające z ustawy o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku.

Ponadto, rzecznik pełni dyżury w biurze 
okręgowej izby (terminarz dyżurów jest do-
stępny na stronie internetowej, jak również 
w  ,,Naszych Sprawach’’).  Do biura Okręgo-
wo Rzecznika wpływają skargi na pielęgniarkę 
lub położną złożone przez pacjenta, jego ro-
dzinę, postronnych obserwatorów, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, 
na podstawie informacji powziętych z mediów 
- wtedy rzecznik podejmuje decyzję z urzędu, 
skarg  koleżeńskich, skarg pracodawcy na pod-
legły personel, lekarzy, Izby Lekarskiej. Otrzy-
mujemy również sprawy z innych województw, 
które przekazuje nam Naczelny Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej.

JG:  Jaką wiedzą merytoryczną i doświad-
czeniem muszą się wykazać osoby pełniące 
funkcje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej i jego Zastępców?

AL:  Pełnić funkcję rzecznika odpowiedzial-
ności zawodowej oraz jego zastępców może 
osoba wykonująca zawód pielęgniarki lub po-
łożnej nieprzerwanie co najmniej od 10 lat. 
Ustawodawca uznał, że jest to minimalny czas 
na nabranie wystarczającej wiedzy i doświad-
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czenia zawodowego, by w sposób właściwy 
móc poprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

Rzecznicy to pielęgniarki i położne na co 
dzień pracujące w placówkach medycznych o 
różnych specjalizacjach, co jest bardzo pomoc-
ne podczas prowadzenia rzeczonych postępo-
wań. Osoba, która zdecydowała się na peł-
nienie funkcji rzecznika jest zobowiązana do 
nieustannego pogłębiania wiedzy nie tylko me-
dycznej, ale i zagadnień prawnych i to pomimo 
niezbędnej pomocy prawników obsługujących 
biuro rzecznika. 

Każda z prowadzonych spraw ma inny cha-
rakter, bo każda skarga jest inna, dlatego 
Rzecznik musi przygotować się indywidual-
nie do każdej z tych spraw. Polega to na za-
poznaniu się z fachową literaturą, zasięgnię-
ciu opinii osób biegłych w danej specjalności. 
Obowiązkiem Rzecznika jest zachowanie ta-
jemnicy dotyczącej prowadzonego postępowa-
nia i wszystkim co się z tym wiąże. Każdy z 
rzeczników oraz osoba prowadząca biuro, na 
początku kadencji, składa w tym celu pisemne 
zobowiązanie. Rzecznik, w wykonywaną pracę, 
„wkalkulowuje” swoje doświadczenie zawodo-
we i życiowe.

JG:  A cechy charakteru?

AL: Rzecznik  powinien posiadać cechy cha-
rakteru takie jak: rzetelność, bezstronność, 
sprawiedliwość, logiczne i analityczne my-
ślenie, nieugiętość, umiejętność opanowania 
swoich emocji. 

JG:  Co z kwestią dyspozycyjności? Ile mniej 
więcej czasu zajmuje Okręgowemu Rzeczniko-
wi Odpowiedzialności Zawodowej wypełnianie 
jego obowiązków?

AL:  Bycie rzecznikiem jest bardzo wyma-
gające, wymaga dużej dyspozycyjności i po-
święcenia swojego prywatnego czasu. Przy-
pominam, że jest to funkcja społeczna! 

Od czterech kadencji, t. j. niemal szesna-
ście lat, pełnię funkcję Rzecznika zawodowe-
go. Pierwsze osiem lat byłam zastępcą rzeczni-
ka , obecnie od ośmiu lat jestem Okręgowym 
Rzecznikiem. Na koniec minionej kadencji pod-
jęłam wysiłek i obliczyłam ile godzin spędzili 
rzecznicy na pracy w biurze podczas przesłu-
chań świadków, oraz pracy nad aktami sprawy 
- było to około 1380 godzin. 

Nie policzyłam czasu spędzonego na rozpra-
wach sądowych w Okręgowej Izbie oraz czasu 
poświęconego na dziesiątki szkoleń prewencyj-

nych w placówkach  medycznych dla pielęgnia-
rek i położnych. Wówczas funkcję rzecznika  
i zastępców pełniło 10 osób. W obecnej kaden-
cji pracę w biurze rzecznika podjęło 20 zastęp-
ców, po drodze „wykruszyły się” 4 osoby. 

W obecnym czasie liczba prowadzonych po-
stępowań znacząco się zwiększyła, równolegle 
biegnie około 60 spraw. Gdybym teraz policzy-
ła godziny spędzone nad analizą akt postępo-
wań wyjaśniających, przesłuchania świadków, 
gromadzenia materiałów dowodowych myślę, 
że nie przesadziłabym mówiąc, iż jest to około 
4 tysięcy godzin pracy wszystkich rzeczników. 
Nie wspominając o czasie spędzonym na szko-
leniach organizowanych dla rzeczników przez 
Okręgowego Rzecznika, Naczelnego Rzeczni-
ka, oraz szkoleniach prewencyjnych. 

Ponadto, rzecznik niejednokrotnie przesłu-
chuje świadków poza biurem rzecznika, są to 
jednostki penitencjarne, środowisko pacjenta, 
placówki medyczne. Sytuacje te nie należą do 
rzadkości i są spowodowane wyjątkowymi oko-
licznościami. Poza tym, rzecznik i jego zastęp-
cy jeżdżą do Naczelnego Sądu, gdzie toczą się 
rozprawy oraz biorą udział w toczącym się po-
stępowaniu przed Sądem Okręgowym.

JG:  Co jest najtrudniejsze w pracy Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej?

AL:  Rzecznik nie może sobie pozwolić na 
sytuacje, które stanowią dla niego trudność, 
tym bardziej podczas wykonywania swoich 
obowiązków nie może sobie pozwolić na zwy-
kłe, ludzkie odruchy, aby materiał przez nich 
przeanalizowany znalazł swoje obiektywne od-
zwierciedlenie podczas końcowego rozstrzy-
gnięcia sprawy. Rzecznik w każdej sytuacji, 
której często nawet nie można przewidzieć, 
musi zachować zimną krew i analityczną wnikli-
wość, a jeśli tego nie potrafi - koniecznie musi 
się tego nauczyć lub zrezygnować z pełnienia 
tej funkcji. Dlaczego? Bo zbyt wiele osób pró-
buje wpływać na decyzję rzecznika, a nawet 
manipulować nim! 

JG:  Jaka była najcięższa sytuacja, z którą 
przyszło się Pani zmierzyć za swoich kadencji?

AL:  Najtrudniejszych sytuacji mogła bym 
wymienić kilka, ale nie wymienię żadnej, po-
nieważ musiałabym ujawnić pewne fakty , któ-
re na tamten czas stanowiły dla mnie pewną 
trudność, a dotyczyły prowadzonego postę-
powania. A tego Rzecznikowi robić nie wolno!  
Każda z tych prowadzonych spraw nauczyła 
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mnie nowego sposobu myślenia, co pobudziło 
mnie do szeroko pojętego rozwoju, zdobywa-
nia nowej wiedzy i umiejętności i dystansu do 
wielu sytuacji.

JG:  Co z kwestiami moralnymi? Jakie dyle-
maty są najczęściej Pani udziałem?

AL:  Kwestie moralne, dylematy…. Gdy 
pierwszy raz czytam nową skargę która wpły-
nęła, wzbudza ona we mnie pewne emocje. 
Odkładam ją na bok. To odłożenie trwa cza-
sem godzinę, a czasem tydzień, po tym cza-
sie ponownie czytam skargę. Czas odłożenia 
skargi na później, jest jedynym czasem moich 
emocji. Gdy wiem, że mam już zdrowy dystans 
Rzecznika, podkreślam: Rzecznika, a nie czło-
wieka/pielęgniarki, decyduję co dalej robić. 
Nadaję tok sprawie, zbieram i analizuję ma-
teriał dowodowy. Na dalszym etapie decyduję 
czy sama prowadzę sprawę, czy przekażę ją 
swojemu zastępcy. Mogę też odmówić wszczę-
cia postępowania.

JG:  A jak reaguje środowisko pielęgniar-
sko-położnicze na funkcję, którą Pani pełni 
oraz na fakt, że w sprawach, którymi się Pani 
zajmuje, musi Pani oceniać postępowanie ko-
leżanek i kolegów?

AL:  W pytaniu dotyczącym reakcji środo-
wiska muszę się odnieść do dłuższego odcinka 
czasu. Zauważam, że środowisko pielęgnia-
rek i położnych jest co raz bardziej świadome 
swojej odpowiedzialności zawodowej. Myślę, 
że jest to podyktowane wieloma czynnikami, 
między innymi rosnącą świadomością ogólną 
wśród naszej grupy zawodowej. Rzecznik ma 
w tym swój udział np. poprzez liczne szkolenia 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej, stara 
się w prosty sposób uświadamiać i przestrze-
gać przed zagrożeniami jakie powstają w pla-
cówkach medycznych - ogólnie rzecz biorąc w 
relacjach między pacjentem i jego rodziną, a 
personelem pielęgniarskim/położniczym. Po-
kłosie wyżej wskazanych problemów czasem 
może trafić - i co raz częściej trafia - do biura 
rzecznika w postaci skargi. Bywa, że rzeczni-
cy są świadkami rozżalenia ze strony naszych 
koleżanek, nawet ataków słownych,  że toczy 
się przeciwko nim postępowanie, że zostały w 
ogóle wezwane na przesłuchania.  Jest to jed-
nak zjawisko które zdarza się co raz rzadziej. 

Chcę podkreślić, że niejednokrotnie okręgo-
wy rzecznik wydaje decyzję o wszczęciu po-
stępowania wyjaśniającego po to by uchronić 
pielęgniarkę, a także oczyścić ją z zarzutów 
wysuniętych przez pacjenta, bądź jego rodzi-

nę. Ta decyzja niejednokrotnie ma pozytywny 
wpływ na dalszą ścieżkę  zawodową, relacje 
w zespole i dobry wizerunek w oczach kadry 
zarządzającej! Pozornie jest to trudna decy-
zja i proces, przez który musi przejść osoba 
wskazana w skardze, jednak po pozytywnym 
zakończeniu postępowania i oczyszczenia z za-
rzutów, satysfakcję ma zarówno osoba wska-
zana, jak i rzecznik. Nawiązując do pytania o 
emocje - rzecznik pozwala sobie w takiej sytu-
acji na chwilę wielkiej radości.

Podsumowując, reakcje są różne, ale z ka-
dencji na kadencję co raz bardziej nasza praca 
znajduje zrozumienie w środowisku.

JG:  Czy łatwo jest się Pani zdystansować 
do pełnionych obowiązków? Czy raczej cięż-
ko jest nie myśleć o sprawach, z którymi ma 
Pani do czynienia pełniąc funkcję Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej?

AL:  Przez pierwsze 8 lat będąc zastępcą 
rzecznika, po pracy w biurze rzecznika roz-
myślałam nad prowadzonym postępowaniem, 
szukałam pomysłów w jaki sposób i w jakim 
kierunku poprowadzić daną sprawę. W kolej-
nych ośmiu latach zauważyłam zmianę, uda-
ło mi się wypracować dystans. Kończąc pracę 
w biurze, kończę analizowanie sytuację, mam 
świadomość tego, że za kilka dni ponownie 
wrócę do sprawy i ,,pochylę się’’ nad nią.  

JG:  Co powiedziałaby Pani osobom, które 
w przyszłym roku będą się ubiegać o funkcję 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej lub jego Zastępców? 

AL:   Nie chcę zniechęcać nikogo do pełnie-
nia funkcji rzecznika lub jego zastępcy, wręcz 
przeciwnie, jednak było by z mojej strony nie-
uczciwe, gdybym nie przypomniała o dyspozy-
cyjności i wymaganym dużym zaangażowaniu 
w pełnieniu tej społecznej funkcji. 

Ta praca ma też drugą stronę medalu jaką 
jest duża satysfakcja z podjętego wyzwania, 
rozwój wielokierunkowy, spotkanie wielu cie-
kawych i wartościowych osób, możliwość wpły-
wania na środowisko pielęgniarek i położnych 
i ich świadomość zawodową. Ma to też bezpo-
średnie przełożenie na poprawę jakości, sze-
roko pojętych relacji w pracy, obejmujących 
personel, pacjentów, rodzin pacjentów i kadrę 
zarządzającą. 

Z całego serca zachęcam pielęgniarki i 
położne do podejmowania pracy w organie 
rzecznika. Nikt kto podjął pracę w którymś z 
organów, a szczególnie w organie rzecznika 
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Studenci Włoskiego Kierunku  
Pielęgniarstwa w Reptach

W pierwszej połowie września bieżącego roku SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Cen-
trum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach gościł dwie grupy studentów kierunku pie-
lęgniarstwa z Włoch.

Wizyta odbyła się zgodnie z umową o współ-
pracy partnerskiej zawartą w dniu 18.09.2018 
roku między Akademią Polonijną w Częstocho-
wie a SP ZOZ „Repty” Górnośląskim Centrum 
Rehabilitacji w Tarnowskich Górach w związku 
z realizacją projektu „Wzbogacenie jakości 
kształcenia wyższego na kierunku pielę-
gniarstwo w Akademii Polonijnej w Czę-
stochowie”. 

Studenci z Włoch mogli zapoznać się ze spe-
cyfiką pracy personelu pielęgniarskiego  
w szpitalu monoprofilowym, którego 
podstawową działalnością jest rehabi-
litacja . Odwiedzili zarówno Oddziały 
Szpitalne jak również Dział Fizjoterapii. 

 W tym miejscu warto dodać, że na bie-
żąco realizowane są wizyty studyjne na 
Oddziałach Rehabilitacji Leczniczej w za-
kresie schorzeń neurologicznych, kardio-
logicznych i urazowo – ortopedycznych 
studentek pielęgniarstwa kształconych 
w Częstochowie. Pielęgniarki specjalistki 
z różnych dziedzin pielęgniarstwa w pro-
fesjonalny sposób przekazywały wiedzę 
adeptkom pielęgniarstwa. Zajęcia prak-
tyczne są ważnym elementem nauki za-
wodu pielęgniarki i korzystnie wpływa-
ją na rozwój kompetencji zawodowych 

 i kwalifikacji przyszłych absolwentów.
 Nasi goście z Włoch byli zadowoleni z wi-

zyty, ponieważ mogli osobiście doświadczyć na 
czym polega praca w zespole: pielęgniarka, fi-
zjoterapeuta, lekarz oraz personel pomocniczy 
medyczny i niemedyczny. Odnieśli się z sza-
cunkiem do wkładanej pracy na rzecz tak cięż-
ko chorych ludzi i efektów jakie ci chorzy uzy-
skują w trakcie kilkutygodniowej rehabilitacji.

(Notatka prasowa)

nie powie w przyszłości ,,… bo te w Izbie to…’’. 
Odkąd ja pracuję społecznie w Samorządzie 
na rzecz naszego środowiska, też już tak  nie 
mówię.   Bo samorząd to MY - WSZYSTKIE 
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE. Serdecznie pozdra-
wiam, zachęcam do wzięcia udziału w wybo-
rach do Samorządu.

JG:   Bardzo dziękuję za przybliżenie nam 
roli i zadań okręgowego rzecznika i jego za-
stępców. Pani słowa na pewno będą wska-
zówką dla niejednej osoby poważnie myślącej 
o pełnieniu funkcji w tym organie okręgowej 
izby.

AL:   Ja również dziękuję.

Jak sami Państwo widzą, praca okręgowe-
go rzecznika i jego zastępców, nie kończy się 

z chwilą opuszczenia Okręgowej Izby. Jest to 
funkcja wymagająca poświęceń i ciągłego po-
szerzania swojej wiedzy. Tylko to może dać 
skuteczną gwarancję rzetelnej oceny danej sy-
tuacji czy rozpatrzenia skargi. Warto podkre-
ślić, iż od decyzji Rzecznika zależy, czy sprawa 
trafi do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych, czy też nie, dlatego tak ważna jest 
dokładna analiza zaistniałych okoliczności.

W kolejnym numerze „Naszych Spraw” 
znajdą Państwo wywiad z Panią Anną Janik – 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach oraz wywiad z Panią 
Barbarą Gardyjas – Przewodniczącą Okręgo-
wego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. Serdecznie zachęcamy do lektury! 
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Kształcenie podyplomowe  
 podsumowanie roku 2019

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

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

Rok 2019 był bardzo intensywny w zakresie kształcenia podyplomowego. Zaplano-
wane kursy i specjalizacje zostały zrealizowane niemal w 100 %. Kilka edycji kursów 
specjalistycznych i kwalifikacyjnych została odwołana z uwagi na małe zainteresowanie  
(3-10 wniosków złożonych w systemie SMK). 

Nadal, oprócz realizacji kształcenia podyplomowego oraz refundacji,  pracownicy Działu 
Kształcenia Podyplomowego zajmowali się systemem SMK w zakresie:

 ¾ Pomoc przy zakładaniu konta
 ¾ Aktywacja konta ( zaakceptowano 7331 kont - stan na dzień 04.12.2019 roku) 
 ¾ Przygotowanie harmonogramów kształcenia
 ¾ Opracowanie planów kształcenia
 ¾ Weryfikacja wniosków na różne formy kształcenia podyplomowego
 ¾ Realizacja zadań wynikających z prowadzenia rejestru podmiotów  prowadzących  kształcenie 
podyplomowe ( zarejestrowano 90 wniosków - stan na dzień 04.12.2019 roku).

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI  
RÓŻNYCH FORM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

SPECJALIZACJE
Specjalizacje

otwarte w roku 2019 Finansowanie Liczba 
uczestników

Pielęgniarstwo Neonatologiczne OIPiP w Katowicach 34

Pielęgniarstwo Internistyczne OIPiP w Katowicach 31

Pielęgniarstwo Chirurgiczne OIPiP w Katowicach 24

Specjalizacje realizowane  
w latach 

2017-2019
Finansowanie Liczba 

uczestników

Pielęgniarstwo Internistyczne OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Ginekologiczne – Po-
łożnicze OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Operacyjne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 29

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i in-
tensywna opieka OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i in-
tensywna opieka Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 30

Pielęgniarstwo Onkologiczne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 25

Pielęgniarstwo Operacyjne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 36
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Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielę-
gniarek OIPiP w Katowicach 34

Pielęgniarstwo Psychiatryczne OIPiP w Katowicach 26

Pielęgniarstwo Ratunkowe OIPiP w Katowicach 26

Specjalizacje zakończone  
w roku 2019

egzamin państwowy zdany  
w 100 %

Finansowanie Liczba 
uczestników

Pielęgniarstwo Internistyczne OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i in-
tensywna opieka OIPiP w Katowicach 40

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i in-
tensywna opieka Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 30

Pielęgniarstwo Onkologiczne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 25

Pielęgniarstwo Operacyjne Dotacja – Ministerstwo Zdrowia 36

Pielęgniarstwo Ginekologiczne – Po-
łożnicze OIPiP w Katowicach 40

KURSY KWALIFIKACYJNE 

Kursy Kwalifikacyjne Liczba edycji
Zrealizowanych  Liczba uczestników

Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek 2 49

Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych 1 29

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Inten-
sywna Opieka 2 73

Pielęgniarstwo Środowiska Nauczania i Wy-
chowania 1 26

Pielęgniarstwo Chirurgiczne 1 28

Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej 2 47

Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek 1 22

Pielęgniarstwo Operacyjne dla położnych 1 21

Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Inten-
sywna Opieka w położnictwie i ginekologii 1 20

KURSY SPECJALISTYCZNE 

Nazwa/Dziedzina kształcenia Liczba edycji
Zrealizowanych Liczba uczestników

Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektro-
kardiograficznego u Dorosłych 11 239

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 9 281

Szczepienia Ochronne dla Pielęgniarek 4 108

Resuscytacja Oddechowo-Krążeniowa No-
worodka 4 89
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Leczenie Ran dla Położnych 3 67

Leczenie Ran dla Pielęgniarek 8 162

Wywiad i Badanie Fizykalne 13 350

Edukacja i Wsparcie Kobiety w Okresie lak-
tacji 2 44

Opieka Pielęgniarska nad Chorymi Dorosły-
mi w Leczeniu Systemowym Nowotworów 2 47

Szczepienia Ochronne dla Położnych 1 29

Monitorowanie Dobrostany Płodu Podczas 
Ciąży i Podczas Porodu 1 11

Edukator w Cukrzycy 1 23

Kursy/Szkolenia (1-2 dniowe) Liczba edycji Liczba uczestników

Obsługa i pielęgnacja portu naczynio-
wego 14 394

Przymus bezpośredni 11 328

Szkolenie dla pielęgnia-
rek medycyny szkolnej Liczba edycji Liczba uczestników

Cukrzyca dzieci i młodzieży 1 35

Próby samobójcze dzieci i młodzieży 1 34

Profilaktyka próchnicy dzieci i mło-
dzieży ( Fluoryzacja) 1 13

Szkolenia „miękkie” Liczba edycji Liczba uczest-
ników

Mobbing, Zarządzanie, Komunikacja, Negocjacje, 
Trudny pacjent, Rozwiązywanie konfliktów 150 2000

Akademia Zarządzania Liczba edycji Liczba 
uczestników

Cykl wykładów dla kierowniczej kadry pielęgniar-
skiej i położniczej oraz osób zainteresowanych tema-
tyką zarządzania i organizacji pracy

2 39

Wnioski o refundację kosztów kształcenia
Liczba pozytyw-
nie rozpatrzo-

nych wniosków

Refundacja kosztów kształcenia za odpłatne kursy i specjalizacje reali-
zowane u innego organizatora kształcenia 1063

Refundacje udziału biernego w konferencjach, zjazdach, sympozjach, 
kongresach UDZIAŁ CZNNY 1

Refundacje udziału biernego w konferencjach, zjazdach, sympozjach, 
kongresach UDZIAŁ BIERNY 244

Stypendia 40
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Przedpłata za udział w Konferencjach organizowanych lub współorga-
nizowanych przez OIPiP w Katowicach:
1. Międzynarodowy Kongres „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń 
rogówki"
1. II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego
1. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa,  Położna 2019
1. Konferencja Mobbing i co dalej 

53
93
44

120

Pozostałe przedpłaty za inne konferencje i sympozja 92

             Wysokość refundacji wyniesie w roku 2019 – ponad 2 mln zł.

Wszystkie planowane w roku 2020 kursy oraz specjalizacje zamieszczane będą  
na bieżąco w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

SPECJALIZACJE ZAKOŃCZONE SUKCESEM !!!
Hanna Dobrowolska 

Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach 
Doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że wszystkie specjalizacje organizo-
wane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zakończyły się ogromnym 
sukcesem – zdawalność po raz kolejny wyniosła 100 % !!! 

Pragniemy złożyć ogromne podziękowania wszystkim kierownikom specjalizacji, za ich wkład 
oraz przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego. Państwa wiedza, doświadczenie, 
 a zarazem pasja nauczania i poświęcenie sprawiło, iż wszyscy pojechali na egzamin państwowy 
perfekcyjnie przygotowani, czego efektem są uzyskane tytuły specjalistów. 

Ogromne podziękowania całej kadrze dydaktycznej, która przekazała specjalistyczną wiedzę 
w zakresie poszczególnych dziedzin specjalizacji. 

Nasz wspólny sukces nie byłby możliwy bez przychylności Dyrektorów placówek, w których 
odbywały się zajęcia stażowe. Państwa wkład jest nieoceniony.

Wszystkim uczestnikom specjalizacji, teraz już SPECJALISTOM, składamy ogromne gratu-
lacje i życzymy aby uzyskane kwalifikacje dały poczucie pewności i  stabilizacji zawodowej oraz 
były kolejnym etapem dalszego rozwoju.

Specjalizacje organizowane przez OIPiP w Katowicach,  
zakończone w roku 2019 egzaminem państwowym:

1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek ( środki własne)  – kierownik spe-
cjalizacji dr n. o zdr. Dorota Kaziród

1. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek ( środki ministerialne)  – kierownik 
specjalizacji dr n. o. zdr. Ewa Mazur

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka ( środki własne)  – kierownik 
specjalizacji mgr Bartosz Szczudłowski

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka ( środki ministerialne)  – 
kierownik specjalizacji mgr Jolanta Sałata

1. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek ( środki ministerialne)  – kierownik 
specjalizacji mgr Małgorzata Maślanka

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze dla położnych ( środki własne) – kie-
rownik specjalizacji mgr Joanna Kuźnik
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Pielęgniarstwo w Niemczech – łatwiejsze,  
niż w Polsce?

Wywiad z Panią Katarzyną Skowronek, pielęgniarką Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w niemieckim szpitalu klinicznym.

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma” – jest to powiedzenie bardzo stare, ale nadal jak 
najbardziej aktualne, zwłaszcza jeśli dotyczy ono kwestii pracy/mieszkania za granicą. Często 
wydaje nam się, iż kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Kanada czy USA są kraja-
mi powszechnie dostępnego dobrobytu, niemałych zarobków i wysokiego poziomu życia. Biorąc 
pod uwagę ogrom emigracji z jakim mamy do czynienia od przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej (1 V 2004r.), śmiało można pokusić się o stwierdzenie, iż każdy z nas ma znajomych lub 
krewnych, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. Te osoby często są postrzegane jako 
ci, „którym się udało”, a świadczyć o tym mają funty, dolary czy euro, w których otrzymują wy-
nagrodzenie. Opinia ta często jest nad wyraz krzywdząca, bo poza nielicznymi wyjątkami, każdy 
sukces okupiony jest ciężką pracą i wieloma wyrzeczeniami. Mówiąc nieco kolokwialnie: „nie ma 
nic za darmo”. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, a sporo młodych ludzi wierzy, że „jakoś 
sobie poradzi” i decyduje się na wyjazd. Wychodzą z założenia, że nawet jeśli praca nie będzie 
łatwa, to przynajmniej pensja będzie tam lepsza, niż w kraju. 

Tego typu myślenie można zauważyć też u 
sporej części polskich pielęgniarek i położnych, 
które nierzadko decydują się na wyjazd zaraz po 
ukończeniu studiów, a czasem nawet w trakcie 
nauki. Najczęściej obieranym kierunkiem emi-
gracji są kraje europejskie, choć zdarzają się 
wśród nich tak egzotyczne miejsca jak Arabia 
Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
choć należy to do ogromnej rzadkości.

W niniejszym artykule swoją wiedzą i do-
świadczeniem podzieliła się z nami Pani Ka-
tarzyna Skowronek, która od 5 lat mieszka w 
Niemczech w Hamburgu, gdzie ukończyła stu-
dia pielęgniarskie, a obecnie pracuje na pełen 
etat w Szpitalu Klinicznym na Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii.

Joanna Gruca: Dzień dobry, dziękuję, że 
znalazła Pani czas na rozmowę.

Katarzyna Skowronek: Witam serdecz-
nie, jest mi bardzo miło.

Joanna Gruca: Na początek, proszę powie-
dzieć, jakie wymagania należy spełnić, by roz-
począć w Niemczech studia na kierunku pielę-
gniarstwo?

Katarzyna Skowronek: Do rozpoczęcia 
studiów wymagane jest wykształcenie śred-
nie, list motywacyjny, zaświadczenie o odbyciu 
praktyki w pielęgniarstwie oraz zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia 
zawodu. W przypadku cudzoziemców konieczne 
jest jeszcze zdanie egzaminu językowego w in-
stytucie Goethego - wymogiem jest posiadanie 
certyfikatu znajomości języka na poziomie C1. 

JG: Jak wygląda system kształcenia pielę-
gniarek na poziomie szkolnictwa wyższego? 

KS:  Na początku trzeba zaznaczyć, że stu-
dia wyższe na kierunku pielęgniarstwo nie są 
w Niemczech regułą, wręcz można powiedzieć, 
że stosunkowo niewiele pielęgniarek wybie-
ra tą drogę kształcenia. Silnie zakorzenione 
jest tu jeszcze kształcenie na poziomie szko-
ły zawodowej, która trwa 3 lata. Studia trwają  
4 lata (8 semestrów) i odbywają sie w systemie 
dualnym tzn. jest to połączenie kształcenia na 
poziomie uczelni wyższej i szkoły zawodowej. 
W ciągu tych 4 lat miałam zajęcia, z różną czę-
stotliwością - w zależności od semestru - za-
równo w szkole zawodowej, jak i na uczelni. 

Szkoła zawodowa podlegała szpitalowi, w 
którym byliśmy zatrudnieni, przekazywała 
nam głównie wiedzę praktyczną z zakresu pie-
lęgniarstwa i medycyny niezbędną do opieki 
nad pacjentem oraz organizowała nam prak-
tyki. 

Uczelnia wyższa była bardziej odpowiedzia-
lana za część teoretyczną i rozwój naszych 
socjalnych/naukowych kompetencji, tam też 
uczyliśmy się między innymi metodologii ba-
dań naukowych, teorii pielęgniarstwa, komu-
nikacjii, studium przypadku, prawa w systemie 
opieki zdrowotnej, prewencji i poradnictwa 
zdrowotnego.

JG:  W Polsce, by ukończyć studia należy 
napisać i obronić pracę licencjacką/magister-
ską oraz zdać egzamin praktyczny w centrum 
symulacji. A w Niemczech?
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KS:  Można powiedzieć, że ja musiałam 
zdać trzy egzaminy. Po pierwsze, napisać pra-
cę (bez oficjalnej obrony, jak to jest w Polsce), 
po drugie – zdać egzamin ustny, a po trzecie - 
zdać egzamin praktyczny na oddziale. 

JG:  Czy kończąc studia czuła się Pani do-
brze przygotowana do podjęcia pracy w zawo-
dzie?

KS:  W moim odczuciu tak, ale głównie wy-
nikało to z własnego zaangażowania i ciężkiej 
pracy już podczas trwania studiów.  

Przez 3 lata pracowałam jako pomocnik pie-
lęgniarki w ośrodku domowej wentylacji me-
chanicznej (Beatmungsheim). W miesiącu ro-
biłam tam 5 dyżurów i to wszystko odbywało 
sie w ramach tzw. MiniJob w weekendy.

Kolejnym aspektem, był dobór praktyk. 
Były praktyki obowiązkowe, ale też takie które 
mogliśmy sobie sami wybrać. Ja zawsze wy-
bierałam praktyki związane z intensywną tera-
pią i też tam zdałam mój egzamin praktyczny. 

JG:  Proszę opisać, jakie uprawnienia i za-
kres obowiązków ma niemiecka pielęgniarka.

KS:  Myślę, że zakres uprawnień i obowiąz-
ków polskiej i niemieckiej pielęgniarki jest 
podobny. Jedyne co nie jest regułą i co mnie 
też osobiście bardzo zaskoczyło to kwestia po-
bierania krwi i zakładania wkłucia dożylnego. 
W Polsce jest to obowiązek pielęgniarki, a w 
Niemczech lekarza, chociaż w niektórych klini-
kach czynność ta podlega delegacji. Poza tym, 
wszystkie leki podajemy na podstawie zlecenia 
lekarza. 

JG:  Czy orientuje się Pani jakie przepisy 
prawa regulują pracę pielęgniarki w Niemczech 
i czy te przepisy są powszechnie znane?

Tak, istnieje tzw. Berufsordnung, czyli prze-
pisy prawa, które regulują wykonywanie za-
wodu pielęgniarki. Wyżej wymione przepisy 
są ustalane na szczeblu lokalnym i dotyczą 
pielęgniarek, które pracują w danym kraju 
związkowym (Bundesland). Poza tym, istnieje 
tzw. Krankenpflegesetzt – są w nim zawarte 
wszystkie wymogi dotyczące kształcenia oraz 
przyznawania prawa do wykonywania zawodu. 
Ten dokument jest respektowany na terenie 
całych Niemiec. Przepisy prawa powinna znać 
każda pielęgniarka, można je znaleźć bez pro-
blemu w internecie. 

JG:  A jak wygląda kwestia wynagrodzenia 
pielęgniarki w Niemczech? Czy jest adekwatne 
do wykonywanej pracy? 

KS:  Podobnie jak w Polsce, pielęgniarstwo 
jest uznawane za zawód mało atrakcyjny i 
mało lukratywny. Ja osobiście uważam, że ko-

relacja między pracą jaką wykonujemy a za-
robkami, nigdy nie będzie adekwatna. Powiem, 
z własnych obserwacji, że początkująca pielę-
gniarka w Hamburgu „na start” otrzymuje tak 
ok. 1700-2000€ na miesiąc (pracując na cały 
etat). Mówię tutaj o pielęgniarce zatrudnionej 
w szptalu. Zarobki tutaj sa dosyć silnie uzależ-
nione od regionu Niemiec, w którym się pra-
cuje, stażu pracy, miejsca zatrudnienia i jego 
formy.

JG:  Pracuje Pani na oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii w szpitalu klinicznym. Jak 
wygląda typowy dzień Pani pracy?

KS:  Każdy dzień pracy zaczyna się od 
„przydzielenia” pacjentów i rozmowy z pielę-
gniarkami z poprzedniej zmiany. Na wstępie, 
trzeba zapoznać się z sytuacją danego pacjen-
ta, dokonać pierwszych obserwacji oraz prze-
prowadzić kontrolę techniczną urządzeń w po-
koju pacjenta. 

Np. na dyżurze porannym podajemy pierw-
sze leki, bierzemy udział w wizycie lekarskiej, a 
po zakończonej wizycie spotykamy sie wspól-
nie z lekarzem, żeby omówić plan dnia. Lekarz 
informuje nas jakie zabiegi medyczne, diagno-
styczne, cele są na dany dzień dla pacjentów 
przewidziane. 

Następnie, przeprowadzamy pielęgnację 
ciała, przygotowujemy łóżko chorego, przpe-
rowadzamy zabiegi profilaktyczne, zmieniamy 
opatrunki, bierzemy udział w procedurach me-
dycznych, monitorujemy cały czas parametry 
życiowe pacjentów, farmakoterapię. Obsługu-
jemy respiratory, perfuzory, hemofiltrację. 

Jesteśmy zobowiązane do brania udziału 
w akcjach ratunkowych na terenie szpitala. 
Najczęściej pod koniec dyżuru przygotowuje-
my materiały, leki dla pacjentów na następną 
zmianę i wypełniamy dokumentację medycz-
ną, której jest dość sporo i „przekazujemy” dy-
żur następnej zmianie.

JG:  Czy zdarzyło się Pani podjąć akcję ra-
tującą pacjentowi życie? Czy w ogóle może 
Pani przeprowadzić taką akcję samodzielnie?

KS:  Takie akcje trzeba przeprowadzać na-
tychmiastowo, nie bacząc na to, kto akurat jest 
obok. W nagłych stanach zagrożenia życia, np. 
przy zatrzymaniu krążenia pielęgniarka podej-
muje resuscytację krążeniowo -oddechową i 
informuje cały zespól przez naciśnięcie alarmu 
albo poprzez krzyk. Lekarz jest odpowiedzialny 
za przebieg takiej akcji, od momentu przybycia i 
daje zlecenia dotyczące podania leków. Do tego 
czasu za przebieg akcji odpowiada zespół pie-
lęgniarski. U mnie na oddziale wszystko dzieje 
sie w mgnieniu oka, a wszystkie materiały są 
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na wyciągnięcie ręki. Inne pielęgniarki muszą 
najpierw poinformować zespół ratunkowy. 

JG:  W Polsce nadzór nad kształceniem po-
dyplomowym pielęgniarek i położnych sprawu-
je Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz 
z izbami okręgowymi. Czy w Niemczech istnie-
je tego typu instytucja?

KS:  Niestety, w Niemczech tylko 3 kraje 
związkowe (Bundesländer) posiadają instytu-
cję tego typu. Biorąc pod uwagę fakt, że Repu-
blika Federalna Niemiec jest podzielona na 16 
krajów związkowych, widać wyraźnie, iż jest to 
bardzo niewielka ilość. Niemieckie pielęgniar-
stwo jest dopiero w drodze do profesjonaliza-
cji. 

JG:  A związki zawodowe?
KS: Tak, mamy związki zawodowe. W szpi-

talu są specjalnie do tego powołane koleżanki, 
które pomagają nam w sytuacjach problema-
tycznych, kwestiach prawnych, reprezentują 
nasze interesy przed pracodawcą itp.

JG:  Na pewno słyszała Pani, iż w Polsce 
pielęgniarek jest obecnie dramatycznie mało, 
co grozi załamaniem systemu ochrony zdrowia 
w zakresie opieki pielęgniarskiej w niedługim 
czasie. Jak wygląda sytuacja w Niemczech?

KS:  Sytuacja w Niemczech jest podobna. 
Brakuje pielęgniarek, wiele młodych ludzi nie 
ma chęci, by podejmować ten zawodu, spora 
ilość pielęgniarek nie chce już pracować przy 
łóżku chorego albo próbuje zmienić zawód. 
Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w do-
mach opieki dla seniorów. Niemiecki rynek 
pracy próbuje obecną sytuację - do pewnego 
stopnia - kompensować zatrudnianiem zagra-
nicznych pielęgniarek i pielęgniarzy, dlatego 
też dyżury w międzynarodowym składzie nie 
należą do rzadkosci. Mimo wszystko, to tylko 
kropla w morzu potrzeb.

JG: Co powiedziałaby Pani osobom, które 
rozważają studia pielęgniarskie i pracę w tym 
zawodzie w Niemczech?

KS:  Rynek pracy czeka z otwartymi ra-
mionami na każdą osobę, która chce podjąć 
kształcenie albo pracę w tym zawodzie. Radzi-
łabym przyszłym koleżankom - zanim rozpocz-
ną tutaj studia, szkołę zawodową czy pracę 
-  żeby naprawdę dobrze nauczyły się języka, 
bo doświadczenie jakim jest emigracja i inte-
gracja w nowym środowisku, to dla wielu osób 
ogromny stres sam w sobie. Do tego mówimy 
o zawodzie, w którym komunikacja jest kwe-
stią podstawową. Niemniej, osobiście uważam, 
że zawód pielęgniarki jest tak satysfakcjonu-
jący, że warto pokonać wszelkie trudności, by 
móc go wykonywać. 

JG:  Bardzo Pani dziękuję. Jestem pewna, 
że dla wielu osób ten wywiad stanowi odpo-
wiedź na nurtujące ich pytania.

KS:  Ja również dziękuję za możliwość po-
dzielenia się z koleżankami i kolegami po fachu 
swoją wiedzą. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś 
pytania, podam swój adres e-mail: umbrae@
interia.eu. Na pewno odpiszę na każdą wiado-
mość i z chęcią podzielę się swoją wiedzą.

JG:  Jeszcze raz bardzo dziękuję.
KS:  Nie ma za co. Serdecznie pozdrawiam 

wszystkie koleżanki i kolegów!
Jak sami Państwo widzą, by zostać pielę-

gniarką w Niemczech, również trzeba spełnić 
szereg warunków formalnych, jednak wyraźnie 
widać, iż niemiecki system kształcenia pielę-
gniarek, różni się od kształcenia w Polsce. W 
Niemczech ogromny nacisk kładzie się na na-
ukę umiejętności praktycznych, już od pierw-
szego tygodnia nauki, ale faktem jest to, że 
bez ciężkiej pracy i własnego zaangażowania, 
nie zajdzie się daleko.

Ciekawe jest to, że w kraju tak „sformalizo-
wanym”, jakim jest Republika Federalna Nie-
miec, nie ma instytucji takiej, jak Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych (wraz z izbami 
okręgowymi), która zajmowałaby się sprawa-
mi pielęgniarek i położnych  oraz reprezento-
wała ich interesy na szerszym forum.

Na marginesie, muszę dodać, iż Pani Skow-
ronek była pod wrażeniem tego, jak szeroką 
i kompleksową działalność prowadzą Izby, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o kształcenie ich człon-
ków oraz zakres pomocy socjalnej. Bardzo 
pozytywnie odebrana została też działalność 
wydawnicza środowiska pielęgniarsko-położni-
czego w postaci „Magazynu Pielęgniarki i Po-
łożnej”, Biuletynu „Nasze Sprawy”, przepisów 
prawnych itp. 

Pani Skowronek z żalem przyznała, iż nie-
mieckie pielęgniarki są w dużej mierze „zdane 
same na siebie”, a wiele z nich wyraziło opinię, 
że chętnie oddawałoby 1% swojego wynagro-
dzenia na rzecz instytucji, która wspierałaby je 
choć w połowie tak skutecznie, jak instytucje 
samorządu pielęgniarek i położnych w Polsce. 
Śmiało można więc stwierdzić, iż polskie śro-
dowisko pielęgniarsko-położnicze ma powody 
do dumy. 

[Dyrekcja szpitala, z którym Pani Skowro-
nek pozostaje w stosunku zatrudnienia, nie 
wyraziła zgody na podanie jego szczegółowych 
danych, ani na publikację zdjęć w niniejszym 
artykule – inf. red.]



26

Znowu ta gorączka …

Mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej, Szpitalny  

Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

W medycynie terminem gorączka (z łac. febris – gorączka lub ferveo - ere – wrzeć, 
gotować) określa się zaburzenie termoregulacji przejawiające się podwyższeniem 
temperatury ciała powyżej 38 st. C. Gorączka. Słowo budzące lęk u prawie każdego  
z nas. Objaw współtowarzyszący wielu jednostkom chorobowym. Traktowana jak zło 
konieczne, które natychmiast należy zablokować. Tymczasem tak naprawdę gorączka 
jest naszym sojusznikiem w walce z chorobą. Oczywiście pod warunkiem, że jest ona 
kontrolowana.

Zjawisko termoregulacji w organizmie
Termoregulacja jest jedną z funkcji home-

ostazy i polega na utrzymaniu równowagi mie-
dzy temperaturą panującą w ustroju a tem-
peraturą środowiska zewnętrznego. Człowiek 
należy do organizmów z grupy homojotermicz-
nych, czyli takich, które posiadają zdolność 
utrzymywania stałej temperatury wnętrza cia-
ła w wąskich granicach (37+/-0,8 st.C) pomi-
mo wahań temperatury środowiska zewnętrz-
nego w szerokim zakresie. Temperatura ciała 
regulowana jest przez ośrodek termoregulacji 
umiejscowiony  w podwzgórzu. Przednia część 
podwzgórza zawiera ośrodek termostatyczny 
(termostat biologiczny) odpowiadający za eli-
minowanie ciepła. Procesy w nim zachodzące 
związane są ze zjawiskiem zmniejszania pro-
dukcji ciepła poprzez rozszerzenie naczyń skóry 
oraz uruchomienie procesu pocenia się. Nato-
miast w tylnej części podwzgórza umiejscowio-
ny jest ośrodek zachowania ciepła. Odpowiada 
on za regulację procesów utrzymywania ciepła 
i jego wytwarzania. Oddziałuje on na organizm 
poprzez reakcje odruchowe na zimno, takie jak 
drżenia mięśniowe i kurcz naczyń (zachowanie 
ciepła oraz wzrost jego produkcji). 

Mechanizm powstawania gorączki
Zjawisko gorączki pojawia się z chwilą wzro-

stu wartości punktu nastawczego termoregula-
cji w podwzgórzu. Wówczas neurony ośrodka 
naczynioruchowego aktywują się co w efekcie 
prowadzi do skurczu naczyń i odpływu krwi z 
obwodu do narządów wewnętrznych. Zmniej-
szeniu ulega utrata ciepła przez skórę zaś sam 
pacjent ma wrażenie zimna – występują wów-
czas dreszcze. Procesy te (zwężenie naczyń w 
celu oszczędzania ciepła i wytwarzanie ciepła 
poprzez dreszcze i zwiększoną termo genezę 
niezwiązaną z drżeniem) utrzymują się do mo-
mentu, aż temperatura krwi opływającej neu-
rony podwzgórza podniesie się do poziomu, na 
jaki został „zaprogramowany” termostat we-
wnętrzny organizmu. Z chwilą osiągnięcia tego 

stanu podwzgórze utrzymuje podwyższoną 
temperaturę organizmu w oparciu o te same 
mechanizmy regulujące temperaturę w fazie 
bezgorączkowej do momentu ustawienia punk-
tu nastawczego podwzgórza na niższe wartości 
(pod wpływem leków przeciwgorączkowych lub 
w reakcji na obniżenie stężenia pirogenów).  
W tym momencie naczynia ulegają rozszerze-
niu a skóra rozpoczyna wzmożoną produkcję 
potu. Stan ten utrzymuje się do momentu wy-
równania temperatury krwi do ustawień pod-
wzgórza na niższym poziomie temperaturo-
wym.

Przyczyny powstawania gorączki
Czynniki przyczynowe gorączki:

1. Zakażenia
• Bakteryjne
• Wirusowe
• Pierwotniakowe

2. Toksyny endogenne
• Tzw. gorączka aseptyczna (krwawienia z 

przewodu pokarmowego, wylewy krwa-
we, oparzenia lub udary słoneczne);

• Gorączka resorpcyjna lub w przebiegu 
hemolizy (zaburzenia wodno – elektro-
litowe, żółtaczka hemolityczna, zatrucia, 
odwodnienie);

3. Trucizny endogenne
• Gorączka polekowa;
• Gorączka pirogenna;
• Inne, rzadko spotykane związane z wdy-

chaniem oparów metali ciężkich lub sub-
stancji chemicznych;

4. Nowotwory 
5. „Gorączka mózgowa”
6. Gorączka uwarunkowana hormonalnie

• W okresie przedmiesiączkowym;
• W przeroście nadnerczy;
• W nadczynności tarczycy.
W zależności od przyczyny gorączka prze-

biega wg określonych schematów.
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Tabela 1 Tory gorączkowe
Jednostki  

chorobowe
Tor  

gorączki Przebieg

Wirusowe infek-
cje górnych dróg 
oddechowych , 
odra, grypa

Dwu-
okreso-

wa (dwu-
garbna)

Dwie fazy gorączki 
trwające 2 – 3 dni 
przedzielone spad-
kiem temperatury 
(faza nieżytowa – 
faza zacisza – faza 
ponownego wzrostu)

Płatowe zapa-
lenie płuc, dur 
brzuszny, salmo-
nella

Ciągły Występują wahania 
ranne i wieczorne 
temperatury do 1 st. 
C.

Malaria, posocz-
nica, bakteryjne 
zapalenie wsier-
dzia

Przery-
wany

Naprzemienne okre-
sy gorączki ze spad-
kami temperatury 
do wartości normal-
nych lub stanu pod-
gorączkowego

Gruźlica, posocz-
nica, płatowe lub 
odoskrzelowe za-
palenie płuc

Zwal-
niający

Wahania ranne i 
wieczorne > 1 st. C

Posocznica, gruź-
lica z rozpadem, 
odmiedniczkowe 
zapalenie nerek

Trawiąca Dobowe waha-
nia temperatury są 
znaczne (2 – 3 st. C, 
w godzinach poran-
nych może być pra-
widłowa

Choroba roz-
s t r z e n i o w a 
oskrzeli, zapa-
lenie gruczołu 
krokowego, pę-
cherzyka żółcio-
wego, nadczyn-
ność tarczycy

Powrotna Trwa przez kilka dni, 
następnie występuje 
kilkudniowa przerwa 
i ponowny napad go-
rączki

Przelotna Trwająca do 1 dnia
W przebiegu re-
akcji na antybio-
tyk, przy zastoju 
pokarmu w gru-
czole sutkowym 
kobiet karmią-
cych

Gorączka 
Jarisha – 
Herxhe-
imera

Temperatura cia-
ła wzrasta nagle do 
bardzo wysokiego 
pułapu i utrzymuje 
się przez kilka do kil-
kunastu godzin

Salmonella, gruź-
lica, infekcyjne 
zapalenie wsier-
dzia

Gorącz-
ka typu 
inversus

Najwyższe wartości 
temperatury wystę-
pują w godzinach 
porannych

Inne stany gorączkowe:

• Hiperpireksja – nadmierna gorączka, stan, 
w którym temperatura ciała utrzymuje się 
pow. 41,5 st.C. Przyczyna: ciężkie zaka-
żenia układowe, krwotoki do ośrodkowego 
układu nerwowego lub urazy wielonarzą-
dowe;

• Hipertermia – jest to niekontrolowany 
wzrost temperatury ciała przekraczający 
zdolność organizmu do utraty ciepła.

Tabela 2 Przyczyny hipertermii
Jednostka 
chorobowa

Przyczyna

 Udar cieplny Wysiłkowy – w sytuacji gdy wysi-
łek fizyczny ma miejsce w otocze-
niu cieplejszym niż normalnie lub 
przy dużej wilgotności;
Niewysiłkowy – leki antycholiner-
giczne (w tym antyhistaminowe), 
leki przeciwparkinsonowe, diure-
tyki, fenotiazyny

Hipertermia 
wywołana le-
kami

Amfetamina, kokaina, fenycykli-
dyna (PCP), metyulenodioksyme-
tamfetamina (MDMA, „ekstazy”), 
dietyloamid kwasu lizergowego 
(LSD), salicylany, lit, leki antycho-
linergiczne, symaptykomimetyki

Złośliwy ze-
spół neurolep-
tyczny

Fenotiazyny, butyrofenony (w tym 
haloperidol i bromperydrol), flu-
oksetyna, loksapina, trójcykliczne 
benzodwuazepiny, metoklopra-
mid, domperydron, tiotyksen, mo-
lindon, odstawienie środków dopa-
minergicznych

Zespół seroto-
ninowy

Wybiórcze inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRIs), in-
hibitory oksydazy monoamin (MA-
OIs), trójcykliczne leki przeciwde-
presyjne

Hipertermia 
złośliwa

Wziewne leki znieczulające, suk-
cynocholina

Endokrynopa-
tia

Nadczynność tarczycy, feochromo-
cytoma

Uszkodzenie 
OUN

Krwotok mózgowy, stan padaczko-
wy, uszkodzenie podwzgórza

Objawy hipertermii: 
• Splątanie, majaczenie (temperatura ciała 

40 – 42 st. C.), drgawki, zmiany reakcji 
źrenic, śpiączka (powyżej 42 – 43 st. C.);

• Tachykardia, zmiany w EKG, początkowo 
wysoka pojemność wyrzutowa serca, wy-
sokie VO2 i obniżony opór naczyń obwo-
dowych, końcową fazą jest niewydolność 
krążenia;

• Przyśpieszony oddech, alkaloza oddecho-
wa, utrata wody oraz elektrolitów: NA+, K+, 
Ca++ i Mg++ wraz z nadmiernie wydziela-
nym potem;

• Ostra martwica kanalików nerkowych, roz-
pad mięśni prążkowanych (rhabdomyoly-
sis);

• Małopłytkowość, rozsiane wykrzepianie 
śródnaczyniowe, hemoliza

W zakresie zaburzeń termoregulacji dużym 
wyzwaniem diagnostycznym jest gorączka nie-
jasnego pochodzenia. Po raz pierwszy została 
ona zdefiniowana jako FUO (feler of unknow 
origin) oraz zdiagnozowana w 1961 r. przez Pe-
terdofa  i Beesona. 
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Kryteria diagnostyczne FUO:
• Temperatura ciała ≥ 38,3 st. C mierzona w 

odbytnicy, występująca dłużej  8 – 14 dni do 
3 tygodni lub nawracająca;

• Brak zdiagnozowanej przyczyny za pomocą 
wywiadu, badań klinicznych oraz dodatko-
wych (diagnostyka laboratoryjna i obra-
zowa) prowadzonych przez 7 dni (≥ 3 dni 
pobytu szpitalnego lub ≥ 3 wizyty w ambu-
latorium).
Wpływ gorączki na organizm człowieka 
Podczas gorączki organizm redukuje ciepło 

poprzez przyśpieszony przepływ krwi w skórze 
(konwekcja) oraz wskutek pocenia się (paro-
wanie). Wyparowanie   ok. litra potu wiąże się 
z utratą ok 550 kcal ciepła, czyli ok. ¼ ciepła 
wyprodukowanego przez osobę dorosłą w fazie 
spoczynku. W przypadku udaru cieplnego pod-
czas pocenia się organizm może wyprodukować 
ok. 1 – 2 l potu/godz., co stanowi ponad 1000 
kcal ciepła. Jednak aby ten efekt osiągnąć pot 
musi wyparować – dlatego bezwzględnie nie 
należy intensywnie wycierać i osuszać skóry.

Gorączka przebiega w trzech fazach: 
Faza I – szybki wzrost temperatury ciała, któ-

remu towarzyszą behawioralne składo-
we stanu gorączkowego: upośledzona 
aktywność ruchowa, uczucie osłabienia, 
nadwrażliwość na ból, ostre dźwięki i 
światło, brak zainteresowania otocze-
niem, ograniczona aktywność fizyczna, 
senność, zmniejszony apetyt oraz odru-
chowe szukanie ciepłego miejsca i dodat-
kowego okrycia, dreszcze, uczucie zimna 
i zmarznięcia. Dodatkowo obserwuje się 
tachykardię (przyspieszenie akcji serca 
o 4,4 uderzenia tętna/ minutę dla każ-
dego wzrostu temperatury ciała o 1 st. 
C) oraz przyśpieszone oddychanie, skóra 
natomiast jest sucha, pozbawiona potu. 
Stan ten określany jest mianem zacho-
wań zwiastujących chorobę (sickness be-
haviour);

Faza II – ośrodek termoregulacji w podwzgó-
rzu osiąga zaplanowany poziom, przez 
co proces wytwarzania i oddawania cie-
pła równoważą się. Pacjent w tym czasie 
okresowo może odczuwać poprawę stanu 
własnego i samopoczucia, zwiększa się 
także jego aktywność. Dotyczy to tych 
osób, które lepiej tolerują stan gorącz-
ki średniej i wysokiej (etap zrównowa-
żenia procesów w podwzgórzu) niż sam 
moment jej narastania. Współwystępuje 

także nadmierna potliwość, skóra ulega 
zaczerwienieniu, występuje szybki od-
dech oraz spowolnienie procesów prze-
miany materii;

Faza III – następuje ponowne przesunięcie 
punktu nastawienia w podwzgórzu pod 
wpływem leków (set point) do poziomu 
wyjściowego, czyli następuje obniżenie 
temperatury ciała do wartości fizjologicz-
nych. W tym czasie akcja serca ulega 
podwyższeniu przy równoczesnym obni-
żeniu ciśnienia żylnego, skóra jest blada, 
pokryta zimnym, lepkim potem a rysy 
twarzy stają się wyostrzone.

Gorączka jest naturalną reakcją obron-
ną organizmu

Atak drobnoustrojów chorobotwórczych 
(bakterie, wirusy lub pasożyty) wywołuje w 
organizmie zakażenie ogniskowe lub posoczni-
cę, w odpowiedzi na co ulegają zmianie war-
tości punktu nastawczego termoregulacji w 
podwzgórzu. Z chwilą, gdy praca ośrodka ter-
moregulacji  ulegnie zaburzeniu, uruchomiona 
zostaje procedura wyrównywania temperatury. 
W następstwie gorączki mechanizmy immuno-
logiczne uzyskują najwyższy poziom wydolno-
ści. Następuje wzmocnienie czynności komórek 
obronnych – w temperaturze ciała 38,5 do 40 
st. C ulegają wzmocnieniu odpowiedzi komórek 
odpowiedzialnych za wytwarzanie przeciwciał. 
Wzrost temperatury ciała do wartości 41 st. C 
wzmacnia funkcje makrofagów, granulocytów i 
limfocytów (wpływając tym samym na proce-
sy wewnątrzkomórkowego zabijania bakterii, 
wytwarzanie wolnych rodników oraz aktyw-
ność przeciwwirusową i przeciwnowotworową) 
a także indukuje wytwarzanie białek wstrząsu 
cieplnego. Jeżeli przyczyną gorączki jest infek-
cja – objawy kliniczne i odchylenia w normach 
badań laboratoryjnych odzwierciedlają ak-
tywność systemu obronnego danej jednostki. 
Jednak długotrwała oraz niekontrolowana go-
rączka stanowi poważne zagrożenie dla zdro-
wia pacjenta. Temperaturą zagrażającą życiu 
komórki jest przyrost ciepłoty wewnątrz ciała 
powyżej 42,5 st. C. Jeżeli dochodzi do wzro-
stu temperatury ciała o 2 st. C, w stosunku do 
wartości wyjściowej fizjologicznej, to następuje 
poważne obciążenie wszystkich narządów we-
wnętrznych. Przekroczenie temperatury 40 – 
41 st. C obciąża układ krążenia  i może dopro-
wadzić do zapaści krążeniowej, a w przypadku 
wyższej temperatury – do udaru cieplnego. W 
neuronach pnia mózgu  załamanie następuje 
w temperaturze pow. 42 st. C, struktury mito-
chondriom, w skład których wchodzą zespoły 
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katalizatorów, ulegają obrzękowi, natomiast w 
temperaturze pow. 43 st. C dochodzi już do 
zniszczenia struktur i chromatolizy.

Zmiany zachodzące w organiźmie pod wpły-
wem gorączki:

• Zaburzenia ze str. OUN - Światłowstręt, 
pobudzenie, bezsenność, apatia, drgawki, 
zaburzenia świadomości (senność, gorącz-
kowe stany majaczenia);

• Zaburzenia ze str. ukł. krążenia - Wzrost 
lub spadek RR, tachykardia, rozszerzenie 
naczyń krwionośnych; 

• Zaburzenia ze str. ukł. pokarmowego i mo-
czowego - Zmniejszenie wydzielania śliny 
i soków trawiennych, zwolnienie perystal-
tyki jelit, zaparcia i wzdęcia, upośledzenie 
trawienia, brak łaknienia, zmniejszone wy-
dalanie moczu, mocz zagęszczony, cegla-
sty

• Zaburzenia ze str. oddechowego – przy-
śpieszenie i spłycenie oddechu;

• Zaburzenia przemiany materii - Wzrost 
procesów przemiany materii, „spalanie” 
zapasów ustroju (węglowodany, tłuszcze, 
białka), zwyrodnienie i rozpad komórek

• Bilans wodny w organiźmie - Ujemny, nad-
mierna utrata wody przez parowanie

Pomiar temperatury ciała:
U osób zdrowych w przedziale wiekowym 18 

do  40 lat najniższe poziomy temperatury z re-
guły występują ok. 6 rano a najwyższe między 
16 a 18. Różnice te stanowią średnio 0,5 st. 
C, przy czym istnieje pewien odsetek osób, u 
których wahania te dotyczą różnicy aż 1 st. C. 
Dlatego, uwzględniając taki stan rzeczy, zakła-
da się, że mianem gorączki określa się tempe-
raturę ciała w godzinach porannych > 37,2 st. 
C i w godzinach wieczornych > 37,7 st. C.

Tabela 3 Pomiar temperatury 

Miejsce  
pomiaru

Temperatura  
prawidło-
wa w 0C

Gorącz-
ka  
0C

Czas  
mie-

rzenia
Dół pachowy 36,0 – 37,0 pow. 38,0 5 minut
Jama ustna 36,3 – 37,3 pow. 38,3 3 – 4 min.
Odbyt 36,5 – 37,5 pow. 38,5 2 – 3 min.

Metody pomiaru temperatury ciała:
• W jamie ustnej – za pomocą termometru 

szklanego; jest to łatwo dostępna meto-
da. Istnieje ryzyko uszkodzenia aparatu (w 
przypadku dreszczy), na wynik mają wpływ 
takie czynniki jak temperatura powietrza, 
przyjmowanie pokarmów i płynów. Nale-
ży pamiętać, że w normoterapii To < Tc o 
około 0,5 st. C, zaś w zimnym otoczeniu 

różnica ta stanowi  To < Tc o około 0,7 do 
2,6 st. C;

• Przez błonę bębenkową metodą IRED – 
małoinwazyjna i łatwo dostępna metoda, 
w normoterapii Tc = To, w zimnym otocze-
niu natomiast Tc < To o ok. 1,4 st. C; na 
wadliwy odczyt mogą mieć wpływ: tech-
niki dokonywania pomiaru dokonywanego 
przez operatora oraz warunki zewnętrzne: 
temperatura otoczenia i tkanek kanału słu-
chowego oraz obecność wody i śniegu w 
kanale słuchowym;

• Przez błonę bębenkową metodą termo-
sondy – metoda wymagająca przenośnego 
systemu, umożliwiająca stałe monitorowa-
nie pacjenta. Może w przypadku osób przy-
tomnych wywoływać dyskomfort podczas 
kontaktu sondy z błoną bębenkową. Po-
miar może być niemiarodajny przy niskiej 
temperaturze otoczenia oraz przy obecno-
ści wody i śniegu w kanale słuchowym;

• Przez przełyk - metoda inwazyjna, umoż-
liwiająca stałe monitorowanie temperatu-
ry ciała pacjenta. Sondę należy umieścić 
w 1/3 dolnej części przełyku, stosowa-
na u pacjentów zaintubowanych, pomiar 
dokładny i wiarygodny, Wymaga dużych 
umiejętności operatora – ryzyko perfora-
cji przełyku lub wywołania zaburzeń rytmu 
serca;

• Przez odbytnicę – metoda inwazyjna po-
zwalająca na stałe monitorowanie tem-
peratury ciała bez wpływu czynników ze-
wnętrznych, istnieje ryzyko perforacji 
odbytnicy oraz zafałszowania wyniku przy 
zbyt płytkim założeniu lub obecności zim-
nych mas kałowych;

• Przez przewód pokarmowy metodą czujni-
ka kapsułkowego – metoda polegająca na 
mierzeniu temperatury głębokiej drogą ra-
diową. Pacjent musi połknąć kapsułkę, któ-
ra jest odporna na działanie enzymów tra-
wiennych. Po około minucie rozpoczyna się 
pomiar temperatury oraz emisja sygnału 
radiowego w 15 sekundowych interwałach, 
przy czym w pamięci monitora zapisywana 
jest wartość z czterech kolejnych pomia-
rów. Kapsułka jest wydalana z organizmu 
bez ujemnego wpływu na funkcjonowanie 
układu pokarmowego;

•  Cewnik urologiczny Foley’a z sondą ter-
miczną – pomiar precyzyjny prowadzony w 
pęcherzu moczowym oraz w ujściu cewki. 
Cewnik wykonany z silikonu (mniejsze ry-
zyko wystąpienia stanów zapalnych i reak-
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cji alergicznych)
• 1Pomiar w tętnicy płucnej za pomocą Cew-

nika Swan – Gaza – metoda silnie inwazyj-
na, rzadko stosowana ze względu na wyso-
kie ryzyko powikłań.

Zasady postępowania z pacjentem z 
gorączką

Postępowanie lecznicze zależne jest od 
przyczyny gorączki. Duży procent stanów go-
rączkowych wywołanych jest infekcjami pocho-
dzenia wirusowego. Klinicznie w takiej sytuacji 
nie istnieją przeciwwskazania stosowania le-
ków przeciwgorączkowych. Natomiast w przy-
padku infekcji o podłożu bakteryjnym leczenie 
przeciwgorączkowe może „maskować” niepra-
widłowo leczone zakażenie bakteryjne. Wiąże 
się to z faktem, że preparaty te mogą zmienić 
czas typowego występowania szczytów i spad-
ków temperatury lub wywołać efekt wręcz od-
wrotny tzn. w infekcjach  z gorączką mogą wy-
stąpić epizody hipotermii (np. osoby starsze z 
przewlekłą niewydolnością nerek, przyjmujące 
glikokortykoidy lub we wstrząsie septycznym).

Personel pielęgniarski sprawujący opiekę 
nad pacjentem gorączkującym, oprócz współ-
uczestniczenia w procesie diagnostycznym i 
wykonywania w związku z tym konkretnych 
zleceń lekarskich, samodzielnie podejmuje de-
cyzję z zakresie określonych działań leczniczo 
– pielęgnacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017r. pielęgniar-
ka może samodzielnie, bez zlecenia lekarskie-
go, podać następujące leki przeciwgorączko-
we: kwas acetylosalicylowy (tabl.), Ibuprofen 
(tabl.), Ketoprofen (tabl.), Metamizolum sulfas 
(tabl., czopki), Paracetamolum (tabl., czopki 
oraz roztwór do wstrzykiwań). Oczywiście po-
danie w/w preparatów musi być odnotowane z 
godziną i dawką podania oraz należy poinfor-
mować lekarza o podjętym działaniu (zgodnie 
z przyjętą w danej jednostce procedurą).  

Postępowanie pielęgniarskie w opiece nad pa-
cjentem z gorączką:

• pomiar temperatury oraz rejestrowanie 
uzyskanego wyniku zgodnie  z przyjętymi 
procedurami;

• monitorowanie i rejestrowanie podstawo-
wych parametrów życiowych (RR, HR oraz 
SpO2) w razie konieczności;

• podawanie preparatów przeciwgorączko-
wych oraz na chorobę podstawową zgod-
nie ze zleceniem lekarskim;

• zapewnienie terapeutycznego mikroklima-
tu w pomieszczeniu, w którym przebywa 

pacjent (temp. powietrza 16 – 19 st. C, 
klimatyzacja, żaluzje – zaciemnienie okien 
w słoneczne dni, wilgotność powietrza w 
granicach 50 – 60% poprzez stosowanie 
nawilżaczy, wietrzenie sali);

• dbanie o higienę osobistą pacjenta (toaleta 
ciała dwa razy dziennie lub wg konieczno-
ści, zmiana bielizny osobistej i pościelowej 
w razie potrzeby, ochrona skóry przed od-
parzeniami);

• prowadzenie bilansu płynów, dopajanie 
pacjenta w razie konieczności;

• stosowanie fizykalnych zabiegów mają-
cych na celu obniżenie temperatury ciała: 
okłady chłodzące i wysychające na czoło i 
klatkę piersiową, zimne kompresy (żelo-
we, kostki lodu zabezpieczone bawełnianą 
poszewką) w okolice karku, pachwin, pach 
i wątroby przez 30 minut naprzemiennie z 
godzinnymi przerwami, kąpiele chłodzące;

• przy braku reakcji organizmu na leczenie 
farmakologiczne oraz podstawowe metody 
fizykalne należy zastosować wewnętrzne 
metody schładzania: podawanie schło-
dzonych płynów drogą dożylną, płukanie 
żołądka lub pęcherza zimnym płynem lub 
otrzewnej zmrożonym roztworem soli;  
w skrajnych przypadkach należy uwzględ-
nić wykonanie hemodializy lub zastosowa-
nie krążenia pozaustrojowego ze schładza-
niem krwi.

Zabiegi fizykalne należy zawsze poprzedzać 
podaniem leków przeciwgorączkowych, po-
nieważ ich celem jest ochładzanie organizmu, 
czyli odebranie nadmiaru ciepła z powierzchni 
ciała, dzięki czemu przyśpieszeniu ulega obni-
żenie wewnętrznej temperatury ciała.

Niewskazane natomiast jest stosowanie ko-
ców chłodzących do obniżenia gorączki. Ich 
użycie świadczy o braku wiedzy na temat fi-
zjologii gorączki. W jej następstwie dochodzi 
do nasilenia skurczu naczyń skórnych i uogól-
nionego skurczu mięśni, przez co organizm 
reaguje w sposób podobny jak na działanie 
zimna. Równocześnie reakcje gorączkowe (po-
tliwość) działają w taki sposób, jakby ciało było 
owinięte kocem chłodzącym. Zastosowanie ze-
wnętrznego koca chłodzącego wzmaga reakcje 
organizmu na zimno, czyli zatrzymuje i wy-
twarza ciepło (co potęguje gorączkę) poprzez 
obkurczenie naczyń skórnych i wzrost skurczu 
mięśni (dreszcze). Dodatkowo nie należy zbyt 
dokładnie wycierać potu ze skóry – aby doszło 
do oziębienia organizmu pot musi wyparować. 

 Piśmiennictwo u autorki
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Wojewódzka Konferencja  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  

Zarządu Oddziału w Katowicach

Krystyna Klimaszewska  
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu, ŚUM w Katowicach, 

Przewodnicząca  PTP ZO  w Katowicach

Temat przewodni tegorocznej konferencji to hasło ICN na rok 2019  
"Głos Pielęgniarek – Zdrowie dla Wszystkich”. 

Była to również okazja do pogratulowania 
pielęgniarkom, które na podstawie Uchwa-
ły Centralnej Komisji Wnioskowej Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie 
wniosków o nadanie Honorowej Odznaki PTP 
z dnia 27.04.2019 roku przyznało Honorową 
Odznakę Polskiego towarzystwa Pielęgniar-
skiego następującym koleżankom: Małgorzata 
Brol, Ewa Don, Adam Gebauer, Jolanta Kapu-
sta, Ewa Krauza, Eliza Sobczyk, Małgorzata  
Wolińska, Halina Wechowska, Barbara Warwas, 
Marta Piórkowska, Grażyna Janeczek Dwornik,  
Karina Wolna, Beata Mros – Jaszewska, Dorota 
Rabsztyn, Iwona Woźniak, Romana Kaczmarska,  
Elżbieta Galas, Elżbieta Szynalik, Elżbieta  
Maciejowska, Ewa Smalcerz-Majczak, Rena-
ta Majcherczyk, Helena Szymaniec, Anna  
Stolarczyk, Ewa Habryka, Jolanta Palka,  
Katarzyna Syguła.

Podczas konferencji w myśl idei przewodniej 
zaprezentowano tematykę naukowo- badaw-
czą oraz szkoleniową. Skrótowe treści, jakie 
zostały zaprezentowane, przedkładam poniżej.

mgr Krystyna Klimaszewska „ Nietrzy-
manie moczu - wstydliwa dolegliwość ko-
biet w wieku okołomenopauzalnym”.

Przedstawiła badania naukowe przepro-
wadzone wśród pielęgniarek województwa 

śląskiego czynnie pracujących zawodowo. 
Omówiła nietrzymanie moczu jako chorobę 
społeczną, obejmująca głównie kobiet w wieku 
okołomenopauzalnym. Z definicji Internatio-
nal Continence Society jest to: „…każdy epizod 
niekontrolowanej utraty moczu niezależnie od 
tego, czy powoduje problemy higieniczne lub 
czy społeczne…”. Swym zasięgiem obejmuje 
10-25 % kobiet po 30 r.ż., 30-35 % po 50 r.ż. 
Spełnia również kryterium choroby społecznej 
(> 5% zachorowań). 

Najczęściej występujące rodzaje nietrzyma-
nia moczu to:

 ¾ NTMW- Nietrzymanie moczu wysyłkowe - 
np. podczas kaszlu, kichania oraz wysiłku. 

 ¾ NTMN- Nietrzymanie moczu naglące - to-
warzyszące lub poprzedzające uczucie na-
głego parcia na mocz. 

 ¾ NTMM - Nietrzymanie moczu mieszane - 
mimowolny wyciek moczu z uczuciem par-
cia naglącego, jak i podczas kaszlu, kicha-
nia i wysiłku. 

Szacunkowo w Polsce cierpi na NTM 2-3 mln 
kobiet. Jakkolwiek liczba ta może być znacz-
nie większa, ponieważ większość kobiet ukry-
wa schorzenie traktując je jako wstydliwe.
NTM jako choroba społeczna, dotyczy kobiet  
w okresie okołomenopauzalnym oraz coraz 
częściej kobiet młodszych. Okres okołomeno-
pauzalny, zwany przekwitaniem lub klimakte-
rium, to naturalny proces biologiczny, w prze-
biegu którego u kobiet (w wieku około 45–55 
lat) dochodzi do zmniejszenia produkcji estro-
genów, co wiąże się początkowo z nieregular-
nym występowaniem cyklów miesiączkowych, 
a następnie ich ostatecznym zatrzymaniem, 
czyli menopauzą. 

W badaniach stwierdzono, iż odsetek pielę-
gniarek, u których występują epizody inkonty-
nencji przekracza 50 %, a wysiłkowe nietrzy-
manie moczu jest najczęściej deklarowanym 
rodzajem inkontynencji. W podziale na grupy 
wiekowe to najmłodszej grupie dominuje wy-
siłkowe nietrzymanie moczu, a w grupie naj-

Gratulacje złożyła 
przewodnicząca ZO PTP 
Krystyna Klimaszewska, 
dr Maria Trzeciak, za-
łożycielka Księgi Pielę-
gniarek Zasłużonych dla 

Rozwoju PTP i Pielęgniarstwa na Śląsku 
i Zagłębiu oraz Anna Janik, przewodni-
cząca ORPIP w Katowicach. Do Księgi 
została uhonorowana wpisem mgr Da-
nuta Broncel- Czekaj, skarbnik ZO PTP, 
przewodnicząca Koła Terenowego PTP 
w Sięmianowicach Śl.
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starszej odsetki kobiet z wysiłkowym i miesza-
nym zrównują się. Zestawienie przedstawia 
tabela poniżej.

Ponadto stwierdzono, że najbardziej uciążli-
wą i przeszkadzającą dolegliwością w każdym 
z obszarów czynności codziennych jest postać 
mieszana nietrzymania moczu, a najbardziej 
upośledzone przez nietrzymanie moczu są sfe-
ry życia społeczna i zawodowa.

mgr Danuta Broncel - Czekaj „Ramowe 
postępowanie z wyrobami medycznymi”, 
skarbnik ZO PTP w Katowicach

Omówione zostały postępowania z wyro-
bami medycznymi. Wykorzystano opracowa-
nie własne na podstawie na podstawie W. A. 
Rutala, D. J. Weber, M.D., HICPAC. Wytyczne 
CDC. Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w 
zakładach opieki zdrowotnej, 2008 W podmio-
cie leczniczym w trakcie udzielania świadczeń 
stosowane są sterylne wyroby medyczne ste-
rylizowane w dziale dekontaminacji podmiotu 
leczniczego lub w innej, zewnętrzej placów-
ce posiadającej certyfiakt jakości, czy akre-
dytację, bądź stosującej zasady GMP (dobrej 
praktyki wytwarzania). Kierownik podmiotu 
leczniczego jest zobowiązane zgodnie z literą 
obowiązującego w Polsce prawa zapewnić stały 
dostęp do sterylnych wyrobów medycznych. 

Wsparciem w przygotowaniu wyrobów me-
dycznych do procesów dekontaminacji jest 
przygotowanie ramowego postępowania z wy-
robami medycznymi w formie procedury, in-
strukcji czy zarządzenia. Tak przygotowana 
procedura uwględnia wszystkie niezbędne in-

formacje wymagane do właściwego przepro-
wadzenia dekontaminacji z uwzględniemiem 
takich elementów jak: definicja wyrobu me-
dycznego, przepisów prawnych w zakresie kla-
syfikacji wyrobów medycznych, dostarczanie 
instrukcji producenta wyrobów medycznych, 
która jak drogowskaz wyznacza metody, tech-
niki dezynfekcji i sterylizacji oraz parametry 
krytyczne procesów pozwalając na właściwy 
dobór metod dekontaminacji, określenie pozio-
mów dekontaminacji z wykorzystaniem instru-
mentu jakim jest klasyfikacja E. W. Spauldin-
ga 

Podział wyrobów i innego sprzętu me-
dycznego według klas ryzyka (stopnie 
ryzyka infekcji podczas użycia danego 
przedmiotu) według Earla H. Spauldinga 

 � Wyroby i sprzęt medyczny niekrytyczny 
(non-critical, niskiego ryzyka) – takie, 
które nie mają kontaktu z pacjentem lub 
mają kontakt z nienaruszoną skórą.

Przykłady sprzętu: Sprzęt niekrytyczny: 
np.: ramy łóżek, parawanów przybory do je-
dzenia, meble dla pacjentów, komputery, ter-
mometry, baseny, mankiety do mierzenia ci-
śnienia krwi, stetoskopy- słuchawki lekarski, 
kule, gogle, głowice, elektrody do EKG, USG. 
Niekrytyczne powierzchnie środowiskowe są 
często dotykane rękami i potencjalnie mogą 
się przyczyniać do przenoszenia infekcji po-
przez kontakt z rękami pracowników lub wy-
posażeniem medycznym: ramy łóżek, stoliki 
przyłóżkowe, niektóre przybory do jedzenia, 
meble dla pacjentów, podłogi. Niekrytyczne 
wyroby medyczne i niekrytyczne powierzchnie 

Przedziały 
wiekowe 

(lata)
[NTM +]

Wysiłkowe 
NTM

Naglące 
NTM

Mieszane 
NTM

Bez .inkon-
tynencji
(NTM -)

Razem 
NTM + 
i NTM -

N % N % N %
N %

N %

45-50
[77 kobiet] 48 32,7 10 6,8 19 12,9

70 47,6 147 100

51-55
[27 kobiet] 13 24,5 2 3,8 12 22,6

26 49,1 53 100

56-60
[20 kobiet] 9 26,5 2 5,8 9 26,5

14 41,2 34 100

Brak danych 
o wieku 

[4 kobiety]
3 0 1

 
1

  
5

 

Ogółem
[128 kobiet] 73 14 41

111  239  
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środowiskowe należy dezynfekować tam, gdzie 
są one używane i nie wymagają transportowa-
nia do Centralnej Sterylizatorni.

Proces dekontaminacji: Mycie, oczysz-
czanie lub mycie oczyszczanie i dezynfekcja. 
Dezynfekcja niskiego poziomu lub dezynfekcja 
średniego poziomu (w przypadku obecności 
flory patogennej, pacjent z osłabioną odpor-
nością)

 � Wyroby i sprzęt medyczny półkrytyczny 
(semi-critical, semikrytyczne) - takie, które 
mają kontakt z błonami śluzowymi. 
Przykłady sprzętu: Sprzęt do leczenia 

dróg oddechowych, anestezjologiczny, niektó-
re endoskopy, cystoskopy, rektoskop, łyżki la-
ryngoskopowe, tonometr aplanacyjny, sondy 
do ultrasonografii bezprzełykowej, głowice do-
pochwowe.

Proces dekontaminacji. Mycie, oczysz-
czanie, dezynfekcja i sterylizacja, a jeżeli nie 
można wykonać sterylizacji, ze względu na 
biomateriały składowe sprzętu to należy wyko-
nać mycie, oczyszczanie i dezynfekcję wyso-
kiego poziomu (HLD). Dezynfekcja średniego 
poziomu

 � Wyroby medyczne i inny sprzęt medyczny 
krytyczny (critical, wysokiego ryzyka) - ta-
kie, które mają kontakt ze skórą o naruszo-
nej ciągłości, błonami śluzowymi o naruszo-
nej ciągłości, jałowymi tkankami, układem 
krążenia lub używane w trakcie procedur, 
podczas których zostaje naruszona ciągłość 
błon śluzowych.
Przykłady sprzętu: Wyroby medyczne 

wielorazowego użytku: narzędzia chirurgicz-
ne, implanty, cewniki sercowe, sondy ultra-
dźwiękowe, endoskopy używane w polu ope-
racyjnym, akcesoria endoskopowe, kleszczyki 
endoskopowe do biopsji, wielorazowe szczotki 
do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, 
instrumenty kriochirurgiczne.

Proces dekontaminacji. Mycie, oczysz-
czanie, dezynfekcja i sterylizacja. Dezynfekcja 
wysokiego poziomu

dr Wiesława Kołodziej: „Zmiany w 
Standardzie kształcenia pielęgniarek”, 
vice przewodnicząca PTP ZO W Katowi-
cach. 

Omówiła zmiany jakie nastąpiły w obszarze 
kształcenia pielęgniarek na studiach magister-
skich od października 2019 r. 

 f Studia drugiego stopnia trwają nie 
krócej niż 4 semestry.

 f Liczba godzin zajęć, w tym praktyk 
zawodowych, nie może być mniejsza 
niż 1300.

 f Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów drugiego stopnia 
nie może być mniejsza niż 120.

 f Kierunek pielęgniarstwo jest przy-
porządkowany do dyscypliny nauko-
wej – nauki medyczne albo dyscypli-
ny naukowej – nauki o zdrowiu, jako 
dyscypliny wiodącej.

 
Studia magisterskie II stopnia: 

Obecnie: Do dyspozycji uczelni pozo-
stawia się nie mniej niż 150 godzin zajęć 
dydaktycznych (12 punktów ECTS), które 
mogą być realizowane jako zajęcia uzupełnia-
jące efekty uczenia się w grupach zajęć A, B i 
C, z tym, że program studiów umożliwia stu-
dentowi wybór zajęć, którym przypisano punk-
ty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% 
liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 
studiów. 

B. ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIE-
LĘGNIARSKA (farmakologia i ordynowanie 
produktów leczniczych; pielęgniarstwo epide-
miologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielę-
gniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; 
promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; 

 � opieka i edukacja terapeutyczna w choro-
bach przewlekłych, w tym: niewydolność 
krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie 
tętnicze, niewydolność oddechowa, lecze-
nie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba no-
wotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, 
leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i 
wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu 
nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicz-
nego)
Poprzednio: 625 godzin zajęć (50 punk-

tów ECTS), które mogą być realizowane jako 
zajęcia obowiązkowe albo fakultatywne, uzu-
pełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje 
w grupach A i B szczegółowych efektów kształ-
cenia albo poza tymi grupami. 

ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘ-
GNIARSKA obejmowała nowoczesne tech-
niki diagnostyczne, intensywna terapia i pie-
lęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, 
pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pie-
lęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, 
opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych 
układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad 
chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad 
chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniar-
ska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pie-
lęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, 
opieka pielęgniarska nad chorym na stward-
nienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pa-
cjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniar-
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ska nad chorym psychicznie i jego 
rodziną, farmakologia kliniczna).

dr Grażyna Franek jako Eks-
pert Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej skomentowała „Zmia-
ny w Standardzie kształcenia 
pielęgniarek”.

Omówiła historię kształcenia na 
poziomie wyższych studiów, które 
rozpoczęły się w AM w Lublinie w 
1969 roku. Wypada przypomnieć, 
że w Katowicach o powołanie stu-
diów wyższych walczyły liderki PTP 
z Jadwigą Jankowską ówczesną Przewodniczą-
cą PTP i powstały one w 1974 roku w ŚLAM. 
Były to studia 4 letnie po LM bądź 2 letniej 
szkole pielęgniarskiej pomaturalnej Począt-
ki były trudne były liczne trudności ze strony 
władz, części lobby lekarskiego i własnego śro-
dowiska zawodowego. Z tej formy edukacji sko-
rzystało ponad 12800 pielęgniarek. Na początku 
były na tych studiach kierunki: organizacyjny i 
pedagogiczny Jednak po artykule „Basen pani 
magister” zrezygnowano z podziału na kierun-
ki, powołano kierunek ogólno- pielęgniarski. W 
1999 r. Polska podpisała deklarację bolońską w 
i znalazła się wśród 29 państw, które wypraco-
wali ogólne zasady kształcenia w tzw. Obszarze 
Europejskiego Szkolnictw Wyższego-wdrażając 
jego postanowienia czyli studia I , II i III stop-
nia. Uczelnie w terminie do dnia 1 października 
2019 r. zobowiązane były do dostosowania pro-
gramów studiów rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2019/2020 do wymagań okre-
ślonych w ustawie.

Kształcenie lekarza 5800 godzin a mgr pie-
lęgniarstwa 6100 godzin! Można się zastanowić 
jak dobrze ustawić program i w jakie kwalifi-
kacje wyposażyć i jak dobrze wykorzystać tak 
duży potencjał mgr pielęgniarstwa. W sytuacji 
gdy mamy problemy z dostępnością do lekarzy 
specjalistów. Tabele prezentuje liczbę uczelni, 
które otrzymały akredytację na kierunku pielę-
gniarstwo w poszczególnych latach. 

Kolejną tematykę zaprezentowały: dr 
Lucyna Graf, dr Mariola Śleziona: „OSPA- 
PARTY- przejaw rodzicielskiej troski czy 
skrajnej bezmyślności”.  Zjawisko, które 
powszechnie określane jest terminem „ospa 
party”, i które pojawiło się po raz pierwszy w 
USA, skąd rozprzestrzeniło się na wiele kra-
jów. Założeniem „ospa party” jest organizowa-
nie przyjęć dla dzieci zdrowych i chorych na 
ospę wietrzną w celu transmisji wirusa ospy 
na dzieci zdrowe i wywołania choroby. W opinii 
rodziców zapewni to dzieciom nabycie odpor-

ności we wczesnym dzieciństwie i uchroni je 
przed cięższym przebiegiem choroby w wieku 
dorosłym. Choroby wirusowe są jednak nie-
przewidywalne w swym przebiegu a wirus ospy 
wietrznej może wywołać wiele powikłań w po-
staci zapalenia płuc, mózgu lub sepsy.

W prezentacji przedstawiono powikłany 
przebieg ospy oraz dramatyczne doniesienia 
prasowe o śmiertelnych ofiarach „ospa par-
ty”. Zaprezentowano możliwości uodpornienia 
dzieci poprzez zaszczepienie ich przeciw ospie 
wietrznej. Podjęto również próbę dyskusji  
z zarzutami ruchów anty szczepionkowych  
w związku ze szkodliwością szczepień ich wpły-
wu na powstawanie autyzmu, alergiii skłonno-
ści do infekcji. Poddano pod rozwagę słuchaczy 
argumenty wzbudzania odporności na drodze 
szczepień ochronnych, kontra konsekwencje 
uczestnictwa w ruletce epidemiologicznej jaką 
jest „ospa party”.

Temat „ Bezpieczna farmakoterapia w 
procesie leczenia pacjenta – koncyliacja 
lekowa także w aspekcie praktyki pielę-
gniarskiej” zaprezentowały w imieniu dr 
Grażyna Kruk- Kupiec, vice przewodniczą-
cej ZO PTP W Katowicach panie mgr Doro-
ta Rabsztyn, mgr Sonia Siwy, mgr Monika 
Białkowska – członkinie PTP KT w Pieka-
rach Śląskich

Bezpieczna farmakoterapia ,staje się te-
matem który promuje Światowa Organizacja 
Zdrowia ,a w naszym kraju Ministerstwo Zdro-
wia, Towarzystwo Promocji Jakości w Opiece 
Zdrowotnej oraz Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia. Koncyliacja lekowa 
to formalny proces uzgadniania listy leków w 
ramach którego personel medyczny (lekarze, 
pielęgniarki) prowadzi dialog z pacjentem oraz 
między sobą w celu zapobiegania niepożąda-
nym działaniom leków.

 Niezwykle ważne jest aby pacjent przyjmo-
wany do szpitala w ramach przyjęcia planowego 
do zabiegu operacyjnego posiadał pisemne za-
świadczenie od lekarza prowadzącego o stanie 
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zdrowia pacjenta i stosowanych lekach (nazwa 
rodzaj, sposób dawkowania ).W szpitalu powin-
ny znajdować się ulotki na temat bezpiecznej 
farmakoterapii zawierające niezbędne informa-
cje na temat jak ma się zachować pacjent pod-
czas hospitalizacji, w tym informowania lekarza, 
pielęgniarkę o zażywanych lekach, uczuleniach.

 Na stronach Centrum Monitorowania Jako-
ści w Krakowie w zakładce Program Bezpieczne 
Farmakoterapia znajduje się poradnik „Jak sku-
tecznie i bezpiecznie stosować leki” zawierają-
cy odpowiedzi na pytania ;mój lekarz przepisał 
mi leki jak mam się zachować, czy `w czasie 
farmakoterapii można bezpiecznie przyjmować 
suplementy, czy stosując leki można bezpiecz-
nie prowadzić samochód.

Na przykładzie praktyki Wojewódzkiego 
Szpitala Chirurgii Urazowej podczas wykładu 
zostały zaprezentowane etapy koncyliacji leko-
wej oraz ulotka kierowana do pacjentów.

„Jakość życia pacjentów z rozpoznanym 
szpiczakiem plazmocytowym – wpływ no-
wych terapii leczenia i opieki pielęgniar-
skiej zaprezentowała mgr Anna Kępka, 
członek Zarządu PTP W Katowicach.
Zaprezentowała jednostkę chorobową jaką 
jest szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi) 
Mieloma Multiplex. Jest określany terminem 
„mnogi” ze względu na spotykane często liczne 
ubytki lub zmienione obszary w kości, w któ-
rej się rozwija. Może przybierać zarówno for-
mę guza, jak i ubytków w kości. Rozwija się w 
miejscach, w których szpik kostny u dorosłych 
jest zwykle aktywny:

 � w przestrzeniach wewnątrz kości kręgo-
słupa, czaszki, miednicy, klatki piersiowej,

 �  w okolicach ramion i bioder.
Słowo „myeloma” pochodzi z języka greckiego, 
gdzie „myelo-” oznacza szpik, słowo „-oma” 
oznacza guz.
Patogeneza szpiczaka to czynniki genetycz-
ne, przewlekła stymulacja antygenowa; zakaże-
nia, przewlekłe stany zapalne, czynniki środowi-
skowe; ekspozycja na promieniowanie jonizu-
jące, przemysłowe i rolnicze środki toksyczne.
Charakteryzuje się nowotworowym rozrostem 
komórek plazmatycznych końcowego stadium 
dojrzewania limfocytów B zdolnych do produk-
cji nadmiernych ilości nieprawidłowych mono-
klonalnych immunoglobulin. Wywodzi się się 
linii limfocytów B, ale zaburzenia ilościowe jak 
i jakościowe mogą dotyczyć również limfocy-
tów T. Ubytek limfocytów T prowadzi do niedo-
borów odporności. Szpiczak poprzedzony jest 
stadium gammapatii monoklonalnej, uszkadza 
układ kostny, prowadzi do niewydolności ne-
rek, białkomoczu, hipercalcemii, anemizacji, 

zmian w proteinogramie, trzycyfrowego OB.
Objawy somatyczne są niecharakterystyczne: 
bóle kostne, osłabienie związane z niedokrwi-
stością, ogólne pogorszenie samopoczucia, 
niekiedy złamanie kości długiej lub kręgu, na-
wracające infekcje.
Specyfika opieki - pielęgniarka zwraca 
uwagę na:

 √ Niepożądane działanie leków w stosowa-
nej terapii

 √ Edukację chorego w zakresie ryzyka za-
każeń i infekcji

 √ Cierpliwe i zrozumiałe dla chorego wyja-
śnianie znaczenia wykonywanych czynności

 √ Reakcję pacjenta na diagnozę (stadia wg 
Kubler-Ross), pomoc pacjentowi w odna-
lezieniu się w chorobie

 √ Współpracę z dietetyczką, walka o utrzy-
manie prawidłowej wagi w związku ze zła-
maniami,

 √ Zaangażowanie i edukację rodziny, mo-
tywacja do pomocy choremu po jego po-
wrocie do domu.

Choroba nadal nieuleczalna - ogromny po-
stęp w leczeniu tej choroby w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat, nowe leki, tj.: talidomid, lenali-
domid, pomalidomid, bortezomib, carfilzomib, 
ixazomib.
Średni czas przeżycia chorych leczonych kon-
wencjonalnie to 3-4 lata, wysokodawkowa che-
mioterapia z autoprzeszczepieniem komórek 
macierzystych –5-7 lat, ale czasami i kilkana-
ście lat. Niestety świadomość społeczna choro-
by jest bardzo niska tylko 1 osoba na 50 wie o 
jej istnieniu ( badania przeprowadzone w Wiel-
kiej Brytanii). Jest drugą, najczęściej występu-
jącą chorobą układu krwiotwórczego. Stanowi 
ok. 1% wszystkich nowotworów złośliwych i od 
10-14% nowotworów hematologicznych.

Zakończenie konferencji odbyło się w grupach 
dyskusyjnych nad przedstawionymi problema-
tykami badawczymi.
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W roku 2019  pożegnaliśmy 
nasze Koleżanki  Pielęgniarki i Położne

Śp. Ewelina Chrzęstek
Śp. Bogusława Mrozek
Śp. Jolanta Wójcik
Śp. Elżbieta Szatan
Śp. Jolanta Czop – Fecko

Śp. Małgorzata Rejowska – Skaba
Śp. Urszula Broja
Śp.  Danuta Rudzka- Cesarz

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 

A kiedy pojawia się kradnąc bliską osobę, 
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, 

które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki  
Danuty Rudzkiej-Cesarz,  

która przez lata aktywnie uczestniczyła w tworzeniu samorządu zawodowego  
najpierw jako członek Okręgowej Rady, a później Przewodnicząca  

Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. 
Pustka którą po sobie zostawiła na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach oraz Pracowników Biura  
Przewodnicząca Anna Janik

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej,

byłej Naczelnej Pielęgniarki SPSK-M SUM

Pani mgr Danuty Rudzkiej - Cesarz

Dyrekcja

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak  jakbyś nie chciała, swym
odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę
 rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” 
                                                  Ks. J. Twardowski 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że odeszła Koleżanka, 
zasłużona Pielęgniarka dla województwa śląskiego, 

będąca wzorem i wsparciem
Danuta Rudzka-Cesarz

Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1.07.1999 -31.12.2016.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w latach 1989-
1993, 1997-2005 oraz kolejne dwie kadencje wiceprzewodnicząca ZOPTP.      Przez wiele lat 
była członkiem Prezydium i Plenum Zarządu Głównego PTP w Warszawie. Pielęgniarka woje-
wódzka w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przez trzy lata - odpowiedzialna za organiza-
cję i jakość opieki pielęgniarskiej w województwie Śląskim.

Z dużym zaangażowaniem brała udział w pracach związanych z tworzeniem samorządu  
zawodowego pielęgniarek i położnych.

Była członkiem: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji Etyki, Komisji Konkur-
sowych, Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, członkiem Naczelnego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych. 

Środowisko pielęgniarek i położnych poniosło ogromną stratę.
Łączymy się w głębokim smutku i żalu

Przewodnicząca Zarząd Oddziału PTP
mgr Krystyna Klimaszewska

Przewodnicząca Koła Terenowego PTP
SPSK-M SUM w Katowicach

dr n. o zdr. Zofia Prażak 

Koleżanki, Koledzy, Pracownicy

"Tylko życie poświecone innym, jest warte przeżycia" 
     Albert Einstein

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
 o śmierci jednej z Nas - Pielęgniarki 
Pani mgr Danuty Rudzkiej - Cesarz

Wyrazy współczucia Rodzinie oraz wszystkim tym, dla których  
Pani Danusia była bliską osobą

składają
Wioleta Łazuka - Naczelna Pielęgniarka SPSK-M wraz z całym zespołem Pielęgniarek

 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im.A. Mielęckiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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kondo l e n c j e

"Wyrazy głębokiego współczucia Pielęgniarce  
Ilonie Koptyńskiej z powodu śmierci Mamy   

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  
oraz współpracownicy NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej"

,,Łączymy się z Tobą w bólu i smutku , w trud-
nych  chwilach jesteśmy  się z Tobą"- 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża 
dla Pani Zofii Dobroczyńskiej, 

składają absolwentki z 1982r  Liceum Medycznego
oraz pełnomocnicy Danuta Ficek i Irena Włodarczyk

„"Czasami brak słów by wypowiedzieć ból,  
czasami brak łez by wypłakać żal"

Koleżance Renacie Wymysłowskiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Mamy składają pielęgniarki i położne  
oraz współpracownicy z Wielospecjalistycznego  

Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

„,,Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie bo mimo 
wszystko pozostaje się w czyjejś pamięci"

 Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty  
naszej Koleżance Iwonie Borchulskiej  

składa Pełnomocnik OIPiP - Pragnący Joanna wraz z 
pielęgniarkami WSS nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu

Naszej Koleżance Annie Sobolewskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarki i Położna 
z Przychodni nr. 13, SP ZLA "Moja Przychodnia"

w Katowicach

"Kochany człowiek nigdy nie umiera. 
  Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach."

Pani Zofii Dobroczyńskiej  członkowi Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pierwszych ka-
dencji wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża  składają Przewodnicząca Anna Janik i członkowie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Wyrazy współczucia dla Joanny Drzymały  
z powodu śmierci Męża

Składają Koleżanki z Oddziału Neurochirurgii GCZD

Joasiu – ból jest wielki - ale przeminie,
 a miłość i pamięć pozostanie

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,  
bowiem najlepiej wyraża go milczenie"

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy  
Naszej Koleżance Halinie Zając

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe  
oraz Pielęgniarki  i Położne

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Wszystko na świecie prędko przemija, 
Płomienie gasną, a słów brakuje by ból wypowiedzieć, 
Przeminie ból i czas nieszczęścia , przejdzie cierpienie, 
A pozostanie dobre wspomnienie...

Naszej drogiej Koleżance Pielęgniarce
Joannie Drzymała

wyrazy współczucia, żalu i smutku z powodu śmierci Męża
składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

„Śmierć jest zawsze punktualna ,
ale nigdy nie w porę”…

Wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci
Męża   Koleżance Danucie Ogan   łącząc się w smutku i żalu

Składają   Pielęgniarka Oddziałowa wraz z koleżankami 
z Oddziału Urologicznego

Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci Taty Koleżance Rozalii Wyszyńskiej  

składają    Pielęgniarka oddziałowa  
wraz z pielęgniarkami Oddziału Chirurgii Szczękowej  

i Oddziału Otolaryngologii WSS nr.5 
im. św Barbary w Sosnowcu  

„To nie był czas…To nie była pora”…
W głębokim smutku pożegnaliśmy naszą Koleżankę 

 Pielęgniarkę Urszulę Broję.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Jej sercu,  

składają   Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  
i Pracownicy Vito-Med. Sp. z o.o w Gliwicach

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk, bez bun-
tu, bez słowa skargi, bezbronna.
I tylko smutek bolesny i pamięć żywa w nas pozostanie.
Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie”

Pożegnaliśmy naszą Drogą Koleżankę  
Pielęgniarkę Urszulę Broję.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Pogrążeni w smutku Pielęgniarki, Lekarze i Współpracownicy

Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału  
Intensywnego Nadzoru  Vito-Med. . Sp. z o.o w Gliwicach
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Przekaż swój 1 %podatku dla potrzebujących.
Na Twój dobry gest czekają synowie naszej Pielęgniarki  Piotr i Tomasz. 

Rozliczenie podatkowe nie musi być karą - ten jeden raz w roku niewielkim 

wysiłkiem możesz pomóc tym, którzy walczą o każdy dzień życia.  

Dołóżmy naszą złotówkę aby pomóc zgromadzić  

fundusze na dalsze leczenie.



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 2019 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:

3.01.2019 r.  7.03.2019 r.  16.05.2019 r. 18.07.2019 r  3.10.2019 r.  5.12.2019 r.

17.01.2019 r. 21.03.2019 r. 30.05.2019 r. 1.08.2019 r. 17.10.2019 r. 19.12.2019 r.

31.01.2019 r.   4.04.2019 r.  6.06.2019 r. 22.08.2019 r.  31.10.2019 r.  

7.02.2019 r.  18.04.2019 r. 27.06.2019 r 5.09.2019 r. 7.11.2019 r.

21.02.2019 r.  2.05.2019 r. 4.07.2019 r.  19.09.2019 r. 21.11.2019 r.   

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:

05.02.2019 02.04.2019 04.06.2019 06.08.2019 01.10.2019 10.12.2019

19.02.2019 16.04.2019 18.06.2019 20.08.2019 15.10.2019

05.03.2019 07.05.2019 02.07.2019 03.09.2019 05.11.2019

19.03.2019 21.05.2019 16.07.2019 17.09.2019 19.11.2019

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


