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Wybory, Rok Pielęgniarki i Położnej  
oraz Koronawirus w tle

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Pielęgniarki są najliczniejszymi pracownikami służby zdrowia,  
a położne wypełniają zapewne jeden z najszlachetniejszych zawodów.  
Módlmy się za nie wszystkie, aby mogły najlepiej wykonywać swoją cenną pracę”.

Papież Franciszek

Szanowni Państwo!
Rok 2020, decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), ratyfikowaną na Światowym 

Zgromadzeniu Zdrowia  (WHA) w Genewie, został ogłoszony Rokiem Pielęgniarki i Położnej. 
Oznacza to, że przez cały rok celebrowane będą te dwa piękne zawody, a Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) opublikuje raporty nt. stanu pielęgniarstwa i położnictwa na całym świecie, co 
na pewno będzie doskonałym punktem wyjściowym do zapoczątkowania procesu pozytywnych 
zmian chociażby w kwestii uatrakcyjnienia tych zawodów wśród młodych ludzi. A biorąc pod 
uwagę starania samorządu pielęgniarek i położnych mające na celu poprawę warunków pracy  
i wynagrodzenia polskich pielęgniarek i położnych, pozwala to mieć nadzieję, że kryzys spowodo-
wany brakami w kadrze pielęgniarek i położnych zostanie zażegnany w kolejnych latach. Będzie 
się to również wiązało z osiągnięciem, tak wyczekiwanej przez pielęgniarki i położne, stabiliza-
cji zawodowej. Nie da się ukryć, że w chwili obecnej o stabilizacji mówić nie sposób, zwłaszcza  
w obliczu ciągle zmieniających się przepisów prawa, stawiających przed osobami wykonujący-
mi zawody medyczne coraz to nowe wyzwania i obowiązki. Wiadomo, że polskie pielęgniarki 
i położne dla dobra pacjentów są w stanie podołać wszystkiemu, ale jaką cenę przyjdzie za 
to zapłacić? Wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy ma swoje granice, dlatego tak ważne jest, by 
wykonując dany zawód, można to było robić bez strachu o to, co przyniesie jutro, szczególnie 
jeśli od czyjejś pracy zależy zdrowie i życie ludzkie. Miejmy nadzieję, iż rok 2020 okaże się dla 
polskich pielęgniarek i położnych szczęśliwy pod tym względem i że będą one mogły wykony-
wać swój zawód w warunkach komfortu i stabilizacji, a wszelkie ewentualne zmiany, nie będą 
im tego uniemożliwiać. 

A skoro o zmianach mowa, nie sposób nie wspomnieć o nadchodzących wybo-
rach do katowickiego samorządu pielęgniarek i położnych VIII kadencji, które odbędą się  
30 marca 2020 roku o godz. 8.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym  
w Katowicach przy Placu Sławika i Antalla 1. 

Organizacja wyborów w OIPiP w Katowicach trwa już od roku, a w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy temat wyborów zdominował wszystkie inne. Trudno się temu dziwić, gdyż wybór nowych 
członków organów OIPiP w Katowicach, decyduje o całokształcie funkcjonowania katowickiej 
Okręgowej Izby. Osoby rozważające swoją kandydaturę, mogą zapoznać się ze specyfiką danej 
funkcji m. in. poprzez wywiady, udzielone „Naszym Sprawom” przez Przewodniczące: Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach [wszystkie wydania Biuletynu są dostępne na 
stronie internetowej OIPiP w Katowicach]. Bardzo ważne jest to, aby ewentualni kandydaci 
zdawali sobie sprawę z tego, jak wygląda praca na rzecz samorządu i czego się oczekuje od 
członków poszczególnych organów. Trzeba jednak podkreślić, że jest to praca trudna, ale nie-
zwykle satysfakcjonująca.

Nie da się ukryć, że pielęgniarki i położne należące do katowickiej Izby są osobami nie 
tylko dobrze wykonującymi swoje obowiązki, ale charakteryzuje je „głód wiedzy”, co wyraża 
się m. in. poprzez ich udział w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach. Ponadto, reagują 
one na „potrzeby czasów” i dokładają wszelkich starań, by ich wiedza współgrała z aktualnym 
zapotrzebowaniem ochrony zdrowia. W chwili obecnej, rzeczą spędzającą sen z powiek pra-
cowników medycznych jest koronawirus 2019 nCoV,  którego ofiarą pada coraz więcej osób  
w różnych krajach. 

Jakby sprawa sama w sobie nie była wystarczająco poważna i przerażająca, spiralę strachu 
nakręca nic niewnoszący szum medialny wokół koronawirusa, połączony z ogłaszaniem często 
mylnych informacji. Próżno szukać w mediach wskazówek, jak należy postępować, by zmini-
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malizować ryzyko zakażenia, czy o procedurach wdrażanych w podmiotach medycznych celem 
uniknięcia epidemii. Dlatego 10 lutego br. w OIPiP w Katowicach odbyło się szkolenie pt. „Nowy 
koronawirus – zalecenia i postępowanie w placówkach medycznych”. Wykład poprowadziła Wice-
przewodnicząca ORPiP w Katowicach dr n. med. Pani Beata Podleżyńska. W związku z ogromną 
ilością chętnych, planowana jest jego druga edcja.

Kolejną nagłaśnianą ostatnio kwestią jest stan środowiska naturalnego na Ziemi, który 
– o czym wszyscy wiemy – jest fatalny. Coraz więcej osób włącza się w różnego rodzaju ru-
chy proekologiczne, domagające się konkretnych zmian systemowych, które pozwoliłyby na 
zmniejszenie stopnia dewastacji i zanieczyszczenia naszej planety. Jednym ze sposobów jest 
zmniejszenie liczby wycinanych drzew, poprzez wprowadzenie do użycia większej liczby doku-
mentów elektronicznych. W br. w naszym kraju, placówki ochrony zdrowia zaczęły posługiwać 
się e-receptami, które docelowo mają w przyszłości całkowicie wyeliminować recepty papie-
rowe. W związku z tym, pielęgniarki i położne z OIPiP w Katowicach mogą skorzystać z bez-
płatnego szkolenia dot. e-recept współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  
projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkole-
nie podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawia-
niem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Szkolenie odbędzie się  
w kilku edycjach w terminach od stycznia do października br. – szczegółowy haromonogram 
terminów znajdą Państwo na stronie internetowej Izby, wraz z informacjami nt. wszystkich 
konferencji i spotkań organizowanych przez Okręgową Izbę. Gorąco zachęcamy, by wziąć  
w nich udział!

Szanowni Państwo, jak już zostało wspomniane, nadchodzące miesiące będą miały decydu-
jący wpływ na całokształt katowickiego samorządu pielęgniarek i położnych VIII kadencji. Mamy 
też nadzieję, iż rok 2020 – „Rok pielęgniarki i położnej” – będzie prawdziwym świętem wszyst-
kich osób wykonujących te wspaniałe zawody, że pozytywne zmiany, zapoczątkowane już wcze-
śniej, przybiorą na sile, co w efekcie przełoży się na większą ilość młodych osób, które swoją 
drogę zawodową postanowią związać z pielęgniarstwem i położnictwem. Te właśnie zawody – tak 
trudne, ale tak piękne zarazem – zasługują na największe uznanie, a osoby je wykonujące – na 
szacunek i godne warunki pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie. Należy więc zrobić wszystko, 
by tak się stało, bo parafrazując słowa Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik: 
pielęgniarki i położne – zjednoczone i silne – są w stanie osiągnąć wszystko.

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA 
dla pielęgniarek i położnych  

OIPiP w Katowicach!

Od września minionego roku dyżury psychologiczne w OIPiP w Katowicach pełni  
Pani Halina Radziwołek-Łosik - aktualne terminy dyżurów znajdą Państwo 
na naszej stronie internetowej. Konsultację psychologiczną można umówić pod 
numerem telefonu 789 274 011, pod którym Pani psycholog dyżurować będzie 
w piątki w godzinach 9.00-11.00 oraz 15.00-18.00. Na każde nieodebrane 
połączenie Pani psycholog będzie oddzwaniać.

W kwietniowym numerze „Naszych Spraw” ukaże się wywiad z Panią Haliną  
Radziwołek-Łosik, w którym odpowie na pytania osób wahających się, czy skorzy-
stać z pomocy psychologicznej oferowanej przez OIPiP w Katowicach.
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Zasady działalności Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Rozmowa z Przewodniczącą ORPiP w Katowicach  
VII kadencji Panią Anną Janik

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach to instytucja samorządu pie-
lęgniarek i położnych, który powołany został mocą Uchwały o zawodach pielęgniarki 
i położnej w dniu 19 IV 1991 roku. Dokument ten dał polskim pielęgniarkom i położ-
nym realną możliwość decydowania o sobie, wpływania na poziom wykształcenia osób 
wchodzących do zawodu, czy walki o godne warunki pracy. Pielęgniarstwo i położ-
nictwo zyskały należny im prestiż, a powołanie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych oraz okręgowych izby (wraz ze wszystkimi ich organami), pozwoliło na podjęcie 
prężnej działalności i realizację obowiązków pielęgniarek i położnych wynikających  
z ustawy.

Najważniejszym organem OIPiP w Katowi-
cach jest Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. Kolejne organy to Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
w Katowicach, Okręgowa Komisja Rewizyjna 
w Katowicach, Okręgowy Sąd Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach oraz Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Każdy z nich ma inny zakres działania i inny 
zakres obowiązków, a na ich czele stoją prze-
wodniczące, które koordynują i nadzorują ich 
funkcjonowanie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogli 
się Państwo zapoznać z artykułami trak-
tującymi o działalności ORzOZ w Kato-
wicach, OKR w Katowicach, jak również 
OSPiP w Katowicach. Tym razem, działal-
ność ORPiP w Katowicach przybliży nam 
Pani Anna Janik – Przewodnicząca ORPiP 
w Katowicach VII kadencji, pełniąca tę 
funkcję od 15 XII 2015 roku.

Joanna Gruca: Proszę powiedzieć, czym 
jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach i jakie są jej zadania?

Anna Janik: ORPiP w Katowicach jest to je-
den z organów OIPiP w Katowicach i wykonuje 
zadania samorządu na obszarze działania izby, 
a w szczególności: wykonuje uchwały okrę-
gowego zjazdu, stwierdza PWZ pielęgniarek  
i położnych oraz prowadzi ich rejestr, powołuje 
komisje problemowe i kieruje ich pracą, pro-
wadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania 
zlecone przez Naczelną Radę, składa roczne  
i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz 
wykonania budżetu przed okręgowym zjaz-

dem, współpracuje z terenowymi organami 
administracji rządowej oraz samorządem te-
rytorialnym itp. Można powiedzieć, że Okrę-
gowa Rada sprawuje nadzór nas wszystkimi 
sprawami i działalnością Okręgowej Izby.

JG: Ilu członków liczy Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach oraz jakie 
pełnią funkcje?

AJ: W skład ORPiP w Katowicach wchodzi 
26 Członków, spośród których 5 pełni funkcje 
tj. Przewodnicząca (wyboru dokonuje okręgo-
wy zjazd), dwie Wiceprzewodniczące, Skarb-
nik oraz Sekretarz. 

ORPiP wybiera ze swojego grona liczące  
10 osób Prezydium, do którego zawsze wcho-
dzi Przewodnicząca, Wiceprzewodniczące, 
Skarbnik, Sekretarz i 5 Członków Rady.

JG: Jak często odbywają się posiedzenia 
Okręgowej Rady i jak wygląda ich przebieg?

AJ: Okręgowa Rada nie może spotykać się 
rzadziej, niż raz na kwartał, z kolei Prezydium 
zbiera się w zależności od potrzeby, a infor-
macja nt. terminu oraz proponowany porzą-
dek posiedzenia musi dotrzeć do Członków 
Rady najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym 
terminem.

Przebieg spotkania z reguły jest dość sche-
matyczny: po oficjalnym rozpoczęciu, gło-
sowany jest projekt porządku posiedzenia 
(można wówczas zgłosić ewentualne uwagi), 
następnie przechodzimy do kolejnych punk-
tów, którymi są: sprawy związane z PWZ, 
wpisy/zmiany wpisów w rejestrze podmio-
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tów prowadzących kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych, przeszkolenia 
po przerwie w wykonywaniu zawodu, ty-
powanie przedstawicieli do składów komi-
sji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami, powołanie 
Pełnomocników itp. Potem przechodzimy do 
spraw finansowych tj. wszelka pomoc so-
cjalna dla Członków Izby (zapomogi, sana-
toria), rozłożenie na raty zaległych składek 
członkowskich, organizacja konferencji oraz 
wszelkie kwestie dotyczące wydatków OIPiP  
w Katowicach.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów, „za-
planowanych” jest czas na omówienie wnio-
sków, które wpłynęły do Okręgowej Rady, 
wniosków z posiedzenia, jak i innych ważnych 
spraw. Gdy wszystkie zagadnienia zostaną 
omówione następuje zamknięcie obrad.

JG: Jakie obowiązki – poza uczestnictwem 
w posiedzeniach – mają Członkowie Okręgo-
wej Rady?

AJ: Przede wszystkim jest to wspieranie 
Okręgowej Izby, rozpowszechnianie informa-
cji w środowisku zawodowym, funkcje repre-
zentacyjne, informowanie Rady o wszelkich 
sprawach  - zarówno pozytywnych, jak i nega-
tywnych. Chodzi o szeroko rozumianą współ-
pracę.

JG: A jak wygląda praca Przewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach?

AJ: Trzeba jasno powiedzieć, że jest to pra-
ca wymagająca pełnego poświęcenia i zaanga-
żowania. Jeśli ktoś chce ją rzetelnie i uczciwie 
wykonywać, trzeba się liczyć z nienormowa-
nymi godzinami pracy, częstymi wyjazdami na 
delegacje oraz ogromną ilością spraw, które 
trzeba załatwiać każdego dnia. Przewodniczą-
ca musi wiedzieć o wszystkim, co dzieje się  
w ochronie zdrowia w całym kraju, ale też 
być na bieżąco ze sprawami dziejącymi się 
– mówiąc nieco kolokwialnie – „na własnym 
podwórku”. Poza tym, Przewodnicząca musi 
być osobą otwartą na ludzi, na ich problemy 
oraz zaangażowaną w rozwój pielęgniarstwa  
i położnictwa. Żadne półśrodki nie zdają tu 
egzaminu.

JG: Czy osoba pełniąca funkcję Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach mogłaby równocze-
śnie pracować w podmiocie leczniczym?

AJ: Nie, przy tak ogromnym natłoku za-
jęć, nie jest to możliwe. Jak już wspomina-
łam, czasami jest to praca po 15 godzin na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Izba katowicka jest 
największą Izbą w Polsce, a co za tym idzie 
– ilość spraw, którymi się zajmuje jest rów-
nież ogromna, dlatego Przewodnicząca Rady 
musi być bardzo dyspozycyjna. Jeśli osoba, 
która pełni  tą funkcję, nie jest zaangażowana 
w 100%, to śmiało mogę powiedzieć, że nie 
sprosta wszystkim obowiązkom.

JG: Co z kwestią odpowiedzialności za fi-
nanse Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach?

AJ: Majątkiem OIPiP zarządza Okręgowa 
Rada, a kontrolę tego procesu przeprowadza 
Okręgowa Komisja Rewizyjna, jednak ustale-
nie planu budżetu oraz jego akceptacja nale-
ży do okręgowego zjazdu. Jak już mówiłam, 
Okręgowa Rada składa przed Zjazdem roczne 
i kadencyjne sprawozdania z wykonania bu-
dżetu. W imieniu Rady dokonuje tego osoba 
pełniąca funkcję Skarbnika Okręgowej Rady – 
w chwili obecnej jest to Pani Czesława Brylak-
-Kozdraś, doświadczony członek katowickiego 
samorządu pielęgniarek i położnych, która 
poprzez działalność w różnych jego organach 
zna specyfikę działalności OIPiP w Katowi-
cach, również pod względem finansowym.

Ponadto Skarbnik Okręgowej Rady m. in. 
przygotowuje projekty uchwał związanych  
z gospodarką finansową Izby i nadzoruje ich 
wykonanie, przygotowuje projekt Budżetu 
Okręgowej Izby oraz nadzoruje rachunkowość 
i sprawozdawczość finansową Izby.

JG: W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach na pełen etat zatrud-
niana jest osoba, którą Okręgowa Rada Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (podczas 
swojego pierwszego posiedzenia) wybiera na 
Sekretarza Okręgowej Rady. Czym jest spo-
wodowany ten fakt?

AJ: Mówiąc najprościej – ogromem pracy. 
Sekretarz Okręgowej Rady jest odpowiedzial-
ny za przygotowywanie posiedzeń Okręgowej 
Rady i jej Prezydium (przygotowanie projektów 
uchwał, sporządzanie protokołów z posiedzeń) 
itp. Zajmuje się też sprawami związanymi  
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z Pełnomocnikami, sprawuje pieczę nad orga-
nizacją wyborów członków organów samorzą-
du, niejednokrotnie pełni funkcje organizacyj-
ne, przyjmuje skargi i wnioski itp.

Pragnę podkreślić, że Pani Maria Grabowska 
– obecnie pełniąca funkcję Sekretarza ORPiP 
w Katowicach, jest osobą nie tylko całkowicie 
oddaną swojej pracy, ale też posiada ogrom-
ną wiedzę merytoryczną i praktyczną, nie tyl-
ko nt. funkcjonowania Okręgowej Izby, ale 
też dotyczącą wszystkich spraw pielęgniarek  
i położnych, łącznie z kwestiami wynagro-
dzeń, podwyżek itp. Mało tego, Pani  Maria  
Grabowska od lat działa w różnych organach 
naszego samorządu (zarówno na poziomie 
okręgu, jak i krajowym), m. in. była Przewod-
niczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej. Tego 
typu doświadczenie jest nie do przecenienia 
w przypadku osoby, która – powiedzmy to so-
bie szczerze – jest prawą ręką Przewodniczą-
cej. Jej znajomość wszelkich przepisów, jak  
i aspektów prawnych (które Pani Grabowska 
potrafi cytować o każdej porze dnia i nocy) 
jest doprawdy imponująca. 

JG: Z kolei osoby pełniące funkcje Wice-
przewodniczących Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, nie rezygnują 
z pracy w swoim podmiocie. Jak wobec tego 
wygląda kwestia ich obowiązków i zadań?

AJ: Zadania Wiceprzewodniczących są nie-
co inne – polegają przede wszystkim na za-
stępowaniu Przewodniczącej Okręgowej Rady 
w przypadku jej absencji, reprezentowaniu 
Przewodniczącej na licznych spotkaniach (któ-
re bardzo często odbywają się w tym samym 
terminie) oraz wspieraniu Przewodniczącej  
w jej pracy, jednak działania te nie wymaga-
ją rezygnacji z pracy w podmiocie leczniczym. 
Nie mogę jednak nie wspomnieć o fakcie, że 
obecne Wiceprzewodniczące ORPiP w Katowi-
cach – Pani Beata Podleżyńska i Pani Iwona 
Borchulska, nie tylko opiniują proponowane 
przez podmioty sposoby podziału środków 
na podwyżki, ale też walczą o to, by KAŻDA 
pielęgniarka i położna te podwyżki otrzyma-
ła. Odbierają setki, jeśli nie tysiące, telefonów 
w tej sprawie, tłumaczą przepisy, negocjują  
z właścicielami podmiotów itp. za co serdecz-
nie im dziękuję.

JG: By objąć funkcję Przewodniczącej 
Okręgowej Rady, musiała Pani zrezygnować 

z pracy w Okręgowym Szpitalu Kolejowym  
w Katowicach, gdzie pełniła Pani funkcję Na-
czelnej. Czy trudno się było Pani odnaleźć  
w nowej roli?

AJ: Nie. W mojej opinii, objęcie funk-
cji Przewodniczącej Okręgowej Rady powin-
no stanowić zwieńczenie kariery zawodowej. 
Wszystko, co robiło się wcześniej, nabyte 
doświadczenie, to „elementy składowe”, po-
zwalające na odpowiednie przygotowanie się 
do objęcia  tego stanowiska. W moim przy-
padku „kamieniami milowymi” były: praca 
na Sali porodowej na stanowisku położnej  
i położnej oddziałowej, stanowisko Naczel-
nej, praca w strukturach samorządu teryto-
rialnego: Urzędzie Marszałkowskim, Staro-
stwie Powiatowym - ale zawsze w ochronie 
zdrowia,  Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 
działalność na rzecz samorządu na szczeblu 
okręgu i krajowym: pełnienie funkcji Prze-
wodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej w Katowicach oraz Członka Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  
a także Członka Naczelnego Sądu I i II ka-
dencji. W którymś momencie zdałam so-
bie sprawę, że nabyte kwalifikacje, wiedza  
i umiejętności, czynią mnie osobą dobrze 
przygotowaną do objęcia tak zaszczytnego 
stanowiska, jakim jest funkcja Przewodniczą-
cej. Dlatego postanowiłam startować w wybo-
rach i – ku mojej ogromnej radości – Okręgo-
wy Zjazd obdarzył mnie zaufaniem i powołał 
na stanowisko.

JG: Proszę powiedzieć, jak wspomina Pani 
pierwszy rok VII kadencji katowickiego samo-
rządu?

AJ: Pomijając dość dramatyczny począ-
tek kadencji, mianowicie zalanie Biura Izby  
w sylwestrową noc 2016 r., najbardziej ude-
rzył mnie jeden fakt: wszystko było stare, 
a jednak całkowicie dla mnie nowe. Choć  
w ciągu wcześniejszych 20 lat niejednokrotnie 
bywałam w katowickiej izbie, znałam pracow-
ników Biura, to teraz przyszło mi „wpasować 
się” w istniejący zespół i to na całkiem no-
wych zasadach. Musieliśmy się zgrać i myślę, 
że się nam to udało.

JG: A kolejne lata? Czy coś szczególnie 
utkwiło Pani w pamięci? 

AJ: Dotarło do mnie, a raczej przytłoczy-
ło to, że nasza grupa zawodowa, jest grupą 
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wiekową i nad wyraz schorowaną. Przerażało  
mnie i nadal przeraża to, jak młode osoby 
zwracają się do nas z prośbą o wsparcie z po-
wodu choroby. Dlatego, podczas VII kadencji 
samorządu, zintensyfikowana została wszelka 
pomoc socjalna  dla Członków Izby. Zwięk-
szone zostały kwoty zapomóg, poszerzona 
została oferta pomocy w postaci sanatoriów, 
stworzone zostały nowe formy pomocy, np. 
turnusy rehabilitacyjne. Każda prośba zostaje 
przez nas dokładnie rozpatrzona i mogę za-
pewnić, że dokładamy wszelkich starań, by 
nikt nie został pokrzywdzony.

JG: Co uważa Pani za największy sukces 
VII kadencji katowickiego samorządu? 

AJ: Że coraz więcej pielęgniarek i położ-
nych utożsamia się z samorządem, z jego 
działalnością. Że przekonują się, iż samorząd 
to MY, a nie „ci, na Francuskiej”. Poza tym, 
ogromną satysfakcją napawa mnie fakt, że w 
ciągu ostatnich 4 lat zwiększyliśmy ilość kur-
sów, szkoleń i konferencji organizowanych 
przez OIPiP w Katowicach, a także tzw. kur-
sów miękkich. Co najważniejsze – katowickie 
pielęgniarki i położne tłumnie w nich uczest-
niczą! Ich głód wiedzy jest niesamowity,  
a odkąd zmieniliśmy pewne zapisy w Regu-
laminie Kształcenia, jeszcze więcej osób ma 
możliwość korzystania z bezpłatnego udzia-
łu w różnego rodzaju wydarzeniach. Bardzo 
mnie cieszy, że te działania przyniosły efekt.  

JG: A co było najtrudniejsze w minionych 
czterech latach? 

AJ: Myślę, że takie zderzenie z powszechną 
niechęcią do samorządu. Takie „nie, bo nie”, 
przeciwko wszystkiemu. Wiele osób oburza-
ło się szczególnie, gdy zintensyfikowaliśmy 
działania na rzecz przestrzegania przez pie-
lęgniarki i położne obowiązku płacenia skła-
dek członkowskich. Przykro to stwierdzić, ale 
zdarzają się osoby, które uważają, że ich to 
nie dotyczy, ale chciały skorzystać z różnych 
form pomocy oferowanej przez OIPiP w Ka-
towicach. Niestety, to tak nie działa. Bardzo 
ważną kwestią jest solidaryzm zawodowy, 
więc skoro 90% Członków Izby wywiązuje 
się z ustawowego obowiązku opłacania skła-
dek, to nie możemy pozwolić, by reszta ten 
obowiązek ignorowała. Zwłaszcza, że skład-
ki członkowskie pozwalają na korzystanie  
z wszystkich możliwości, które daje pielę-
gniarkom i położnym katowicki samorząd. 

Przełamanie tej bariery było bardzo trud-
ne, ale robimy wyraźne postępy. Coraz więcej 
osób dzwoni do Izby z różnymi pytaniami oraz 
by prosić o poradę w tej, czy innej kwestii,  
a nawet podziękować za pomoc.

JG: Nie będzie więc przesadą stwierdze-
nie, iż katowicki samorząd wytrwale walczy  
„o lepsze jutro” dla przyszłych pokoleń adep-
tów pielęgniarstwa i położnictwa?

AJ: Zdecydowanie. Warto podkreślić, że 
gramy „w jednej drużynie” dla dobra wszyst-
kich pielęgniarek i położnych.

JG: Można więc powiedzieć, że polskie 
pielęgniarki i położne są w stanie osiągnąć 
wszystko – pod warunkiem, że będą działać 
razem – zjednoczone i silne?

AJ: Dokładnie. Jeśli będziemy przemawiać 
jednym głosem, wszystko stanie się możliwe.

JG: A czy zamierza Pani ponownie kandy-
dować w wyborach na Przewodniczącą Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach?

AJ: Tak. Funkcja ta jest ogromnym za-
szczytem, a na rzecz samorządu pielęgniarek 
i położnych bardzo dużo zostało jeszcze do 
zrobienia.

JG: Dziękuję bardzo.

AJ: Ja również.

Jak sami Państwo widzą, osoba pełnią-
ca funkcję Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach, musi być osobą w 100% zaangażowaną  
w sprawy samorządu pielęgniarek i położ-
nych. Ponadto, musi to być osoba dyspo-
zycyjna, elastyczna, biegle poruszająca się  
w przepisach prawa, ale przede wszystkim 
osoba otwarta na ludzi, potrafiąca pochylić się 
zarówno nad sprawami całego samorządu, jak 
i nad problemami poszczególnych pielęgnia-
rek i położnych. Poza tym, Przewodnicząca 
ORPiP w Katowicach musi iść z duchem cza-
su, wprowadzając do samorządu nowości, ale 
równocześnie z zachowaniem pamięci o tym, 
co zostało już dokonane. Jest to funkcja bar-
dzo wymagająca i odpowiedzialna, lecz nie-
wątpliwie przynosząca ogrom satysfakcji, co 
dobitnie potwierdzają słowa obecnej Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.
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04.01.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – IV edycja

09.01.2020 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

09.01.2020 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

09.01.2020 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego 

11.01.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – III edycja 

13.01 2020

Spotkanie z Władzami Starostwa Powiatowego w Mikołowie dotyczą-
ce pozyskania kadry pielęgniarskiej – udział prof. dr hab. n. med.   
Violetty Skrzypulec-Plinty - Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczel-
ni ŚUM w Katowicach, dr n. o zdr. Marioli Czajkowskiej - Kierownik Ka-
tedry Zdrowia Kobiety ŚUM w Katowicach oraz Przewdoniczącej ORPiP  
w Katowicach Pani Anny Janik

14.01.2020 Posiedzenie PTP, Koło Siemianowice Śląskie 

14.01.2020
Szkolenie dla położnych „Pozycje wertykalne podczas porodu” organizowane 
przez Zespół ds. położnych w Ośrodku Informacyjno - Edukacyjnym w Łazi-
skach Górnych  

15.01.2020
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych VIII kadencji – udział Pani Anny Janik – Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach, NIPiP w Warszawie 

16.01.2020 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach 

18.01.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – IV edycja 

20.01.2020 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

22.01.2020 Szkolenie dla pielęgniarek szkolnych dotyczące zmian w prawie pracy - wy-
kład adwokat Doroty Tiszbierek

27.01.2020
Spotkanie z prof. zw. dr hab. n. med. Ryszardem Porębą w sprawie zorganizo-
wania szkoleń dla położnych w zakresie dystocji barkowej oraz krwawień oko-
łoporodowych - udział Pani Anny Janik – Przewodniczącej ORPiP w Katowicach

28.01.2020 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

28.01.2020
Spotkanie z Kadrą Zarządzającą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Szkolenie z czasu pracy - udział Pani Anny Janik 
- Przewodniczącej ORPiP w Katowicach, Pani Marii Grabowskiej - Sekretarz 
ORPiP w Katowicach oraz adwokat Doroty Tiszbierek

01.02.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – IV edycja 

05.02.2020
Uroczysta Inauguracja Kampanii „Nursing Now - Poland”, Ministerstwo Zdro-
wia - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej ORPiP w Katowicach oraz Pani 
Marii Grabowskiej - Sekretarz ORPiP w Katowicach 

06.02.2020 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

06.02.2020 Posiedzenie Prezydium Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  
w siedzibie OIPiP w Katowicach 

08.02.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – III edycja

10.02.2020 "Nowy koronawirus- zalecenia i postępowanie w placówkach medycznych" - 
wykład dr n. med. Beaty Podleżyńskiej 

11.02.2020 Spotkanie Zespołu ds. Położnych 

12.02.2020 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej 

13.02.2020 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

13.02.2020 Kontrola Komisji Rewizyjnej

17.02.2020 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu

20.02.2020 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

15.02.2020 Zajęcia Akademii Zarządzania – IV edycja 

20.02.2020 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Kalendarium minionych wydarzeń styczeń - luty 2020 roku
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 WYCIĄG
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 16 stycznia 2020 roku
1. Informacje ogólne:

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

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

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

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub 
położnej/położnego:

2.1. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(6P).

2.2. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (7P,1A).

2.3. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(6P,1A).

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

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

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
z rejestru indywidualnej praktyki pielęgniarki. 

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

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
serdecznie zapraszam na

XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 

w dniu 30 marca 2020 roku o godz. 8:00
 Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice

Plac Sławika i Antalla 1

Zgodnie z Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 XXIX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek

i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie regulaminów

organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
udział Delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy.

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie,
celem odebrania mandatu.

Rejestracja Delegatów od godz. 7.00

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach
dr n. o zdr. Anna Janik
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
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 uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 

1) Nr 46/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 24 stycznia 
2020 roku w przedmiocie przyznania refunda-
cji kosztów kształcenia.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 24 stycznia 2020 
roku stwierdzono oddanie 21 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
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 uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 

1) Nr 47/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 30 stycznia 
2020 roku w przedmiocie wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 30 stycznia 2020 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podjęciem 
ww. uchwały. 

pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na od-
bycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż  
5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie prenumera-
ty czasopism na 2020 rok.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na turnus leczniczo-rehabilitacyjny – Neuro 
Care.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 1022//2018/VII ORPiP z dnia 
18.12.2018 roku. (dot. oferty Neuro Care  
Clinic).

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmia-
ny uchwały Nr 1021/2018/VII ORPiP z dnia 
18.12.2018 roku. (dot. oferty Repty).

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru ofer-
ty na leczenie rehabilitacyjne Goczałkowice-
-Zdrój.

3.8. Podjęcie 2 chwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej.

3.10. Podjęcie 3  uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty zaległych składek członkowskich.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenie 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie konferencji organizowanej przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP                         
w Katowicach w dniu 29 października 2019 
roku.

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2.  Wnioski z posiedzenia.
4.3.  Zamknięcie obrad. 
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Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach 

Rozmowa z Przewodniczącą OSPiP w Katowicach  
Panią Barbarą Gardyjas

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o zawodach pielęgniarki  
i położnej, kodeks etyki zawodowej, karta paw pacjenta… Dużo jest aktów prawnych 
i przepisów, których przestrzegać muszą polskie pielęgniarki i położne, nie wspomi-
nając już o wszelkiego rodzaju dokumentach takich jak np. rozporządzenia Ministra 
Zdrowia itp. Wszyscy członkowie samorządu pielęgniarek i położnych są zobowiązani 
do ich respektowania, a aktualizacja wiedzy – również dotyczącej przepisów prawa 
– też jest ich obowiązkiem. Niestety, wiedza merytoryczna to jedno, a wdrożenie jej  
w praktyce, to zupełnie inna  kwestia…

Większość pielęgniarek i położnych w Pol-
sce musi wykonywać swój zawód w warunkach 
niekomfortowych oraz w silnym stresie, któ-
ry pogłębiają: natłok obowiązków, jak i  braki 
personalne w kadrze pielęgniarskiej i położni-
czej, a także niskie wynagrodzenie. Sprzyja to 
rozproszeniu uwagi i zwiększa ryzyko popeł-
nienia błędu. Niestety, wszystko to prowadzi 
do powstawania licznych konfliktów interper-
sonalnych, zarówno wśród pracowników me-
dycznych, jak i na linii pielęgniarka/położna – 
pacjent. Przykro to stwierdzić, ale część tych 
spraw przybiera postać skargi skierowanej 
do okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej. Rzecznik może odmówić wszczę-
cia postępowania, przeprowadzić postępowa-
nie wyjaśniające i umorzyć skargę lub skie-
rować sprawę do okręgowego sądu. Wówczas 
akta przekazane zostają Przewodniczącej Sądu  
i od tego momentu ten właśnie organ zajmu-
je się daną sprawą. Wyznaczony zostaje skład 
sędziowski, termin rozprawy, wezwani zostają 
świadkowie itp. Rusza właściwy proces sądowy. 

O tym, jak wygląda to w praktyce,  
z czym przychodzi się mierzyć Człon-
kom Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach oraz jak wiel-
ka spoczywa na nich odpowiedzialność, 
zgodziła się opowiedzieć Pani Barbara 
Gardyjas, która już drugą kadencję spra-
wuje funkcję Przewodniczącej OSPiP  
w Katowicach, położna z wieloletnim sta-
żem.

Joanna Gruca: Witam serdecznie.

Barbara Gardyjas: Dzień dobry.

JG: Czym zajmuje się Okręgowy Sąd Pielę-
gniarek i Położnych?

BG: Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położ-
nych realizuje zadania ustawowe tj. rozpa-
trywanie spraw z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej pielęgniarek i położnych wniesio-
nych przez okręgowego rzecznika. Sąd skła-
da okręgowej radzie okresowe sprawozdania  
z prowadzonych spraw, natomiast okręgowe-
mu zjazdowi  przedstawia roczne i kadencyjne 
sprawozdania z prowadzonej działalności. Mu-
szę podkreślić, że decyzje okręgowego sądu 
są niezawisłe, a Sąd Naczelny nie może w nie 
ingerować (może je jedynie rozpatrzyć w ra-
mach drugiej instancji).

JG:  Ilu Członków liczy Okręgowy Sąd Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach i jakie funk-
cje oni pełnią?

BG: Okręgowy Sąd liczy 15 Członków  
(10 pielęgniarek i 5 położnych). Przewodni-
czącą Sądu wybiera okręgowy zjazd, z kolei 
dwie Wiceprzewodniczące zostają wyznaczone 
przez Przewodniczącą na pierwszym spotkaniu 
nowo wybranych Członków Sądu. Poza tym 
do obowiązków Przewodniczącej należy m. in. 
odbieranie spraw od okręgowego rzecznika, 
wyznaczanie składów sędziowskich, ustalanie 
terminu posiedzeń itp. Z kolei Wiceprzewod-
niczące zastępują Przewodniczącą podczas jej 
nieobecności (posiadają stosowne upoważnie-
nie). Przewodnicząca organizuje pracę sadu. 
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym  przez 
Przewodniczącą jest zaplanowanie i przepro-
wadzanie cyklicznie szkoleń dla członków okrę-
gowego sądu.

Warto podkreślić, że taka ilość Członków 
Sądu jest podyktowana tym, iż jeden skład 
sędziowski liczy 3 sędziów oraz sędziego re-
zerwowego, a do każdej sprawy powołuje się 
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nowy skład sędziowski. Sędziowie mają moż-
liwość konsultacji oraz weryfikacji swoich osą-
dów i decyzji.

JG: Jakimi cechami charakteru oraz wiedzą 
merytoryczną muszą się wykazać Członkowie 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych?

BG: Rzetelność, drobiazgowość, dociekli-
wość, brak uprzedzeń oraz silna konstrukcja 
psychiczna, która nie pozwoli nam na „prze-
noszenie” spraw sądowych do naszego życia 
prywatnego.

Każdy Członek okręgowego sądu musi mieć 
odpowiednie przygotowanie z zakresu prawa 
karnego oraz postępowania karnego w sądzie 
pierwszej instancji, jakim jest OSPiP w Kato-
wicach, jak również przygotowanie psychicz-
ne do dokonywania osądu osób obwinionych 
i ewentualnego wydania wyroku skazującego. 

To przygotowanie psychiczne jest bardzo 
ważne. Pamiętam sytuację z poprzedniej  ka-
dencji samorządu, gdy po wydaniu orzecze-
nia, w którym pielęgniarka została pozbawio-
na PWZ, po wyjściu wszystkich uczestników 
rozprawy, jedna z sędziów rozpłakała się, bo 
czuła się winna faktu, iż skazana pielęgniarka 
została pozbawiona pracy i środków do życia. 
Od tego momentu wprowadziłam  zasadę, że 
każdego roku sędziowie powinni mieć terapię  
z psychologiem przygotowującą ich do podej-
mowania tego typu decyzji. Trzeba mieć lub 
nabrać zdrowego dystansu psychicznego, by 
„nie przejmować winy na siebie”.

Biorąc pod uwagę fakt, że pielęgniarki i po-
łożne nie zawsze posiadają wiedzę dot. funk-
cjonowania sądu, wprowadzone zostały szko-
lenia dla Członków okręgowego sądu. Bardzo 
zabiegałam o to, by szkolenia prowadzone były 
przez profesjonalnych sędziów i by odbywały 
się one (za zgodą prezesa okręgowego sądu) 
na terenie sądu. Chodziło o przebywanie na 
prawdziwej sali sądowej i dokonywania symu-
lacji rozpraw. 

Szkolenia te procentowały tym, że na te-
renie Okręgowej Izby rozprawy toczą się wg 
ściśle określonej procedury z zachowaniem 
godności sądu, co podkreślają też togi noszo-
ne przez sędziów, odpowiednio przygotowana 
sala (m. in. z godłem, właściwym rozmieszcze-
niem stołów itp.) oraz możliwość uczestnictwa 
publiczności – rozprawy sądu są jawne (z pew-
nymi wyjątkami).

 JG: Jak przedstawia się kwestia dyspozy-
cyjności Członków Okręgowego Sądu? Ile cza-

su muszą poświęcić na wykonywanie swoich 
obowiązków?

BG: Sędziowie powołani przez Przewodni-
czącą do składu sędziowskiego, muszą się za-
poznać z aktami przekazanymi przez Okręgo-
wego Rzecznika, co niejednokrotnie zajmuje 
od kilku do kilkunastu godzin, bo akta składają 
się z wielu tomów, które nie mogą zostać wy-
niesione z terenu Izby. Skład sędziowski liczy 
3-4 sędziów, a akta są jedne, więc często sę-
dziowie muszą przyjeżdżać do Izby po kilka 
razy, by móc je  wszystkie przestudiować.

Warto wspomnieć, że akta spraw są zabez-
pieczone w szafie pancernej, do której dostęp 
mają tylko sędziowie zobowiązani do zacho-
wania tajemnicy. Jedyną osobą spoza składu 
sędziowskiego, która może otworzyć szafę 
pancerną jest protokolant zobowiązany do za-
chowania tajemnicy. 

Na chwilę obecną zmniejszyła się ilość spraw 
trafiających do Okręgowego Sądu Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, gdyż zwiększył 
się stopień świadomości pielęgniarek i położ-
nych – sąd zawodowy orzeka tylko w sprawach 
przewinienia zawodowego i naruszenia etyki. 
Obecnie sprawy, którymi zajmuje się sąd, są 
to w większości kwestie konfliktów interper-
sonalnych między pielęgniarkami i położnymi 
naruszającymi kodeks etyki, które często nie 
powinny trafiać na wokandę sądu.

JG: Co Pani - jako Przewodniczącej Okręgo-
wego Sądu - uznaje za najtrudniejszy aspekt 
wykonywanych obowiązków wynikłych z peł-
nionej funkcji?

BG: Nie przychodzi mi do głowy nic kon-
kretnego. Nigdy nie miałam problemów z wy-
znaczaniem składów sędziowskich, bo miałam 
i mam zaszczyt współpracować z wspaniałymi, 
rzetelnymi i zdyscyplinowanymi ludźmi. Jedy-
ną trudnością jest wprowadzenie nowo wybra-
nych sędziów do ich obowiązków i zapoznania 
ich z procedurą sądową. Będąc Przewodniczą-
cą Okręgowego Sądu, znam wszystkie sprawy 
i zawsze służę swoim wsparciem, a niebagatel-
ną rolę odgrywa profesjonalna obsługa prawna 
w OIPiP w Katowicach. 

JG:  Czy podczas swoich kadencji, spotkała 
się Pani z sytuacją, w której Członek Okręgo-
wego Sądu został skrytykowany przez środo-
wisko zawodowe? 

BG: No cóż, sędziowie zawsze są źle po-
strzegani… Osoba oskarżona zawsze uważa, 
że działa się przeciwko niej, a złość sprzyja 
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kłamstwom, plotkom i niedomówieniom. Jed-
nak z mojej wiedzy, w stosunku do sędziów,  
z którymi współpracuję, czy też współpracowa-
łam, na szczęście nie było tak dramatycznych 
sytuacji.

JG: Czy sprawy, z którymi przychodzi się 
Pani mierzyć zapadają Pani w pamięć, czy ge-
neralnie potrafi się Pani do nich zdystansować?

BG: Potrafię się do nich zdystansować, 
jednak ta umiejętność przyszła z upływem 
lat, nie od razu. Nie oznacza to jednak, że  
o wszystkim się zapomina. Do wielu sytuacji 
nie powinno w ogóle dochodzić, a jednak są 
i zapadają w nich orzeczenia o winie, dlatego 
staramy się uczulać pielęgniarki i położne, aby 
zważały na swoje działania i znały swoje kom-
petencje. Bo to właśnie najbardziej zapada w 
pamięci – błędy popełnione wskutek przeceny 
swoich możliwości…

JG: Proszę o skierowanie kilku słów do osób, 
które podczas kolejnych wyborów do organów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach będą się ubiegały o objęcie funkcji  
w Okręgowym Sądzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

BG: Członkowie Okręgowego Sądu wykonu-
ją swoją pracę na zasadach wolontariatu. Jest 
to trudna, ale zaszczytna funkcja, wymagają-
ca ogromu pracy, ale dająca wiele satysfakcji. 
Trzeba sobie zdawać sprawę nie tylko z tego, 
ale też z faktu, że podjęte decyzje ZAWSZE 

mają wpływ na życie ludzkie. Trzeba posiadać 
pewne predyspozycje psychiczne, które po-
zwolą na zdystansowanie się do prowadzonych 
spraw. Na pewno nie sprawdzą się tu osoby 
słabe psychicznie, zbyt wrażliwe, empatyczne 
i emocjonalne. Proszę mnie źle nie zrozumieć 
– nie chodzi o całkowite wyzucie z uczuć, tylko 
o umiejętność oddzielenia tego, co dzieje się 
na sali rozpraw, od pracy i życia codziennego. 
Jeśli ktoś potrafi to zrobić, to działalność w ra-
mach okręgowego sądu jest jak najbardziej dla 
niego. 

JG: Bardzo dziękuję, za podzielenie się  
z nami swoimi doświadczeniami i za poświęco-
ny czas.

BG: Ja również dziękuję.

Praca w Okręgowym Sądzie jest pracą 
całkowicie bezpłatną, jednak wymagającą 
ogromnego zaangażowania, jak i zasobu sił. 
Ktokolwiek się jej podejmie musi liczyć się nie 
tylko z poświęceniem swojego wolnego cza-
su na rzecz samorządu, ale przede wszystkim 
zdawać sobie sprawę, że decyzje podejmo-
wane przez okręgowy sąd mają realny wpływ 
na życie ludzkie i to nie tylko obwinionej pie-
lęgniarki czy położnej, ale też osób z jej oto-
czenia. Udźwignięcie takiego emocjonalnego 
obciążenia jest niezwykle trudne. Warto o tym 
pamiętać podejmując decyzję o chęci pracy  
w Okręgowym Sądzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

Konkursy styczeń 2020 r

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

• Pielęgniarka Odziałowa Oddziału Okulistyki Monika Truchan

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

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Joanna Małek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologii  
Nowotworów Płuc i Mukowiscydozy Alicja Dądela

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Onkologii  

Klinicznej/Chemioterapii Renata Rendchen 

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Akademia Zarządzania – inwestycja w siebie
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Jak mówić, by ludzie nas słuchali? 
Jak pogodzić zwaśnionych współpracowników 
Jak polepszyć standardy epidemiologiczne w miejscu pracy? 
Jak zawrzeć korzystny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Tego typu pytania zapewne zadaje sobie sporo osób, które pełnią kierownicze funkcje 
w pielęgniarstwie i położnictwie. I choć niewątpliwie, nie są one „laikami” w kwestii 
zarządzania, to życie często stawia je w obliczu dylematów i wyborów, na które nie są 
w stanie przygotować nawet najlepsze studia. 

O ile 50 lat temu sytuacja ta nie była w ża-
den sposób rażąca (bo niewiele pielęgniarek/
położnych zajmowało stanowiska kierownicze 
w podmiotach medycznych, nie mówiąc już o 
pełnieniu funkcji dyrektora takiej jednostki), 
teraz staje się ona coraz większym proble-
mem, zwłaszcza że odkąd powstał Samorząd 
Pielęgniarek i Położnych zawody te zyskały na-
leżny im szacunek i prestiż, ale też więcej się 
wymaga od osób je wykonujących. Nierzadko, 
pielęgniarki i położne decydują się na studia 
podyplomowe z zarządzania, jednak nie każdy 
może skorzystać z tej możliwości.

Dlatego też, z inicjatywy Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach Pani Anny Janik, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w 2018 
roku zaczęła realizować projekt pod nawą 
„Akademia Zarządzania”, skierowany przede 
wszystkim do osób, które pełnią funkcje kie-
rownicze lub rozważają ich objęcie. Ideą ca-
łego przedsięwzięcia było „wyposażenie” jego 
uczestników w narzędzia niezbędne do kiero-
wania grupą ludzi trudniących się zawodami 
medycznymi. Bardzo ważny był wybór najlep-
szych wykładowców, jak i „kameralna” atmos-
fera zajęć, pozwalająca uczestnikom na czynny 
udział (w jednej edycji Akademii bierze udział 
nie więcej niż 25 osób). Całe przedsięwzięcie 
spotkało się z bardzo pozytywną reakcją śro-
dowiska zawodowego.

Swoimi spostrzeżeniami na temat Aka-
demii Zarządzania zgodziła się podzielić 
Pani Bogusława Liptak-Raczek – Naczel-
na Pielęgniarka Górnośląskiego Centrum 
Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Ka-
towicach, uczestniczka pierwszej edycji 
projektu.

Joanna Gruca: Witam serdecznie. Dziękuję, 
że zgodziła się Pani poświęcić nam swój czas.

Bogusława Liptak-Raczek: Dzień dobry, 
bardzo mi miło.

JG: W której edycji Akademii Zarządzania 
brała Pani udział i co skłoniło Panią do zgłosze-
nia swojego uczestnictwa?

BL-R:Uczestniczyłam w I edycji Akademii 
Zarządzania, której rozpoczęcie miało miejsce 
08.09.2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Od kilkunastu lat pełnię funkcję Naczelnej 
Pielęgniarki w jednym z największych Klinicz-
nych Szpitali Wielospecjalistycznych w Polsce. 
Chcąc sprostać wyzwaniom dnia codziennego, 
nieodzowne jest kształcenie ustawiczne, inwe-
stowanie w rozwój zawodowy, pozyskiwanie 
nowej wiedzy niezależnie od poziomu wykształ-
cenia i doświadczenia. Dlatego ucieszyłam się, 
że Okręgowa Izba daje możliwość pogłębienia 
umiejętności w dziedzinie zarządzania i zgłosi-
łam chęć swojego uczestnictwa. 

JG: Jak wyglądała częstotliwość zajęć, ich 
tematyka oraz przebieg?

BL-R: Zajęcia odbywały się cyklicznie, 2 razy 
w miesiącu w siedzibie OIPiP w Katowicach. 

Cykl szkoleń, o tematyce związanej z zarzą-
dzaniem obejmował, takie bloki tematyczne 
jak: zarządzanie, kontraktowanie, epidemio-
logia, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, 
prawo, farmakologia. Same zajęcia miały cha-
rakter interaktywny, co było ogromnym plu-
sem.

JG: Czy podczas zajęć nabyła Pani jakieś 
konkretne umiejętności praktyczne?

BL-R: Nie od dziś wiadomo, że komunikacja 
w pielęgniarstwie, z własną grupą zawodową, 
wiąże się z koniecznością posiadania i ciągłe-
go doskonalenia odpowiednich umiejętności 
komunikacyjnych. Każdy kontakt z wyżej wy-
mienionymi grupami osób musi być efektywny 
i celowy. Dlatego uczestnictwo w zajęciach in-
teraktywnych (nagranie, odtwarzanie, analiza) 
pozwoliło mi ocenić, jakie komunikaty werbal-
ne, pozawerbalne i mieszane przekazuję swo-
im zespołom. Uświadomiłam sobie również, co 
powinnam zmienić, aby komunikacja przynio-
sła oczekiwany skutek.

JG: W jaki sposób wiedza (teoretyczna i prak-
tyczna), którą Pani nabyła, przydaje się podczas 
wykonywania obowiązków służbowych?
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BL-R: Projekt Akademia Zarządzania jest 
wprost skierowany do osób pełniących lub za-
mierzających pełnić funkcje kierownicze róż-
nego szczebla w placówkach ochrony zdrowia. 
W moim przypadku pozwolił pogłębić, usys-
tematyzować, ugruntować posiadaną wiedzę  
i umiejętności. 

Pragnę podkreślić jeszcze jeden bar-
dzo ważny aspekt spotkań - mianowicie na-
wiązanie kontaktów z uczestnikami, jak też  
z wykładowcami, które do dnia dzisiejszego 
owocują częstymi rozmowami, wymianą infor-
macji i doświadczeń związanych z zarządzaniem  
w pielęgniarstwie oraz z zarządzaniem w ogó-
le. Takie „wsparcie” jest wręcz nieocenione.

JG: A w życiu prywatnym? Znajduje Pani za-
stosowanie dla nabytej wiedzy i umiejętności?

BL-R: W życiu prywatnym znalazłam zasto-
sowanie do zagadnień, które były poruszane 
w cyklach szkoleń - mianowicie: przeświadcze-
nie, że moje opinie, przekonania, myśli i uczu-
cia są równie ważne, jak opinie i uczucia innych 
osób. Nauczyłam się, jak mam bronić własnych 
praw nie raniąc przy tym innych, jak wyrażać 
gniew w sposób asertywny i konstruktywny.

JG: Czy stworzenie projektu jakim jest 
„Akademia Zarządzania” ocenia Pani pozytyw-
nie czy negatywnie?

BL-R: Stworzenie projektu jakim jest ,,Aka-
demia Zarządzania” oceniam zdecydowanie 
pozytywnie.

JG: Czy mogłabym prosić o skierowanie kil-
ku słów do osób, które rozważają udział w Aka-
demii Zarządzania?

BL-R: Dynamiczne zmiany zachodzące  
w każdej płaszczyźnie życia człowieka budują 
świadomość konieczności rozwoju i coraz więk-
szej odpowiedzialności za swój rozwój osobisty 
oraz innych osób, w szczególności członków ze-
społu, do którego się należy i którym się zarzą-
dza choćby w minimalnym stopniu. Sprostanie 
wyzwaniom możliwe jest tylko wówczas, gdy 
będziemy inwestować w siebie, w swój rozwój 
zawodowy. Dlatego wszystkim Pielęgniarkom/
Pielęgniarzom oraz Położnym serdecznie pole-
cam udział w Akademii Zarządzania. 

JG: Bardzo dziękuję.

Jak sami Państwo widzą, Akademia Zarzą-
dzania skierowana jest przede wszystkim do 
kadry zarządzającej, ale osoby, które nie peł-
nią funkcji kierowniczych, również mogą wziąć 
w niej udział, do czego gorąco namawiamy! 
Nabycie umiejętności w dziedzinie np. komuni-
kacji interpersonalnej przyda się każdemu, kto 
w swojej pracy ma stały kontakt z innymi ludź-
mi, co w przypadku pielęgniarek i położnych 
jest rzeczą oczywistą. Poza tym, uczestnictwo 
w Akademii Zarządzania daje też możliwość re-
alizowania ustawowego obowiązku pielęgnia-
rek i położnych w kwestii poszerzania wiedzy  
i doskonalenia swoich umiejętności. Biorąc pod 
uwagę, że obecnie trwa III, a przygotowywa-
na jest IV edycja Akademii Zarządzania można 
stwierdzić, iż pomysł jej stworzenia, spotkał 
się z pełną aprobatą i poparciem pielęgniarek  
i położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach, co nie tylko cieszy, ale 
też napawa dumą. Oby tak dalej!

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Plany na rok 2020

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

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, ŚUM w Katowicach

Miniony rok był bardzo intensywny w zakresie kształcenia podyplomowego. Za-
planowane kursy i specjalizacje zostały zrealizowane niemal w 100 %. Duża grupa 
uczestników specjalizacji przystąpiła do egzaminów państwowych kończąc kształce-
nie z sukcesem i uzyskaniem tytułu specjalisty. Przeprowadzono liczne szkolenia jed-
no i dwudniowe z zakresu obsługi i pielęgnacji portów naczyniowych oraz przymu-
su bezpośredniego. Kolejny rok realizowane były „szkolenia miękkie”, które łącznie 
ukończyło już ponad 3 tyś. osób. Ponadto , jak co roku, na prośbę pielęgniarek za-
trudnionych w medycynie szkolnej przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu fluoryzacji, 
prób samobójczych oraz cukrzycy dzieci i młodzieży. Kontynuowano również zajęcia  
w ramach Akademii Zarządzania.
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Wszystkie wymienione formy doskonalenia 
zawodowego planowane  są również w roku 
bieżącym, a ich zakres zależeć będzie od zain-
teresowania poszczególną tematyka zajęć.

W ramach kształcenia podyplomowego,  
w pierwszej połowie roku, planujemy specjali-
zację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatryczne-
go dla pielęgniarek oraz szereg kursów kwalifi-
kacyjnych i specjalistycznych (wykaz poniżej). 
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące 
terminów kursów oraz miejsc ich realizacji za-
mieszczane są na bieżąco w systemie SMK, 
który stanowi podstawę do realizacji kształce-
nia podyplomowego. Tym samym zachęcamy 
osoby, które nie posiadają jeszcze aktywnego 
konta w systemie SMK do jego założenia. Aktu-
alnie ponad 8 tyś. pielęgniarek i położnych po-
siada już uprawnienia w systemie SMK. Liczba 
edycji planowanych kursów i szkoleń uzależ-
niona będzie od zainteresowania. Zachęcamy 
wszystkie pielęgniarki i położne do korzystania 
z bezpłatnych kursów i specjalizacji oferowa-
nych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach. Przedstawiony poniżej 
wykaz nie stanowi listy zamkniętej i w razie 
zapotrzebowania na inne dziedziny kształcenia 
może ulec modyfikacji.

PLANOWANE KURSY 
W ROKU 2020

1.  Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek 
w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i inten-
sywnej opieki

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
3. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializote-

rapią
4. Pielęgniarstwo neurologiczne
5. Pielęgniarstwo onkologiczne
6. Pielęgniarstwo operacyjne
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
9. Pielęgniarstwo pediatryczne
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
11. Pielęgniarstwo rodzinne
12. Pielęgniarstwo transplantacyjne

13. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wy-
chowania

2. Kursy kwalifikacyjne dla położnych  
w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i inten-

sywnej opieki w położnictwie i gineko-
logii

2. Pielęgniarstwo operacyjne
3. Pielęgniarstwo rodzinne

3. Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
1. Leczenie ran 
2. Szczepienia ochronne

4.  Kursy specjalistyczne dla położnych:
1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie 

laktacji
2. Leczenie ran
3. Monitorowanie dobrostanu płodu w cza-

sie ciąży i podczas porodu
4. Szczepienia ochronne

5. Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek 
i położnych:
1. Edukator w cukrzycy
2. Opieka nad osobami z cukrzycą stosują-

cymi terapię ciągłego podskórnego wle-
wu insuliny CPWI

3. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosły-
mi w leczeniu systemowym nowotworów

4. Ordynowanie leków i wypisywanie recept
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa 

noworodka
7. Wykonanie i interpretacja zapisu elek-

trokardiograficznego u dorosłych
8. Wywiad i badanie fizykalne 

6. Szkolenia (1-2 dniowe) dla pielęgnia-
rek i położnych (realizowane poza sys-
temem SMK) z zakresu:
1. Obsługa i pielęgnacja portów naczynio-

wych
2. Przymus bezpośredni
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Samorząd Zawodowy – to nasza wspólna troska  
o zawód i jego prestiż

Hanna Paszko 
członek Komisji Etyki przy NRPiP

„Nie na to człowiek się uczy, aby dyplom otrzymał i miał prawo zarobkowania, lecz aby umiał, wiedział, 
pojmował, a wiedząc i pojmując, aby korzyść społeczeństwu przynosił. Nauka więc i dobro powszech-
ne – oto ideały, jakie powinny przyświecać uczącej się młodzieży"./ Władysław Biegański/ -  [ 1 ].

Polskie pielęgniarki i położne stanowią tą grupę zawodową, która w swoim rozwoju 
osiągnęła już bardzo dużo. Poza dobrym wykształceniem, posiadają autonomię zawo-
dową, są menadżerami, ich kompetencje i specjalizacje nieustannie się rozszerzają. 
Nadążają za rozwojem naukowym. To ogromna radość i zawodowa duma. Prawdą jest 
też i to, że do tych wyjątkowych zawodów trafiają, niezmiennie od wielu już lat, osoby 
wrażliwe, ubogacone młodzieńczą pasją tworzenia, charakterologicznie zróżnicowane 
i odpowiedzialne. To jest fakt, któremu nikt nie może zaprzeczyć. 

Mija VII kadencja działalności samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych. Przed 
nami kolejny wyborczy Okręgowy Zjazd, który 
podejmuje kluczowe decyzje. Wybrani wcze-
śniej delegaci na okręgowy zjazd w Katowicach 
zdecydują (w demokratycznych wyborach)  
o składzie osobowym nowych władz samorządu 
zawodowego działającego na szczeblu naszego 
okręgu oraz wybiorą delegatów, którzy pojadą 
na Krajowy Zjazd do Warszawy. Będą naszymi 
reprezentantami. Delegaci – to nasi zawodo-
wi posłowie obdarowani zaufaniem koleżanek 
i kolegów w miejscach, w których pracują,  
w których są znani i szanowani. Z pełną świa-
domością działają zawsze w imieniu swoich 
środowisk oraz całej grupy zawodowej. To 
prawdziwy zaszczyt być delegatem ! Osobą, 
która reprezentuje pielęgniarki i położne, która 
może wybierać i która może zostać wybraną 
zgodnie z regulaminami wyborów. 

Przedwyborczy czas, rozmowy toczące się  
w tych dniach i emocje związane z nadchodzą-
cym zjazdem wyborczym, to bardzo ciekawy  
i ważny czas. Czas podsumowań, refleksji, 
oceny wykonanych zadań oraz zadumy nad 
tym czego nie udało się zrealizować, pomimo 
starań i podejmowanych prób. Żyjemy w spo-
łeczeństwie polskim, w określonym systemie, 
w określonym historycznie czasie. Jesteśmy 
tego świadome. Pracujemy w aktualnie obo-
wiązujących systemach prawnych, korporacyj-
nych, opatrzonych szczegółowymi procedura-
mi. Moim zdaniem między innymi dlatego, nie 
wszystkie postulaty środowiska zawodowego 
pielęgniarek i położnych są od razu zauważa-
ne i z pozytywnym efektem realizowane. Nie-
raz potrzeba więcej czasu, uporu w dążeniu do 
celu oraz siły argumentowania. 

Za każdym, w tych niełatwych działaniach 
ukryta jest praca naszych Koleżanek i Kole-
gów, wybranych i działających w strukturach 
samorządu zawodowego polskich pielęgniarek 
i położnych. Praca bardzo trudna i odpowie-

dzialna. Osobiście, nieustannie od samego po-
czątku, od komitetu organizacyjnego, wspiera-
łam i nadal wspieram (na ile jest to możliwe) 
dzielne osoby, które niestrudzenie pragną 
działać i pracować dla dobra wspólnego. Dla 
dobra pielęgniarek i położnych na szczeblu lo-
kalnym, krajowym i zagranicznym. Gratuluję 
wszystkim osobom, które poza pracą, rodziną, 
obowiązkami najbardziej codziennymi, potra-
fią uszczknąć część swojego czasu, dla pracy 
na rzecz wspólnoty zawodowej. To jest niezwy-
kle piękna sprawa. 

Utworzenie samorządu – to nie był sukces 
jednej osoby. To był wyjątkowy, ogromny suk-
ces całego środowiska zawodowego! Zjedno-
czenie zawodowe całego kraju. To wartościo-
we karty naszej historii. Tej, o której należy 
pamiętać, niezależnie od upływającego czasu  
i mijających lat.

SAMORZĄD ZAWODOWY – to MY - 
przedstawiciele zawodowej grupy. My wszyscy, 
którzy posiadamy prawo wykonywania zawo-
du, mamy prawo uczestniczenia w wyborach 
i mamy prawo do kandydowania. W związku  
z tym, najlepsze inicjatywy, młodzieńcze zawo-
dowe marzenia i pomysły na realizację własnej 
ścieżki kariery zawodowej mogą być (i powin-
ny!) być zjednoczone z samorządem zawodo-
wym, który stoi na straży czystości zawodu. 
Zachęcam młode Koleżanki i młodych Kolegów, 
do nowych wyzwań, dla dobra zawodowe-
go jutra. Przecież to nieuniknione i nieznane 
„ zawodowe jutro „ jest już teraz w Waszych 
rękach ! Dzisiaj ! A lista spraw ważnych i bar-
dzo ważnych, które czekają „ na załatwienie  
i dobre rozwiązania „ - wciąż jest bardzo długa. 

Jedną z takich spraw jest brak młodych i do-
brze wykształconych pielęgniarek i położnych, 
w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia.  
Tu i ówdzie słyszymy, że „pielęgniarkę i położ-
ną" mogą zastąpić „INNI" pracownicy!!! Czy 
na pewno ? A jeśli tak, to czy mamy się na 
to zgadzać ??? Czy pomysłodawcy takiego roz-
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wiązania wskażą, jak w praktyce miałoby to 
wyglądać? W codziennym dyżurowaniu ? Czy 
ta „ INNA „ osoba miałaby figurować w grafiku 
pielęgniarskim ? Jeśli tak – to jako kto ??? Za-
miennik pielęgniarek czy jednodniowy zastęp-
ca pielęgniarek ? 

Samorząd zawodowy (co jest zapisane  
w ustawie!) stoi na straży czystości zawodu. 
Dba o rozwój profesji zawodowej i dziedziny 
naukowej, ustala zasady zapisane w zawodo-
wym kodeksie etyki. Jeżeli „ INNE „ osoby uzy-
skają prawo „ ZASTĘPOWANIA „ pielęgniarki  
i położnej – to jakie będą tego konsekwencje? 
Czy otrzymają też (bez pielęgniarskiego i po-
łożniczego wykształcenia) prawo wykonywania 
zawodu? Bez koniecznej, niezbędnej eduka-
cji? Czy, w razie błędu zawodowego lub wy-
kroczenia zawodowego też będą odpowiadać 
przed naszym sądem zawodowym? Kto będzie 
odpowiedzialnym za powstały chaos? A gdzie  
w tych zmianach „niby lepszych" umieścić czło-
wieka chorego ? 

Tak, to prawda, postawiłam bardzo wiele 
pytań. Odpowiedzi na te pytania nie znam… To 
są moje zawodowe, pielęgniarskie niepokoje. 
Uważam, że niepokoje uzasadnione. Pamię-
tam, jak tworzyły się struktury samorządu,  
w wielkim trudzie i przy nieprzychylności nie-
których środowisk zawodowych. Wtedy też wy-
wierano na naszą grupę zawodową ogromną 
presję. Wtedy proponowano, aby „dopisać" do 
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej „INNE" 
osoby. Te, które były wtedy w systemie ochro-
ny zdrowia, pracowały lecz nie miały dyplomu 
pielęgniarki ani dyplomu położnej. Chodziło o 
panie, które były „asystentkami pielęgniarski-
mi" lub były „higienistkami". Środowisko pielę-
gniarek i położnych tej presji nie uległo. Wie-
rzę, że teraz też tak będzie. 

Zawód pielęgniarki i zawód położnej to dwa 
piękne, trudne i wyjątkowe zawody. Nie każda 
osoba (niezależnie od płci) jest predysponowa-
na do jego wykonywania. Co należałoby zrobić, 
aby młodzież chętnie wybierała właśnie takie 
kierunki studiów? Aby wspaniała młodzież, już 
z dyplomem w ręku, nie wyjeżdżała za granicę 
do pracy ? Moim zdaniem potrzeba bardzo do-
brej, rozszerzonej akcji promowania edukacji 
na tych kierunkach studiów. Potrzeba zachęty 
(także finansowej !) dla studiujących, potrzeba 
promocji zawodów z zagwarantowaniem bez-
piecznych,opłacalnych warunków pracy. 

Naszym wspólnym zawodowym obowiąz-
kiem jest, aby nie dopuścić do obniżenia rangi 
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Do za-
przepaszczenia ideałów etycznych obu zawo-
dów, które zostały wypracowane przez nasze 
wspaniałe poprzedniczki! Etyka zawodowa, a w 
niej etyka troski, to prawdziwy, cenny, zawo-
dowy drogowskaz. Ukierunkowany zawsze na 

dobro człowieka. Wiemy, że aktualnie wiele kli-
nik i szpitali wpisało „ dbanie o dobro człowieka 
i troskę o człowieka „ - w swoją misję. I nie ma 
w tym niczego nadzwyczajnego. 

Uważam, że to także jest powód, dla któ-
rego należy przypominać, tym, którzy nie 
wiedzą, że pielęgniarstwo i położnictwo ma 
w sobie humanistyczną naturę. Filozofia pie-
lęgniarskiej i położniczej troski powinna być 
zauważana i dostrzegana jako całość. Jako 
wartość profesjonalna, moralna i duchowa. Po-
winna być uwzględniana we wszystkich świato-
poglądach i systemach wartości każdej osoby. 
Do stwierdzeń, które wymieniłam zostały sfor-
mułowane założenia, ujmujące świat wartości 
w opiece pielęgniarskiej i położniczej. Wymienię 
kilka z nich: 

1. troska jest istotą i najbardziej central-
nym i jednoczącym ogniwem praktyki ;

2. troska i miłość to najbardziej uniwer-
salne, najbardziej potężne i najbardziej 
tajemnicze siły kosmiczne, zawierające  
w sobie podstawową i powszechną ener-
gię psychiczną;

3. jeżeli ludzkość ma przetrwać, musimy 
okazywać więcej troski i miłości. [ 2 ].

Przytaczam znaczenie zawodowej etyki 
troski nie bez powodu. Z samej definicji pie-
lęgniarskiej troski wynikają cztery zasadnicze 
elementy: 

1. Troska jako aspekt władzy. - W tym 
aspekcie pielęgniarska troska zmierza do 
pomocy choremu w odzyskaniu kontroli 
nad własnym życiem i zdrowiem. 

2. Troska jako interakcja. – W tym aspek-
cie wymienia się jej relacyjny charakter 
i prawo pielęgniarki do uczestniczenia  
w tych procesach. To kompetencja do 
działań edukacyjnych. 

3. Troska jako prawo do wydawania opinii  
w znaczeniu klinicznym.

4. Troska jako prawo do interwencji tera-
peutycznych. [ 3 ].

Inaczej mówiąc, troska jest angażowaniem 
się w wewnętrzny świat człowieka, okazywa-
niem szacunku do człowieka, do samej siebie 
i do zawodu. Troska to także wzajemne zro-
zumienie i radość z tego, że do grona zawo-
dowej dojrzałości może być wciąż dodawana 
zawodowa młodość ! To niezwykła sprawa. To 
wyjątkowa tajemnica osobowości i głębia za-
wodowej profesji. Dbajmy nadal w ramach 
Samorządu Zawodowego, o nasze zawodowe 
dobro. Życzmy sobie, aby do pielęgniarstwa  
i położnictwa trafiało dużo (coraz więcej!) osób 
spośród grona inteligentnej współczesnej mło-
dzieży. Życzmy sobie, aby nigdy nie zabrakło 
pielęgniarskich i położniczych serc i rąk. 

Literatura u autorki
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„Nursing Now Polska”
5 II 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się  

uroczysta inauguracja kampanii „Nursing Now Polska” 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa w osobach:
•	  Pani Józefa Szczurek-Żelazko – Wiceminister Zdrowia 
•	  Pani Greta Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
•	  Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz organizacji zrzesza-

jących pielęgniarki i położne 
•	  Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

Pani Krystyna Ptok
•	  Przedstawiciele środowiska akademickiego i studenci 
•	  Z ramienia OIPiP w Katowicach, w uroczystości udział wzięły Przewodnicząca  

ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik i Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Maria 
Grabowska

Celem kampanii jest podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, jak 
również uatrakcyjnienie tych zawodów w oczach młodych ludzi, by większa ich liczba 
decydowała się na karierę zawodową związaną z pielęgniarstwem i położnictwem.

”(…) Współczesna pielęgniarka i położna to zawody samodzielne, nowoczesne, wy-
magające dużej profesjonalnej wiedzy medycznej, wyjątkowych predyspozycji - silnej 
osobowości, cierpliwości oraz empatii (…)” - podkreślała Józefa Szczurek-Żelazko, wice-
minister zdrowia.

Niedobory kadry pielęgniarsko-położniczej to problem ogólnoświatowy, dlatego tak 
ważne jest zwiększenie roli pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia oraz promo-
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wanie tych zawodów m. in. poprzez po-
lepszenie warunków pracy pielęgniarek  
i położnych oraz wynagrodzenia, które za 
nią otrzymują. 

Statystyki jednoznacznie pokazują,  
że do 2030 roku na całym świecie potrze-
ba będzie 9 milionów pielęgniarek i położ-
nych. Na niedobory kadry cierpią wszyst-
kie kraje – to jeden z głównych powodów 
zainicjowania kampanii Nursing Now, do 
której przyłączyła się także Polska.

Międzynarodowa kampania ma podkre-
ślić ogromną rolę pielęgniarek i położnych 
w ochronie zdrowia. W większości krajów 
świata stanowią one co najmniej połowę 
wszystkich pracowników systemu opieki 
zdrowotnej.

Biorąc pod uwagę, że rok 2020 został 
ogłoszony przez WHO wraz z Międzyna-
rodową Radą Pielęgniarek i Międzynaro-
dową Radą Położnych „Międzynarodowym 
Rokiem Pielęgniarki i Położnej”, jest duża 
szansa, iż cele kampanii padną na podat-
ny grunt i że uda się je zrealizować. Data 
ta zbiega się z dwusetną rocznicą urodzin 
Florence Nightingale, prekursorki współ-
czesnego, profesjonalnego pielęgniar-
stwa.
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ROK 2020 – MIĘDZYNARODOWYM  ROKIEM   
PIELEGNIAREK i POŁOŻNYCH 

NIEZWYKŁA WYPOWIEDŹ PAPIEŻA FRANCISZKA 
Hanna Paszko 

członek Komisji Etyki przy NRPiP

Z ogromną radością całe środowisko Pielęgniarek i Położnych przyjęło informację  
o tym, że Międzynarodowa Rada Pielęgniarek(ICN) we współpracy ze Światową Or-
ganizacją zdrowia ( WHO) ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek  
i Położnych. Z dodatkowych informacji wynika, iż w roku 2020 po raz pierwszy zosta-
nie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia RAPORT o stanie pielęgniar-
stwa na całym świecie. Bezpośrednim powodem podjęcia powyższych działań jest 
przypadająca w 2020 roku dwusetna rocznica urodzin Florencji Nightingale, pionierki 
profesjonalnego pielęgniarstwa.

Jestem głęboko przekonana, że radość z 
faktu ROKU poświęconego pielęgniarkom i po-
łożnym zagościła już w sercach nas wszystkich 
wykonujących zawód pielęgniarki lub zawód 
położnej. A duma z przynależności do ogrom-
nej światowej korporacji zawodowej podnosi 
naszą świadomość dotyczącą znaczenia profe-
sji na arenie międzynarodowej. To naszą rolą 
jest działać tak, aby głos pielęgniarek i położ-
nych stał się głosem bardzo silnym, słyszanym 
w kręgach społeczeństw i narodów. Aby wy-
brzmiał prawdą i przyniósł pozytywne efekty 
podczas rozmów, konferencji i dyskusji prowa-
dzonych na różnych szczeblach. 

PIERWSZY przykład serdecznego rozumie-
nia roli zawodowej, wyjątkowej pracy oraz 
znaczenia ogłoszonego ROKU pielęgniarek 
i położnych już popłynął na cały świat z ust 
PAPIEŻA FRANCISZKA. Papież swoją krótką 
lecz pełną treści wypowiedzią wysłał znaczący 
sygnał społeczeństwom wszystkich kontynen-
tów. Dla nas jest to wielka radość i ogromny 
zaszczyt. Okazane przez Papieża bardzo wyso-
kie uznanie i szczególna troska, to wyznacznik 
mówiący o tym jak należy patrzeć na zawód 
pielęgniarki i zawód położnej, dzisiaj- w trze-
cim tysiącleciu. 

W niedzielę 19 stycznia 2020 roku w Waty-
kanie po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański" 
Papież odniósł się do Międzynarodowego Roku 
Pielęgniarek i Położnych. Papież powiedział: 

„Miło mi przypomnieć, że 2020 rok 
został ogłoszony na arenie między-
narodowej Rokiem Pielęgniarek i Po-
łożnych. Pielęgniarki są najliczniej-
szymi pracownikami służby zdrowia 
a położne wypełniają zapewne jeden 
z najszlachetniejszych zawodów na 
świecie. Módlmy się za nie wszystkie, 
aby mogły jak najlepiej wykonywać 
swoją cenną pracę". / Radio Watykan 
10.01.2020r. /. 

Polskie pielęgniarki i położne bardzo dobrze 

wiedzą, że trwanie przy drugim człowieku ( od 
narodzin aż do naturalnej śmierci ) w każdy 
czasie, w pełnym zrozumieniu sytuacji, to nie 
jest tylko obowiązek. To jest wyjątkowe po-
wołanie nierozerwalnie złączone z miłością do 
bliźniego – do każdego bliźniego. 

Papież Franciszek w swoim ORĘDZIU przy-
gotowanym na XXVIII. ŚWIATOWY DZIEŃ 
CHOREGO przypadający na 11 lutego 2020 
roku napisał, między innymi, słowa które 
mogą być kontynuacją pozytywnej oceny za-
wodu pielęgniarki i zawodu położnej. W Orę-
dziu dominuje papieskie zatroskanie o dobro 
człowieka chorego i udręczonego, o to, aby 
opieka nad chorym miała wymiar czynionego 
profesjonalnego dobra. Orędzie ujmuje także 
wielką troskę Papieża o personel medyczny, 
który w czasie wojen i konfliktów światowych 
jest na pierwszej linii frontu i jest atakowany. 

Błogosławiona Hanna Chrzanowska naucza-
jąc sztuki profesjonalnego podejścia do czło-
wieka chorego pochodzącego z różnych środo-
wiskach mówiła:

„Spotykamy alkoholizm, nierząd, 
chuligaństwo- nie wolno nam się wa-
hać gdy nas wzywają. Nigdy nie kie-
rujemy się względami wyznania, 
wiary czy niewiary środowiska. Chry-
stus jadał z celnikami i kochał jawno-
grzesznice. Bądźmy deszczem spada-
jącym na równi na dobrych i złych". 
 /H. Chrzanowska, Pamiętniki, listy, notat-
ki, Kraków 2018r./ 

We współczesnym świecie, w natłoku niepo-
zytywnych zachowań i zdarzeń, nieraz nawet 
napadów fizycznych, to inne grupy zawodowe 
powinny zadbać o bezpieczeństwo pielęgnia-
rek i położnych w ich miejscach i środowiskach 
pracy. Dlatego niezwykle ważne jest zaanga-
żowanie wielu osób i środowisk, aby stan fak-
tyczny poprawić, aby dobrej i potrzebnej pracy 
pielęgniarek i położnych nie zakłócał zbędny 
niepokój.
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15 luty - Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego
pod hasłem "Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego"

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! 
W imieniu Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego i własnym 

w dniu Naszego Święta

 życzę dużo zdrowia, samych tylko dobrych dni. Wiele cie-
płych słów uznania od Waszych przełożonych 

i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie, by każdy pacjent przebywający 
w bloku operacyjnym czuł się bezpiecznie. Praca w zespołach jakie tworzycie dawała 

Wam poczucie bezpieczeństwa a operacje przebiegały zgodnie z ustalonymi procedurami.
Niech każdy następny dzień na nowo odkrywa sens i wartość tej odpowiedzialnej pracy 

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech, radość i zapał do realizacji 
zamierzonych planów, pomyślności i spełnienia marzeń.

Z poważaniem 
Przewodnicząca Zespołu 
Danuta Siemiątkowska
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Nowoczesne metody  
leczenia bólu nowotworowego 

Edyta Wach
Mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Co to jest ból? 
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (Inter-

national Association Study of Pain – IASP) definiuje ból 
jako negatywne, zmysłowe i emocjonalne doświadczenie, 
które towarzyszy istniejącemu lub zagrażającemu uszko-

dzeniu tkanek bądź jest jedynie odnoszone do takiego uszkodzenia.   Ból jest od-
czuciem subiektywnym, indywidualnie postrzeganym przez każdego człowieka, zależ-
nym od siły i charakteru działającego bodźca, osobniczej tolerancji na ból, jak również 
od czynników modelujących, które mogą wpływać na zwiększenie bądź osłabienie 
doznań bólowych. Mimo, że jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym, spełnia on  
w organizmie żywym ważną rolę: odruchową, obronną i ostrzegawczą. 

Charakterystyczną cechą bólu są dwie skła-
dowe: sensoryczna (zmysłowa), związana 
z percepcją bólu, która umożliwia jego lokali-
zację, i emocjonalna, związana z subiektywną 
i indywidualną reakcją psychiczną chorego na 
bodziec bólowy [1]. 

Jak powstaje ból?
Mechanizm powstawania bólu (nocycepcja) 

przebiega poprzez cztery etapy: 
•	 transdukcję –  przetwarzanie bodźca bólo-

wego na impuls elektryczny;
•	 modulację – pobudzanie, hamowanie, su-

mowanie bodźców; 
•	 transmisję – przewodzenie impulsu do ro-

gów tylnych rdzenia i OUN;
•	 percepcję – świadomość istnienia bólu, 

jego ocena, reakcje afektywne i emocjo-
nalne [2].

Początkowy element strukturalny układu 
nocyceptywnego stanowią receptory odbiera-
jące bodźce bólowe (nocyceptory). Na skutek 
ich podrażnienia lub obniżenia ich progu po-
budliwości może wystąpić tzw. ból receptoro-
wy. Nocyceptory to wolne zakończenia cienkich 
włókien nerwowych przewodzących impulsy 
elektryczne powstałe z przetworzenia energii 
bodźców bólowych  (tab.1)
Tab. 1. Charakterystyka nocyceptorów

Źródło: Szkutnik-Fiedler D., Sierżant M, Madziała J., Me-
chanizmy powstawania bólu.   Farmacja  Współczesna 
2013; 6: 1-3

Transdukcja to proces przetwarzania bodźca 
bólowego (mechanicznego, chemicznego) na 
impuls elektryczny, przewodzony do wyższych 
pięter układu nocycepcji. W procesie transmi-
sji informacja nocyceptywna podlega modulacji 
– generowaniu dalszych impulsów i wzmacnia-
niu bądź hamowaniu siły bodźca. Ostatni etap 

w procesie nocycepcji stanowi 
proces percepcji bólu w korze 
mózgowej, gdzie następuje 
świadome odczuwanie bólu, 
jego ocena oraz reakcja afek-
tywna lub emocjonalna (lęk, 
gniew, tworzenie się modeli 
zachowań związanych z zapa-
miętanym bólem). Na obniże-
nie progu bólowego mogą mieć 

wpływ np.: bezsenność, zmęczenie, wszelkie 
stany chorobowe, gniew, smutek, lęk, depresja 

Rys. 1 Mechanizmy przewodzenia bólu

Percepcja

Modulacja

Transmisja

Transdukcja

Rodzaj no-
cyceptora Charakterystyka Rodzaj bodźca Lokalizacja

unimodalne reagujące na jeden 
rodzaj bodźca

mechanicz-
ny, termiczny

skóra

polimodalne reagujące na 
wszystkie ro-
dzaje bodźców

chemiczny, mecha-
niczny, termiczny

narzą-
dy we-

wnętrzne
„ciche” reagujące po 

dłuższym okresie 
działania bodźca

związki chemiczne 
uwalniane z uszko-

dzonych tkanek

prawie 
wszystkie 

tkanki
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i poczucie izolacji społecznej. Natomiast czyn-
nikami podwyższającymi próg bólowy są m.in.: 
wypoczynek, ogólnie dobry stan zdrowia, dobre 
samopoczucie, zrozumienie czy też  życzliwość 
innych lub aktywność towarzyska [2].

Ból nowotworowy i jego rodzaje 
Ból nowotworowy jest nieodłącznym ob-

jawem choroby nowotworowej. Występuje 
u 30-50% pacjentów leczonych przyczynowo  
i 70-90% w zaawansowanym stadium choroby.  
W sytuacji przerzutów nowotworu do kości od-
czuwanie bólu dotyczy 100% chorych. 

Ból w chorobie nowotworowej jest objawem 
towarzyszącym zmianom zachodzącym w or-
ganizmie, które mogą być wynikiem:
•	 ekspansji nowotworu na tkanki otaczające 

(naciekanie nerwów, tkanek miękkich, kości, 
narządów wewnętrznych;

•	 zaburzeń funkcjonowania narządów spowo-
dowanych rozrastającą się masą tkanki no-
wotworowej;

•	 powikłań lub następstw różnych sposobów 
leczenia choroby nowotworowej: np. ból 
po zabiegu operacyjnym, ból spowodowany 
uszkodzeniem nerwów w wyniku radiotera-
pii, ból wywołany przez zmiany popromien-
ne[3]. Specyficznym rodzajem tego bólu są 
bóle poamputacyjne i fantomowe, pojawia-
jące się po operacji usunięcia właściwie każ-
dego narządu lub jego części [4];

•	 negatywnych emocji towarzyszących choro-
bie, kiedy to długotrwałe narażenie organi-
zmu na lęk, niepokój czy gniew doprowadza 
go do przygnębienia, wyczerpania fizyczne-
go, wycofania z życia społecznego, a w efek-
cie do silnej depresji [5].

W przebiegu choroby nowotworowej występuje:

•	 ból ostry – związany z przeżyciem zabie-
gu diagnostycznego, chirurgicznego;

•	 ból przewlekły –  spowodowany zarów-
no objawami choroby, jak i jej skutkami.

Szczególnym rodzajem bólu nowotwo-
rowego jest ból totalny, zawierający w so-
bie wszystkie komponenty bólu: psychogen-
ny, przebijający, duchowy itd. Ból totalny to 
wszechogarniające przykre doznanie fizyczne, 
społeczne, psychiczne i duchowe. Doświadcza-
nie bólu totalnego, obejmującego całego czło-
wieka staje się realnym zagrożeniem dla jego 
integralności, ponieważ wiąże się z utratą na-
dziei i sensu życia [6].

Leczenie bólu nowotworowego
Pierwszym etapem leczenia bólu jest 

jego wnikliwa ocena i monitorowanie w spo-
sób powtarzalny, za pomocą odpowiednio do-
branej, tej samej metody. Jedną z nich, prefe-
rowaną przez większość klinicystów jest skala 
punktowa, wzrokowo-analogowa VAS (Visu-
al Analogue Scale), polegająca na określeniu 
przez pacjenta natężenia swojego bólu od 0 do 
10. 0 w tym przypadku oznacza całkowity brak 
bólu, 1-3 – ból słaby, 4-6 – ból umiarkowany, 
wymagający leczenia, 7-10 – ból silny, wyma-
gający bezwzględnego leczenia, największy 
możliwy do wyobrażenia [7].

Rys. 3. Numeryczna skala oceny natężenia 
bólu 

BÓL NOWOTWOROWY

Somatyczny – stały, samo-
istny bądź uciskowy; związa-
ny z pobudzeniem nocycepto-
rów skóry i tkanek miękkich

Trzewny – związany  
z pobudzeniem nocyceptorów 
w obrębie narządów jamy 
brzusznej i klatki piersiowej; 
trudny do zlokalizowania,  
a opisywany jako ucisk, prze-
szywanie, kolka

Jest konsekwencją ośrod-
kowego lub częściej obwodo-
wego uszkodzenia nerwów; 
spowodowany np. uciskiem 
lub naciekiem  nowotworu 
na struktury układu nerwo-
wego, chemioterapią,  le-
czeniem chirurgicznym albo 
współistniejącymi choroba-
mi.

Kostny – występuje ogni-
skowo, wieloogniskowo lub w 
postaci  uogólnionej może być  
też spowodowany inną przy-
czyną niż guz; jest głęboki, 
zlokalizowany  promieniujący 
i przerzutowy;  nasila się pod 
wpływem ciepła, ucisku, ru-
chu i w nocy.  

Ból receptorowy Ból receptorowo - 
neuropatyczny

Ból neropatyczny

 

Rys.2. Klasyfikacja bólu nowotworowego. Źródło: opracowanie własne na podst. Kaptacz I., Wiśniewski M., Ból w chorobie 
nowotworowej. [W:] de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A. (red. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2017.

  

Ze względu na patomechanizm wyróżnia się następujące grupy bólu przewlekłego:
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Leczenie bólu nowotworowego oparte jest 
na następujących strategiach:
•  eliminacja lub zmodyfikowanie źródła bólu 

(leczenie przyczynowe chirurgiczne, che-
mioterapia, radioterapia prowadzące do 
zmniejszenia masy guza);

• modyfikacja odczuwania bólu na poziomie 
ośrodkowego układu nerwowego (analgetyki); 

• przerwanie lub zmodyfikowanie sygnałów 
bólowych na poziomie obwodowego układu 
nerwowego (blokady, neurolizy) [8]. 

Najważniejsze jest ustalenie metody, która 
będzie w pełni akceptowana i dobrze tolero-
wana przez chorego. U około 80-90% chorych 
zgłaszających dolegliwości bólowe można do-
brze kontrolować ból, jeśli leczy się ich zgodnie 
z obowiązującymi standardami.

Farmakologiczne metody leczenia bólu 
nowotworowego

Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowo-
tworowego oparte są na 3 stopniowej drabi-
nie analgetycznej opracowanej przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) w 1986 roku. 

Pierwszy stopień drabiny stanowią leki nieste-
roidowe, przeciwzapalne –  NLPZ  (tab.2.) Leki 
te, w odróżnieniu od leków opioidowych, wyka-
zują tak zwany efekt pułapowy: przekroczenie 
zalecanych dawek maksymalnych nie zwiększa 
ich działania analgetycznego, a jedynie zwiększa 
ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych [8].

Tab.2. Leki podstawowe – analgetyki nie-
opioidowe:  i niesteroidowe leki przeciw-
zapalne (NLPZ)

Kiedy  leki I stopnia drabiny nie przynoszą 
spodziewanego zmniejszenia lub ustąpienia 
bólu, należy zastosować leki II stopnia, tzw. 
słabe opioidy (tab. 3.). Leki z tej grupy również 
wykazują efekt pułapowy. 

Tab. 3. Leki podstawowe – słabe opioidy

NAZWA LEKU DAWKO-
WANIE UWAGI

Kodeina 20–60 mg 
co 4 h

Zaparcie stolca może 
stanowić istotny pro-
blem, konieczne po-
dawanie leków prze-
czyszczających

Dihydrokode-
ina (tabletki o 
przedłużonym 
uwalnianiu)

60, 90, 120 
mg co 12 h

Efekt analgetyczny 
po podaniu drogą 
doustną równy ko-
deinie, zalecane po-
dawanie leków prze-
czyszczających

Tramadol 
(krople, 
kapsułki 
o natych-
miastowym 
uwalnianiu)

50–100 
mg co 4 h

Złożony mechanizm 
działania, korzyst-
ne efekty w leczeniu 
bólów neuropatycz-
nych. Działania nie-
pożądane (zaparcie 
stolca) mniej nasi-
lone niż w wypadku 
kodeiny. Zalecane 
rozpoczęcie lecze-
nia od niskich dawek 
leku (mniej objawów 
niepożądanych)

Tramadol 
(tabletki i 
kapsułki o 
przedłużonym 
uwalnianiu)

50, 100, 
150 lub 
200 mg 
co 12 h

Jak wyżej

Źródło: Leppert W., Rola tramadolu i dihydrokodeiny 
o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u cho-
rych na nowotwory, PZWL, Warszawa 2011, s. 17-18. 

Wprowadzając do leczenia silne opioidy 
(tab.4.), nie należy rezygnować z prostych 
analgetyków. Leki z grupy NLPZ wykazują sy-
nergistyczne działanie przeciwbólowe, korzyst-
ne są również w leczeniu bólów przebijających. 
Silne opioidy wprowadza się zazwyczaj w ma-
łych dawkach, zwiększając je stopniowo.

NAZWA 
LEKU DAWKOWANIE UWAGI

Paracetamol 500–1000 mg, co 4–6 h

Skuteczny w różnych rodzajach bólu o nieznacznym lub umiarko-
wanym nasileniu. Nie wykazuje toksyczności w stosunku do błony 
śluzowej żołądka, płytek krwi, nerek, brak efektu przeciwzapal-
nego. 

Ibuprofen 200–400 mg, co 4–6 h

Diklofenak 50–100 mg co 8–12 h Możliwe działanie hepatotoksyczne, wskazane monitorowanie po-
ziomu enzymów wątrobowych podczas leczenia.

Ketoprofen 50–100 mg, co 8–12 h Jak wyżej 
Naproksen 250–500 mg co 12 h

Metamizol doraźnie 500–1000 mg Przydatny jako lek dodatkowy, interwencyjny, szczególnie w bó-
lach kolkowych, przebijających.

Źródło: Leppert W., Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w leczeniu bólu u chorych na nowo-
twory, PZWL, Warszawa 2011, s. 17. 
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Tab. 4. Leki podstawowe – silne opioidy

Źródło: Leppert W., Rola tramadolu i dihydrokodeiny o kontrolowanym uwalnianiu w le-
czeniu bólu u chorych na nowotwory, PZWL, Warszawa 2011, s. 18. 

NAZWA LEKU DAWKOWANIE UWAGI

Morfina 
(roztwór wod-
ny lub tabletki 
o natychmiasto-
wym uwalnianiu)

5, 10, 20, 30, 
40, 60, 80, 100 mg
 lub dawki wyższe co 4 h

Typowym objawem niepożądanym są zaparcia.

Morfina 
(tabletki lub kapsułki o 
przedłużonym uwalnianiu)

10, 30, 60, 100, 200 mg co 
12 h

Jednocześnie należy stosować roztwór wodny 
lub tabletki dla leczenia bólów przebijających.

Fentanyl 
System przezskór-
ny (plaster) 

Aerozol donosowy                

Tabletki dopoliczkowe           

12,5, 25, 50, 75, 100 µg/h 
co 96 h

50, 100, 200 µg na dawkę

100, 200, 400, 600, 800 µg

Preparaty powodują mniej działań niepożąda-
nych  np. zaparć stolca niż morfina. 
Konieczność jednoczesnego stosowania roztwo-
ru wodnego lub tabletek morfiny w leczeniu bó-
lów przebijających.
Preparaty przeznaczone do leczenia bólu prze-
bijającego u chorych leczonych regularnie po-
dawanymi silnymi opioidami.

Metadon Od dawki 3–5 mg podawany 
najczęściej co 8 h

Uzyskanie stężenia terapeutycznego wymaga 
podawania przez ok. 2–5 dni.
 Możliwość kumulacji, zwłaszcza u chorych  
w podeszłym wieku, liczne interakcje lekowe, 
mniej działań niepożądanych (objawy neuro-
toksyczne, zaparcia stolca) niż podczas leczenia 
morfiną, możliwe działanie kardiotoksyczne.

Buprenorfina 
(tabletki podjęzykowe i 
system przezskórny)

Dawka 0,2–1,2 mg co 8 h 
podjęzykowo, 
system przezskórny: plastry 
35, 52,5 i 70 μg/h co 96 h

Podczas stosowania plastrów w leczeniu bólów 
przebijających doraźnie podawane są tabletki 
podjęzykowe buprenorfiny lub morfina o na-
tychmiastowym uwalnianiu

Oksykodon 
(tabletki o przedłu-
żonym uwalnianiu) 5, 10, 20, 40, 80 mg co 12 h

Jednocześnie należy stosować roztwór wodny 
lub tabletki morfiny w leczeniu bólów przebija-
jących

Dobór leków i metod leczenia uzupełnia-
jącego (adjuwantowego) stanowi, oprócz po-
dania leków przeciwbólowych, drugi ważny 
element leczenia chorych z bólami nowotwo-
rowymi. W leczeniu adjuwantowym  chodzi  
o wykorzystanie specyficznych, ukierunkowa-
nych na mechanizm powstania bólu możliwości 
oddziaływań terapeutycznych. Podstawą wy-
boru leczenia adjuwantowego jest rozpozna-
nie patomechanizmu bólu i/lub indywidualnych 
objawów towarzyszących choremu. Mowa tu  
o lekach przeciwdepresyjnych (Amitryptyli-
na,), przeciwdrgawkowyh (Karbamazepina), 
przeciwobrzękowych kortykosteroidach (Dexa-
metazon), obniżających napięcie mięsni szkie-
letowych (Benzodwuazepiny),  itd. [9,10].

Niefarmakologiczne metody leczenia 
bólu nowotworowego

Istnieje wiele  nowoczesnych sposobów, 
które wspierają leczenie farmakologiczne, 
a przy mniejszym nasileniu bólu – mogą je na-
wet zastąpić. Zalicza się do nich:  

1. Nieinwazyjne metody leczenia bólu:
Techniki neuromodulacyjne – polegają 

na zmianie wrażliwości tych neuronów, które 
uczestniczą w przewodzeniu sygnału bólowe-
go. Są to:
•	 techniki elektrostymulacyjne – TENS – ze-

wnętrzna symulacja przezskórna nerwów;
•	 wibracje – rodzaj masażu klasycznego 

przy użyciu aparatu wibracyjnego; jego 
istotą jest zmniejszenie pobudliwości ner-
wowej pacjenta, zmniejszenie obrzęków  
i bólu;

•	 akupunktura – tradycyjna technika 
wschodnia, polegająca na wkłuwania 
cienkich, metalowych  igieł w miejsca 
tzw. punktów akupunkturowych; istnieją 
liczne sposoby ich stymulacji, jak: aku-
presura (ucisk), bańki, zabiegi Moxa (na-
grzewanie), laseropunktura (stymulacja 
laserem), elektropunktura (stymulacja 
prądem) [4].

Fizjoterapia i kinezyterapia – wyko-
rzystywanie czynników fizycznych (m.in. ter-
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moterapii, krioterapii), masażu, fizykoterapii 
(laseroterapii i elektroterapii), gimnastyki lecz-
niczej, snu, ciepłych kąpieli, czy aromaterapii.

Metody psychologiczne:
•	 psychoterapia poznawczo-behawioralna 

– ćwiczenia psychologiczne, w których 
nacisk kładzie się na sposób myślenia pa-
cjenta, jego doznania sensoryczne i jego 
środowisko; terapia ma na celu m.in. 
zmianę postrzegania bólu, edukację do-
tyczącą sposobów radzenia sobie z nim, 
zwiększenie aktywności fizycznej pomimo 
odczuwanego bólu, a co za tym idzie – ak-
tywności w życiu codziennym [4];

•	 psychoterapia racjonalna – dotyczy racjo-
nalnego myślenia pacjenta, bada zależno-
ści psychosomatyczne, mające wpływ na 
poziom odczuwania przez niego bólu, czyli 
na ile dolegliwości bólowe mają wpływ na 
zachowanie i sposób myślenia pacjenta; 
dąży się do zmiany sposobu myślenia pa-
cjenta na korzystny, pozytywny, wspiera-
jący i pomocny dla niego; spotkania tera-
peutyczne zmniejszają niepokój pacjenta, 
działając  uspokajająco oraz pomagając 
mu zrozumieć, jakie czynniki zmniejszają, 
a jakie zwiększają odczuwanie przez niego 
bólu;  [11];  

•	 trening relaksacyjny – regularne ćwicze-
nia mające na celu odzyskanie równowagi 
pomiędzy stanem rozluźnienia a napięcia 
fizycznego i psychicznego, z jednocze-
snym zwiększeniem poczucia komfortu, 
określanego jako stan relaksu; dwa najpo-
pularniejsze sposoby relaksacji to trening 
autogenny Schulza i metoda Jacobsona;

•	 biofeedback – biologiczne sprzężenie 
zwrotne, czyli dostarczanie pacjentowi in-
formacji zwrotnych o funkcjonowaniu jego 
organizmu; pacjent koncentruje się na do-
znaniach swojego ciała, a następnie uczy 
się kontrolować swoje reakcje biologiczne, 
przetwarzane dzięki specjalistycznej apa-
raturze w łatwy do odebrania sygnał, np. 
świetlny lub dźwiękowy [4, 11];

•	 hipnoterapia – wykorzystywanie sugestii 
hipnotycznych do odwrócenia uwagi od 
bodźca bólowego;

•	 techniki umysłowe – przekształcenie zna-
czenia bodźca bólowego na mobilizują-
ce do działania emocje (ból jako czynnik 
umożliwiający odzyskanie kontroli nad 
własnym życiem); praca z wyobraźnią – 
traktowanie wyobraźni jako mięśnia, który 
kreatywnie  i regularnie trenowany będzie 
działał lepiej [4].

2.	 Inwazyjne metody leczenia bólu:

Odwracalne zabiegi destrukcyjne wy-
konywane na włóknach nerwowych:
•	 blokada neuronów lekami znieczulenia 

miejscowego;
•	 neuroliza neuronów – podanie substan-

cji chemicznych w okolice nerwu, w celu 
czasowego zablokowania transmisji im-
pulsów nerwowych (neurodestrukcja neu-
roablacja), stosowanie temperatury gene-
rowanej prądem o wysokiej częstotliwości  
(termolezja) lub niskich temperatur (krio-
lezja).

Po takich zabiegach włókna nerwowe rege-
nerują się w ciągu kilku tygodni do kilku mie-
sięcy.

Radioterapia – stosowana przy przerzu-
tach do kości, przy naciekaniu innych struk-
tur anatomicznych przez nowotwór. Blisko 
50% pacjentów odczuwa poprawę w leczeniu 
bólu po 2 tygodniach leczenia radioterapią, 
zaś 75% po 4 tygodniach leczenia. Około 5% 
chorych podaje pogorszenie dolegliwości bólo-
wych po pierwszych dawkach napromieniania, 
ustępujących w miarę czasu leczenia – wyma-
gają oni zwiększenia leków przeciwbólowych. 
w tym czasie.

Leczenie radioaktywnym izotopem 
strontu – dożylne podanie radioaktywnego 
strontu ma zastosowanie w leczeniu bólu spo-
wodowanego przerzutami do kości. U około 
80% chorych dochodzi do prawie całkowitego 
ograniczenia dolegliwości bólowych w okresie 
do 12 tygodni od podania izotopu.

Chemioterapia – nie ma zastosowania jako 
leczenie przeciwbólowe, aczkolwiek zmniejsze-
nie masy guza pod wpływem leków przeciwno-
wotworowych może spowodować zmniejszenie 
nasilenia dolegliwości bólowych [3,4,11].

Podsumowując, leczenie bólu w przebiegu 
choroby nowotworowej wymaga postępowania 
multidyscyplinarnego, współpracy specjalistów 
wielu dziedzin: anestezjologa, neurologa. on-
kologa, ortopedy, rehabilitanta, psychologa i 
psychiatry. Mimo, iż ból nowotworowy, z uwagi 
na wymiar jakościowy i ilościowy traktowany 
jest jako problem społeczny,  jego leczenie nie 
jest niemożliwe. Właściwa ocena, monitorowa-
nie i kontrola bólu, wprowadzanie światowych 
standardów leczenia, systemowość w podawa-
niu preparatów przeciwbólowych oraz znajo-
mość i dobór nowoczesnych metod i technik 
leczenia bólu mogą przynosić stany bezbole-
sności w chorobie lub przynajmniej utrzymu-
jący się ból resztkowy, akceptowalny przez pa-
cjenta, co zdecydowanie wpływa na poprawę 
jego jakości życia.

Piśmiennictwo u autorki
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Borelioza – co warto wiedzieć
Mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska

Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Borelioza  zaliczana jest do chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze. 
Wywołuje ją specyficzny rodzaj bakterii - krętek (spirochaeta). Istnieje osiem rodza-
jów krętka: Borrelia, Brachyspira, Brevinema, Christispira, Leptonema, Leptospira, 
Spirochaeta, Treponema. W obrębie tych rodzajów istnieje podział na ponad 200 ga-
tunków, a najprawdopodobniej jest ich tysiące. W Polsce najczęściej występuje od-
miana krętków z rodzaju Borrelia burgdorferi sensu lato.W obrębie 19 genogatunków 
tego rodzaju aż 9 z nich (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. bissetii,  
B. spielmanii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. bavariensis, B. kurtenbachii) wykazuje 
chorobotwórczą powinowatość wobec człowieka. Przy czym na terenie Polski najczę-
ściej odnotowuje się zakażenie B. afzelii. 

Epidemiologia. W latach 1996 - 2010  
w Polsce odnotowywano w sumie ok 10 tys. 
przypadków nowych zachorowań na boreliozę. 
W 2015r. było ich już 13 625, przy zapadalno-
ści 35,4/100 tys. mieszkańców, a 14% chorych 
było z jej powodu hospitalizowanych. W 2016 
r. zanotowano w Polsce 21 200 nowych przy-
padków boreliozy, przy zapadalności 55,2/100 
tys. mieszkańców i 12,4 % chorych skierowa-
nych na leczenie szpitalne. Rok później zgło-
szono już  21 514 przypadków przy zapadalno-
ści 55,99/100 tys. mieszkańców a 10,8% osób 
zdiagnozowanych wymagało leczenia szpi-
talnego. Aktualnie najczęściej boreliozę dia-
gnozuje się w województwach: małopolskim, 
śląskim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, 
oraz warmińsko-mazurskim.

Ryc. 1 Mapa zapadalności na boreliozę 
na rok 2014 na 100 tys. mieszkańców

Charakterystyka
 Krętki boreliozy zaliczane są do bakterii 

Gram ujemnych. Z wyglądu przypominają ru-
chliwą spiralkę, „wkręcającą się” poprzez tkan-
ki do miejsc, które zamierzają skolonizować. 
Dzięki tej niezwykłej właściwości namnażają 
się w wysoce lepkich ośrodkach typu kolage-
nowe tkanki dookoła kolan lub wodnista ciecz 
oka. Badania wykazały, że bakteria boreliozy 
posiada trzy formy oraz potrafi płynnie prze-
chodzić jednej w drugą w zależności od warun-
ków biochemicznych panujących w organiźmie 
nosiciela.

Ryc. 2 Polimorfizm bakterii Borrelia 
burgdorferi: krętek, forma l (bez ściany 
komórkowej), cysta, spory- pęcherzyki 
(blebs)

Zjawisko polimorfizmu w tym przypadku jest 
mechanizmem obronnym – bakteria Borrelii 
potrzebuje tylko kilku godzin na pełną trans-
formację w kolejną postać np. cysty w krętek 
lub formę L. W dodatku każda z tych postaci 
jest wrażliwa na antybiotyki z różnych grup np. 
krętek ginie po podaniu penicyliny lub cefalo-
sporyny, cysty są wrażliwe na metronidazol lub 
tinidazol natomiast forma L – na tetracyklinę 
lub makrolidy. W efekcie bakterie te mogą ulec 
zniszczeniu tylko podczas podziału, gdy two-
rzą nową ścianę komórkową. Jeżeli są w stanie 
uśpienia – antybiotyk nie zadziała. Mogą one 
w dodatku pozostać w tym stanie nawet wiele 
lat, po czym w sprzyjających warunkach akty-
wować się i zapoczątkować nowy podział, tym 
samym powodując nawrót choroby.
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Droga zakażenia

Powszechnie wiadomo, że nosicielami bore-
liozy są zainfekowane kleszcze, przy czym za-
rażać mogą także formy przejściowe – larwy  
i nimfy (wskaźnik zakażenia larw wynosi 3 do 
100% w zależności od terenu endemicznego). 
Ogólnie zakłada się, że kleszcze aby zainfe-
kować potrzebują aż 24 godzinnego kontak-
tu bezpośredniego z żywicielem. Tymczasem 
najnowsze badania wykazały, że w wybranych 
przypadkach do zakażenia boreliozą dochodzi-
ło już w chwili ugryzienia lub podczas kontaktu 
trwającego nie dłużej niż 2 godziny. W litera-
turze można znaleźć także teorię, że boreliozą 
można zakazić się także podczas przetaczania 
krwi, kontaktu seksualnego lub podczas poro-
du (tzw. borelioza wrodzona). Jednak nie ist-
nieją w pełni udokumentowane przypadki po-
twierdzające powyższe założenie.

Tabela 1. Stadia rozwoju boreliozy

Stadia kliniczne boreliozy. Boreliozę naj-
częściej dzieli się na 3 stadia. Przy czym naj-
pomyślniejsze rokowania występują w sytuacji 
wczesnego rozpoznania boreliozy i jak naj-
szybszego podjęcia leczenia.

 
Objawy. Ich występowanie jest ściśle związa-
ne z fazami rozwoju choroby. Przy czym tylko 
ok. 30% osób ugryzionych przez kleszcza po-
twierdziło wystąpienie objawu rumienia wędru-
jącego. Dodatkowo nie jest to objaw o ujedno-
liconym charakterze – może przybierać różne 

postacie, przez co jego rozpoznanie może być 
opóźnione lub utrudnione.

Ryc. 3 Różne postacie rumienia wędrują-
cego

 

Ryc. 4 Chłoniak limfocytarny skóry
(źródło: wikipedia.pl)

Narząd Wczesne zlo-
kalizowane Wczesne rozsiane Późne

Skóra Rumień wędrują-
cy ograniczony Rumień wędrujący mnogi Zanikowe zapalenie skóry

Objawy 
ogólne

Objawy gry-
popodobne

Limfadenopatia;
Objawy grypopodobne;

Przewlekłe zmęczenie,
Przewlekłe zespoły bólowe

Układ ner-
wowy

Zespół Bannwartha
Zapalenie opon mózgo-
wo – rdzeniowych,
Zapalenie korzeni nerwo-
wych i nerwow czaszkowych

Przewlekłe zapa-
lenie mózgu,
Przewlekłe zapalenie 
rdzenia kręgowego;
Podostra encefalopatia;
Zaburzenia pamięci;
Zaburzenia emocjonalne;
Polineuropatia

Układ mię-
śniowo – 
stawowy

Ostre nawracające za-
palenie stawów (zapale-
nie stawu kolanowego)

Przewlekłe zapale-
nie stawów  i struk-
tur okołostawowych

Układ krą-
żenia

Zapalenie mięśnia sercowego;
Zaburzenia rytmu i 
przewodnictwa

Narząd 
wzroku

Zapalenie spojówek;
Zapalenie tęczów-
ki i naczyniówki;
Zapalenie siatkówki
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Postacie boreliozy
•	 Postać stawowa, in. boreliozowe zapalenie 

stawów (LA – Lyme arthritis). Objawia się 
bólami kostno – stawowymi, występujący-
mi asymetrycznie (w jednym lub w kilku 
stawach równocześnie), o zmiennym prze-
biegu i nieregularnych nawrotach. Najczę-
ściej dotyczą kolan lub innych dużych sta-
wów kończyn. Dodatkowo może wystąpić 
obrzęk i ocieplenie zajętego stawu;

•	 Postać kardiologiczna – przede wszystkim 
charakteryzuje się występowaniem bloku 
przedsionkowo-komorowego, bloku pra-
wej lub lewej odnogi pęczka Hisa i innych 
zaburzeń przewodnictwa wewnątrzkomo-
rowego. Może występować bezobjawowo, 
jednak pacjenci często uskarżają się na 
duszność, zmniejszenie tolerancji wysił-
kowej, omdlenia i zawroty głowy, bóle za-
mostkowe, uczucie kołatania serca, bądź 
też występują objawy niewydolności pra-
wo- lub lewokomorowej serca. Jest to po-
stać całkowicie uleczalna;

•	 Postać neurologiczna (neuroborelioza) – 
objawy mogą wystąpić wkrótce po zaka-
żeniu lub nawet po wielu latach od ugry-
zienia. Najcięższym jej powikłaniem są: 

zapalenie mózgu (bóle głowy, zaburzenia 
świadomości, napady drgawkowe, niedo-
włady, niezborność móżdżkowa) oraz za-
palenie rdzenia (spastyczne niedowłady 
kończyn dolnych i górnych, zaburzenia 
mikcji i ataksja). Dodatkowo u pacjentów 
diagnozuje się polineuropatie (parastezje, 
bóle korzeniowe i nadwrażliwość na bodź-
ce) oraz przewlekłe postępujące zapalenie 
mózgu i rdzenia kręgowego.

Diagnostyka
Aktualnie, wg Polskiego Towarzystwa Epide-

miologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTE-
iChZ) podstawę rozpoznania boreliozy stanowi 
obraz kliniczny pacjenta. W następnej kolejno-
ści zalecana jest dwuetapowa strategia diagno-
styki laboratoryjnej:
I etap – wysokoczuły test przesiewowy metodą 

ELISA w klasach przeciwciał IgM oraz IgG. 
Wynik ujemny testu jest ELISA jest osta-
teczny, dodatni lub graniczny natomiast 
należy potwierdzić testem immunoblot.

II etap – wysokospecyficzny test potwierdze-
nia metodą Westernblot (immunoblot). 
Test ten nie potwierdza choroby, tylko spe-
cyficzność antygenową przeciwciał, które 
spowodowały pozytywną reakcję w teście 
ELISA. 

Tabela 3 Najczęstsze przyczyny zafałszo-
wania wyniku testu

Równocześnie, zgodnie z wytycznymi PTE-
iChZ, nie zalecanie jest wykonywanie następu-
jących badań diagnostycznych, ze względu na 
brak potwierdzonej naukowo skuteczności:
•	 Oznaczanie stężenia chemokiny CXCL13 

odpowiedzialnej za migracje limfocytów B 
do ognisk lokalizacji bakterii;

•	 Oceny antygenu krętka w moczu (LUAT);
•	 Oznaczenie subpopulacji limfocytów o fe-

notypie CD57+/CD3, która w opinii niektó-
rych badaczy jest obniżona w fazie późnej 
choroby;

Rodzaj 
wyniku

Interpretacja 

Fałszywie 
negatywny 
wynik se-
rologiczny

Zakażenie przed 4 – 6 tygodnia-
mi, brak wywołania odpowiedzi 
immunologicznej ze względu na 
wczesny etap zakażenie;

Fałszywie 
pozytywny 
wynik se-
rologiczny

Po antybiotykoterapii produ-
kowane nadal są przeciwciała, 
wynik nie świadczy o utrzymują-
cym się zakażeniu; reakcje krzy-
żowe; choroby z autoagresji;

Fałszywie 
pozytywny 
wynik PCR

Obecność martwych krętków

Rodzaj za-
każenia

Diagnostyka laboratoryjna

Rumień 
wędrujący

Brak możliwości diagnosty-
ki metodami serologicznymi, 
możliwa diagnostyka biologii 
molekularnej, w tym PCR wy-
cinka skóry;

Chłoniak 
limfocytar-
ny skóry

Detekcja przeciwciał IgG i IgM 
metodami ELISA/Western blot

Neuro-
borelioza 
– postać 
wczesna

Badaie PMR pleocytoza, techni-
ki biologii molekularnej – PCR, 
detekcja przeciwciał IgG i IgM 
metodami ELISA/Western blot

Postać 
sercowa

Detekcja przeciwciał IgG i IgM 
metodami ELISA/Western blot

Zapalenie 
stawów

Detekcja przeciwciał IgG i IgM 
metodami ELISA/Western blot 
(zauważalny wzrost IgG), bada-
nie płynu stawowego technika-
mi biologii molekularnej - PCR

Przewlekłe 
zanikowe 
zapalenie 
skóry

Detekcja przeciwciał IgG i IgM 
metodami ELISA/Western blot, 
histopatologiczne badanie wy-
cinka skóry oraz badanie techni-
kami biologii molekularnej - PCR

Tabela 2. Diagnostyka boreliozy w po-
szczególnych postaciach
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•	 Izolowanie form przetrwalnikowych Borre-
lia;

•	 Test transformacji limfocytów (LTT) mają-
cy ocenić wczesną odpowiedź komórkową 
na infekcję krętka.

Leczenie. Aktualnie w leczeniu boreliozy 
istnieją dwa nurty reprezentowane przez:
1. IDSA (Infectious Diseases Society of Ame-

rica), której założenia stanowią również 
podstawę wytycznych leczenia w Kanadzie 
i Europie.

2. ILADS (International Lyme And Associa-
ted Diseases Society), których wytyczne 
popierane są przez organizacje chorych na 
całym świecie i stosowane przez część śro-
dowiska lekarskiego.

W Polsce dominuje stanowisko reprezento-
wane przez IDSA oraz PTEiChZ. Zalecają one 

zastosowanie jednorazowej, trwającej miesiąc 
kuracji antybiotykowej (jest ono skuteczne 
przede wszystkim w I fazie zakażenia). Po tym 
okresie pacjent uznawany jest za wyleczone-
go, natomiast wszystkie występujące u niego 
objawy określane są jako zespół poboreliozowy 

(PLS). W tym momencie leczenie jest zależne 
od objawów klinicznych oraz badań dodatko-
wych. Przy czym przedstawiciele IDSA negują 
występowanie polimorfizmu krętka boreliozy,  
a sam zespół poboreliozowy traktują raczej 
jako zjawisko spowodowane bliżej nieokreślo-
nymi mechanizmami autoimmunologicznymi.

Natomiast wg ILADS leczenie boreliozy po-
winno mieć charakter długofalowy i trwać wiele 
miesięcy ze względu na formy przetrwalnikowe 
krętka. PLS jest traktowane jako kontynuacja 
boreliozy i zalecane jest z tego powodu konty-
nuowanie antybiotykoterapii aż do ustąpienia 
wszystkich objawów + przez 2 do 4 miesięcy 
okresu bezobjawowego.

Bez względu na schemat leczenia pacjent 
powinien stosować suplementację przeciw-
grzybiczą jak również wskazane jest przestrze-

ganie diety przeciwgrzybiczej, która jest co 
prawda mocno restrykcyjna, jednak chroni ona 
jego organizm przed rozwojem infekcji grzybi-
czej będącej efektem agresywnej antybiotyko-
terapii.

Piśmiennictwo u autorki

Postać choroby Lek Dawka 
dzienna

Droga 
poda-
nia

Czas trwa-
nia leczenia

Rumień wę-
drujący

Amoksycykina 3x500 mg lub
2x1000 mg p.o. 14 – 28 dni

Doksycykina 2x100 mg p.o. 14 – 28 dni

Cefuroksym 2x500 mg p.o. 14 – 28 dni

Neuroborelioza

Doksycyklina (porażenie 
nn. czaszkowych, radiculo-
pathia)

2x100 mg p.o. 14 – 28 dni

Ceftriakson (meningitis, re-
diculoneuritis, encephalo-
myelitis)

1x2000 mg i.v. 21 – 28 dni

Zanikowe prze-
wlekłe zapale-
nie skóry (ACA)

Amoksycyclina 3 – 4x500 mg p.o. 14 – 21 dni

Dokscycyklina 2x100 mg p.o. 14 – 21 dni

Ceftriakson 1x 2000 mg i.v. 14 – 21 dni

Cefuroksym (aksetyl) 2x500 mg p.o. 14 – 21 dni

Boreliozowe 
zapalenie serca

Doksycyklina 2x100 mg p.o. 28 – 30 dni

Amoksycylina 1500 – 2000 
mg i.v. 28 – 30 dni

Ceftriakson 12 000 mg i.v. 28 – 30 dni

Boreliozowe za-
palenie stawów

Doksycyklina (I rzut) 2x100 mg p.o. 28 – 30 dni

Ceftriakson (II rzut) 1x2000 mg i.v. 28 – 30 dni

Tabela 4 Wytyczne PTEiChZ  odnośnie leczenia boreliozy
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HIPNOZA I HIPNORODZENIE 

Hipnoza, będąca podstawą hipnorodzenia, jest naturalnym dla nas stanem, które-
go doświadczamy każdego dnia. To ten rodzaj błogiego unoszenia się pomiędzy jawą 
a snem, gdy zasypiamy lub się budzimy. Jest to zmieniony stan świadomości, który 
można osiągnąć naturalnie, dzięki czemu dla celów terapeutycznych (hipnoterapii), 
korzystne sugestie mogą być podawane bezpośrednio do podświadomości.

W Polsce nie ma świadomości odnośnie 
tego, że hipnoza została zatwierdzona na are-
nie międzynarodowej przez kilka organizacji, 
w tym Canadian Medical Association, Ameri-
can Psychological Association i American Psy-
chiatric Association od początku lat 60-tych.  
W 1955 British Medical Association (BMA) za-
twierdziło stosowanie hipnozy w celu zmniej-
szenia bólu podczas porodu i operacji. Ponad-
to BMA poleciło także wszystkim lekarzom  
i studentom medycyny, aby przeszli podsta-
wowe szkolenie w zakresie hipnozy, stwier-
dzając, że „hipnoza jest skutecznym sposo-
bem łagodzenia bólu porodowego, bez wpływu 
na jego normalny przebieg”.

Hipnorodzenie (po angielsku hypno-
birthing), to popularna w Wielkiej Brytanii 
metoda przygotowująca kobiety w ciąży do 
doświadczenia spokojnego porodu. U jej pod-
staw leży założenie że poród jest najbardziej 
naturalnym wydarzeniem w życiu kobiety, 
do którego ich ciała są idealnie stworzone.  
Odpowiedzialność za ból którego doświadcza-
ją kobiety leży w lęku i strachu, powodujących 
uwalnianie w ciele hormonu stresu, kortyzo-
lu. W takiej sytuacji macica się zaciska two-
rząc napięcie i ból. Hipnorodzenie jest to zbiór 
technik które pozwalają mamom osiągnąć 
głęboki stan relaksu. Dzięki temu, jej ciało 
w łatwiejszy i przyjemniejszy sposób przygo-
towuje się na poród, a endorfiny i naturalna 
oksytocyna zastępują hormony stresu.

Część hipnorodzenia odnosi się do:
-  wykorzystania głębokiego relaksu, 
-  przeformowania negatywnych myśli  

i lęków otaczających poród w pozytywne 
stwierdzenia

- uczenia się, jak pozwolić swoje-
mu ciału całkowicie przejąć kontrolę.  
Kiedy umysł zbacza z drogi i pozwala cia-
łu robić to, do czego zostało zaprojekto-
wane, poród może być o wiele bardziej 
komfortowy, a nawet szybszy. To połą-
czenie umysłu i ciała. 

Korzyści 
Istnieje wiele korzyści metody, z których 

główną jest uwolnienie strachu. Wiele kobiet 
boi się rodzić, a kiedy się boimy, nasze ciała 
uwalniają adrenalinę. W czasie porodu powo-
duje to napięcie mięśni macicy, co prowadzi do 
skurczów i bólu. Jeśli ten strach zostanie usu-
nięty, ciało jest rozluźnione i miękkie, wtedy 
poród może postępować znacznie łagodniej.

 Ponadto:
- dzięki technikom hipnorodzenia, mamy 

są pewniejsze siebie, bardziej ufają swo-
jemu ciału i wiedzą jak pozbywać się lęku 
i strachu dotyczącego porodu,

-  wiedzą jak się zrelaksować i pozostać 
spokojną,

-  znają techniki oddychania, które pozwa-
lają im osiągnąć stan spokoju,

-  zmniejszona jest konieczność zastoso-
wania leków,

-  dzięki temu że nie „wyciskają” dziecka 
wbrew swojemu ciału, jest mniejsza ko-
nieczność nacięcia krocza podczas poro-
du,
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-  dzięki hipnorodzeniu mamy mają krótszy 
poród, który do tego jest spokojniejszy  
i wygodniejszy przez co po porodzie czu-
ją się pozytywnie i spokojnie,

-  zwiększa się ich pewność siebie oraz 
swego ciała, jako naturalnego i cudow-
nego organizmu który jest stworzony do 
tego by urodzić.

Na kursie przyszłe mamy uczone są jak 
bezpiecznie praktykować autohipnozę, dzięki 
czemu są w stanie zachować spokój. Pozna-
ją techniki oddechowe, wizualizacje oraz moc 
afirmacji co w połączeniu z edukowaniem ich 
odnośnie fizjologii porodu, sprawia że strach 
jest równoważony przez większą wiarę w siebie 
i proces narodzin. Kiedy kobiety zrozumieją, że 
ból jest powodowany hormonami stresu, uczą 
się pozbywać strachu ułatwiając tym samym 
wytwarzanie hormonów ułatwiających poród. 
Kiedy poród jest bardziej pozytywny, wspiera 
on więź z dzieckiem, a matki mają mniejsze 
ryzyko popadnięcia w depresję poporodową. 

Istnieje wiele dowodów na to, że obawa 
przed porodem wiąże się z większymi kompli-
kacjami podczas porodu. Ponadto wykazano 
wpływ pozytywnych doświadczeń porodowych 
na  długotrwałe zdrowie i dobre samopoczucie 
oraz relacje z dzieckiem. Co również istotne, 
wiele kobiet wykorzystało swoje umiejętności  
i techniki poznane na kursie do innych obszarów 
swojego życia. Ważnym elementem kursu, jest 
budowanie zaufania, prywatności i poszerzania 
świadomości poprzez edukację o ciele ludzkim. 
Zamiast koncentrować się na ryzyku i kom-
plikacjach, poród jest postrzegany jako czułe  
i pełne miłości wydarzenie.

Badania
Dostępne badania wskazują, że wiele ko-

biet zwraca się w czasie ciąży 
do stosowania terapii alter-
natywnych. Coraz więcej jest 
osób szukających innych niż 
standardowych podejść do po-
rodu. Te decydujące się na tego 
typu rozwiązania dążą do holi-
stycznego, bardziej osobiste-
go podejścia do ich zdrowia i 
samopoczucia. Mają wyraźne 
pragnienie naturalnego porodu  
i minimalnej interwencji me-
dycznej.  Kobiety nauczono 
lekceważyć swój naturalny in-
stynkt i rodzić w ramach me-
dycznego modelu opieki. Te 
zaś, które przechodzą szkolenie 

w zakresie hipnorodzenia, to te, które przy-
bywają na salę porodową najbardziej przygo-
towane na doświadczenie porodu w poczuciu 
spokoju, odwagi i wiary w siebie i swoje ciało. 

W raporcie HypnoBirthing Institute z 2010 r.    
porównano raporty porodów użytkowników do 
danych kobiet badanych w innych raportach 
krajowych. 

Stwierdzono, że około 20 procent matek ro-
dzących z zastosowaniem technik hipnorodzenia 
miało znieczulenie zewnątrzoponowe, w porów-
naniu z 70 procentami grupy porównawczej. 
Średnia ocena bólu dla grupy hipnozy podczas 
porodu wynosiła 5,86 i 7,3 dla grupy kontrolnej.

Kobiety stosujące hipnozę miały mniej in-
dukcji porodu (22 z 260) w porównaniu z (72  
z 260) w grupie kontrolnej. 

Dowody wskazują na konkretne korzyści na 
każdym etapie ciąży. Hipnoza pomaga złago-
dzić stres i niepokój związany z procedurami 
medycznymi, strachem i bólem podczas poro-
du. Kilka badań wykazało znaczne zmniejsze-
nie powikłań i interwencji medycznych dla ma-
tek stosujących techniki hipnozy. W badaniu 
42 ciężarnych „żadna z 22 pacjentek w grupie 
z hipnozą nie doświadczyła interwencji chi-
rurgicznej w porównaniu z 12 z 20 pacjentek  
w grupie kontrolnej”.

Badania pokazały, że kobiety, które stoso-
wały się do technik które oferuje hipnorodze-
nie, były bardziej opanowanie podczas porodu, 
pierwsza faza porodu postępowała szybciej,  
ze zmniejszonym odczuwaniem bólu, mia-
ły więcej spontanicznych porodów, stosowały 
mniej środków uspokajających, oksytocyny,  
i miały niemowlęta z wyższym wynikiem Apgar 
zarówno po jednej, jak i po pięciu minutach. 
Wartość tych dowodów wyraźnie  i zdecydowa-
nie wskazuje na poparcie zastosowania hipno-
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terapii w zmniejszaniu bólu porodowego.
Korzyści wynikające z hipnozy nie kończą 

się na samym porodzie, gdyż  hipnoza może 
zmniejszyć częstość występowania depresji 
poporodowej.

Ponadto w innych artykułach można znaleźć 
dane o tym, że prawie 80% kobiet w ciąży w 
krajach o wysokich dochodach przyznają się do 
cierpienia z powodu lęków związanych z ciążą, 
a 6% z nich zgłasza obawy jako "paraliżujące”. 
Stres w ciąży powoduje również, że około 13% 
kobiet odkłada macierzyństwo z powodu stra-
chu. W Wielkiej Brytanii Hofberg i Brockington 
sformułowali termin "tokofobia"; wywodzący 
się od greckiego, "tocos" (narodziny) i "fobia" 
(strach). Jest to lęk przed ciążą i porodem któ-
ry często prowadzi albo do cesarskiego cięcia 
lub wręcz do rezygnacji z posiadania dzieci. 
Odnotowano przypadki gdzie hipnorodzenie 
poprzez edukację odnośnie hormonów oraz 
roli technik relaksacyjnych w procesie rodze-
nia, miało kojący wręcz wpływ na postrzeganie 
porodu przez pacjentkę  z traumą porodową.

Przypadek z pracy magisterskiej na londyń-
skim University of West London, gdzie autor-
ka badała wpływ hipnorodzenia na stan pew-
ności siebie kobiet w ciąży odnośnie zdolno-
ści ich ciała do naturalnego porodu, przybliża 
sytuację w której znalazła się dana kobieta.  
12 lat rezygnowała z posiadania dzieci po trau-
matycznym pierwszym porodzie i nigdy nie 
planowała po raz drugi zostać matką. Kiedy 
zaszła w nieplanowaną ciążę „siedziała na pod-
łodze i płakała z przerażenia”. Zapytana o to 
jaki wpływ hipnoporód miał na jej doświadcze-
nie drugiego porodu opisała to jako „leczące ją  
z traumy która przez 12 lat  kierowała jej ży-
ciem a sam poród był wspaniały i satysfakcjo-
nujący”. Dodała również, że „nie wyobrażała 
sobie lepszego sposobu na powitania swojego 
dziecka na świecie”. 

Położne jako najlepsza grupa zawodowa 
mogąca oferować kursy hipnorodzenia 
dla rodziców

Położne to jedne z najbardziej szanowa-
nych zawodów medycznych. Ewoluowały one 
od bycia służebnicami lekarzy i opiekunek do 
wysoko wykwalifikowanych i wykształconych 
specjalistów, którzy przyjęli ważną, integralną 
i niezbędną rolę w systemie opieki zdrowotnej. 
Kobiety pomagały kobietom rodzić dzieci przez 
całą historię cywilizacji. W sposób naturalny 
kobiety ufają bardziej drugiej kobiecie, która w 
świadomości przez pokolenia była figurą matki 
i opiekunki. 

Położne są głównymi profesjonalnymi opie-
kunami w czasie normalnej ciąży i porodu, dla-
tego też są bardziej w stanie ułatwić kobiecie  
i jej partnerowi korzystanie z zalet jakie oferu-
je hipnorodzenie, ponieważ wymagana opieka 
jest podobna do opieki, którą zwykle zapew-
niają, aby ułatwić normalny poród. Położne 
przeszkolone w zakresie hipnozy mogą zaofe-
rować swoim pacjentkom strategie zwiększa-
jące poczucie kontroli i dobrego samopoczucia. 
Cud porodu może być zwiększony, gdy matka 
jest wspomagana hipnotycznie, aby czuć się 
spokojniej i wygodniej doświadczać porodu. 
W ostatnich badaniach autor zaleca, aby pie-
lęgniarki odbyły formalne szkolenie w zakresie 
hipnozy albo w ramach normalnego kursu aka-
demickiego, albo za pośrednictwem istniejące-
go stowarzyszenia zawodowego zajmującego 
się hipnozą. Dzięki temu nie tylko będą go-
towe sprostać rosnącym oczekiwaniom coraz 
bardziej świadomych kobiet, ale będą  w stanie 
oferować bardziej skrojoną i dostosowaną do 
indywidualnych potrzeb opiekę dla swoich pa-
cjentek. Takie położne są wtedy w stanie budo-
wać bliższą relację z pacjentką której nauczą 
tej metody i będą wiedzieć jak opiekować się 
osobami które planują rodzić z zastosowaniem 
technik jakie oferuje hipnoporód. 

Już teraz często specjaliści przygotowujący 
kobiety do porodu uczą rodzące technik me-
dytacji z przewodnikiem (guided imagery), 
technik relaksacyjnych, technik oddechowych 
(i wiele więcej). Hipnoza, indukcja transu i au-
tohipnoza są naturalnymi następstwami i uzu-
pełnieniem  praktyk specjalistów porodu.

Popularność metody w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii większość położnych zna 

tę metodę, kursy dostępne są dla par nawet   
w szpitalach, a fakt iż obie księżne (Kate i Me-
gan) rodziły z zastosowaniem technik hipno-
porodu, wpłynął na jeszcze większą rozpozna-
walność i dostępność tej metody. Celem jest 
by położne w Polsce miały równe szanse na 
zdobycie wiedzy w tym zakresie, by mogły nie 
tylko uczyć tego swoje przyszłe pacjentki, ale 
by miały również świadomość jak postępować 
w przypadku rodzących które planują doświad-
czyć hipnoporodu. W angielskiej prasie i ba-
daniach trudno znaleźć jeden wynik dotyczący 
tego jak obecnie wygląda ten trend, niemniej 
jednak kilka różnych źródeł nieco obrazuje 
obecną sytuację:

- Kiedy w 2012 roku szpital Colchester Ho-
spital University NHS Trust w Essex za-
czął oferować zajęcia z hipnorodzenia, 
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prowadził jednen kurs miesięcznie, ucząc 
około 48 kobiet rocznie. Obecnie prowa-
dzą 10 kursów hypnobirthing miesięcznie 
i przewidują, że w kolejnych latach poin-
struują od 720 do 960 kobiet w zakresie 
hypnobirthing.

-  Prawie 25% kobiet, które rodzą w szpita-
lu i oddziałach porodowych w Colchester 
Trust, wzięło udział w kursie hypnobir-
thing przed porodem, a prawie jedna na 
cztery położne jest przeszkoloną instruk-
torką hypnobirthing.

-  Dane Google ujawniają bardzo wyraźne 
rosnące zainteresowanie: wyszukiwanie 
hypnobirthing w internecie w Wielkiej 
Brytanii wzrosło ponad dwukrotnie w cią-
gu ostatnich 10 lat. Widząc zainteresowa-
nie można stwierdzić, że hypnobirthing 
będzie standardową praktyką w szkołach 
rodzenia. Będzie to główny nurt.

- Shelley Northern, certyfikowana pie-
lęgniarka-położna mówi, że metoda ta 
cieszy się coraz większą popularnością. 

„Wielu naszych pacjentów wybiera hyp-
nobirthing", mówi Northern. "Powiedział-
bym, że ponad 60% z nich". 

O autorce:
Kaja Krawczyk. Jedyna w Polsce magister 

Hipnoterapii Klinicznej z dyplomem Universi-
ty of West London w Wielkiej Brytanii. Pracę 
magisterską na powyższej uczelni napisała od-
nośnie wpływu kursu hipnoporodu na pewność 
siebie kobiet w ciąży oraz ich naturalnych zdol-
ności do rodzenia. Jest również dyplomowaną 
nauczycielką KgHypnobirthing oraz stowarzy-
szonym członkiem British Society of Clinical 
Hypnosis.  Wprowadza do Polski jedyny profe-
sjonalny kurs dla położnych przygotowujący je 
do zdobycia umiejętności i zostania Instrukto-
rem Hipnoporodu. Kurs ten otrzymał akredy-
tację London College of Clinical Hypnosis, co 
oznacza że kończące go osoby mogą otrzymać 
certyfikat tej londyńskiej instytucji. 
Najbliższa edycja kursu: 14 i 15 marca w 
Katowicach. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie: www.hypnosinstitute.com

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach

III ŚLĄSKA KONFERENCJA 
PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

TERMIN:
24 kwietnia 2020 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:
SZYB BOŃCZYK, Mysłowice
ul. Ks. Norberta Bończyka 23 

Program i szczegóły konferencji na stronie internetowej OIPiP

Komitet organizacyjny: Zespół ds. pielegniarstwa ratunkowego
Zgłoszenia proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

izba@izbapiel.katowice.pl,  z dopiskiem: III Śląska Konferencja Pielęgniarstwa 
Ratunkowego.
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Prośba
Jestem pielęgniarką, mamą trójki dzieci. Ania od urodzenia nie zachowywała się 

jak zdrowe dziecko. W siódmym tygodniu życia u Ani rozpoznano zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych.

 Ania jest rehabilitowana od trzeciego miesiąca życia, jednak do tej pory nie ma 

dobrej kontroli główki, nie mówi – jest znacznie opóźniona w rozwoju psychomoto-

rycznym. Kontrolny MR mózgowia Ani w październiku 2015 roku, wykazał zaburze-

nia mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego i podejrzenie leukodystrofii. 

Ania do tej pory nie mówi a ze względu na zaburzenia żucia oraz połykania ma 

założoną stomię PEG, przez którą jest karmiona i pojona. Córka wymaga codzien-

nej, intensywnej i kosztownej rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu oraz leczenia 

i wspomagania przez wielu lekarzy i specjalistów. Ania potrzebuje różnych sprzę-

tów ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Ania ma wzmożone napięcie w nóżkach  

i rączkach, natomiast obniżone osiowo. Doszło już do podwichnięcia bioderek Ani,  

w czerwcu 2018 roku miała operację na tkankach miękkich i nerwach - teraz by za-

pobiec zwichnięciu bioderek Ania musi być pionizowana z odwiedzeniem nóg.

Za zainteresowanie i pomoc serdecznie dziękuję.
Z poważaniem Mariola Mroncz-Komosa
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„To nie był czas…
To nie była pora…”
„Ogromnie boli myśl o chwili,  
w której nie będzie już następnych dni”

Z żalem żegnamy Naszą Koleżankę Położną  
Bożenę Misiarz.

Miałaś tyle planów, marzeń,  myślałaś o życiu i powrocie do Nas.  
Dziękujemy Bożenko za wspólną pracę.
Odeszłaś od nas pozostawiając szacunek  

i wspomnienie Dobrego Człowieka.

Cały zespół Położnych, Pielęgniarek, Lekarzy Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego  Megrez Sp. z o.o. w Tychach

składa wyrazy współczucia Synom i Rodzinie.
Łączymy się z Wami w bólu.

Z ogromny żalem żegnamy  
naszą Koleżankę Bożenę Sołowczuk -

długoletnią Pielęgniarkę Oddziału Wewnętrznego  
a  potem Endokrynologicznego

WSS nr 3 w Rybniku.
Bożenko- zapamiętamy  Cię  jako  Pielęgniarkę- uśmiechnię-

tą, pogodną, otwartą na drugiego człowieka.   
Zawsze miałaś dla nas wielkie serce i dobre słowo.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich składają Koleżanki.

Dziękując za długoletnią współpracę  
z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę

Położną  Teresę Świętojańską.
Wyrazy współczucia Rodzinie składa

Anna Żerucha – Swinarew wraz
Ze świętochłowickimi położnymi

Wyrazy głębokiego współczucia 
 z powodu śmierci Mamy Pani Marii Brzezińskiej, 

Przewodniczącej III i IV kadencji składają 
Przewodnicząca i Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek  

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

"Nie żyjemy, aby umierać;  ale umie-
ramy, aby żyć wiecznie "

W głębokim smutku żegnamy
 Naszą Koleżankę Joannę Witkowską.  

Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim jej sercu składają 
Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego w Zabrzu

 Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Taty dla naszej koleżanki  

Pielęgniarki Ewy Żmija składają  
Dyrekcja i Współpracownicy Okręgowego Szpitala 

 Kolejowego w Katowicach

Wobec ogromnej straty, która dosięgła Pani Rodzinę,  
niełatwo znaleźć słowa pociechy. Tylko czas może 

złagodzić ból, który obecnie Pani przeżywa. 
Agacie  Nowak

Pielęgniarce Oddziałowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuń-
czego Szpitala Murcki Sp.z o.o. w Katowicach

Z powodu śmierci ukochanej Mamy   
wyrazy najszczerszego współczucia składają

Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki Oddziałowe  
i Koordynujące Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby  
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich.”...

Wyrazy głębokiego żalu dla naszej Koleżanki 
 Anety Trzcińskiej z powodu śmierci Mamy 

składa zespół Stacji Dializ w Ligocie

W głębokim smutku żegnamy  
Naszą koleżankę Joannę Witkowską. 

Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim jej sercu  
składają pielęgniarki i położne z Szpitala Miejskiego w Zabrzu   

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci byłej Naczelnej Pielęgniarki  

GZLA w Katowicach Fundacji „Unia Bracka”  
Pani Zdzisławy Konopka.

 Wyrazy współczucia Rodzinie oraz bliskim składają Pielę-
gniarki i Położne oraz współpracownicy  

ówczesnego Górniczego Zespołu Lecznictwa 
 Ambulatoryjnego w Katowicach Fundacji „Unia Bracka

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

Pani Anecie Trzcińskiej wyrazy głębokiego współczucia 
 i słowa wsparcia z powodu śmierci Mamy  

składa Przewodnicząca i Członkowie  Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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,,Pamięć jest największa miłością."
Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty Koleżance Wandzie Gawlik  
składają Pielęgniarki i współpracownicy  

Epione w Katowicach.

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

Taty Koleżance Oli Pająk  składają  
Przełożona oraz Pielęgniarki Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty Koleżance Tani Sobel

 składają Przełożona  oraz Pielęgniarki i Po-
łożne Centrum Zdrowia w Mikołowie

Koleżance Beacie Ciesińskiej wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci Męża składają  

współpracownicy z Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oraz personel Bloku  

Operacyjnego Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
Koleżance Monice Meisner

składają Przełożona pielęgniarek i położnych
oraz pielęgniarki i położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

„ Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabrałeś,  
lecz dziękuje za to, że nam Go dałeś”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęli-
śmy informację o śmierci Męża 

Naszej Koleżanki – Reni Gawrońskiej.
Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia, ale 
niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach. 

Wyrazy szczerego współczucia składają Pielęgniar-
ki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Naszej Koleżance Dagmarze Dmowskiej 
pielęgniarce Szpitala Specjalistycznego CM Mavit 

 w Katowicach wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Taty  

składają pracownicy i współpracownicy Szpitala 

Wyraz
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty,

Koleżance Grażynie Pałasz
składają Pielęgniarki i Położna 

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża,
Koleżance Annie Sobolewskiej

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

w Katowicach

,,Ci których kochamy nie umierają nigdy.''

Naszej Koleżance Justynie Marciniak wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci Taty składają  

koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego  

Szpitala Miejskiego w Zabrzu   

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
Koleżance Anicie Wrzoskiewicz-Olma

składają
Przełożona pielęgniarek i położnych

oraz pielęgniarki i położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić,
Bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy, 
Naszej Koleżance Danusi Jaśkiewicz  

Pielęgniarce Koordynującej Przychodni Bracka Osiedlowa  
składa Pełnomocnik OIPiP Maria Grabowska oraz 

Pielęgniarki i Położne Fundacji „Unia Bracka”.

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszy się Boga głos serdeczny,
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy   

Koleżance Annie Kierepce
składają Z-ca Naczelnej Pielęgniarki z Pielęgniarkami Oddzia-

łowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki, Położne  
oraz Współpracownicy Pracowni Endoskopii, Od-

działu Gastroenterologii i Hepatologii  
 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

"Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym"
Naszej Drogiej Koleżance Beacie Krupa 
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 

 z powodu śmierci Taty składają
Za-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka oddziałowa  

oraz cały personel Oddziału Pediatrii Szpitala 
 Wielospecjalistycznego w Jaworznie

kondo l e n c j e



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

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

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

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

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

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

Komisja 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. 5.03.2020 r.  

16.01.2020 r. 19.03.2020 r.

30.01.2020 r.  

6.02.2020 r.  

20.02.2020 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.

27.02.2020 r.

12.03.2020 r.

26.03.2020 r.

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


