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NASZE   SPRAWY
Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, w tym ciężkim czasie, życzę Państwu uśmiechów  
– zarówno od bliskich, jak i nieznajomych osób, które pozwalają lżej oddychać,  
szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie oraz zdrowia,  
które pozwala przetrwać najgorsze.   
Niech powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu. 

Szanowni Państwo, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim  
Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym, za trud i poświęcenie, który podejmujecie 
każdego dnia, pełniąc obowiązki zawodowe w tej tak trudnej rzeczywistości.

 Szczególne gorące podziękowania składam  tym, którzy czas świąteczny będą dzielić 
między bliskich… i pacjentów, pełniąc dyżury w miejscach  pracy.  
Zapewniam Państwa, że Państwa poświęcenie nie pozostanie niezauważone,  
bo bez Państwa nie byłoby ochrony zdrowia. 

Życzę wszystkim, by każdy z nas był szanowany i doceniany, by było nas  
coraz więcej oraz byśmy wkrótce mogli spotkać się i świętować nastanie lepszego czasu.

Z wyrazami szacunku   

Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach
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NASZE   SPRAWY

Ksiądz Jan Twardowski: 

Na Wielkanoc chciałbym złożyć krótkie życzenia 

wierzącym i niewierzącym. 

Czego nam, wierzącym, dzisiaj życzyć?  

Chyba tego, żebyśmy stawiająć sobie czasem 

pytania: po co się urodziłem? po co żyję? dlaczego 

ucieka mi doczesne szczęście? dlaczego cierpię? 

dlaczego umieram? – stale przypominali sobie 

Jezusa zmartwychwstałego, który jako człowiek 

przebył ludzkie życie, cierpienia, straszną śmierć  

i w cierpieniach, kłopotach życiowych przedarł 

się do Pana Boga i do Niego przeniósł nasze 

człowieczeństwo. Żebyśmy nie patrzyli na 

nasze kłopoty, cierpienia, śmierć jak na 

nieszczęście, ale jak na przedzieranie się do 

Boga. Jest to w życiu takie trudne, trudniejsze 

od wspinaczki na górę. Niewierzącym 

życzyłbym, aby postawili sobie pytanie: a jeśli 

jest prawdą, że Jezus zmartwychwstał, to jak 

będę wyglądał ze swoją niemądrą niewiarą?

Ciepłyc h, pełnyc h wiary i nadzi e i świąt 
Zmartwyc hws tania Pański ego życzy 

Redakcja Biule tynu Nasze Sprawy. 
Niec h ten szczególny okr es 

będzi e dla wszys tki c h okr esem zadumy,  
wyc iszenia, wypoczynku i prawdziwej radośc i. 
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Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Nigdy nie przyszło mi do głowy (nawet w najgorszych wyobrażeniach), że doczekam  
w swoim życiu dnia, w którym przyjdzie nam się mierzyć z niebezpieczeństwem, jakie stanowi 
wirus SARS-CoV-2. Nigdy też nie przypuszczałam, że znajdziemy się w sytuacji, w której bliskość 
drugiego człowieka, stanie się zagrożeniem, a czynności codzienne, na ogół wykonywane me-
chanicznie, będą wymagały głębokiego przemyślenia i logistyki. Nigdy nie myślałam, że personel 
medyczny, znajdzie się na pierwszej linii frontu w walce z niewidzialnym i podstępnym wro-
giem, jakim jest korona wirus SARS-CoV-2, a wykonywanie naszych zawodów będzie wiązało się  
z realną groźbą utraty zdrowia i życia – zarówno naszego, jak i naszych bliskich. Tymczasem, tak 
obecnie wygląda rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować.

W chwili, gdy piszę do Państwa te słowa, na świecie zostało odnotowanych 786 608 przy-
padków zarażenia, z 37 832 przypadkami śmiertelnymi. W Polsce zarażonych jest obecnie 2132, 
natomiast walkę z wirusem przegrało 31 osób. Te dane już teraz są zatrważające, jednak w nie-
dalekiej przyszłości  - piszę to z pełną świadomością – będzie jeszcze gorzej. Musimy oswoić się 
z tą myślą i być przygotowani na to, co nastąpi, ale przede wszystkim, musimy robić, co w naszej 
mocy, by jak najbardziej ograniczyć śmiertelne żniwo, które zbiera koronawirus. Nie mam na 
myśli tylko opieki nad pacjentami podejrzewanymi o zarażenie, bądź zarażonymi. Chodzi również 
o dawanie przykładu w kwestii higieny i ograniczenie ryzyka zarażenia, o edukację i uświada-
mianie społeczeństwa, jak należy postępować. W naszych rękach leży przyszłość społeczeństwa. 
Jesteśmy najliczniejszą grupą spośród przedstawicieli zawodów medycznych. Wykorzystajmy to 
i pokażmy wszystkim, jak należy walczyć o zdrowie i życie ludzkie. Udowodnijmy, iż przyrzecze-
nie składane podczas uroczystości czapkowania, nie jest tylko zbiorem słów i pustych frazesów.

Państwo, zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo ciężka. Nie tylko z powodu szaleją-
cej epidemii, ale też przez wszystko, co tej epidemii „towarzyszy”: brak środków ochronnych 
i sprzętu medycznego, różnego rodzaju naciski wywierane na pracowników ochrony zdrowia, 
chaotyczny przekaz medialny dot. aktualnej sytuacji, różnego rodzaju przejawy złości i agresji 
kierowane w stronę ochrony zdrowia, ignorancja wobec zagrożenia, wykazywana przez znaczną 
część społeczeństwa… To wszystko prowadzi do frustracji i zwątpienia w sens podejmowanego 
wysiłku. Chciałabym jednak Państwa zapewnić, iż nasze działania mają OGROMNE ZNACZENIE, 
nawet jeśli wydaje się, że tak nie jest. Każdego dnia, wszyscy musimy podejmować walkę z „nie-
widzialnym wrogiem”, nawet gdy nie widzimy od razu jej rezultatów. Głęboko w sercu wierzę,  
że w końcu tę walkę wygramy, tylko nie wolno nam się poddać. Zresztą – poddawanie się nie 
leży w naturze polskich pielęgniarek i położnych, prawda? Kto, jak nie my – pielęgniarki i po-
łożne, które w ciągu ostatnich 30 lat wywalczyły prawo do samostanowienia, ma dać przykład 
wytrwałości i wiary w sukces?

Drodzy Państwo, mam do Państwa jeszcze jedną prośbę: nie zapominajmy o niewypowie-
dzianych bohaterach, którzy tak, jak my, każdego dnia wykonują swoją pracę, pomimo zagro-
żenia. Pamiętajmy o salowych oraz innych osobach dbających o higienę i czystość pomieszczeń,  
o przedstawicielach służb mundurowych, o listonoszach i kurierach, osobach pracujących w skle-
pach i różnego rodzaju organizacjach porządku publicznego, o harcerzach i wolontariuszach po-
magających ludziom i zwierzętom w potrzebie, a także o tych, którzy bezinteresownie wspierają 
personel medyczny poprzez przekazywanie różnego rodzaju darów materialnych, np. własno-
ręcznie szytych maseczkach ochronnych.

A gdy ten straszny czas wreszcie się skończy, będziemy mogli umówić się na kawę i razem 
świętować zwycięstwo. Z całego serca, życzę tego nam wszystkim.

Z poważaniem,
Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
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Niemożliwe zamienić w możliwe

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Szanowni Państwo!

Od kilku tygodni cały świat zmaga się z epidemią zarażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19. Zatrważająca jest szyb-
kość z jaką ten wirus się rozprzestrzenia oraz fakt, iż COVID-19 może doprowa-
dzić do zgonu osoby zarażonej. Przekazy medialne nt. obecnie panującej sytuacji 
nie pozostawiają złudzeń – każdy może się zarazić, a zignorowanie zagrożenia 
nawet przez jedną osobę może być katastrofalne w skutkach. Parafrazując słowa 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik – jesteśmy w stanie wojny 
z „niewidzialnym wrogiem” i tylko od nas, naszej postawy oraz wiary w sukces 
zależy, kiedy świat zdoła sobie poradzić z epidemią. Priorytetem są działania ma-
jące na celu ograniczenie eskalacji koronawirusa. Jedną z najbardziej istotnych 
decyzji NRPiP (podjętej na mocy Uchwały Nr 387/VII/2020 w dn. 11 III 2020r.) 
było przełożenie wszystkich okręgowych zjazdów na jesień 2020 r. Biorąc pod 
uwagę fakt, jak licznymi zgromadzeniami są okręgowe zjazdy oraz to, że biorą 
w nich udział osoby mające bezpośrednią styczność z zarażonymi pacjentami  
z racji wykonywanych zawodów – decyzja ta jest jak najbardziej właściwa. 

Z kolei decyzją Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik od  
16 marca br. zmienione zostały zasady funkcjonowania Biura OIPiP w Katowicach. Przede 
wszystkim, pracownicy Biura pełnią dyżury w zmniejszonej obsadzie, dlatego zwracamy 
się do Państwa z prośbą, by w miarę możliwości większość spraw załatwiać drogą poczto-
wą lub elektroniczną. Bezpośrednio w Biurze Izby można składać dokumenty dotyczące 
prawa wykonywania zawodu – jednocześnie przypominamy, iż samego dokumentu Prawa 
Wykonywania Zawodu nie należy wysyłać pocztą, gdyż jest to dokument o zbyt wielkiej 
wadze (równorzędny z np. dowodem osobistym).

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi aktualnych wniosków o refun-
dację kosztów kształcenia, uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację,  
aż do odwołania przestają obowiązywać standardowe terminy składania tychże wnio-
sków. Każdy REGULAMINOWY, KOMPLETNY wniosek będzie rozpatrywany z korzyścią dla 
wnioskodawcy.

Aż do odwołania, w trybie natychmiastowym, zawieszone zostało kształcenie po-
dyplomowe – przerwano wszystkie realizowane kursy, specjalizacje oraz zajęcia Aka-
demii Zarządzania, nie organizuje się też żadnych nowych kursów czy szkoleń, jednak 
wszystkie wnioski złożone w SMK zachowują swoją ważność. Nowe wytyczne dot. Kształ-
cenia podyplomowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby

Zmianie uległy zasady udzielania porad prawnych dla członków OIPiP w Katowicach 
przez mec. Dorotę Tiszbierek. Porady będą udzielane tylko telefonicznie (pod nr tel. 720-975-
926; w godz. 10.00-13.00 od pon. do pt.) oraz mailowo (zapytanie należy wysłać na adres):  
prawnik@izbapiel.katowice.pl).
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Również porady psychologiczne świadczone członkom Izby przez panią psycho-
log Halinę Radziwołek-Łosik udzielane są wyłącznie pod nr tel. 789-274-011.

ORzOZ w Katowicach Pani Aleksandra Liszka przekazała informację o wstrzyma-
niu wszystkich prowadzonych postępowań na czas nieokreślony.

Obecna sytuacja, w której z takim trudem przychodzi nam się odnaleźć, wy-
maga od nas zachowania spokoju i ostrożności, jednak rodzi również wiele pytań,  
w tym pytań natury prawnej, często wywołanych działaniami wdrożonymi przez pań-
stwo w celu ograniczenia epidemii. Jak już zostało wspomniane, mec. Dorota Tiszbierek 
każdego dnia odpowiada na pytania członków OIPiP w Katowicach. Często zdarza się,  
iż po kolejnym komunikacie organizacji państwowych, wiele osób zadaje podobne pytania 
lub prosi o wyjaśnienie danej kwestii, co miało miejsce np. po ukazaniu się komunikatu 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Józefy Szczurek-Żelazko, by pielęgniarki  
i położna mające kontakt z przypadkami zarażeń koronawirusem ograniczyły miejsca 
pracy do jednego podmiotu. 

Wielu pracodawców zaczęło domagać się od pielęgniarek i położnych podpisywa-
nia oświadczeń o wyborze jednego miejsca pracy, co jest niezgodne z prawem, gdyż tego 
typu zobowiązanie może wynikać jedynie z umowy o zakazie konkurencji. Szczegółowe 
wyjaśnienie tej kwestii znajdą Państwo na stronie internetowej Izby. Wystarczy w wyszu-
kiwarce wpisać hasło „odpowiedzi na najczęstsze pytania, które pojawiają się w trakcie 
udzielania porad prawnych”. Wymieniony artykuł zawiera również odpowiedzi na pytania 
tj. np. „czy pracodawca może skierować pracownika na przymusowy urlop bezpłatny?”, 
„Kogo można skierować do pracy w zwalczaniu epidemii?” itp. Natomiast odpowiedzi na 
pytania związane z koronawirusem należy szukać pod hasłem: „pytania i odpowiedzi dot. 
koronawirusa”.

NIPiP, w związku z zaistniałą sytuacją, powołała Zespół Zarządzania Kryzysowego 
– informacje na temat działalności Zespołu znajdą Państwo pod adresem https://nipip.pl/
koronawirus/ . Ponadto, zarówno na stronie internetowej Zespołu, jak i na stronie inter-
netowej OIPiP w Katowicach, na bieżąco publikowane są wszelkiego rodzaju wiadomości, 
jak i praktyczne zalecenia znajdujące obecnie zastosowanie. Są to np. informacje o upraw-
nieniach pielęgniarek i położnych objętych izolacją i kwarantanną, czy zasady korzystania  
z zasiłku opiekuńczego. Warto zapoznać się z poszczególnymi artykułami, gdyż mogą 
one pomóc odnaleźć się w nowych przepisach prawa, formułowanych z uwagi na obecne 
okoliczności. 

A skoro o pomocy mowa, nie sposób nie wspomnieć o tym, jak nasze społeczeń-
stwo potrafi się zjednoczyć, a ludzie – wspierać wzajemnie. Przeglądając media społecz-
nościowe, niejednokrotnie można zobaczyć posty, w których wiele osób daje dowody 
życzliwości doświadczonej ze strony innych. Na ogół, nie są to żadne wielkie gesty – ot, 
ktoś komuś zrobił zakupy, ktoś przesłał do schroniska karmę dla zwierzaków, ktoś inny 
uszył maseczki ochronne i przekazał je do pobliskiego szpitala itp. itd., świadczą one jed-
nak o głęboko odczuwanej empatii względem bliźnich, czy naszych „braci mniejszych”, 
o umiejętności obserwacji, jak również o umiejętności dzielenia się z tymi, którzy są  
w potrzebie. Jest to przepiękne świadectwo ludzkiej dobroci.

Coraz częściej wzajemna pomoc przybiera formy zorganizowane. Gdyby chcieć 
opisać je wszystkie, niniejszy artykuł przekroczyłby objętość biuletynu, dlatego pozwolą 
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Państwo, iż skupię się na wybranych informacjach dotyczących pomocy kierowanej do 
personelu medycznego.

Izba Adwokacka w Katowicach, na mocy porozumienia z OIPiP w Katowicach, 
przekazała listę adwokatów wraz z ich danymi kontaktowymi (nr tel. lub adres e-mail), 
którzy bezpłatnie udzielać będą pracownikom medycznym porad prawnych w zagadnie-
niach związanych z koronawirusem.

 Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej wydało komunikat,  
w którym poinformowało o bezpłatnym telefonicznym wsparciu psychologicznym dla 
pielęgniarek i położnych w czasie trwania epidemii. 

Pomoc na wielu płaszczyznach oferuje NIPiP, która „zjednoczyła siły” z Wojskami 
Obrony Terytorialnej. Obie organizacje pracują wspólnie, by rozwiązywać problemy per-
sonelu medycznego wynikłe z zaistniałej sytuacji oraz z racji wykonywanych zawodów. 

Spora ilość organizacji pomyślała też o rodzicach, których życie zawodowe jest 
związane z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia, a których pociechy cały czas spędzają  
w domu z racji zamknięcia placówek oświatowych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-
wicach uruchomił akcję, w której studenci opiekują się dziećmi pracowników medycznych, 
Klinika Matmy oferuje uczniom bezpłatne korepetycje z przedmiotów ścisłych, również 
harcerze oferują swoją pomoc w opiece nad dziećmi, jak i w czynnościach codziennych, 
np. zakupach. Tego typu inicjatyw jest o wiele więcej, dzięki czemu skorzystać może  
z nich ogrom ludzi [dokładne informacje nt. każdej inicjatywy znajdą Państwo na stronie 
internetowej Izby].

Przypominamy, iż Ministerstwo Zdrowia przekazało okręgowym izbom środki 
ochrony osobistej, jak i płyny do dezynfekcji, z prośbą o ich dystrybucję wśród pielęgniarek  
i położnych. Do OIPiP w Katowicach dotarło 180 opakowań rękawiczek jednorazowych 
oraz 70 opakowań płynu do dezynfekcji. W dalszym ciągu Okręgowa Izba oczekuje 
dostawy masek ochronnych. By otrzymać w/w środki, należy zgłosić do Izby podmiot,  
w którym się pracuje (pełna nazwa i adres), wskazać liczbę zatrudnionych pielęgniarek  
i położnych, a także osobę do kontaktu (imię, nazwisko i nr telefonu). OIPiP w Katowi-
cach telefonicznie poinformuje o możliwości odbioru rzeczonych środków. 

Szanowni Państwo, obecna sytuacja – zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest bar-
dzo trudna. Wszystkim nam stale towarzyszy poczucie zagrożenia, a śmiertelne żniwa ko-
ronawirusa napawają trwogą, podobnie jak niemożność przewidzenia tego, co zdarzy się  
w najbliższym czasie. Jestem jednak pewna, że wspólnymi siłami, uda nam się zwalczyć 
tą epidemię, że podejmowany wysiłek wkrótce przyniesie rezultaty oraz że za jakiś czas 
nasze życie wróci do normy, ale jego jakość będzie zdecydowanie lepsza. Tylko nie wol-
no nam się poddać i ze wszystkich sił trzeba w to wierzyć, bo prawdziwa wiara – połą-
czona z działaniem – naprawdę może czynić cuda i „niemożliwe” zamienić w „możliwe”, 
a nawet „oczywiste”.

***
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Powyżej przedstawiamy Państwu Pismo wystosowane przez Naczelną Radę  

Pielęgniarek i Położnych jako realizacja wniosku z posiedzenia NRPiP do Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych  

prowadzących do nowelizacji  ustawy z dnia  

19 grudnia 2008 r. dotyczącej emerytur pomostowych. 

W piśmie Naczelna Rada wnosi o objęcie pielęgniarek zatrudnionych  

w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych 

psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych, oraz  oddziałach  

chorób zakaźnych, przepisami pozwalającymi na nabycie uprawnień do emerytury  

pomostowej ze względu na wykonywanie prac o szczególnym charakterze.

W dalszej części prezentujemy Państwu odpowiedź Ministerstwa  

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na złożony wniosek.
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SARS - CoV-2 Nowe, nieznane zagrożenie  
epidemiologiczne zdrowia publicznego

dr Beata Podleżyńska                                                                                                                                      
Specjalista higieny i epidemiologii

Wiceprzewodnicząca OIPIP
SPSK-M-SUM  Katowice

W zawodzie pielęgniarki, której wybory i praktyka zawodowe ponad 33 let-
nie, były niezmiennie związane z epidemiologią, chorobami zakaźnymi i za-
każeniami szpitalnymi – nigdy nie przyszło mi żyć realnie w otoczeniu świata 
zmagającego się tak blisko z niebezpieczną ogólnoświatową  pandemią zaka-
żeń wirusem SARS -CoV - 2 i chorobą przez niego wywoływaną COVID -19.

W takim obecnie  świecie żyją setki mi-
lionów ludzi, odlegli nam mieszkańcy Azji, 
Australii, Iranu, Korei, Europejczycy, ale i 
my Polacy. Statystycznie (mój wykładowy 
„ wierzchołek góry lodowej” bo prawdy nie 
znamy) na dzień pisania tego artykułu za-
rejestrowano ponad 174 tysiące zakażeń 
na świecie, zgonów ponad 6700, w naszym 
kraju potwierdzonych jest 156 zakażeń  
i 3 zgony. Polski Minister Zdrowia ogłosił 
dziś, że w najbliższych dniach liczba zaka-
żonych może być czterocyfrowa. Te liczby 
zmieniają się szybko, za szybko… Świat 
zmienił się nie do poznania i porównania z 
innymi katastrofalnymi wydarzeniami.

Wszyscy obywatele - tak bardzo się sta-
ramy przerwać transmisję wirusa, wza-
jemnie wymagamy od siebie i innych prze-
strzegania zalecanych działań; są nawet 
odniesienia do stanu wojennego - osobom 
starszym wróciły wspomnienia, chcemy 
być zdyscyplinowani, zależy nam, uczymy 
młodych, żeby zostali  z rodziną - uczy-
my ich jak teraz żyć, że te 14 dni bycia  
w domu to wielka „społeczna akcja” - z 
resztą każdy ma jakiś dobry sposób doło-
żenia cegiełki do tego wyzwania i zadbania 
o najbliższych.

My - pielęgniarki i położne, wszyscy 
pracownicy służby zdrowia, ( jak te-
raz to słowo „ służby zdrowia” wymownie 
w „czasach zarazy” inaczej brzmi…) Jak-
że inaczej obecnie, w czasie ogłoszonego 
po raz pierwszy w powojennej Polsce sta-
nu zagrożenia epidemicznego brzmi słowo 
MY..

Często moje obowiązkowe wykłady 
z tematyki epidemiologii rozpoczyna-
łam słowami: „żyjemy w czasach bardzo 

ciekawych, ale bardzo niebezpiecznych  
z powodu ewolucji wirusów.. one nie śpią” 
. Mówiąc o współczesnej infekcjologii kie-
rowałam uwagę słuchaczy w przeszłość, 
czasy jakże nadal aktualnych metod Flo-
rencji Nightingale, ale i w czasy dżumy  
w Europie, czasy grypy Hiszpanki.

Świat przez te dziesiątki i setki lat zmie-
nił się, inni ludzie, inne problemy, zacho-
wania, wzorce, style, postrzeganie rzeczy-
wistości.

Jedno się nie zmieniło – nasze ludzkie 
lęki, troska  i walka o bezcenne zdrowie.

Jednostka nie jest silna, nie zadba o sie-
bie sama, a więc  nie zmieniło się też  to - 
że ludzie potrzebują ciągle nas, pielęgnia-
rek i położnych. 

W tym nowym 2020 roku - w swej pracy  
pielęgniarskiej i położniczej spotkaliśmy 
się z wrogiem nieznanym, agresywnym, 
nieobliczalnym, jesteśmy bez szczepionki 
i leków celowanych. Narastająca atmosfe-
ra panik w społeczeństwie, od pierwszych i 
spóźnionych doniesień z Chin, szybkie na-
rastanie krajów z wykrytymi zakażeniami 
i komunikatami o zgonach, dramatyczna 
sytuacja w tak lubianych i bliskich  geo-
graficznie Włoszech, przyrastające zaka-
żenia w Polsce, pierwsze zgony – spowo-
dowały niespotykaną wg moich i nie tylko 
doświadczeń epidemiologa trwogę i obawy  
w naszej grupie zawodowej (z całą odpo-
wiedzialnością opisuję tę obecną atmosfe-
rę).

W naszej szpitalnej i nie tylko,  historii sy-
tuacji szczególnych zagrożeń biologicznych 
ogłaszano alarmy dotyczące MRSA, wągli-
ka, MERS, nowej grypy AH1N1, zawleczenia 
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do kraju Ebola, NDM i innych szczepów wie-
lolekoopornych. Nie wymieniłam wszyst-
kich. Do dziś te procedury znajdują się  
w szpitalnych segregatorach, są przypomi-
nane personelowi.

Teraz w Polsce jest inna sytuacja, epi-
demiologicznie i prawnie. Trudniejsza,  
o wiele bardziej złożona i niestety nie-
przewidywalna. Nasze „życie zawodowe, 
medyczne” tak bardzo teraz złączyło się  
z obawami nas jako matek, żon,  córek  
i synów naszych rodziców, znajomych 
przyjaciół, sąsiadów bliższych i dalszych… 
Przecież z racji zawodu zawsze martwimy 
się na zapas i za wiele innych potrzebu-
jących zauważenia i dobrego gestu osób 
wokół.

Wspominając niejedną walkę z biolo-
gicznymi agresorami i na tym tle analizu-
jąc sytuację – trzeba to otwarcie przyznać, 
iż sytuacja związana z zapewnieniem bez-
piecznych warunków pracy dla pielęgnia-
rek i położnym była już nie raz daleka od 
wymogów, niekiedy mniej daleko, rzadko 
idealnie - od tego co powinnyśmy mieć do 
dyspozycji ( np. ŚOI).

I tak oto - dawałyśmy radę. Czasy się 
zmieniają. Praca w warunkach zagroże-

nia epidemicznego koronawirusem SARS 
–CoV 2 musi odpowiadać  wymogom, po-
siadamy procedury i wiedzę o ochronie 
skóry, układu oddechowego, izolatkach, 
środkach dezynfekcyjnych, odzieży barie-
rowej, skutecznych rękawiczkach ochron-
nych. Chcemy i musimy wykonywać pracę 
stosując prawidłowe zabezpieczenie ade-
kwatne do ryzyka. Mimo ogromnego za-
grożenia musimy odpowiedzialnie i ze spo-
kojem, zgodnie z procedurami wykonywać 
swą pracę w miarę naszych sił i możliwo-
ści. A pracodawca ma obowiązek zgodnie  
z aktualnymi  przepisami prawa  zapewnić 
personelowi środki ochrony osobistej sto-
sownie do zagrożenia tworząc bezpieczne 
warunki pracy.

Życzymy wszystkim Koleżankom i Kole-
gom zdrowia, aby to nasze odwieczne dzi-
siejsze  poczucie etycznej odpowiedzialno-
ści i mobilizacji bardzo szybko przerodziło 
się w pogodę oczu i uśmiechy towarzy-
szące spokojnemu codziennemu dniu 
pracy, po udanej wygranej kolejnej walce  
o chorego człowieka w trudnych warun-
kach zagrożenia epidemicznego.

W dniu oddania biuletynu do publikacji tj. na dzień  07.04 b.r.  
wg. danych Ministerstwa Zdrowia zarejestrowano w kraju 4532 

osoby zakażone Sars-CoV - 2 (w województwie śląskim 594 
osoby), 111 osób zmarło, wyzdrowiało 191 chorych.

Jest wiele nowych ognisk infekcji, między innymi w szpitalach 
i domach opieki. Na świecie to już dramatyczne liczby - 1 296 
340 zakażonych, 74 782 ofiar śmiertelne. Największe tempo 
rozwoju epidemia osiąga w USA, Hiszpani, Włoszech i Francji.

Blisko pół tysiąca zakażonych w Polsce to pracownicy 
medyczni, około 5 tysięcy objętych jest kwarantanną.Oznacza 
to, że co szósty potwierdzony przypadek zakażenia dotyczy 

medyka – to jeden z najwyższych odsetków w Europie!



17

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 20 lutego 2020 roku

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

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

1.4. Złożenie przez Przewodniczącą Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
okresowej informacji o stanie prowadzonych 
spraw.

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

2.1. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (9P, 1A).

2.2. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wydania nowe-
go prawa wykonywania zawodu (6P,1A).

2.3. Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (11P, 2A).

2.4. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (5P, 
1A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
praktyk pielęgniarki.

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia pra-
wa wykonywania zawodu (położnej) osobie nie 
będącej obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, przyznanego na czas określo-
ny do dnia 27 lutego 2020 roku oraz przyznania 
prawa wykonywania zawodu (położnej) osobie 
nie będącej obywatelem państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej, na czas określony do dnia 
10 marca 2020 roku.

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

3.1. Odwołania od decyzji w sprawie refundacji kosz-
tów kształcenia.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu 
Pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach na 2020 rok.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania 
XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosz-
tów organizacyjnych XXXVIII Sprawozdawczo-
-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia 
wyników wyborów delegatów VIII kadencji na 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia 
liczby delegatów VIII kadencji na Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.8. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych  
w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami.

3.9. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki, położnej na odbycie przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyj-
nej w celu przeprowadzenia egzaminu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad i wy-
sokości wynagrodzenia osób pełniących funkcje  
w organach OIPiP w Katowicach.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zawarcia umowy użytkowania progra-
mu prawniczego LEX.

3.12. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek na raty.

3.13. Podjęcie 11 uchwał w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg.

3.14. Podjęcie uchwały przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego  
w klinice Neuro-Care w Siemianowicach Ślą-
skich.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego warsztatów 
pn. „Współpraca Bloku Operacyjnego z Cen-
tralną Sterylizatornią poprzez pryzmat stan-
dardów akredytacyjnych bloku”.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyraże-
nia zgody na zorganizowanie przez Zespół  
ds. położnych oraz dofinansowanie cyklu 
szkoleń.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprawozda-
nia finansowego za 2019 rok.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
planu budżetu na rok 2020. 

3.21. Podjęcie uchwały w przedmiocie w przedmio-
cie zmiany uchwały nr 313/2016/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 28 kwietnia 2016 r. w przedmiocie wpro-
wadzenia Regulaminu wynagradzania Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. po-
łożnych szkolenia nt. „Poród w wodzie”.

3.23. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w dniu 17 
grudnia 2019 roku oraz niestacjonarnego posie-
dzenia w dniu 24 i 30 stycznia 2020 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. 
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 13 marca 2020 roku

 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady dr. n. o zdr. Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

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

2. Projekt uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych: 
1) Uchwały Nr 132/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 13 marca 2020 roku w przedmiocie 
refundacji kosztów kształcenia.

2) Uchwały Nr 133/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 13 marca 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 13 marca 2020 
roku stwierdzono oddanie 17 głosów „za” podjęciem 
ww. uchwał.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 19 marca 2020 roku

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie i terminie głosowania.

Z uwagi na obszerność materiału w skrzynce 
pocztowej Członków Rady (znajdującej się na 
stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach) zamieszczono projekty 
następujących uchwał:

1 od Nr 134/2020/VII do Nr 218/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

2 od Nr 226/2020/VII do Nr 230/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek  
i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3 od Nr 231/2020/VII do Nr 338/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4 od Nr 219/2020/VII do Nr 225/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie wydania nowego prawa wyko-

nywania zawodu.
5 od Nr 239/2020/VII do Nr 240/2020/VII 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku 
w przedmiocie wygaśnięcia ograniczonego 
prawa wykonywania zawodu.

6 Nr 241/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 19 mar-
ca 2020 roku w przedmiocie zmiany składu 
osobowego Zespołu ds. położnych.

7 od Nr 242/2020/VII do Nr 243/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie skierowania pielęgniarki, pie-
lęgniarza, położnej na odbycie przeszkole-
nia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egza-
minacyjnej w celu przeprowadzenia egzami-
nu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

8 od Nr 244/2020/VII do Nr 246/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie wytypowania przedstawicieli do 
składów komisji konkursowych w podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami.

9 Nr 247/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
19 marca 2020 roku w przedmiocie zmiany 
Uchwały nr 85/2020/VII z dnia 20.02.2020 
r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.
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10 Nr 248/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 19 mar-
ca 2020 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

11 od Nr 249/2020/VII do Nr 250/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku w 
przedmiocie przyznania zapomóg.

12 Nr 251/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
marca 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej.

13 od Nr 252/2020/VII do Nr 253/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 19 marca 2020 roku 
w przedmiocie rozłożenia na raty zaległych 
składek członkowskich.

14 Nr 254/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
marca 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

15 Nr 255/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 19 mar-
ca 2020 roku w przedmiocie wyrażenie zgo-
dy na współorganizowanie konferencji przez 
Zespół ds. rozwoju zawodowego i badań na-
ukowych w pielęgniarstwie.

16 Nr 256/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
marca 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
w dniu 16 stycznia 2020 roku.

W określonym terminie tj. w dniu 19 marca 2020 
roku stwierdzono oddanie 14 głosów „za” podję-
ciem ww. uchwał.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 30 marca 2020 roku

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

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania,

2. Projekty następujących uchwał Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych: 

1)  Nr 257/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
marca 2020 roku w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

2)  Nr 258/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
marca 2020 roku w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

3)  Nr 259/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
marca 2020 roku w przedmiocie planu prze-
prowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki zawo-
dowej wpisanej do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą.

4)  Nr 260/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  

30 marca 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej.

5)  Nr 261/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
marca 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych.

6)  Nr 261/2020/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
marca 2020 roku w przedmiocie planu prze-
prowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki zawo-
dowej wpisanej do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą.

7)  Nr 262/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 30 marca 
2020 roku w przedmiocie rozłożenia na raty 
składek członkowskich.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 30 marca 2020 
roku stwierdzono oddanie 16 głosów „za” podjęciem 
ww. uchwały. 

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Stosunki międzyludzkie w organizacji 

Część I
Znaczenie środowiska pracy w budowana relacji interpersonalnych

Dr n. o zdr. Sonia Grychtoł
Adiunkt

Prorektor ds. studentów 
Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Praca to jeden najważniejszych obszarów życia człowieka. Pozwala na wykorzy-
stanie i rozwijanie posiadanych kompetencji, umożliwia realizację zainteresowań czło-
wieka, posiadanych, pasji i odczuwania jakości życia. Praca wymaga zaangażowania 
czasowego i emocjonalnego. Jest miejscem rozwoju człowieka oraz kształtowania się 
więzi społecznych. 

Spośród wielu czynników warunkujących 
pracę człowieka, niezwykle istotne są te two-
rzące  psychospołeczne warunki pracy, czyli;

•	 stosunki międzyludzkie, 
•	 warunki socjalno-bytowe, 
•	 zaangażowanie pracowników w życie 

organizacji.  
Stosunki międzyludzkie w pracy obejmują 

ogół wzajemnych relacji zachodzących między 
pracownikami danej organizacji na różnych 
szczeblach. Należą do nich : zachowania, nor-
my postępowania, sposób odnoszenia się do 
innych wyznaczony przez wzajemne powiąza-
nia służbowe, wykonywanie wspólnych zadań 
i troskę o dobro firmy i ludzi w niej pracu-
jących.  Radzenie sobie z wymaganiami śro-
dowiska pracy jest jednym z najważniejszych 
czynników satysfakcji z pracy i budowania po-
czucia własnej wartości. Funkcjonowanie czło-
wieka w pracy jest uwarunkowane czynnikami 
zależnymi od pracodawcy, ale również czyn-
nikami podmiotowymi, wśród których istotny 
jest sposób postępowania pracownika, kształ-
towanie swojego otoczenia i relacji z innymi.

Relacje w pracy służą realizacji określo-
nych celów. Wszyscy uczestnicy tych relacji 
oddziałują wzajemnie na siebie, realizując 
własne, indywidualne wartości oraz wartości 
wspólne. Ważne jest, aby wartości wszystkich 

stron nie były ze sobą w konflikcie, ponieważ 
prowadzi to do sprzeczności interesów. Taka 
sytuacja może powodować rywalizację o pew-
ne dobra i brak zrozumienia dla drugiej osoby, 
prowadząc też do negatywnych emocji, two-
rzenia stereotypów, błędnego postrzegania i 
działań odwetowych. Zaburzenia w relacjach 
interpersonalnych mogą występować w sy-
tuacjach zagrożenia o charakterze fizycznym 
(np. niebezpieczeństwo utraty zdrowia) lub 
społecznym (np. krytyka, kompromitacja). 
Konflikty mogą być też wywołane przez sytu-
acje utrudnienia, czyli takie, które uniemoż-
liwiają przebieg normalnych działań albo za-
spokojenie określonej potrzeby. Mogą to być 
trudności pochodzenia zewnętrznego lub we-
wnętrznego. Nieprawidłowe relacje występują 
także w sytuacji deprywacji, czyli wtedy, kie-
dy człowiek jest marginalizowany, pozbawio-
ny akceptacji i życzliwości ze strony współpra-
cowników i przełożonych.

Wydaje się, że w obecnych czasach na-
leży zwrócić szczególną uwagę na budowanie 
właściwych relacji w miejscu pracy, ponie-
waż stanowią one ogromne wsparcie, powo-
dują zmianę zachowań zawodowych i postaw 
wobec pracy, służąc w ten sposób rozwojowi 
zawodowemu i społecznemu człowieka. Wza-
jemne oddziaływanie między ludźmi nazy-
wamy stosunkami międzyludzkimi. Szersza 
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definicja identyfikuje stosunki międzyludzkie 
jako powtarzające się kontakty między ludź-
mi umożliwiające wytworzenie się określo-
nych wzajemnych postaw. Rozumiemy je jako 
trwały system miedzy dwoma partnerami na 
gruncie określonej platformy. Wzajemne od-
działywania ludzi na siebie mają wiele kształ-
tów i rozwijają się na wielu płaszczyznach. Ich 
układ jest jednym z elementów życia danego 
społeczeństwa. Podlega prawom rządzącym 
ogólną strukturą społeczno-gospodarczą, po-
zostałą pod wpływem kultury społecznej. Kon-
takty społeczne są naturalną i konieczną po-
trzebą każdego człowieka. Przejawiają się od 
wczesnego dzieciństwa do późnej starości. 

Powszechnie wiadomo, że ludzie różnią 
się stylem zachowania społecznego na rozma-
ite sposoby i zwykle interpretuje się to zróż-
nicowanie w kategoriach cech osobowości. Z  
badań wynika, że ludzie dążą do zgodności 
zarówno miedzy postawami, jak i postawami 
i zachowaniami. Poszczególne osoby starają 
zachowywać  się tak, aby sprawiać wrażenie 
racjonalnych i konsekwentnych. Przewiduje-
my pewne zachowania, działania i określamy 
przez co były spowodowane. Taka interpreta-
cja może wpływać na nasze przyszłe działania. 
Często dokonujemy w takich sytuacjach atry-
bucji. Teoria atrybucji identyfikuje te czynniki, 
które wskazują, że człowiek działa za względu 
na powody wewnętrzne:

•	 zachowuje się w sposób niezgodny ze 
swoimi interesami;

•	 jawi się wolny od społecznych nacisków; 
np. gdy osoba o wysokim statusie spo-
łecznym podporządkowuje się, to jest 
postrzegana jako swobodnie decydują-
ca i zmieniająca zdanie, natomiast kie-
dy robi to samo osoba o niskim statusie 
społecznym, jest postrzegana jako pod-
dająca się naciskowi społecznemu;

•	 zachowuje się konsekwentnie;
•	 jego zachowanie wyróżnia go tzn. jest 

on milszy wobec jednej ważnej osoby niż 
wobec innej, z którą wiążą go te same 
formalne relacje;

•	  jest jedyną osobą zachowującą się w 
ten sposób.

Jednostki nie dokonują atrybucji  jednak 
cały czas; robią to wówczas kiedy zdarzyło się 
coś nieoczekiwanego, jakieś zdarzenie przy-
kre z negatywnym skutkiem dla samego sie-

bie. Analizując układ stosunków międzyludz-
kich, można wyróżnić dwa rodzaje zachowań; 
indywidualne i grupowe. Inne jest zachowanie 
człowieka, gdy jest sam,  a inne gdy znajduje 
się w grupie osób i ulega pewnym sugestiom, 
naciskom. 

Pracownicy każdej organizacji  stanowią 
swoistą zbiorowość – grupę społeczną. Łączą 
się w grupy, zespoły, kolektywy, nie tylko ze 
względu na miejsce pracy.  Ludzi często łączy 
sympatia, przyjaźń, znajomość.  Przyłączają 
się też do grupy z innych powodów, np. ze 
względu na odczuwane potrzeby do których 
należą: 

•	 bezpieczeństwa – duża liczebność daje 
siłę;

•	 pozycji – prestiż;
•	 przynależności- zaspokojenie potrzeb 

społecznych;
•	 władzy- osiągnięcie celów za pośrednic-

twem grupy;
•	 osiągania celów- jeżeli do osiągnięcia 

celu potrzeba więcej niż jednej osoby. 
Ludzie należą do więcej niż jednej gru-

py, jest więc oczywiste, że z każdej wyciągają  
inne korzyści. 

W związku ludzi z organizacją moż-
na wyróżnić dwa rodzaje korzyści jakie z 
nich wyciągają: 

1. Moralne - wiążące się z potrzebą bez-
pieczeństwa; zapewniają przynależność 
do określonej społeczności. 

2. Kalkulatywne – racjonalne, gdzie 
uczestnictwo pozwoli na zaspokojenie 
potrzeb podstawowych i potrzeb wyższe-
go rzędu. Związek taki wyraźnie określa 
wymierne proporcje pomiędzy własnym 
wkładem pracy na rzecz organizacji,  
a korzyściami, jakie z tego tytułu otrzy-
muje człowiek. Kalkulatywny motyw 
uczestnictwa oznacza racjonalne zaan-
gażowanie w realizację własnego, osobi-
stego celu, co przy okazji okazuje się być 
korzystne dla organizacji.

Zachowanie ludzi w organizacji unormo-
wane jest licznymi przepisami prawnymi, re-
gulującymi działalność firmy jako całość. Ich 
kształt określa organizacja pracy zwłaszcza 
systematyczność działań. Ważnym czynni-
kiem kształtowania się relacji pracowniczych 
w organizacji jest:



22

•	 rodzaj zadań;
•	 warunki ich realizacji;
•	 wymagania odbiorców.

Postawę i zaangażowanie możemy kształ-
tować zgodnie ze strategią i celami organizacji 
oraz potrzebami pracowników. Cechy osobo-
wości, które są pomocne w  określaniu indy-
widualnych zachowań pracowników w organi-
zacji, to:

•	 umiejscowienie kontroli;
•	 makiawelizm;
•	 poczucie własnej wartości;
•	 samokontrola;
•	 skłonność do ryzyka.

Istotnym czynnikiem wpływającym na 
postawę pracownika jest atmosfera psychicz-
na, panująca w zespole. Wpływa ona  istotnie 
na rozwój pracownika a tym samym na rozwój 
firmy. 

Każde zachowanie człowieka w organiza-
cji, ma swoje podłoże i jest wynikiem okre-
ślonych przyczyn i ma też swoje uzasadnie-
nie. Jedną z teorii, starających się wyjaśnić 
przyczyny zachowania się ludzi i zrozumieć 
ich postępowanie jest teoria frustracji. Stan 
taki powstaje wtedy kiedy jednostka na swo-
jej drodze napotyka przeszkodę uniemożliwia-
jąca osiągniecie zamierzonego celu. Skutkami 
frustracji są zmiany lub zaburzenia takie jak: 
agresja; regresja; fiksacja (usztywnienie). 
Oprócz takich reakcji w zachowaniu mogą wy-
stąpić inne, których celem jest niedopuszcze-
nie do tego, aby frustracja  nastąpiła. 

Są to mechanizmy obronne człowieka 
do których należą: 

•	 racjonalizacja; 
•	 projekcja; 
•	 przeniesienie; 
•	 fantazja; 
•	 identyfikacja. 
Każdy system prawny, organizacyjny i eko-

nomiczny zależy od ludzi. Warunki społeczne 
i psychiczne panujące w organizacji powin-
ny być czynnikiem pierwszoplanowym.  Na-
leży uważać, że dobre stosunki międzyludz-
kie mogą w znacznym stopniu przeciwdziałać 
ujemnym skutkom złego systemu organiza-
cyjnego, ekonomicznego czy też prawnego. 

Członkowie organizacji wchodzą ze sobą w 
interakcje zawodowe i koncentrują się przede 

wszystkim na realizacji celów. Zachowania in-
terpersonalne mogą być głównym źródłem za-
spakajania potrzeb dla wielu ludzi. Ludzie z 
silną potrzebą przynależności stwierdza-
ją, że wysoka jakość stosunków inter-
personalnych jest ważnym pozytywnym 
elementem w miejscu pracy. Mogą także 
służyć jako solidna podstawa poparcia spo-
łecznego.   

Ludzie, którzy się wzajemnie wspierają 
i którym się ze sobą dobrze pracuje, mogą 
znacznie więcej zdziałać  niż ludzie, którzy 
nie wspierają się wzajemnie w tym co robią 
i nie umieją ze sobą współpracować. Jednak 
jak pokazuje praktyka człowiek i organizacja 
ulegają ciągłym zmianom,. Zmiany są od za-
wsze obecne w naszym życiu, ale dziś mają 
już one inny charakter,  dzieją się o wiele 
szybciej niż dawniej . To właśnie zmiany są 
odpowiedzialne za rosnącą liczbę konfliktów 
i ich większemu natężeniu niż w przeszłości. 
Liczba obszarów dzisiejszych zmian jest więk-
sza; dodatkowo mają one charakter globalny. 
Obliczono, że 100 lat temu człowiek w cią-
gu życia dostawał tyle informacji, ile zawiera 
dzisiejszy „Newsweek”. Co 5 lat nasze mózgi 
muszą przetwarzać podwójną ilość informacji. 
Człowiek coraz bardziej traci kontakt z natu-
rą. Do tego dochodzi cyfryzacja stylu bycia i 
coraz mniejsze umiejętności interpersonalne 
młodych ludzi. 

Już teraz wyzwaniem dla działów HR sta-
je się uczenie młodej generacji pracowników 
bezpośredniej komunikacji gdyż obecnie coraz 
większa część komunikacji interpersonalnej 
odbywa się przy użyciu nowych technologii.  
Można też zaobserwować wzrost znacze-
nia konceptu indywidualizmu – każdy chce 
być wyjątkowy, inny, odmienny, czyli jedyny  
w swoim rodzaju. Należy wziąć też wziąć pod 
uwagę kryzys ekonomiczny czy obecny kryzys 
epidemiologiczny  który powoduje i wzmac-
nia wiele napięć i konfliktów międzyludzkich. 
Niewątpliwie więc, żyjemy w „szoku przyszło-
ści”.  Samo życie z natury jest konfliktogen-
ne, a w pracy jak w soczewce skupiają się  
w jednym miejscu sytuacje konfliktowe. Re-
lacje poszczególnych pracowników z innymi 
członkami zespołu mają niebagatelny wpływ 
na istotę i siłę konfliktów w organizacji. W 
ciągu ostatnich  lat spojrzenie na konflikty w 
organizacjach znacząco się zmieniło, o czym 
napiszę w kolejnej części. 
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System kształcenia pielęgniarek  
w krajach Unii Europejskiej 

część I: Niemcy, Dania

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

w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zawód pielęgniarki wymaga ustawicznego kształcenia i doskonalenia. Pielęgniar-
ka to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi doku-
mentami. 

Obecnie kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnej jest zgodne z Europejskim Po-
rozumieniem w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonym w Strasburgu 
 25 października 1967 roku oraz wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek  
i położnych, wynikającymi z Dyrektywy 2013/55/UE Parlamentu i Rady Europy z dnia 
20 listopada 2013 roku zmieniająca Dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrz-
nym (rozporządzenie w sprawie IMI). 

Zgodnie z w/w dokumentami kształce-
nie pielęgniarek musi obejmować co najmniej  
3 lata i 4600 godzin kształcenia teoretycznego 
i klinicznego. 

Dodatkowo do roku 2004/2005 prowa-
dzone były studia zawodowe – tzw. pomo-
stowe, przeznaczone dla pielęgniarek i położ-
nych posiadających świadectwo dojrzałości  
i będących absolwentami liceów medycznych 
i medycznych szkół zawodowych kształcących 
w tych zawodach, kończące uzyskaniem tytułu 
licencjata pielęgniarstwa/położnictwa.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
podstawowe kształcenie pielęgniarek reguluje 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dyrektywa ta ustanawia zasady, na pod-
stawie których uznaje się posiadanie szcze-
gólnych kwalifikacji zawodowych uzyskanych 
w innych Państwach Członkowskich. Uznanie 
kwalifikacji zawodowych przez przyjmujące 
Państwo Członkowskie pozwala na podjęcie  
w tym Państwie zawodu. 

Warunkiem podjęcia kształcenia medycz-
nego na podstawowym poziomie jest posiada-
nie dyplomu lub świadectwa, uprawniającego 
do dostępu do studiów uniwersyteckich na da-
nym kierunku. 

Kształcenie 
pielęgniarek 
w Niemczech

W Niemczech kształcenie w zakresie pie-
lęgniarstwa odbywa się na dwóch poziomach: 
średnim i wyższym. 

Nie ma tam presji społecznej na ukoń-
czenie studiów wyższych. Podobnie jak w in-
nych zawodach, tak i do zawodu pielęgniarki 
można przygotować się poprzez tzw. kształ-
cenie dualne. Ukończenie dziesięcioletniej 
szkoły realnej, pozwala na podjęcie nauki  
w 3-letniej szkole zawodowej. Nauka zawodu 
odbywa się bezpośrednio u pracodawcy, na-
tomiast zajęcia teoretyczne w ramach kształ-
cenia przeprowadzane są w specjalistycznych 
szkołach. Zajęcia te mają na celu poznanie 
specyfiki zawodu. Podczas praktyki uczeń ob-
serwuje pracę i w przypadku zainteresowania 
zawodem włącza się do pomocy. Po uzyskaniu 
zgody szpitala na dalszą edukację, kandydat 
zostaje skierowany do szkoły pielęgniarskiej, 
w której zajęcia odbywają się 3 razy w tygo-
dniu. Pozostałe 2 dni to praktyki zawodowe, za 
które uczeń otrzymuje już wynagrodzenie. 

Kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych 
za opiekę ogólną obejmuje co najmniej 3 lata 
lub 4600 godzin kształcenia teoretycznego  
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i klinicznego. Po trzech latach edukacji uczeń 
przystępuje do egzaminu zawodowego (pielę-
gniarskiego). Pozytywne zaliczenie egzaminu 
powoduje, że absolwent uzyskuje uprawnie-
nia zawodowe. Nie musi przy tym, wiązać się 
z wybranym wcześniej pracodawcą, u którego 
się uczył. Od tego momentu może się również 
specjalizować w kierunku pielęgniarstwa geria-
trycznego lub pediatrycznego. 

Dodatkowo na licznych kursach dokształ-
cających ma możliwość podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych w takich specjalnościach jak: 
pielęgniarstwo profesjonalne, ambulatoryjne, 
anestezjologiczne, środowiskowe, psychia-
tryczne, rehabilitacyjne. W Niemczech nie ma 
obowiązku rejestracji w organizacji zrzeszają-
cej pielęgniarki, ponieważ licencja wydawana 
jest przez władze kraju związkowego (Landu). 

Pierwsza Izba Pielęgniarska w Niemczech 
powstała stosunkowo niedawno, bo dopiero  
w 2014 roku w Nadrenii – Palatynacie.  
W Niemczech kształcenie w zawodzie pielę-
gniarki odbywać się może również na uczel-
niach wyższych, gdzie po ukończeniu studiów  
I stopnia absolwenci otrzymują tytuł Bache-
lor. W 2016 roku kierunek pielęgniarstwo 
można było studiować na 66 uniwersytetach 
i szkołach wyższych. Kształcenie w tej formie 
trwa 6-7 semestrów. Na poziomie akademic-
kim dopuszcza się również możliwość studio-
wania w tzw. systemie dualnym, łącząc studia 
na uczelni z pracą w wybranym zakładzie opie-
ki zdrowotnej. Wybór takiej formy kształcenia 
wydłuża czas trwania studiów o 2 semestry. 
Studia I stopnia kończą się pracą dyplomową  
i całościowym egzaminem (ustnym, pisemnym 
i praktycznym). Studia II stopnia (Master) 
trwają przynajmniej 4 semestry i gwaran-
tują uzyskanie minimum 120 ECTS (Europe-
an Credit Transfer System – Europejski Sys-
tem Transferu Punktów). Absolwent nabywa 
umiejętności: posługiwania się zaawansowa-
ną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pie-
lęgniarstwa; świadczenia opieki w zakresie 
pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania 
opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współ-
pracy z członkami zespołu w zakresie dosko-
nalenia jakości opieki; prowadzenia eduka-
cji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, 
technik i rozwiązań organizacyjnych oraz iden-
tyfikowania obszarów podejmowania badań  
i uczestniczenia w badaniach.

Kształcenie 

pielęgniarek 

w Danii

W Danii pod-
stawą do podjęcia 
kształcenia w szkołach pielęgniarskich jest po-
siadanie świadectwa dojrzałości. Kształcenie 
pielęgniarek odbywa się na uniwersytetach oraz 
 w wyższych szkołach pielęgniarskich. Od 1992 
roku nauczanie obejmuje 3 tysiące godzin  
i trwa niecałe 4 lata. Na część teoretyczną prze-
znaczone jest 25 miesięcy, w sumie 3 tysiące 
godzin dydaktycznych. Kształcenie praktyczne 
odbywa się we współpracujących ze szkołami 
placówkach ochrony zdrowia. Uczelnia prze-
kazuje placówce zakres treści kształcenia oraz 
umiejętności, jakie uczeń powinien uzyskać po 
ukończeniu praktyki zawodowej. Ukończenie 
szkoły pielęgniarskiej uprawnia do wykonywa-
nia zawodu we wszystkich placówkach ochrony 
zdrowia. Absolwent uzyskuje tytuł pielęgniarki 
licencjonowanej. Możliwość pracy na stanowi-
sku pielęgniarki oddziałowej bądź nauczycielki 
zawodu, gwarantuje dopiero ukończony mini-
mum roczny kurs dyplomowy w szkole wyż-
szej kształcenia pielęgniarek. Do kursu można 
przystąpić po roku stażu pracy w zawodzie. 

Ponadto szkoła oferuje również szereg 
różnych rodzajów studiów — kursów jedno-
rocznych dyplomowych oraz dwu i pół letnich, 
które kończą się uzyskaniem stopnia magistra. 
Pierwsze półrocze kursu rocznego jest wspólne 
dla wszystkich studentów. W trakcie drugiego 
trzeba wybrać jedną z czterech specjalizacji: 
zarządzanie w pielęgniarstwie, pielęgniarstwo 
społeczne, nauczanie pielęgniarstwa lub naukę  
o pielęgnowaniu. 

Edukacja na poziomie magisterskim trwa 
5 semestrów. Dwa pierwsze przeznaczone są 
na studiowanie problemów związanych z nauką  
o pielęgnowaniu. Po drugim semestrze słu-
chacz jest zobowiązany do wyboru jednej  
z trzech dziedzin: kierowanie organizacją  
i zarządzanie w pielęgniarstwie, pedagogikę 
w pielęgniarstwie lub pielęgniarstwo kliniczne. 
Ostatni semestr przeznaczony jest na napisa-
nie pracy magisterskiej. Absolwent uzyskuje 
magisterium z dziedziny nauk pielęgniarskich.

Praca w całości została zamieszczona w czasopiśmie 
naukowym: „Pielęgniarstwo Specjalistyczne” nr 1/ 2020 

Literatura u autora
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By było tak, jak być powinno
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Powszechnie wiadomo, że pielęgniarstwo i położnictwo, są zawodami zaufania pu-
blicznego (mocą ustawy utworzono ich samorząd zawodowy) – o których stanowi Kon-
stytucja RP. Jak sama nazwa wskazuje, do zawodów zaufania publicznego zaliczane 
są profesje, których wykonywanie ma szczególny charakter z punktu widzenia zadań 
publicznych i troski o realizację interesu ogółu społeczeństwa. Nie jest więc przesa-
dą stwierdzenie, że w rękach pielęgniarek i położnych leży możliwość wpływania na 
ogromne grupy ludzi – zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Nie chodzi 
tylko o sposób wykonywania swoich obowiązków, ale o całokształt postawy i sposobu 
bycia prezentowany przez pielęgniarki i położne w każdym aspekcie życia. 

Biorąc pod uwagę, że to właśnie pielęgniarki 
i położne zawsze są najbliżej pacjenta, spędza-
ją z nim najwięcej czasu, śmiało można powie-
dzieć, że to w jaki sposób są one postrzegane, 
ma bezpośredni wpływ na postrzeganie całego 
zespołu terapeutycznego, jak i procesu lecze-
nia.

Rozmawiając z pielęgniarkami i położnymi, 
które przychodzą bądź dzwonią do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
często otrzymujemy informacje, że pomi-
mo ich najszczerszych chęci, pacjenci zawsze 
znajdą powód, by je skrytykować lub co gor-
sza – złożyć na nie skargę. Czasem zdarza się, 
że bardzo młode pielęgniarki/położne spotyka 
ogromna krytyka – zarówno ze strony pacjen-
tów, jak i współpracowników – za ich stosunek 
do obowiązków służbowych. Co warto pod-
kreślić: część osób krytykuje je za brak en-
tuzjazmu i chęci do 
pracy, a część – za 
ich nadmiar, co prze-
czy wszelkiej logice. 
Jeszcze trudniejsze 
są sytuacje, w któ-
rych obiema stro-
nami konfliktu są pielęgniarki, bądź położne. 
Spory tego typu są bardzo przykre i często 
mają wpływ na relacje całego personelu danej 
placówki.

Można więc zadawać sobie pytanie – i z 
pewnością wiele osób to robi – jak postępo-
wać, pracować by postępowanie to było uzna-
ne za właściwe? Gdzie jest granica, która od-
dziela profesjonalistę o logicznym podejściu 
do sprawy, od służbisty wykazującego zupełny 
brak współczucia?

Z przykrością należy stwierdzić, że w Pol-
sce nadal mamy do czynienia ze stereotypami 
dotyczącymi pielęgniarek i położnych, które 
swoimi korzeniami sięgają jeszcze XIX wieku. 
Typowe wyobrażenie o polskiej pielęgniarce/
położnej wygląda następująco: cicha, uczynna 
kobieta (bo według niektórych, tych zawodów 
w ogóle nie wykonują mężczyźni), z sercem na 

dłoni, grzecznie i bez sprzeciwu robiąca to, co 
kazał lekarz. I oczywiście z nieodłącznym przy-
domkiem „Siostra”, choć wśród osób trudnią-
cych się pielęgniarstwem i położnictwem sióstr 
zakonnych jest w chwili obecnej raczej niewie-
le. Walka z tego typu stereotypami przypomina 
walkę z wiatrakami (szczególnie, że pielęgnia-
rek i położnych w Polsce jest tak dramatycz-
nie mało), ale należy zauważyć, iż w ostatnich 
latach widać spory postęp w tej kwestii. Śro-
dowisko pielęgniarsko-położnicze zyskuje co-
raz większy szacunek, a jego członkowie po-
strzegani są (całkiem słusznie), jako w pełni 
wykwalifikowani specjaliści. Osoba chcąca wy-
konywać zawód pielęgniarki/położnej dokład-
nie wie jakie wymogi formalne musi spełnić, 
jakie szkoły i kursy ukończyć. Wszystko to 
regulują przepisy prawa. Przez długi czas nie 
było natomiast żadnych unormowań kwestii  

względów moralnych, 
jakimi powinny się 
one kierować przy 
wykonywaniu swoich 
obowiązków, dlatego 
też w dniu 9 XII 2003 
r. uchwalony został 

przez IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i 
położnej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czym jest etyka zawodowa? Jest to zbiór 
zapisów wyznaczających określone obowiązki 
moralne (przy czym moralność są to normy 
określające, co jest dobre, a co złe) związane z 
wykonywaniem danego zawodu. Odpowiadają 
one na pytanie: jak powinni się zachowywać 
przedstawiciele konkretnego zawodu? Warto 
podkreślić, że każdy, kto „wchodzi” do danego 
zawodu zaufania publicznego, zobowiązuje się 
do przestrzegania jego etyki zawodowej.

Po wnikliwej analizie całego „Kodeksu etyki 
zawodowej pielęgniarki i położnej RP”, moż-
na wyłonić pewne uniwersalne wskazówki, 
których każda pielęgniarka i położna musi 
przestrzegać. Pozwoli to na uniknięcie wielu 
błędów, a w sytuacji pretensji i oskarżeń nie-
mających pokrycia w rzeczywistości – da pielę-

Gdzie jest granica, która oddziela profesjo-
nalistę o logicznym podejściu do sprawy, od 
służbisty wykazującego zupełny brak współ-
czucia?
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gniarkom/położnym nie tylko możliwość obro-
ny, ale przede wszystkim spokojne sumienie.

Choć „Kodeks etyki” nie jest dokumentem 
długim, zawiera on zbiór przepisów i norm 
moralnych pokazujących jak postępować po-
winna pielęgniarka/położna w kwestiach tj.: 
relacje z pacjentem, praktyka zawodowa i na-
uka, przynależność do samorządu pielęgniarek 
i położnych, relacje ze współpracownikami, 
postępowanie wobec społeczeństwa.„Pielę-
gniarka/położna dba o prestiż zawodu przez 
swoją postawę osobistą, zawodową i społecz-
ną”. Oznacza to, że na postrzeganie zawodu 
bezpośredni wpływ ma ogólny styl bycia pielę-
gniarek/położnych. Dotyczy to nie tylko czasu 
wykonywania obowiązków służbowych, ale też 
życia prywatnego. Jest to konkluzja całkowicie 
logiczna, bo nawet jeśli ktoś wykonuje swoją 
pracę dobrze, a w życiu prywatnym podejmuje 
działania wbrew prawu, to i tak opinia na te-
mat tej osoby nie będzie pozytywna.

Warto podkreślić, iż „Kodeks etyki” stanowi 
również, że działania pielęgniarek/położnych 
nie mogą być bezprawne ani szkodzić ludziom, 
zwierzętom czy organizmom żywym w ogóle. 
Pielęgniarki i położne wręcz powinny zwalczać 
przejawy patologii społecznej oraz brać udział 
w działaniach na rzecz ochrony środowiska na-
turalnego.

Pozostając przy temacie przestrzegania pra-
wa: pielęgniarka/położna nie może żądać do-
datkowego wynagrodzenia, ani uzależnić swych 
usług od korzyści materialnych, a nieuczciwa 
konkurencja między członkami samorządu jest 
zakazana. Niestety, kolejny stereotyp funkcjo-
nujący w świadomości społeczeństwa, dotyczy 
przekonania, że aby pracownicy ochrony zdro-
wia, zatrudnieni w jednostkach państwowych, 
należycie wykonywali swoje obowiązki, muszą 
otrzymać dodatkową zapłatę.

„Pielęgniarka/położna posiadająca pełne 
uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpo-
wiedzialność za swoje działania”. Rzecz całkiem 
słuszna i oczywista szczególnie, że (warto pod-
kreślić to po raz kolejny) każda pielęgniarka/
położna jest osobą wykwalifikowaną  znającą 
się na swojej profesji, a wszystkie jej działania 
muszą być podyktowane dobrem pacjenta oraz 
poparte jej wiedzą i umiejętnościami.

Kwestia odpowiedzialności osobistej pielę-
gniarek/położnych jest bardzo istotna zwłasz-
cza przy wypełnianiu zleceń lekarskich, jednak: 
„Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać 
zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na 
piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza 
i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, sta-
nowiących zagrożenie życia pacjenta”. Należy 
o tym pamiętać, aby uniknąć ewentualnego 
oskarżenia o działanie na szkodę pacjenta. 

Wiąże się z tym obowiązek właściwego doku-
mentowania działalności, jak i zabezpieczania 
dokumentów, co pozwoli uniknąć wszelkich 
niejasności.

Niestety, zdarza się, że pacjenci uważają, 
iż pielęgniarka/położna powinna być na każde 
ich skinienie i czują się urażeni, gdy np. mu-
szą chwilę poczekać na pomiar temperatury, 
zarzucając personelowi różnego rodzaju uchy-
bienia, a nawet dyskryminację. „Kodeks ety-
ki” stanowi, że pielęgniarka/położna ma obo-
wiązek udzielania wszystkim troskliwej opieki, 
bez względu na jego pochodzenie, wyznanie, 
orientację seksualną itd. Ponadto, jest ona zo-
bowiązana do przestrzegania praw pacjenta i 
zachowania tajemnicy zawodowej. Podejście 
do pacjenta powinno być profesjonalne, ale nie 
przedmiotowe. Nigdy nie należy zapominać  o 
tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a każde ży-
cie jest tak samo cenne. Nawet, gdy pacjenci 
bywają nieuprzejmi lub opryskliwi, trzeba pa-
miętać, że za takim zachowaniem z reguły stoi 
jakaś tragedia, czy ogromny smutek. Niełatwo 
jest zachować zimną krew, gdy ktoś nas poni-
ża lub obraża, ale wszyscy wiemy, iż polskie 
pielęgniarki i położne są nie tylko profesjona-
listkami, ale też wspaniałymi ludźmi i potra-
fią być ponad niegrzeczne zachowanie. Bo – 
powiedzmy sobie szczerze – kto, jak nie one, 
dają najpiękniejszy przykład empatii i człowie-
czeństwa?

Bardzo ważne jest więc, aby tego nie zatra-
cić i przekazać wraz z wiedzą i umiejętnościami, 
nowym adeptom pielęgniarstwa i położnictwa 
odpowiednie wzorce kulturowe – co zresztą w 
myśl zapisów „Kodeksu etyki” również należy 
do obowiązków pielęgniarek i położnych.

Warto wspomnieć, iż „Kodeks etyki” traktu-
je również o kwestii współpracy z samorządem 
zawodowym pielęgniarek i położnych. Wszyst-
kie pielęgniarki i położne powinny wspierać sa-
morząd w jego działalności, a co za tym idzie 
– przestrzegać uchwał poszczególnych jego 
organów. Natomiast wzajemna współpraca po-
winna się opierać na szacunku, lojalności, ko-
leżeństwie i solidarności zawodowej. 

Jak Państwo widzą, „Kodeks etyki pielę-
gniarki i położnej RP” to nie zbiór martwych 
przepisów, oderwanych od rzeczywistości. Jest 
to praktyczne narzędzie, zawierające liczne 
wskazówki, które pozwalają na podjęcie wła-
ściwej decyzji, gdy przychodzi wybierać mię-
dzy tym, co łatwe, a tym co słuszne. W dzi-
siejszych czasach, gdy normy moralne dla 
niektórych stają się przeżytkiem, tym większy 
nacisk należy kłaść na ich przestrzeganie. Nie 
dajmy sobie wmówić, że są one nieważne. Dla 
nas samych i przyszłych pokoleń.
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Wielolekowość -jako problem  
w opiece nad pacjentem geriatrycznym

Edyta Wach
Mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II

Zakład Opiekuńczy Leczniczy Krzyżowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” Żory

Starzejące się społeczeństwa ludzkie stały się obecnie zjawiskiem globalnym. 
W krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost liczby i odsetka ludności powyżej 60 
roku życia. W roku 1950 ludność świata w wieku powyżej 60 lat wynosiła około 200 
mln, w roku 2000 już prawie 3-krotnie więcej, a według prognoz, w 2025 będzie jej 
ponad milion. Polska, podobnie jak wiele państw na świecie, należy do krajów, w któ-
rych wyraźnie narasta proces starzenia ludności. Udział osób po 60 roku życia w ogól-
nej populacji Polski w 2009 r. wynosił 18,8% a w 2030 roku szacuje się, że osiągnie 
wartość 27,98% [1].

Postępujący proces starzenia ludzi stał się 
motorem dla intensywnego rozwoju geriatrii – 
dziedziny, która współcześnie dotyczy zarówno 
medycyny, jak i socjologii. Obecnie, coraz wię-
cej badań poświęca się szczegółowej analizie 
przemian fizjologicznych ludzkiego organizmu, 
związanych z upływem czasu. Współczesna 
geriatria w sposób holistyczny koncentruje 
się na schorzeniach typowych dla osób star-
szych (przy czym nie definiuje jej wiek pacjen-
ta). Związana jest z fizycznymi, psychicznymi, 
funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki 
nad starszymi pacjentami zarówno w stanach 
ostrych, jak i przewlekłych, a ponadto obej-
muje ich rehabilitację, profilaktykę i opiekę  
u schyłku życia [2]. 

 Biologiczne starzenie się organizmu 
człowieka w uproszczeniu można nazwać wy-
czerpywaniem się rezerw witalnych. Ludzkie 
zdrowie polega na utrzymaniu wewnętrznej 
homeostazy, równowagi której zaburzenie 
przez czynnik chorobotwórczy rozpoczyna se-
rię niekorzystnych, postępujących kaskadowo 
zmian degradacyjnych [3]. 

Według Światowej Organizacji Zdro-
wia WHO istnieje podział ludzi w star-
szym wieku na kilka grup: starzejący się 
człowiek (45–60 lat), starszy człowiek 
(61–75 lat), stary człowiek (76–90 lat) i 
bardzo stary człowiek (>90 lat) [3].

Inna klasyfikacja osób starszych obej-
muje: 
•	 osoby zdrowe, często prowadzące aktyw-

ny tryb życia (głównie osoby we wczesnej 
starości – w grupie wiekowej 65–74 lata); 

•	 chorzy sprawni mimo występowania czę-
sto licznych procesów chorobowych; 

•	 chorzy z różnego stopnia niesprawnością 
funkcjonalną – chorzy geriatryczni [4].
Ryzyko ograniczenia sprawności 

funkcjonalnej narasta wraz z liczbą wy-
stępujących chorób, czyli nasileniem wie-
lochorobowości. Należy jednak pamiętać, 
że starzenie nie jest przyczyną wielocho-
robowości, a jedynie sprzyja jej rozwojo-
wi i odwrotnie – wielochorobowość sprzy-
ja procesowi starzenia organizmu [3,4]. 

Problem ten dotyczy szczególnie osób  
w wieku co najmniej 80 lat, u których wystę-
puje związane z wiekiem duże ograniczenie 
rezerwy czynnościowej wszystkich narządów  
i co się z tym wiąże – wysokie ryzyko powikłań 
wielonarządowych i utraty autonomii. Opieka 
nad tymi chorymi powinna uwzględniać współ-
pracę zespołu profesjonalistów, zapewniającą 
kompleksową diagnostykę i terapię oraz obej-
mującą szeroki zakres działań prewencyjnych 
oraz tych z zakresu medycyny paliatywnej [4].

Opieka nad pacjentami geriatrycznymi 
każdorazowo wymaga wykonania Komplekso-
wej Oceny Geriatrycznej (KOG), czyli klasycz-
nego badania podmiotowego i przedmiotowe-
go, obejmujących ocenę funkcji psychicznych, 
analizę sprawności funkcjonalnej, ocenę ryzy-
ka upadków, ocenę niedożywienia, ocenę na-
tężenia bólu, analizę sytuacji socjoekonomicz-
nej chorego oraz analizę utraty autonomii[5]. 
Ponadto wykonuję się Całościową Ocenę Ge-
riatryczną (COG), umożliwiającą rozpoznanie 
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najważniejszych problemów zdrowotnych, so-
cjalnych i środowiskowych pacjenta, czyli m.in. 
planowanie terapii, kwalifikacje bądź dyskwa-
lifikacje zabiegowe, koordynację i planowanie 
leczenia farmakologicznego i pozafarmakolo-
gicznego (fizjoterapia, dieta, aktywność), pla-
nowanie opieki długoterminowej czy racjonali-
zację kosztów leczenia [4,5].

Jedną z typowych cech pacjentów geria-
trycznych, oprócz wspomnianej wielochorobo-
wości, jest związana z nią wielolekowość (poli-
farmakoterapia), czyli jednoczesne, codzienne 
stosowanie przez chorego znacznej liczby le-
ków. Najczęściej wielolekowość definiuje się 
jako przyjmowanie co najmniej 5 leków, a cięż-
ką wielolekowość – co najmniej 10 leków. Zja-
wisko wielolekowości dotyczy mniej więcej co 
drugiej osoby starszej, a ciężkiej wielolekowo-
ści – częściej niż co dziesiątej. Wielolekowość 
należy jednak odróżnić od polipragmazji, która 
oznacza pobieranie przez chorego co najmniej 
jednego leku, dla którego nie ma wskazań. Jest 
to zatem nadmierne, niepotrzebne pobieranie 
leków. Częste zamienne używanie tych pojęć 
wynika z tego, że wraz ze wzrostem liczby po-
bieranych przez chorych leków narasta ryzyko 
polipragmazji [4].

Aby zrozumieć zagrożenie jakie niesie za 
sobą zjawisko wielolekowości należy poznać 
zmiany zarówno morfologiczne, jak i fizjolo-
giczne organizmu wynikające upływu czasu. 
Zmiany te mają wpływ na farmakokinetyczne 
oraz farmakodynamiczne losy leku w ustroju. 
Z porównania fizjologii pacjenta geriatrycz-
nego i wydolnej osoby dojrzałej wynika, że u 
człowieka starszego zmniejsza się wydolność 
ogólnonarządowa, głównie z powodu osłabie-
nia funkcji układu krążenia i upośledzenia prze-
pływu krwi w obrębie tkanek, efektem czego 
jest osłabienie transportu do narządów doce-
lowych substancji leczniczych. Zmianie ulegają 
również proporcje budulcowe ciała: zmniejsza 
się masa mięśniowa, spada zawartość płynów 
wewnątrzkomórkowych i ogólna zawartość 
wody w organizmie, zwiększa się objętość pły-
nu zewnątrzkomórkowego, zwiększa się obję-
tość tkanki tłuszczowej, a ponadto osłabiają 
się funkcje percepcyjne oraz regulacyjne. Ze 
względu na powyższe zmiany w organizmie, 
różnice w działaniu leków pojawiają się już na 
etapie ich wchłaniania, następnie dystrybucji 
oraz metabolizmu i wydalania [3]. 

U osób starszych znacznie zwiększa się 
dostępność biologiczna leków podlegających 
efektowi pierwszego przejścia (np. werapamil, 

propranolol, nifedypina, lidokaina). Zmniejsza-
jąca się wraz z wiekiem masa wątroby oraz jej 
wydolność i ukrwienie są powodem zwiększe-
nia stężenia tych leków we krwi i wydłużenia 
ich biologicznego okresu półtrwania T50% [3]. 
Zmiany w proporcji tkanek ciała oraz zawarto-
ści płynów ustrojowych mają także wpływ na 
rozmieszczenie leków w organizmie. Wzrost 
zawartości tkanki tłuszczowej powoduje zwięk-
szenie dystrybucji i wydłużenie biologicznego 
okresu półtrwania leków charakterze lipofil-
nym (np. barbiturany, diazepam, haloperidol, 
werapamil, amiodaron). Spadek zawartości 
wody całkowitej w ciele człowieka jest przy-
czyną zmniejszenia objętości dystrybucji oraz 
stężenia w tkankach leków o charakterze hy-
drofilnym (np. aminoglikozydy, digoksyna, 
propranolol, atenolol). Zwiększa się ich stę-
żenie we krwi i ryzyko toksyczności. Metabo-
lizm leków u pacjentów w podeszłym wieku 
zostaje upośledzony z powodu zmniejszenia 
z wiekiem funkcji wątroby: jej masy, aktywno-
ści enzymatycznej i przepływu wątrobowego. 
Zaburzenia wydalania są z kolei związane ze 
zmniejszeniem funkcjonalności nerek, m.in. 
ich masy i filtracji. Ma to szczególne znacze-
nie w przypadku leków wydalanych głównie za 
pośrednictwem nerek, czyli np. leków moczo-
pędnych, cefalosporyn, aminoglikozydów, lizy-
noprylu czy digoksyny [3].

Zmniejszenie masy tkanki mózgowej ma 
znaczący wpływ na mechanizm działania le-
ków skierowanych na OUN. Słabsze jest dzia-
łanie leków wpływających pobudzająco na 
OUN, a rośnie siła działania leków hamujących 
czynność układu nerwowego, co jest głównie 
związane ze zmniejszeniem stężenia neuro-
przekaźników. Zatem niezwykle ważną rolę 
w farmakoterapii geriatrycznej są zalecenia te-
rapeutyczne dotyczące prawidłowej modyfika-
cji dawkowania [3].

Wielolekowość wraz z wielochorobowością 
tworzą tzw. spiralę chorób i terapii, czyli błędne 
koło terapii, w którym zwiększająca się liczba 
schorzeń wymusza leczenie u coraz większej 
liczby specjalistów i stosowanie coraz większej 
liczby leków, a to z kolei prowadzi do większej 
ilości działań niepożądanych i uszkodzeń kolej-
nych narządów (ryc.1).

Liczne badania wykazują, że jednocze-
sne stosowanie wielu leków stanowi ryzyko 
występowania polekowych działań niepożąda-
nych. Ryzyko to wzrasta sukcesywnie, wraz 
z ilością przyjmowanych leków i u pacjentów 
stosujących 8 lub więcej leków istnieje 100% 
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prawdopodobieństwo wystąpienia działań nie-
pożądanych związanych z terapią lekową. 
W powyższej spirali pojawiające się nowe ob-
jawy mogą nie być rozpoznane jako efekt sto-
sowanej terapii, nie spowodują odstawienia 
leku, lecz stają się kolejnym schorzeniem wy-
magającym stosowania kolejnych preparatów 
[1,3,4,6]. 

Wielolekowość bywa często wynikiem le-
czenia się u kilku lekarzy, bez informowania ich 
o tym, oraz efektem samoleczenia, czyli sto-
sowania preparatów dostępnych bez recepty, 
ocenianych jako bezpieczne i nieszkodliwe. Są 
to szeroko reklamowane w mediach tzw. leki 
OTC (z ang. Over The Counter), czyli wydawa-
ne w aptekach bez recepty bądź sprzedawane 
w ogólnodostępnych źródłach dystrybucji. 

W świetle najnowszych badań aż 40% pa-
cjentów starszych ingeruje w proces leczenia. 
Problem ten może być wynikiem nieświado-
mych działań, np. zapominania lub błędne-
go przyjmowania na skutek niezrozumienia 
zaleceń. Jednocześnie mówi się o świadomej 
niepodatności pacjenta na zalecenia (tzw. in-
tencyjnej), która oznacza zmianę schematu le-
czenia w jakimś celu, np. gdy zlecone leczenie 
nie przynosi oczekiwanego efektu. Przykładem 
może być samowolne zwiększanie dawek le-
ków. Grupą leków powszechnie nadużywanych 
przez pacjentów geriatrycznych są najczę-
ściej leki przeciwbólowe, zawierające kofeinę 
oraz nasenne. Tymczasem powtarzane dawki 
takich leków znoszą działanie leków przeciw-
nadciśnieniowych, czyniąc je nieskutecznymi 
[3,4,6]. 

Przeciwbólowe OCT jak: Paracetamol lub 
Ibuprofen mogą wywoływać biegunki, wymio-
ty, rumień, pokrzywkę, zapalenie skóry, bóle 
i zawroty głowy, a przy zastosowaniu bardzo 
wysokich dawek – ryzyko uszkodzenia wątro-
by i zaostrzenie choroby wrzodowej oraz na-
senne. Leki nasenne pogarszają koordynację 
psychoruchową i zmniejszają napięcie mięśni 
szkieletowych, w wyniku czego zwiększają ry-
zyko upadków [3,4].

Należy zatem podkreślić potrzebę zaanga-
żowania lekarza w uzyskanie informacji o do-
datkowo przyjmowanych przez pacjenta pre-
paratach, analizę takich leków i suplementów 
diety pod kątem interakcji lekowych i ewen-
tualne działania prewencyjne. Ponadto nader 
ważna jest świadomość zagrożenia u samego 
pacjenta i konieczność informowania lekarza 
o nowych przyjmowanych lekach oraz ewentu-
alnych objawach niepożądanych [6].

Wobec zagrożeń jakie niesie za sobą zja-
wisko wielolekowości, jedną z podstawowych 
zasad farmakoterapii geriatrycznej jest zacho-
wanie szczególnej ostrożności i środków bez-
pieczeństwa, które dają gwarancję komfortu i 
skuteczności leczenia osoby starszej. 

Wśród wielu zasad farmakoterapii geria-
trycznej należy wymienić m.in.:

•	 stosowanie leków zgodnie ze wskaza-
niami – racjonalne przepisywanie leków, 
tylko w przypadkach gdy objawy choro-
by stanowią zagrożenie dla zdrowia;

•	 unikanie leków o wąskim współczynni-

 
Współistnienie kilku chorób 

przewlekłych 

WIELOCHOROBOWOŚĆ 

Stosowanie leków 
przepisywanych przez kilku 

specjalistów 

Jednoczesne stosowanie przez 
chorych kilku leków w 
systemie codziennym 
WIELOLEKOWOŚĆ 

Nowe objawy kliniczne 
wynikające ze stosowania 

leków 

Ryc. 1. Spirala chorób i terapii
Źródło: Wieczorowska-Tobis K., Specyfika pacjenta starszego, [w:] Geriatria i gerontologia ….PZWL, s. 18-27.
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ku terapeutycznym, których stosowanie 
może być toksyczne;

•	 rozpoczynanie leczenia od najmniej-
szych dawek i stopniowe ich zwiększa-
nie;

•	 indywidualizacja dawek;
•	 każdorazowa dogłębna analiza przy 

włączaniu nowego leku pod kątem moż-
liwości wystąpienia niekorzystnych in-
terakcji z przyjmowanymi do tej pory 
lekami – unikanie polipragmazji; 

•	 częsta kontrola aktualnego zdrowia pa-
cjenta;

•	 w miarę możliwości ordynowanie le-
ków, które mogą być zażywane jak naj-
rzadziej, (o przedłużonym działaniu), 
w najbardziej przystępny dla starszej 
osoby sposób aplikacji (np. płyn, czopki 
przy trudnościach z przełykaniem);

•	 zaangażowanie i edukowanie opieku-
nów lub członków rodziny (zwłaszcza 
w warunkach w domowych) do kontroli 
prawidłowego przyjmowania leków oraz 
pomocy w ich podawaniu: kruszenie, 
rozpuszczanie, obsługa wstrzykiwacza 
do insulin, glukometru czy leku wziew-
nego podawanego za pomocą inhalato-
rów;

•	 częsta kontrola stosowania się do zale-
ceń lekarskich odnośnie m.in. dawek, 
systematyczności i odstępów przyjmo-
wania leków w celu utrzymania odpo-
wiednich stężeń we krwi, w tzw. oknie 
terapeutycznym;

•	 obrazowe i zrozumiałe przekazywanie 
pacjentowi ważnych informacji odno-
śnie leczenia, stosowanych leków i za-
grożeń samoleczenia [3,4];

•	 sprawdzanie czy pacjent rozumie i wie, 
jak przyjmować leki [6].

Przy omawianiu wielolekowości wśród pa-
cjentów geriatrycznych nie można przemilczeć 
problemu, jakim jest poszukiwanie i nabywa-
nie na własną rękę tańszych odpowiedników 
leków w aptece. Często złą sytuację finansową 
emerytów i rencistów wykorzystują nie zawsze 
uczciwe firmy farmaceutyczne, które wprowa-
dzają chaos w nazewnictwie i składzie prepara-
tów. Dla starszych pacjentów różnice te są nie-
zrozumiałe i praktycznie nie do wychwycenia, 
tymczasem zamiany leków na tańsze zamien-
niki mogą prowadzić do błędów w zażywaniu,  

a co za tym idzie do zagrożenia działaniami 
toksycznymi i niepożądanymi [3].

Warto także podkreślić duży wpływ diety 
pacjentów geriatrycznych na działanie leków. 
Wielu pacjentów w podeszłym wieku nie zdaje 
sobie sprawy ze znaczenia składu ich codzien-
nej diety oraz wpływu spożywanych pokarmów 
na stosowane jednocześnie leki, szczególnie 
przy wielolekowości. Przykładem takich in-
terakcji na etapie wchłaniania leku może być 
osłabienie działania glikozydów naparstnicy  
i leków przeciwdepresyjnych pod wpływem 
pokarmu wysokobłonnikowego czy wytrącanie 
preparatów żelaza podczas spożywania dużych 
ilości kawy i herbaty. Spożywanie produktów 
bogatych w witaminę K (brokuł, szpinak, wą-
tróbka) w trakcie stosowania doustnych le-
ków przeciwzakrzepowych osłabia znacznie ich 
działanie. Pozornie bezpieczne preparaty zio-
łowe, tak chętnie stosowane przez pacjentów 
w podeszłym wieku, mogą powodować nie-
korzystne dla zdrowia, a nawet życia skutki. 
Na przykład wyciągi z dziurawca silnie hamują 
działanie leków nasercowych i przeciwdepre-
syjnych, wyciągi z żeń-szenia hamują działanie 
leków moczopędnych, a preparaty z miłorzębu 
nasilają działanie leków przeciwzakrzepowych, 
zwiększając ryzyko krwotoków [7].

Podsumowując należy podkreślić, że pa-
cjent geriatryczny to specyficzny chory, któ-
rego należy otoczyć szczególną i zindywidu-
alizowaną opieką. W opiece nad starszymi 
pacjentami dużą rolę odgrywają sprawnie 
działające, interdyscyplinarne zespoły spe-
cjalistów, z których każdy wnosi swój wkład  
w  prawidłowość terapii.  Profesjonalne podej-
ście lekarzy prowadzących, pielęgniarek, fizjo-
terapeutów i farmaceutów do człowieka w po-
deszłym wieku stanowi podstawę zapewnienia 
mu bezpieczeństwa i poprawy jakości jego ży-
cia. Niestety, w Polsce nadal brakuje lekarzy 
geriatrów, co powoduje terapeutyczny cha-
os, którego skutkiem jest polifarmakoterapia  
u osób starszych. Pacjenci ci, często zagubieni 
w swojej wielochorobowości egzystują w sieci 
leczenia u wielu różnych specjalistów i otrzy-
mują od nich recepty na coraz to nowe leki. 
Dlatego tylko skuteczna komunikacja i daleko 
idąca współpraca na każdym szczeblu leczenia 
może gwarantować najkorzystniejszą i najbar-
dziej bezpieczną farmakoterapię pacjenta ge-
riatrycznego, po to, by zapewnić mu najlepsze 
warunki do długich lat życia.

Piśmiennictwo u autorki.



31
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Odruch dysforycznego wypływu mleka
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Karmienie dzieci piersią, jako naturalny sposób żywienia wszystkich ssaków, 
ma bezsprzecznie wiele korzyści zarówno dla matki jak i dziecka. Poza aspektem 
zaspokojenia głodu, ułatwia nawiązanie i tworzenie więzi oraz zabezpiecza poczucie 
bezpieczeństwa. Kojarzone jest głównie z bliskością matki i dziecka i naturalnym 
sposobem żywienia dziecka. Pokarm kobiecy i bliskość z matką są bezcenne dla 
noworodka i dlatego niezmiernie ważne jest, aby matka zaspokajając tę potrzebę, 
czuła się równie komfortowo. 

Część  kobiet jednak doświadcza nega-
tywnych emocji związanych z karmieniem 
piersią. W skrajnych przypadkach emocje te 
mogą być bardzo silnie wyrażone i wiązać się 
z aktami agresji czy autoagresji. Zjawisko 
odczuwania negatywnych emocji związanych 
z karmieniem piersią nie jest problemem,  
o którym łatwo opowiadać kobietom. 
Społeczny obraz i nacisk na karmienie piersią 
sprawia, iż uczucia negatywne nie są akcep-
towane przez same kobiety, mogą być przez 
nie wypierane lub odrzucane, albo łączone  
w kontekście choroby psychicznej. Bywa też, 
że objawy te są przez personel medyczny in-
terpretowane jako objawy depresji lub psy-
chozy poporodowej, i – choć kobieta otrzymuje 
pomoc fachową – nie jest ona ukierunkowa-
na na faktyczne potrzeby i może wprowadzać 
kobietę w poczucie niewydolności jako matki, 
potęgując tym samym poczucie winy. 

D-MER (dysphoric milk ejection reflex), 
czyli dysforyczny odruch wypływu mleka to od 
niedawna pojawiający się skrót w literaturze 
fachowej. Po raz pierwszy o zaburzeniu tym 
wspomniano w 2007 roku, a  3 lata później 
opublikowano pierwszy artykuł opisujący zja-
wisko D-MER. Nie jest jeszcze w pełni pozna-
ne, istnieją różne teorie na temat przyczyn 
jego występowania, słabo rozpowszechnio-
ne są objawy i kryteria jego rozpoznawania. 
Wprawdzie nie dysponujemy jeszcze bogatym 
materiałem literaturowym opisującym to zja-
wisko, jednak coraz częściej pojawiające się 
doniesienia na ten temat pogłębiają wiedzę 

w tym zakresie, pozwalają dokładniej poznać 
przyczyny i objawy, a przede wszystkim 
zwiększyć świadomość występowania spek-
trum negatywnych emocji związanych z kar-
mieniem naturalnym wśród specjalistów oraz 
samych matek. 

Odruch dysforycznego wypływu mleka 
obejmuje pojawienie się negatywnych emocji, 
z towarzyszącymi żalem, złością podczas 
karmienia piersią i odnoszą się do samego 
wypływu mleka zarówno podczas karmie-
nia piersią, odciągania laktatorem czy spon-
tanicznego wypływu mleka. W momencie 
wypływu mleka pojawia się obniżenie nastro-
ju, smutek, przygnębienie, żal, aż do odczuć 
agresji lub autoagresji. Odczucia te utrzymują 
się od 30 sekund do 2 minut od rozpoczęcia 
wypływu mleka.

Na poziomie hormonalnym za udany 
przebieg laktacji odpowiada tzw. kompleks 
laktogenny, czyli progesteron, insulina, IGF-
I, glikokortykosteroidy (kortyzol), prolakty-
na, estrogeny, hormon wzrostu i oksytocyna,  
a relację popyt – podaż regulują przede 
wszystkim odruchy: prolaktynowy i oksy-
tocynowy. W bezpośredniej odpowiedzi na 
podrażnienie brodawki przez buzię dziecka 
(akt ssania) czy laktator lub wypływ samoist-
ny, uwalniana jest oksytocyna, a jej pulsacyj-
na produkcja trwa ok 10 minut. Dzięki skurc-
zowemu działaniu oksytocyny na komórki 
mioepitelialne sutka, wyrzucana jest porcja 
mleka. Dłuższe działanie (ok. 10-20 minut 
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po rozpoczęciu karmienia) charakteryzuje 
uwalnianie prolaktyny, która związana jest z 
produkcją mleka. Jej wysoki poziom utrzymu-
je się ponad godzinę.

U podłoża występowania D-MER leżą zja-
wiska zaburzenia w zakresie fizjologii procesu 
laktacji, a konkretnie funkcjonowania kom-
pleksu laktogennego. D-MER nie powinien być 
więc kojarzony z zaburzeniami takimi jak de-
presja lub psychoza poporodowa. 

Istnieją dwie teorie tłumaczące 
przyczyny D-MER. 

Jedna z nich wiąże dysforyczny odruch 
wypływu mleka z  nieprawidłowym spadkiem 
poziomu dopaminy lub nieprawidłową reakcją 
na ten stan. Dopamina, jako neuroprzekaźnik, 
jest związanym z układem kary i nagrody, a jej 
poziom wpływa na samopoczucie oraz regu-
luje stan emocjonalny. Ma również hamujący 
wpływ na produkcję prolaktyny podczas kar-
mienie piersią. Aby umożliwić wyrzut pro-
laktyny, poziom dopaminy musi się obniżyć 
i pozostać na niskim poziomie podczas kar-
mienia. W indywidualnej  wrażliwości kobiet 
na spadek lub wahania poziomu dopaminy lub 
zaburzenia przekaźnictwa neurotransmitera, 
upatruje się przyczyn powodujących odczu-
wanie dysforii podczas karmienia piersią.

Druga teoria wyjaśniająca pojawienie się 
negatywnych emocji łączy czas pojawienie się 
spektrum negatywnych emocji z wyrzutem ok-
sytocyny, wskazując iż szybkość występowania 
objawów jest zgodna z szybkością pojawie-
nia się hormonu (bezpośrednia odpowiedź na 
podrażnienie brodawki sutkowej). Interakcja 
prolaktyna – dopamina, jako pojawiająca się 
po kilku minutach od rozpoczęcia karmienia, 
nie koreluje z wystąpieniem objawów, nie 
może być więc czynnikiem inicjującym poja-
wienie się negatywnych emocji, nawet gdy 
sprzężenie to nie funkcjonuje prawidłowo lub 
reakcja matki na zmiany poziomu tych hor-
monów nie jest prawidłowa.

Działanie oksytocyny związane jest z odc-
zuwaniem pozytywnych emocji wobec dziecka i 
dobrym samopoczuciem matki. Równocześnie 
jest też hormonem wpływającym na pojawi-
enie się potrzeby ochrony swojego dziecka 
przed niebezpieczeństwem, gdy matka odc-
zuwa zagrożenie dla swojego dziecka. Mogą 
pojawiać się u niej uczucia strachu i gniewu, a 
oksytocyna wzmacnia tę reakcję. Obserwując 

objawy towarzyszące D-MER, dostrzec można 
podobieństwo objawów do agresji lub reak-
cji obronnej. Przyczyną pojawienia się dysfo-
rycznych objawów związanych w wypływem 
mleka wydaje się więc być zaburzenie w za-
kresie pobudzenia matki do działań ochron-
nych wobec dziecka, bez wpływu kobiety na 
wywołanie tego zjawiska. Objawów D-MER 
nie można więc utożsamiać z negatywnymi 
odczuciami wobec dziecka, gdyż uczucia te 
wywoływane są bez świadomego udziału ko-
biet.

Trudno też dopatrzyć się przyczyn 
czy powodów, dla których u jednych ko-
biet będą pojawiały się negatywne emocje 
podczas karmienia piersią, a u innych nie. 
Niektórzy upatrują wpływu długotrwałego 
stresu odczuwanego podczas ciąży, inni 
wskazują na jednorazową, ale silną reakcję 
stresową. Wymienia się również wcześniejsze 
doświadczenia związane z molestowaniem. 
Wśród możliwych przyczyn pojawiają się 
także działania blokujące wydzielanie natu-
ralnej oksytocyny – podaż oksytocyny pod-
czas porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe, 
trudny poród. 

W zaburzonym odruchu wypływu mleka 
(D-MER) występują trzy stopnie intensywności 
oraz trzy spektra nasilenia tego zaburzenia. 
Ocena polega na określeniu natężenia emocji 
w skali od 1 do 10, gdzie 1 to najmniejsze na-
silenie, a 10 to największe nasilenie, natomi-
ast w zakresie występowania spektrów zabur-
zenia wyróżnia się spektrum przygnębienia, 
niepokoju oraz wzburzenia. 

Rozpoznanie nasilenia opiera się na przy-
pisaniu pojawiających się uczuć do jednego 
ze spektrum odczuwania: przygnębienia, nie-
pokoju lub wzburzenia. Istotny jest również 
czas występowania objawów oraz nasilenie, 
które ocenia się w skali 1 – 10. 

Postać łagodna, o nasileniu 
nieprzekraczającym 3 punktów najczęściej 
wiąże się z odczuwaniem przygnębienia. 
Pojawić się może smutek, żal, chęć ucieczki, 
wstyd, lęk, zmęczenia, pustka, poczucie winy. 
Najczęściej objawy mijają samoistnie w ciągu 
kilku tygodni do 3 miesięcy i z reguły nie 
powodują zaprzestania karmienia piersią. Jeśli 
do objawów przygnębienia dołączą się emocje 
ze spektrum niepokoju, w tym przerażenie, 
frustracja, irytacja a nawet ataki paniki, 
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utrzymanie karmienia piersią możliwe będzie 
przy zapewnieniu działań wspierających i/
lub odwracających uwagę. Nasilenie objawów 
ocenia się na poziomie 4-6 pkt, a postać ta 
trwa dłużej, nawet do 9 miesięcy. Najsilniej 
wyrażona dysforia (7-10 pkt), z objawami 
złości, gniewu, agresji, autoagresji, a także 
uczucia paranoi trwać może (przy utrzyma-
niu karmienia piersią) nawet powyżej 12 
miesięcy. Mogą tu występować myśli sa-
mobójcze i zachowania agresywne wobec sie-
bie i dziecka. Brak pomocy, wsparcia, czy lec-
zenia farmakologicznego raczej uniemożliwia 
utrzymanie karmienia naturalnego.  Wśród 
objawów związanych z D-MER może pojawić 
się także odczuwanie tzw. pustki w żołądku, 
jak określają to kobiety, na początku pojawie-
nia się objawów, niezależnie od intensywności 
występowania objawów. 

Diagnoza D-MER opiera się na wystąpieniu 
nagłej zmiany nastroju w bezpośredniej kore-
lacji z wypływem pokarmu (30 sek. - 2 mi-
nut). Objawy mogą wystąpić bezpośrednio  
przed lub równocześnie z aktem karmienia. 
Występowanie objawów D-MER wiąże się  
z pojawieniem negatywnych emocji ze spek-
trum odczuwania w powiązaniu z długością 
trwania objawów. W różnicowaniu objawów, 
np. z depresją, psychozą czy niechęcią do 
karmienia piersią, należy pamiętać, że ob-
jawy D-MER związane są z wypływem mle-
ka, pojawiają się z każdym aktem ssania 
lub podrażnienia brodawki (np. laktatorem), 
a czas każdorazowy czas trwania jest krót-
ki – od kilkudziesięciu sekund do najczęściej  
2 minut.

Zdecydowanie należy odróżnić zjawis-
ko D-MER od awersji do karmienia piersią. 
Awersja do karmienia piersią charaktery-
zuje się ciągłym negatywnym podejściem  
i niechęcią do karmienia dziecka piersią. Jej 
przyczyna jest zakorzeniona w psychice ko-
biety, natomiast podczas D-MER negatywne 
odczucia występują tylko w trakcie karmienia. 
Jest to zaburzenie fizjologiczne, niezależne od 
kobiety. 

W postępowaniu u kobiet odczuwających 
dysforię podczas karmienia piersią pro-
wadzi się działania edukacyjne na temat 
tego zjawiska, gdyż skutkiem D-MER bywa 
niepożądane zaprzestanie karmienia piersią, 
co dla matek dotkniętych tym problemem 
może być kolejnym negatywnym i przy-

krym doświadczeniem. Ważne jest udzielanie 
wsparcia kobietom, uświadamianie podłoża 
zaburzeń w zakresie fizjologii, a nie psycho-
logii. Umacnianie poczucia, że kobieta nie 
ponosi winy, gdyż nie ma wpływu na rodzaj 
pojawiających się odczuć podczas karmienia. 

W farmakoterapii próbuje się podaży 
leków regulujących przekaźnictwo dopami-
ny, jednak w kontekście teorii oksytocyno-
wego podłoża, nie wydaje się to zasadne.  
W łagodzeniu objawów można również 
wspomóc się fitoterapią, a zastosowanie 
znajdą tu różaniec górski (Rhodiola rosea), 
miłorząb (Ginko biloba), niepokalanek pospo-
lity (Vitex agnus castus) czy olej z wiesiołka. 

Pomimo tego, iż jeszcze wiele niejasności 
zawiera w sobie określenie D-MER, a przez 
niektórych badaczy nie jest w ogóle uzna-
wane, trudno zaprzeczać odczuwanym przez 
matki negatywnym emocjom związanym 
z laktacją. Oczekując na zgłębienie tema-
tu przez środowisko naukowe, wspomagać 
się można dostępną, choć bardzo skromną 
literaturą, a także stroną internetową 
poświęconą występowaniu D-MER https://d-
mer.org/, którą prowadzi konsultantka lak-
tacyjna IBCL Alia Macrina Heise, bazując na 
doświadczeniach własnych i innych kobiet 
oraz dotychczas opublikowanych doniesie-
niach. 
Piśmiennictwo u autorek.
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Koronawirusy

Mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej  

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu
Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego

Wirus COWID-19 bardzo szybko rozprzestrzenił się na całym świecie zbierając rów-
nocześnie śmiertelne żniwo wśród mieszkańców wielu państw. W obecnej chwili naj-
bardziej dotknięte skutkami jego działania są Włochy, Hiszpania oraz Stany Zjedno-
czone. Jego pojawieniu towarzyszy strach, stygmatyzacja zarówno osób chorych i ich 
rodzin, jak i również osób mających kontakt z chorymi i zakażonymi. W internecie na 
portalach społecznościowych pojawia się, oprócz oficjalnych komunikatów, coraz wię-
cej fake newsów oraz teorii spiskowych, które bardzo często zawierają nieprawdziwe 
informacje, szerzące dezinformację i potęgujące strach u czytelników.

Tymczasem aktualna pandemia nie jest pierwszą, z jaką przyszło się borykać ludzkości na 
przestrzeni dziejów. W minionych wiekach również dochodziło do pandemii, z których najsław-
niejsza jest Epidemia Czarnej Śmierci (Dżumy). Jednak w historii odnotowano także:
•	165 – 180 r.n.e – Zaraza Antoninów (5 mln zgonów);
•	1347 – 1351 r. – Czarna Śmierć (25 mln zgonów);
•	1665 – 1666 r. – Wielka Zaraza w Londynie (100 tys. zgonów);
•	1918 – 1920 r. – Hiszpanka (40 do 50 mln zgonów, wg niektórych źródeł nawet 100 mln zgonów);
•	1957 – 1958 – Grypa Azjatycka (1 do 2 mln zgonów);
•	1968 – 1970 – Grypa Hong Kong (1 do 4 mln zgonów);
•	1977 – 1978 – Rosyjska Grypa (1 mln zgonów);
•	2002 – 2003 – SARS (800 zgonów)
•	2009 – 2010 – Świńska Grypa (284,5 tys. zgonów);
•	2015 – MERS nadal nieopanowana (858 zgonów)

oraz epidemie wybuchające cyklicznie:
•	Ospa prawdziwa (lata 1520 – 1979) w sumie 56 mln zgonów;
•	Cholera - ostatnia epidemia pochłonęła w 2018r. 1 mln ofiar;
•	Ebola – ostatnia epidemia w latach 2014 – 2016 – 11,3 tys. zgonów.

Aktualna pandemia jest spowodowana nowym 
wirusem, który dopiero jest w trakcie badań. Tym-
czasem grupa z której został wyizolowany – Korona-
wirusy – jest znana w medycynie już od lat sześć-
dziesiątych XX w.

Koronawirusy należą do rzędu Nidovirales, rodzi-
ny Coronaviridae, podrodziny Coronavirinae. Wyróż-
niono 4 rodzaje: Alfacoronavirus, Betacoronavirus, 
Gammacoronavirus oraz ostatnio także Deltacoro-
navirus. Swoją nazwę zawdzięczają otoczce białko-
wej z wypustkami, przypominającymi kształtem ko-
ronę. Średnica pojedynczej cząstki wirusa wynosi 60 
do 140 nanometrów.

Ryc. 1 Budowa koronawirusa SARS-CoV-2 

Są to wirusy zdolne do zarażania zwierząt z różnych gatunków, przy czym opisano najwięcej 
gatunków coronawirusów wywołujących zakażenie wśród ludzi (6 wirusów), świni (5 wirusów) 
oraz nietoperzy (różne gatunki). Wirusy z rodzaju gamma i delta wykrywane są głównie u pta-
ków, natomiast alfa i beta – są źródłem zachorowań wśród ludzi.

Do wirusów z grupy alfa należą HCoV-229E oraz HCoV-NL63, zaś w grupie beta wyod-
rębniono HCoV-OC43, HCoV-HKU1 oraz HCoV-SARS i HCoV-MERS. Pierwotnym rezerwu-
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SARS-CoV-2 SARS-CoV MERS-CoV

Okres XII.2019 – 
27.03.2020 lata 2002 - 2003 2012 – 27.03.2020

Liczba zachorowań 551 337 Ok. 8000 2494
Liczba zgonów 24 863 800 858
Tabela 1 Stosunek zachorowań do zgonów

arem HCoV-SARS i HCoV-MERS były nietoperze, chociaż najnowsze wyniki badań wykazały, 
że były one pierwotnie gospodarzem wszystkich koronawirusów istniejących w przyrodzie.  
W efekcie transmisji zarażeniu uległy zwierzęta tj. małpy, psy, koty, szczury oraz cywety palmo-
we. Przy czym, w przypadku psów i kotów, o ile zdiagnozowano u nich infekcje spowodowane 
koronawirusami to nie udokumentowano transmisji między nimi a ich właścicielami. 

Pierwsze informacje nt. koronawirusów pochodzą z  lat sześćdziesiątych XXw. W 1962r.  
u dziecka z objawami przeziębienia wyizolowano ludzki koronawirus B814, stosując hodow-
lę narządową pochodzącą z tchawicy, próbki jednak zaginęły przed opracowaniem metody 
identyfikacyjnej gatunek. W kolejnych latach udało się wyodrębnić dwa patogeny HCoV-229E 
oraz HCoV-OC43 – powodujące u ludzi schorzenia układu oddechowego. Obecnie znanych jest  
6 koronawirusów zakażających człowieka: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, 
HCoV-SARS oraz HCoV-MERS, w tym 4 ostatnie opisane w XXI wieku.

Aż do 2003r. uważano, że istnieją tylko dwa szczepy chorobotwórcze dla człowieka Human 
Coronavirus 229 i Human Coronavirus OC43 (HCoV-229, HCoV-OC43), traktowane raczej jako 
niegroźne dla zdrowia i życia. W ich przebiegu bowiem występowały lekkie  objawy, charakte-
rystyczne dla przeziębienia. Sytuacja jednak uległa zmianie w 2003r., kiedy wyizolowano wiru-
sa SARS-CoV , będącego czynnikiem etiologicznym ciężkiego ostrego zespołu oddechowego – 
SARS ((Severe Acute Repiratory Syndrome). Pacjentem „zero” był 45 – letni mieszkaniec Foshan  
w Chinach, u którego 16 listopada 2002r. zdiagnozowano gorączkę i objawy ze strony ukł. od-
dechowego. Infekcja bardzo szybko się rozprzestrzeniała, w efekcie czego pojawiły się masowe 
zachorowania. Jako źródło zakażenia wytypowano łuskana palmowego (przysmak w kuchni azja-
tyckiej), dodatkowo wyodrębniono w toku badań ponad 60 nowych gatunków koronawirusów, 
zakażających nietoperze na całym świecie.

Epidemia SARS trwała od 1.11.2002r. do 30.07.2003r. W krótkim czasie wirus dotarł do  
37 krajów, powodując 8422 zachorowania oraz 916 zgonów (śmiertelność wśród potwierdzonych 
przypadków wyniosła ok. 10%). Ostatni, potwierdzony przez WHO, przypadek został odnoto-
wany w Singapurze w sierpniu 2003r. u pracownika laboratorium. W trakcie trwania epidemii 
rezerwuarem i źródłem zakażenia byli ludzie, drogą zakażenia – kropelkowa (prawdopodobnie 
tylko przez okres, w którym występowały objawy choroby, głównie kaszel i katar). Przy czym 
odnotowano pojedyncze przypadki transmisji wirusa poprzez przeniesienie wydzieliny dróg od-
dechowych osoby chorej na błony śluzowe osoby zdrowej oraz za pośrednictwem rąk i przed-
miotów osobistych. 

Kolejne poważne zakażenie koronawirusami odnotowano we wrześniu 2012r. u 9 pacjentów 
pochodzących z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Jordanii. Zdiagnozowano wówczas ciężkie zapalenie 
dróg oddechowych (zespół bliskowschodniej niewydolności oddechowej) w przebiegu którego 
dochodziło do niewydolności nerek i zgonu pacjenta. Badania wykazały, że przyczyną infekcji 
był wirus odzwierzęcy MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). Mimo, że 
głównym źródłem wirusa stanowią nietoperze, w tym przypadku rezerwuarem zakażenia były 
wielbłądy jednogarbne. W latach 2012 – 2014 odnotowano ok. 2500 przypadków w 27 krajach 
z czego aż 860 zakończyło się zgonem zakażonego. (śmiertelność wśród potwierdzonych przy-
padków wyniosła ok. 35%).

Za aktualną pandemię odpowiedzialny jest wirus SARS-CoV-2. Jego genom w 75% pokrywa 
się z genomem koronarowirusa wywołującego SARS. Jednak pomimo podobieństw są to dwa 
odrębne patogeny. Dlatego WHO zaleca, aby w oficjalnych komunikatach używać określenia CO-
VID-19, aby uniknąć błędnych skojarzeń z koronawirusem powodującym SARS. Wirus ten bar-
dzo szybko się rozprzestrzenia (1 osoba jest wstanie zarazić 2 do 4 osób) i chociaż stosunkowo 
ma niski odsetek śmiertelności (2 – 3%) to ze względu na liczbę osób zakażonych liczba zgonów 
przewyższyła SARS i MERS łącznie.
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Pierwsze oficjalne doniesienia o przypadkach zapalenia płuc o nieznanej etiologii pochodzą z 
grudnia 2019r. z miasta Wuhan, w prowincji Hubei w środkowych Chinach. Badanie retrospek-
tywne wykazało, że pierwsze przypadki odnotowano już w listopadzie 2019r. Pacjentem „zero” 
była kobieta pracująca na targu na którym sprzedaje się różne gatunki zwierząt hodowlanych 
i dzikich, również żywych, w tym węże i nietoperze.

Do 7 kwietnia 2020 roku odnotowano 1 348 628 potwierdzone przypadki zachorowania na 
COVID-19 (zakażenie koronawirusem 2019-nCoV), 74 816 osób zmarło oraz 284 802 osoby wy-
zdrowiały. Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce nastąpił w dniu 
4 marca 2020. Na dzień 07.04.2020 odnotowano 4 413 zachorowań, 107 zmarło a 162 ozdro-
wiały.

Ryc. 2 Przebieg epidemii 2019-nCoV w okresie grudzień 2019 – 5 lutego 2020
Wirus ten jest szczególnie niebezpieczny. Naukowcy udowodnili, że osoba chora zaczyna zara-

żać już na 2,5 dnia przed wystąpieniem charakterystycznych objawów, przy czym osoby zakażo-
ne, przechodzące bezobjawowo infekcję także zakażają.  U 80% zakażonych infekcja przebiega 
bezobjawowo lub z łagodnym przebiegiem, u 15% obserwuje się stan ciężki a 5% wymaga me-
chanicznego wspomagania oddychania. 

Okres wylęgania COVID – 19 wynosi 2 do 14 dni (przeciętnie 3 do 5 dni). Początkowo można za-
obserwować gorączkę, dreszcze, uczucie zmęczenia, kaszel (w cięższych stanach z krwiopluciem), 
zapalenie spojówek, bóle mięśni, stawów i głowy. Rzadziej występują objawy ze strony ukł. po-
karmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha, wymioty), jak również zaobserwowano utratę po-
wonienia i smaku. Natomiast w przypadku pełnoobjawowego zespołu o ciężkim przebiegu stwier-
dza się silną duszność, obustronne śródmiąższowe zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności 
oddechowej, ARDS, uogólnioną reakcję zapalną oraz niewydolność wielonarządową. Ryzyko wy-
stąpienia ciężkiego zespołu chorobowego wzrasta wraz z wiekiem i z chorobami współistniejący-

mi (stwierdzono, że co 10 
osoba z chorobami ukła-
du krążenia zmarła  
w wyniku zakażenia CO-
VID-19) .

Ryc. 3 Odsetek zgonów 
z powodu COVID-19 u 
osób z chorobami prze-
wlekłymi
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Tabela 2 Objawy COVID-19 u dorosłego i dziecka

Zdecydowanie częściej diagnozuje się ostrą odmianę infekcji u dorosłych. Dzieci, jak na razie, 
przechodzą infekcje koronawirusową dużo łagodniej, chociaż najnowsze doniesienia ze świata 
potwierdzają również zgony u małoletnich. Jednak ich odsetek jest minimalny w stosunku do 
liczby zgonów osób dorosłych.

W dodatku objawy zakażenia koronawirusem u dzieci są niespecyficzne, odmienne niż u do-
rosłych.

Przy czym należy pamiętać, że COVID-19  nie jest jedyną chorobą wirusową, z którą personel 
medyczny może mieć kontakt. Aktualna pora roku sprzyja wzrostowi przeziębień jak i zachoro-
wań na sezonową grypę. Wiedza ta jest szczególnie ważna w pierwszym kontakcie z pacjentem, 
ponieważ początkowe objawy mogą być mylnie interpretowane.

Ryc. 4 Ciężkość przebiegu COVID-19 u dzieci
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Tabela 3 Różnicowanie objawów COVID-19, przeziębienia i grypy

Katar i uczucie zatkanego nosa są bardzo rzadkimi objawami zakażenia koronawirusem – 
mogą raczej sugerować przeziębienie lub grypę sezonową. Nie zmienia to faktu, że w obecnej 
sytuacji należy zachować zawsze szczególną ostrożność w kontakcie z pacjentem infekcyjnym.

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub w kontakcie bezpośrednim. Wirus może zostać 
także przeniesiony poprzez kontakt pośredni z przedmiotami na których znajduje się wirus (gdy 
osoba zdrowa dotknie zainfekowanego np. śliną przedmiotu a następnie dotknie okolicy swoich 
ust, nosa lub oczu). Najbardziej jednak narażone są osoby z kontaktu.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zdefiniowało termin „osoba  
z kontaktu”. Jest to człowiek, który nie ma objawów zakażenia ale miał lub moógł mieć kontakt  
z osobą chorą na COVID-19. To czy zachoruje zależne jest od wielu czynników, w tym od stopnia 
kontaktu z potencjalnym chorym.

Narażenie dużego stopnia (bliski kontakt):
•	  Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora;
•	  Bezpośredni kontakt z chorym (np. podanie ręki);
•	  Bezpośredni kontakt (bez środków ochrony własnej) z zakaźnymi wydzielinami (ślina, 

plwocina) osoby chorej;
•	  Kontakt twarzą w twarz z osobą chorą w odległości ≤2 m przez okres > 15 min.;
•	  Przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą beż środków ochrony własnej przez 

≥ 15 min. i w odległości <2 m.
•	  Pracownik ochrony zdrowia lub opiekun lub pracownik laboratorium, wykonujący bezpo-

średnie czynności przy chorym bez zalecanych środków ochrony osobistej;
•	  Osoba podróżująca z chorym w odległości do 2 miejsc lub przebywająca w jednym pojeź-

dzie, jeżeli objawy lub przemieszczanie się osoby zakażonej mogły wskazywać na większe 
narażenie na zakażenie.

Narażenie małego ryzyka (przygodny kontakt):
•	  Przebywanie z osobą chorą w jednym pomieszczeniu pon. 15 min. w odległości pow. 2m.;
•	  Kontakt twarzą w twarz z osobą zakażoną przez <15 min. i w odległości < 2 m., 
•	  Wspólna podróż z zakażonym dowolnym środkiem transportu.
Czas 15 min. i odległość 2 m. jest wartością umowną. Kontakt bezpośredni np. 10 min. nie 

oznacza, że  nie można się zarazić podobnie jak przebywanie z zarażonym 20 minut nie oznacza, 
że bezwzględnie można się zarazić. 

 COVID19 jest przede wszystkim objawowe. Wskazane jest podawanie leków przeciwwiruso-
wych, przy czym tak naprawdę leczenie farmakologiczne jest w fazie eksperymentalnej. 
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Podstawą potwierdzenia zakażenia COVID-19 obok wywiadu i badania fizykalnego jest badanie 
wirusologiczne z materiału pobranego z dolnych dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych 
oraz z krwi. Należy pamiętać, że pobrany materiał należy traktować za potencjalnie zakaźny  
a osoby odpowiedzialne za pobranie i transport powinny rygorystycznie przestrzegać standardo-
wych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko narażenia na kontakt z patogenem.
Sposób pobrania materiału biologicznego do badań w kierunku 2019-nCoV 

•	 Pełna krew pobrana w ilości 5–10 ml (niemowlęta 1 ml) do pojemnika z EDTA. Transport 
w temperaturze 2–8°C w ciągu 24 godzin do laboratorium. Materiału nie należy mrozić. 
Pobranie krwi zalecane jest jedynie w pierwszym tygodniu choroby.

•	 Materiał biologiczny z dolnych dróg oddechowych (preferowany ze względu na mniejsze 
prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie ujemnego): 

o aspiraty przeztchawicze (TTA): 2–3 ml materiału zebrać do jałowego pojemnika

o popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe (BAL): co najmniej 15 ml zebrać do jałowego               
pojemnika. 

•	 Nieindukowana plwocina – przed pobraniem materiału jama ustna powinna zostać prze-
płukana wodą, plwocinę należy odkrztusić do jałowego pojemnika. Ze względu na ryzyko 
zakażenia personelu nie zaleca się indukowania plwociny. Przed wysłaniem materiału na-
leży się upewnić, że pochodzi on z dolnych dróg oddechowych (badanie mikroskopowe). 

•	 Materiał biologiczny z górnych dróg oddechowych: 

o aspirat z jamy nosowo-gardłowej (2–3 ml) należy zebrać do jałowego pojemnika na 
plwocinę 

o wymaz z jamy nosowo-gardłowej i gardła – łącznie trzy wymazówki (z gardła i po jed-
nym z każdego nozdrza). 

•	 Do pobrania wymazów należy używać tylko wymazówek z włókien syntetycznych nawi-
niętych na patyczek z tworzywa sztucznego (inne mogą powodować zahamowanie reakcji 
PCR). Stosować zestawy transportowe przeznaczone specjalnie do pobierania materiału 
klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych. Po pobraniu wymazu wszystkie trzy wyma-
zówki należy umieścić w jednej probówce wolnej od DNA-az i RNA-az, zawierającej ok. 
2–3 ml podłoża transportowego (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn 
Hanksa albo 0,9% roztwór NaCl). Poziom płynu powinien zakrywać waciki (tylko waciki). 

•	 Przy pobieraniu wymazu z gardła najpierw szpatułką należy docisnąć język ku dołowi, aby 
uniknąć zanieczyszczenia wymazu śliną. Za pomocą suchego sterylnego patyczka wyma-
zowego energicznie trzeba potrzeć obie powierzchnie migdałków oraz tylną ścianę gardła, 
zwracając szczególną uwagę na miejsca zmienione zapalnie, bez dotykania powierzchni 
jamy ustnej. 

•	 Wymaz z nosa powinien zostać wykonany dla każdego z nozdrzy osobną wymazówką. 
Wymaz należy pobrać energicznie, aby mieć pewność, że zawiera on zarówno komórki, 
jak i śluz z wnętrza nozdrza. 

•	 Pobrane próbki powinny być przechowywane w warunkach chłodni (najlepiej 2–4°C) i jak 
najszybciej przetransportowane w lodzie do laboratorium. Jeśli czas przechowywania 
i transportu jest dłuższy niż 24 godziny, materiał biologiczny poza krwią może być zamro-
żony i dostarczony w suchym lodzie.

Środki profilaktyczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń drogą kropelkową i kon-
taktową: 

•	 pacjenci powinni być izolowani w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach z dostę-
pem do węzła sanitarnego (w pomieszczeniach bez wymuszonej wentylacji przepływ po-
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wietrza powinien wynosić 60 l/s w przeliczeniu na 1 pacjenta). Pacjenci powinni przeby-
wać na sali sami, dopuszczalne jest kohortowanie chorych z potwierdzonym zakażeniem 
2019-nCoV; 

•	 odstęp między łóżkami pacjentów powinien wynosić co najmniej 1 metr; jeśli to możliwe, 
do opieki nad pacjentami z podejrzeniem zakażenia 2019-nCoV powinien być oddelego-
wany osobny zespół personelu medycznego; personel medyczny powinien stosować PPE 
– maski FFP2/FFP3 lub ewentualnie chirurgiczne, gogle lub przyłbicę, fartuch z długimi 
rękawami, rękawiczki; 

•	 osłona na buty nie jest wymagana ;

•	 PPE należy założyć tuż przed wejściem na salę chorego oraz zdjąć w wyznaczonym miej-
scu przy wyjściu, przy którym powinny się znaleźć również kosz na jednorazowe PPE 
oraz sprzęt niezbędny do higieny rąk; jeśli sprawowana jest opieka nad kilkoma pa-
cjentami z podejrzeniem zakażenia 2019-nCoV, każdorazowo trzeba zakładać nowe PPE  
dekontaminacja rąk powinna być wykonywana zaraz po zdjęciu środków indywidualnej 
ochrony osobistej;

•	 należy unikać dotykania oczu, ust i nosa rękami, jeśli nie zostały poddane wcześniejszej 
dekontaminacji;

•	 sprzęt medyczny powinien być jednorazowego użytku lub przypisany do pacjenta (chodzi 
o sprzęt wielorazowego użytku – np. stetoskop, termometr, ciśnieniomierz); jeśli zaś ma 
być wykorzystywany w leczeniu kilku pacjentów, po każdym użyciu powinien zostać zde-
zynfekowany;

•	 transport pacjentów powinien być ograniczony do minimum, jeśli to możliwe, należy sto-
sować przenośny sprzęt diagnostyczny (np. aparat RTG); jeśli jednak transport pacjenta 
jest wymagany (np. do pracowni diagnostycznej), należy wybrać jak najkrótszą drogę 
transportu, poinformować personel w miejscu docelowym o przyjeździe chorego, pacjent 
ma mieć założoną maseczkę, a personel transportujący oraz mający kontakt z pacjentem 
w miejscu docelowym musi być ubrany w środki ochrony osobistej 

•	 należy regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie i sprzęty w otoczeniu pacjenta  
należy ograniczyć liczbę osób odwiedzających chorego, prowadzić rejestr wszystkich osób 
wchodzących na salę chorego (dotyczy to i personelu medycznego, i osób odwiedzających).

Środki profilaktyczne zapobiegające szerzeniu się zakażeń drogą powietrzną:

•	 procedurę medyczną, podczas której dochodzi do powstania aerozolu, powinno się prze-
prowadzać w pomieszczeniu odpowiednio wentylowanym – z utrzymywaniem stałego 
ujemnego ciśnienia z co najmniej 12 wymianami powietrza w ciągu godziny i kontrolo-
wanym kierunkiem przepływu powietrza (preferowane) lub w pomieszczeniu z naturalną 
wentylacją, ale z przepływem co najmniej 160 l/s na 1 pacjenta;

•	 personel powinien stosować maski o standardzie FFP3 (wg regulacji UE)/N95 (wg regula-
cji amerykańskich); maska ma ściśle przylegać do skóry twarzy, a całe powietrze powinno 
przechodzić przez maskę, zanim trafi do dróg oddechowych, dlatego po jej założeniu na-
leży sprawdzić szczelność (przeszkodą we właściwym stosowaniu maski może być owło-
sienie na twarzy);

•	 oprócz maski należy stosować środki ochrony oczu (gogle lub przyłbicę), fartuch z długimi 
rękawami oraz rękawiczki; jeśli fartuch nie jest nieprzemakalny, należy założyć na niego 
dodatkowo także fartuch nieprzemakalny, szczególnie przy wykonywaniu procedur, pod-
czas których może dojść do zachlapania; liczbę osób przebywających w pomieszczeniu 
w czasie wykonywania takiej procedury należy ograniczyć do minimum;
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•	 procedury zakładania i zdejmowania PPE powinny być wykonywane pod nadzorem wy-
szkolonego obserwatora; minimalizuje to ryzyko przypadkowego zanieczyszczenia; 

•	 dekontaminacja rąk powinna zostać wykonana zaraz po zdjęciu PPE.

Zalecane jest przestrzeganie zasady mycia i dezynfekcji rąk, ze szczególnym naciskiem na 
procedurę mycia rąk. Wirus SARS-CoV-2 należy do grupy wirusów lipofilnych. Oznacza to, że 
jego zewnętrzna warstwa składa się z lipidów wrażliwych na wszystkie substancje rozpuszczają-
ce tłuszcze. Pod wpływem ciepłej wody i mydła dochodzi do fizycznej dezaktywacji wirusa, dzięki 
czemu traci on zdolność do wnikania w organizm ludzki i jego zainfekowania. Ważne jest aby 
procedura mycia rąk trwała minimum 20 sekund, w trakcie której należy dokładnie, z dużą ilością 
piany, wyczyścić całą powierzchnię dłoni, z palcami i paznokciami włącznie (w przypadku dostę-
pu do zimnej wody czas mycia powinien być wydłużony do pow. 30 sekund). Dopiero po umyciu 
i wysuszeniu skóry można zastosować środki dezynfekujące.  W ich skład wchodzi zazwyczaj 
60% etanol, który również destabilizuje błony lipidowe wirusa, powodując ich uszkodzenie, ale 
w przeciwieństwie do mydła nie usuwa mikroorganizmów ze skóry (tak jak w przypadku mycia 
tradycyjnego następuje to podczas spłukiwania mydła pod bieżącą wodą). Dlatego nie wolno 
stale zastępować mycia rąk środkami dezynfekującymi, natomiast wskazane jest ich stosowanie 
w sytuacjach braku dostępu do wody i mydła. Należy unikać dotykania dłońmi skóry twarzy, 
szczególnie w okolicy nosa, ust i oczu.

Zalecane jest noszenie maseczek ochronnych, z tym, że niewłaściwe ich używanie może 
zwiększyć ryzyko przeniesienia zakażenia. W dodatku samo noszenie maseczki nie chroni przed 
zakażeniem – należy je łączyć z przestrzeganiem higieny rąk i układu oddechowego (kaszel  
i kichanie w zgięcie łokcia, „na wampira” oraz natychmiastowe wyrzucanie zużytych chusteczek) 
oraz unikanie bezpośredniego kontaktu – zachowanie minimum 1 metra odległości od innych. 
Maseczki należy zmieniać często, żeby nie dopuścić do ich zawilgocenia, należy przy tym unikać 
kontaktu z zewnętrzną jej powierzchnią. Po zdjęciu maseczki i przed założeniem czystej zawsze 
należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. W przypadku maseczek wielorazowych należy po 
każdorazowym użyciu wyprać w temperaturze min. 60 st. C a następnie przeprasować gorącym 
żelazkiem (nie nosić zużytej w torebce, kieszeni luzem – tylko przechowywać w szczelnym po-
jemniku lub woreczku).

Aktualnie placówki ochrony zdrowia na całym świecie borykają się z poważnymi brakami 
sprzętowymi, kadrowymi oraz niedoborem środków ochrony własnej. W najwyższej grupie ry-
zyka zakażeniem znajduje się właśnie personel medyczny. W Polsce badania wykazały, że co 
piąty pracownik ochrony zdrowia jest zakażony wirusem. Stan ten jest bardzo niebezpieczny dla 
całego systemu – przy obecnie dużych niedoborach personelu, wzrastająca liczba zakażonego 
białego personelu oraz przebywającego na kwarantannie po kontakcie bezpośrednim z chorym, 
istnieje ryzyko, że pacjenci zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki. 

Źródło:
•	 https://www.tuwpzuw.pl/covid-19-rekomendacje-tuw-pzuw.html
•	 Świątecka, W. Dębiński, J. P. Knap Koronawirusy Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS)
•	 E. Abramczuk, K. Pancer, W. Gut, B. Litwińska Niepandemiczne Koronawirusy człowieka– charakterystyka i diagnosty-

ka, Postępy mikrobiologii 2017, 56, 2, 205–213
•	 K. Pyrć Ludzkie koronawirusy, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 4B, 2015, 48 – 54 
•	 K. Zając, A. Zając Koronawirusy - realne zagrożenie? ACTA UROBOROI- W KRĘGU EPIDEMII Monografia Naukowa pod 

redakcją dr. Mateusza Dąsala, Wrocław, Wrzesień 2018 r
•	 https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/227605,jak-mozna-zakazic-

sie-koronawirusem-covid-19
https://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/200319751-Czym-pokonac-pandemie-koronawirusa-Nowe-leki-wymagaja-cza

su.html
https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/koronawirusy-i-covid-19-objawy-jak-sie-ochronic,6700,n,192
A. Wroczyńska, W. Rymer COVID-19 – nowy koronawirus z Chin, https://infekcje.mp.pl/ekspert/226342,2019-ncov-

-nowy-koronawirus-z-chin
K. W. Pancer Pandemiczne Koronawirusy człowieka – charakterystyka oraz porównanie wybranych właściwości HCoV-

-SARS i HcoV-MERS



42

”Dużo, dużo za wcześnie…
Serce pęka…”

W głębokim smutku pożegnaliśmy 
naszą Koleżankę Pielęgniarkę 

Katarzynę Witczak.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Jej sercu 

składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka, 
Pielęgniarki i Pracownicy  

Vito-Med. Sp. z o.o. w Gliwicach

„Śmierć przychodzi cicho…
Niezapowiedziana, nieproszona.
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili,
Jest zawsze gościem nie na czas…”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
Katarzynę Witczak.

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

Oddziału Neurologii
 i Pododdziału Intensywnego Nadzoru Udarowego 

Vito-Med. Sp. z o.o. w Gliwicach

kondo l e n c j e

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

 z powodu śmierci Mamy 
naszej Koleżance Paulinie Rainhard  

Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Hematologii 
i Transplantacji Szpiku 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP, 
Pielęgniarki Oddziałowe 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
w Katowicach. 

Paulinko łączymy się z Tobą w bólu i smutku, 
w trudnych chwilach sercem jesteśmy  z Tobą 

„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 ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 naszej Koleżanki – Krysi Stawiarskiej.

Była Ona nie tylko wspaniałą Pielęgniarką,  
lecz również bardzo dobrym Człowiekiem.

Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Jej już wśród nas. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Szczere wyrazy współczucia składają Synowi i Rodzinie
 pogrążone w smutku Pielęgniarki  

ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Ci, co odeszli 
 wciąż żyją w nas w naszych sercach i wspomnieniach
Zostaną tam przez cały czas naszego ludzkiego istnienia”

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty 

Koleżance Grażynie Sajewicz członkowi  ORPIP 
 składają Przewodnicząca i Członkowie Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
wraz  z  pracownikami biura. 
Łączymy się w bólu i smutku

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy

Koleżance Kamili Stawskiej 
składają Pielęgniarki i Położna 

z Przychodni nr. 13, S
P ZLA "Moja Przychodnia" w Katowicach

Koleżance Małgorzacie Kazimierczak, 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Taty 
składają  Kierownik i Pracownicy Zakładu Profilaktyki 

Chorób Kobiecych oraz Kierownik 
i Pracownicy Katedry Zdrowia Kobiety 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Mamy  

Koleżance Paulinie Rainhard   
składają Przewodnicząca i Członkowie Okręgowej  

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
wraz  z  pracownikami biura. 
Łączymy się w bólu i smutku

Koleżance  Izabeli Mężyk, 
Kierownikowi Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy

 składają Pracownicy Zakładu Profilaktyk
i Chorób Kobiecych oraz Kierownik i Pracownicy 

Katedry Zdrowia Kobiety 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 



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: 7.30-15.30

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
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 - dr n. o zdr. Anna Janik tel. 32 209 04 15 w 11

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

Numery telefoniczne do OIPiP w Katowicach (centrala):
32 209 04 15, 32 209 04 16, 32 209 04 17, 32 256 39 22, 32 256 56 00

Numery wewnętrzne:

sekretariat - 10 dział prawny - 18
pożyczki - 13 biblioteka – 21
zapomogi, sanatoria,  
przeszkolenie po przerwie – 14

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

kadry i płace – 15 praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych – 23
składki – 16 dział prawa wykonywania zawodu – 23, 34, 35
główna księgowa – 17 dyrektor biura – 32

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 2020 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:

2.01.2020 r. 6.02.2020 r. 5.03.2020 r.

16.01.2020 r. 20.02.2020 r. 19.03.2020 r.

30.01.2020 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:

13.02.2020 r. 12.03.2020 r.

27.02.2020 r. 26.03.2020 r.

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


