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„I oto my chodzimy wśród nieszczęścia, 
wśród cierpień ludzkich odporne,
ale nie obojętne. 

Musimy się zdobyć nie tylko 
na okazanie współczucia, 
ale na jego rzeczywistą szczerość. 

To jest tak, jak z miłością bliźniego, tą 
prawdziwą, nie odczuwaną, 
ale chcianą. / - / 

My, choć nie płaczemy całą swą postawą 
okazujemy współczucie, spokój, 
opanowanie
- i zamiast słów pociechy, 
milczenie i modlitwę za dotkniętych 
bólem 
- to postawa nasza wobec cierpienia 
drugich" 
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Koronawirus kontra Świat – drugie starcie

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Tegoroczne miesiące wakacyjne w niczym nie przypominają okresu urlopowego sprzed roku. 
Ani pogoda nie jest specjalnie wakacyjna, ani towarzyszące nam wszystkim okoliczności. Można 
powiedzieć, że od marca trwamy w swoistym zawieszeniu … i oczekiwaniu. Minie, czy nie minie? 
Skończy się, czy się nie skończy? Wrócimy do normalnego życia, czy obecna codzienność stanie 
się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości? W chwili, w której w Polsce został zdiagnozowany 
pierwszy pacjent zarażony koronawirusem SARS-CoV-2 (4 III br.) w naszym kraju stopniowo 
wprowadzane były kolejne ograniczenia, zamknięto szkoły i ośrodki edukacyjne, a życie kultural-
ne zamarło. Być może, gdyby restrykcje te zostały utrzymane, rzeczywiście udałoby się skutecz-
nie stłumić epidemię koronawirusa w Polsce. Niestety, tak się nie stało i teraz wszyscy musimy 
zmierzyć się ze skutkami podjętych decyzji. Koronawirus znowu zatacza coraz szersze kręgi,  
a jego apogeum ma przypaść na jesień tego roku i o ile znaczna część społeczeństwa nie zmieni 
swej lekkomyślnej postawy, możemy spodziewać się tak ciężkiej sytuacji, jaka ma miejsce np. 
we Włoszech, czy w USA i z którą mierzyć się będą w pierwszej kolejności pracownicy ochro-
ny zdrowia, w tym pielęgniarki i położne.  O tym, jak bardzo są oni potrzebni, może świadczyć 
chociażby fakt, iż zaraz po ukończeniu studiów – od ręki – znajdują pracę w dowolnym miejscu  
w kraju, jak i na świecie. Pandemia zmniejszyła mobilność ludzi, ale i tak w br. z powodu podjęcia 
pracy za granicą z katowickiej Okręgowej Izby wypisało się 6 pielęgniarek – warto wspomnieć, 
iż jedna z pań wyjechała aż na Tajwan. Dlatego cieszy fakt, iż do zawodu w tym roku weszło jak 
dotąd 189 pielęgniarek i 43 położne. Każda para rąk do pracy jest na wagę złota.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji 
z jaką mierzą się pielęgniarki i położne zarażone wirusem, 8 V br. podjęła uchwałę nr 321/2020/
VII w przedmiocie ustanowienia specjalnej zapomogi finansowej dla Członków OIPiP w Kato-
wicach. Zapomoga – w wysokości 1500,00 zł – przyznawana jest na podstawie pozytywnego 
wyniku wymazu lub Decyzji administracyjnej wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną  
o skierowaniu na izolację, w treści której zawarte jest potwierdzenie dodatniego wyniku badania.

Do końca lipca br. z tej formy pomocy skorzystało 315 osób – łączna kwota, na którą wypła-
cone zostały rzeczone zapomogi, wynosi na chwilę obecną 472,5 tys. zł.

Z kolei 21 V br. podjęta została uchwała nr 359/2020/VII w przedmiocie ustanowienia jed-
norazowej zapomogi finansowej z tytułu śmierci Członka OIPiP w Katowicach z powodu choroby 
COVID-2. Zapomoga opiewa na kwotę 2000,00 zł i jest wypłacana współmałżonkowi lub dziecku. 
Do tej pory otrzymała ją jedna osoba. 5 V br. musieliśmy pożegnać Panią Dorotę Gołuchowską, 
pielęgniarkę, ale przede wszystkim wspaniałą osobę, która do ostatniej chwili pomagała i trosz-
czyła się o chorych. Jej odejście pozostawiło trwałe, bolesne ślady na naszych sercach.

Warto przypomnieć, iż oprócz wsparcia finansowego, OIPiP w Katowicach oferuje swoim Człon-
kom również bezpłatną pomoc psychologiczną. Pani psycholog Halina Radziwołek-Łosik cały czas 
udziela porad telefonicznych, szczególną troską i wsparciem obejmując osoby zarażone.

W związku z faktem, iż sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo dynamiczna, OIPiP w Katowi-
cach nie wyklucza dodatkowej formy pomocy, bądź wsparcia dla swoich Członków w najbliższym 
czasie. Dlatego warto śledzić stronę internetową Izby, a w razie wątpliwości, skontaktować się 
z Pracownikami Biura OIPiP w Katowicach drogą telefoniczną lub mailową. Korzystając z okazji 
przypominamy, iż Biuro Okręgowej Izby jest cały czas otwarte, codziennie w stałych godzinach 
(wyjątek stanowi zawieszenie wydłużonych do godz. 17:00 dyżurów sekretariatu we wtorki). 
Jednakże pracownicy Biura, w związku z koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu, jak 
i ograniczenia liczby osób na danej powierzchni w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, pracują  
w trybie dyżurowym, co oznacza, iż zmniejszeniu uległa liczba pracowników przebywających 
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każdego dnia w Biurze, jednak nie wpływa to na funkcjonowanie Okręgowej Izby, ani na spraw-
ność załatwienia wszelkich spraw.

A mówiąc o dynamicznej sytuacji, warto wspomnieć, iż ostatnio miały miejsce istotne zmiany 
w przepisach prawnych dotyczących pielęgniarek i położnych. Przede wszystkim, dokonano no-
welizacji ustawy z dnia 15 VII 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmianie uległ artykuł 
15a, a dokładnie w ust. 3 rozszerzony został katalog pielęgniarek i położnych, które mogą wypi-
sać receptę na bezpłatne leki dla seniora (pow. 75 r. ż.) oraz kobiet w ciąży, dodano ust. 1a, który 
wprowadził od 1 VII br. nowe rozwiązanie tj. pielęgniarki i położne wystawiając receptę, mogą 
przyjąć jako zakres zarejestrowanych wskazań dla leku również wskazania określone dla wszyst-
kich odpowiedników refundowanych w ramach tej samej kategorii dostępności refundacyjnej. 
Dotyczy to tylko produktów refundowanych w całym zakresie wskazań rejestrowych oraz dodany 
został ust. 4a i 4b, które to odnoszą się do obowiązku odnotowywania na recepcie odpłatności,  
jeśli przepisywany lek/środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrób me-
dyczny występował w wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach tj.  możliwość określenia 
jej w formie elektronicznej (ust. 4a) oraz uwolnienie pielęgniarki/położnej od odpowiedzialności 
za skutki błędnego działania narzędzia informatycznego w sytuacji, gdy będzie ona wynikała  
z rozbieżności danych zawartych w tym narzędziu (ust. 4b).

Wskazać należy także na nowelizację art. 37a kodeksu karnego, wprowadzoną  ustawą  
z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tar-
czą antykryzysową 4.0). Zmiana ta została negatywnie oceniona przez środowisko medyczne 
jako powodująca zwiększenie represyjności przepisów mogących znajdować zastosowanie wobec 
osób wykonujących zawody medyczne. Ma to istotne znaczenie szczególnie w sprawach o czyny, 
których przedmiotem jest nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego) oraz 
narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 
§ 1 i § 2 kodeksu karnego).

Nowelizacji uległa także treść rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów w za-
kresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podej-
rzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny ma-
jące bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem z dnia  
28 kwietnia 2020 r. Zmiana polegała w szczególności na doprecyzowaniu, iż w wykazie stanowisk 
objętych ograniczeniem pracy  można umieścić wyłącznie stanowiska pracy, na których osoby 
wykonujące zawód medyczny uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, mając bez-
pośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz na 
których może wystąpić podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ponadto wprowa-
dzono wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z ograniczenia do kierownika podmiotu leczniczego 
(w którym obowiązuje ograniczenie).  

A w najbliższym czasie czekają nas kolejne ważne zmiany w przepisach. Aktualnie trwają 
pracę nad ustawą, która zawiera szereg przepisów wpływających na funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia w okresie epidemii. 

Wobec ciągłych zmian w przepisach prawnych , które to niestety przedkładają się na sytuację 
zawodową pielęgniarek i położnych, warto – w razie wątpliwości - zasięgnąć porady prawnika 
lub konsultanta w odpowiedniej do zapytania dziedzinie. Cieszy fakt, iż Członkowie naszej Okrę-
gowej Izby często z takiej możliwości korzystają. Wiele pytań kierowanych do Działu Prawnego 
dotyczy wspomnianej nowelizacji kodeksu karnego, dodatkowego urlopu szkoleniowego, upraw-
nień pracowniczych, kompetencji zawodowych oraz zasad wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i 
położnych, jaki miał miejsce 1 VII 2020 r. 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż pielęgniarki/pielęgniarze i położne/położni będący człon-
kami katowickiej Okręgowej Izby (regularnie opłacający składki członkowskie) mogą skorzystać 
z bezpłatnej porady prawnej w zakresie prawa pracy i prawa wykonywania zawodu. Warunkiem 
jej uzyskania jest podanie numeru PWZ. Aktualnie porady prawne są udzielane telefonicznie we 
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wtorki i czwartki od  10 do 15 oraz środy od 10 do 13 lub za pośrednictwem poczty mailowej 
(pod adresem mailowym prawnik@izbapiel.katowice.pl). Prawnik nie udziela porad prawnych za 
pomocą sms-ów, mms-ów lub przez portale społecznościowe. 

Ponadto - wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom – systematycznie zamieszczany na stro-
nie internetowej OIPIP w Katowicach wszystkie istotne dla pielęgniarek i położnych informacje, 
w tym informujemy o działaniach podejmowanych przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPIP. 

W ostatnim czasie na w/w stronie pojawił się komunikat NRPIP dotyczący interpretacji art. 
61a ustawy z dnia 15 VII 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wprowadzający dodatkowy 
urlop szkoleniowy, w którym wyjaśniono, iż urlop szkoleniowy przyznawany jest na wniosek 
pielęgniarki/położnej i za zgodą pracodawcy celem umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, 
kongresie, seminarium, sympozjum, warsztatach lub innych szkoleniach/kursach podnoszących 
umiejętności zawodowe.

Zamieszczono również  odpowiedź Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na zgła-
szane przez Państwa wątpliwości związane z interpretacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 28.04.2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez 
osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem 
lub zarażeniem tym wirusem oraz wytycznymi w zakresie wypłacania dodatkowego świadczenia 
z tego tytułu. 

Zachęcamy do regularnego jej odwiedzania. 

Szanowni Państwo, nie da się ukryć, iż w ciągu ostatnich dni sytuacja naszego kraju zwią-
zana z epidemią koronawirusa uległa znacznemu pogorszeniu i ciężko patrzeć w przyszłość  
z optymizmem, jednak nie można pozwolić, by wirus zdominował każdą dziedzinę naszego życia. 
Zachowując należytą ostrożność, musimy przystosować się do „nowej rzeczywistości”, w której 
obecnie funkcjonujemy. I choć nie jest to łatwe, to dumą napawa fakt, iż pielęgniarki i położne 
z OIPiP w Katowicach nie tylko robią, co w ich mocy, by ograniczyć epidemię oraz, by pomóc 
pacjentom zarażonym wirusem SARS-CoV-2, ale też nie ustają w dążeniach do rozwoju i posze-
rzania swojej wiedzy, jak i umiejętności.

Chociaż szkolenia i kursy zostały zawieszone, aż do odwołania, organizowane są liczne konfe-
rencje i szkolenia online (tzw. webinaria), w których pielęgniarki i położne chętnie uczestniczą. 
Wystarczy wspomnieć, iż tylko na przełomie lipca i sierpnia miały miejsce dwa takie wydarzenia 
zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej pt. „Badania Kliniczne” (cz. 1 od-
była się 27 VII, a cz. 2 – 7 VII br.) oraz „Wybrane problemy współczesnej onkologii” (webinarium 
odbyło się w trzech edycjach: 23 VII, 30 VII, 13 VIII br.). Poruszano na nich tematy tj.: aspekty 
etyczne badań klinicznych, zadania pielęgniarek uczestniczących w doświadczeniach klinicznych, 
czy syndrom wypalenia zawodowego.

Mówiąc kolokwialnie – gołym okiem widać, iż koronawirus mocno wpłynął na nasze dotych-
czasowe życie. Coś, co wydawało się tylko „odległą historią z Chin” stało się realnym zagro-
żeniem, z którym przyszło walczyć przede wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, spośród 
których najliczniejszą grupę stanowią pielęgniarki i położne. I być może fakt, że pielęgniarek  
i położnych jest najwięcej sprawia, że czasem pacjenci nie dostrzegają tych „cichych bohaterów”, 
którzy opiekują się nimi każdego dnia. Dlatego też, by właśnie ci bohaterowie codzienności oraz 
ich niebezpieczna praca zostały zauważone i należycie docenione, w tym numerze „Naszych 
Spraw” zamieszczona została fotorelacja z „pierwszej linii frontu” walki z wirusem SARS-CoV-2. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  tym artykułem.

Kończąc niniejszy tekst, chciałabym wyrazić nadzieję, iż w najbliższych miesiącach – wbrew 
przewidywaniom – nie będzie miała miejsca eskalacja pandemii i wszyscy będziemy wreszcie 
mogli odetchnąć pełną piersią.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 25 czerwca 2020 roku.

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

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania oraz Kartę do 
głosowania.

2. Projekty następujących uchwał Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz 
pozostałe materiały zostały zamieszczone  
w skrzynce Rady: 

1)  Uchwał od Nr 390 do Nr 399/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie stwierdzenia prawa wyko-
nywania zawodu oraz wpisu do Rejestr 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2)  Uchwał od Nr 400 do Nr 407/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie wydania nowego prawa wy-
konywania zawodu.

3)  Uchwał od Nr 408 do Nr 409/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4)  Uchwał od Nr 410 do Nr 417/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

5)  Uchwały Nr 418/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmio-
cie wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położnych.

6)  Uchwał od Nr 419 do Nr 420/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

7)  Uchwał od Nr 421 do Nr 422/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 roku 
w przedmiocie wpisu zmiany danych w re-

jestrze podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

8)  Uchwały Nr 423/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmio-
cie wskazania kandydata na przedstawicie-
la Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
do Rady Społecznej.

9)  Uchwały Nr 424/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmio-
cie refundacji kosztów kształcenia.

10)  Uchwały Nr 425/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przed-
miocie przyznania zapomóg chorobowych 
członkom samorządu.

11)  Uchwały Nr 426/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przed-
miocie przyznania zapomóg pośmiertnych 
członkom samorządu.

12)  Uchwały Nr 427/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmio-
cie przyznania jednorazowej zapomogi 
specjalnej z tytułu śmierci Członka Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych z po-
wodu choroby COVID-19.

13)  Uchwały Nr 428/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmio-
cie przyznania gratyfikacji emerytalnej 
członkom samorządu.

14)  od Nr 429 do Nr 431/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich 
na raty.

15)  Uchwały Nr 432/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmiocie 
wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”. 

16)  Uchwały Nr 433/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 25 czerwca 2020 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

W określonym terminie tj. w dniu 25 czerwca 
2020 roku stwierdzono oddanie 15 głosów 
„za” podjęciem ww. uchwał
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 1 lipca 2020 roku.

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

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania Kartę do gło-
sowania oraz projekty następujących uchwał 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych: 

1) Uchwały Nr 434/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
1 lipca 2020 roku w przedmiocie w przed-
miocie uchylenia uchwały Nr 399/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. 
2) Uchwały Nr 435/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia lipca 2020 roku w przedmiocie wy-
dania zaświadczenia o prawie wykonywa-
nia zawodu położnej oraz wpisu do Reje-
stru Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 1 lipca 2020 
roku stwierdzono oddanie 21 głosów „za” pod-
jęciem ww. uchwały.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną: 
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 436 do Nr 445/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 16 lipca 2020 roku  
w przedmiocie stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki i położnej oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 446 do Nr 447/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 16 lipca 2020 roku  
w przedmiocie wydania zaświadczenia  
o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwały od Nr 448 do Nr 452/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 16 lipca 2020 roku  
w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach .

4) Uchwały od Nr 453 do Nr 460/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 16 lipca 2020 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 461/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie  
w przedmiocie przyznania gratyfikacji eme-
rytalnej członkom samorządu.

6) Uchwały Nr 462/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zorganizowanie przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
konferencji naukowo-szkoleniowej nt.: 
„365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa 
operacyjnego”.

7) Uchwały Nr 463/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
pokrycia kosztów turnusu leczniczo-reha-
bilitacyjnego w klinice Neuro-Care Clinic  
w Siemianowicach Śląskich.

8) Uchwały Nr 464/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
refundacji kosztów kształcenia.

9) Uchwały Nr 465/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 16 lipca 2020 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało 
zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
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z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich 
na raty.

10) Uchwały Nr 466/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych człon-
kom samorządu.

11) Uchwały Nr 467/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg pośmiertnych człon-
kom samorządu. 

12) Uchwały Nr 468/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi chorobowej członko-
wi samorządu. 

13) Uchwały Nr 469/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 16 lipca 2020 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

W określonym terminie tj. w dniu 16 lipca 2020 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” pod-
jęciem ww. uchwał.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 23 lipca 2020 roku.

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

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 470 do Nr 500/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 23 lipca 2020 roku  
w przedmiocie stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki i położnej oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 501 do Nr 503/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 23 lipca 2020 roku  
w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 504 do Nr 505/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 23 lipca 2020 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach

4) Uchwały Nr 506/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 23 lipca 2020 roku w przedmiocie 
wyboru oferty w celu udzielenia pomocy w 
postaci sfinansowania jednorazowego po-
bytu wypoczynkowo-regenerującego dla 
Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-

łożnych w Katowicach zakażonych wirusem 
SARS–CoV–2 oraz wykonujących zawód  
w szpitalach jednoimiennych, zakaźnych 
lub komórkach organizacyjnych innych 
szpitali, w których udzielane są świadcze-
nia zdrowotne wyłącznie w związku z prze-
ciwdziałaniem COVID-19 lub izolatoriach,  
w których przebywali pacjenci zakażeni wi-
rusem SARS-CoV-2.

5) Uchwały Nr 507/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 23 lipca 2020 roku w przedmiocie 
sfinansowania jednorazowego pobytu wy-
poczynkowo-regenerującego dla Członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach zakażonych wirusem SARS–
CoV–2 oraz wykonujących zawód w szpi-
talach jednoimiennych, zakaźnych lub ko-
mórkach organizacyjnych innych szpitali, 
w których udzielane są świadczenia zdro-
wotne wyłącznie w związku z przeciwdzia-
łaniem COVID-19 lub izolatoriach, w któ-
rych przebywali pacjenci zakażeni wirusem 
SARS-CoV-2.

W określonym terminie tj. w dniu 23 lipca 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
21 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały 
zostały przyjęte następującą ilością głosów:

1. Uchwały od Nr 470 do Nr 505/2020/VII – 21 
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się”,

2.  Uchwały Nr 506 i 507/2020/VII – 18 głosów 
„za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach
w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

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

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 508 do Nr 529/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2020 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 530 do Nr 531/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

3) Uchwał od Nr 532 do Nr 535/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwały od Nr 536 do Nr 540/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 541/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

6) Uchwały Nr 542/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie  
w przedmiocie zmiany uchwały nr 256/2019/
VII Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach (dot. Regulaminu 
Komisji Socjalnej).

7) Uchwały Nr 543/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania jednorazowego 
świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się 
dziecka Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

8) Uchwały Nr 544/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

9) Uchwały Nr 545/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  

6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

10) Uchwały Nr 546/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w klinice Neuro-Care Clinic w Siemianowicach 
Śląskich.

11) Uchwały Nr 547/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

12) Uchwały Nr 548/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu.

13) Uchwały Nr 549/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 .sierpnia 2020 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (Iwonicz Zdrój turnus IV).

14) Uchwały Nr 550/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego (Iwonicz Zdrój turnus V).

15) Uchwały Nr 551/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego (Kołobrzeg turnus IV).

16) Uchwały Nr 552/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

17) Uchwały Nr 553/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

18) Uchwały Nr 554/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

19) Uchwały Nr 555/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 6 sierpnia 2020 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 
17 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów:

1. Uchwały od Nr 508 do Nr 542 i 544 do 
545/2020/VII – 17 głosów „za”, 0 „przeciw”,  
0 „wstrzymujących się”,

2. Uchwała Nr 543/2020/VII – 16 głosów „za”, 1 
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się
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Środki ochronne dla pielęgniarek i położnych 
Podsumowanie

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

17 XI 2019r. w Wuhan (Chiny) zdiagnozowany został pierwszy pacjent 
zarażony nieznanym dotąd wirusem, a 7 I br. władze Chin potwierdziły, iż 
jest to nowy wirus z grupy korona wirusów – SARS-CoV-2, który przenosi się 
drogą kropelkową z człowieka na człowieka. O szybkości rozprzestrzeniania 
się tego wirusa mogliśmy się przekonać w ostatnich miesiącach, szczególnie 
po zniesieniu rządowych ograniczeń, dzięki którym możliwe było ograniczenie 
eskalacji koronawirusa. W chwili obecnej mierzymy się z rekordową ilością 
zakażeń i jeszcze bardziej niż wcześniej trzeba zachowywać wszelkie środki 
ostrożności. By w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko zarażenia, 
niezbędne jest posiadanie podstawowych środków ochrony osobistej.

Można powiedzieć, iż obecnie w wypo-
sażenie każdego domu wchodzą: maseczki 
ochronne lub przyłbice,  rękawiczki jedno-
razowe, środki do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni oraz żele antybakteryjne. Trudno 
się więc dziwić, że już w marcu artykuły te 
były niemal niedostępne na polskim ryn-
ku i osiągały horrendalne ceny. Problemy 
z ich nabyciem miał nie tylko przeciętny 
obywatel, ale przede wszystkim podmio-
ty medyczne, które zużywają je – mówiąc 
kolokwialnie – w ilościach hurtowych, dla-
tego priorytetem stało się wyposażenie 
pracowników ochrony zdrowia w środki, 
które pozwolą im na wykonywanie pracy 
bez zbędnego ryzyka.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach nie ustawała w staraniach, 
by pozyskać środki ochrony osobistej dla 
pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca 
ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik uzna-
ła, iż oczekując na obiecane wyposaże-
nie ze strony Ministerstwa Zdrowia, część 
środków zostanie zakupionych przez OIPiP 
w Katowicach. Od marca do lipca br. do 
Biura Okręgowej Izby dostarczonych zo-
stało:

- 2500 przyłbic,
-  3000 opakowań jednorazowych ma-

sek ochronnych (po 50 szt. w opako-
waniu),

-  125 opakowań płynu do dezynfekcji 
rąk (po 5 litrów w opakowaniu),

-  500 szt. fartuchów jednorazowych,
-  450 szt. płynu przeciw parowaniu 

okularów i przyłbic IZOFOG,
-  rękawiczki jednorazowe (po 100 szt.  

w opakowaniu):

~ rozmiar S: 50 opakowań,
~ rozmiar M: 130 opakowań,
~ rozmiar L: 60 opakowań.

W posiadaniu OIPiP w Katowicach było też 
11 opakowań rękawiczek w rozmiarze XS 
oraz 30 szt. czepków ochronnych.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
przekazała OIPiP w Katowicach 800 szt. 
fartuchów jednorazowych, natomiast na 
zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Agencja 
Rezerw Materiałowych dostarczyła do Biu-
ra Izby:

- 3600 przyłbic,
-  4438 opakowań jednorazowych ma-

sek ochronnych (po 50 szt. w opako-
waniu),

-  555 opakowań płynu do dezynfekcji 
rąk (po 5 litrów w opakowaniu),

-  rękawiczki jednorazowe (po 100 szt.  
w opakowaniu):
~  rozmiar M: 1100 opakowań,
~  rozmiar L: 1100 opakowań.

Na stornie internetowej OIPiP w Ka-
towicach 15 V br. ukazało się ogłoszenie  
o możliwości bezpłatnego pozyskania środ-
ków ochronnych. Warunkiem ich otrzyma-
nia było wysłanie drogą mailową zgłosze-
nia, w którym zawarte zostaną informacje 
tj. nazwa podmiotu oraz jego adres, ilość 
personelu pielęgniarsko-położniczego,  
a także numer telefonu osoby wyznaczo-
nej do kontaktu z Okręgową Izbą. W przy-
padku pielęgniarek medycyny szkolnej 
należało podać liczbę obsługiwanych ga-
binetów szkolnych. Ponadto, każdorazowo 
o możliwości skorzystania z tej formy po-
mocy Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
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Maria Grabowska informowała drogą ma-
ilową Pełnomocników Okręgowej Rady VII 
kadencji. Można powiedzieć, iż odzew ze 
strony pielęgniarek i położnych był niemal 
natychmiastowy.

Do końca lipca br. z tej formy pomocy 
skorzystało niemal 400 podmiotów. Wyda-
no:

- 5260 przyłbic,
-  4569 opakowań jednorazowych ma-

sek ochronnych (po 50 szt. w opako-
waniu),

-  680 opakowań płynu do dezynfekcji 
rąk (po 5 litrów w opakowaniu),

-  1193 szt. fartuchów jednorazowych,
-  261 szt. płynu przeciw parowaniu 

okularów i przyłbic IZOFOG,
-  rękawiczki jednorazowe (po 100 szt.  

w opakowaniu):
~ rozmiar XS: 11 opakowań,
~ rozmiar S: 50 opakowań,
~ rozmiar M: 130 opakowań,
~ rozmiar L: 60 opakowań,

-  30 czepków ochronnych.

Jak można zauważyć, są to ogromne 
ilości artykułów ochrony osobistej, jednak 
nie da się ukryć, iż jest to tylko kropla w 
morzu potrzeb.
Na chwilę obecną OIPiP w Katowicach 
oczekuje na dostawę zakupionych płynów 
do dezynfekcji oraz dysponuje jeszcze 
przyłbicami, maseczkami ochronnymi 
i preparatami IZOFOG oraz niewielką 
ilością rękawiczek i fartuchów. Podmioty, 
które nie skorzystały jeszcze z tej formy 
pomocy, mogą nadal przesyłać swoje 
zgłoszenia na adres e-mail: izba@izbapiel.
katowice.pl. Pracownicy Biura Okręgowej 
Izby dokładają wszelkich starań, by każdy 
otrzymał środki ochronne oraz by nikt nie 
został pominięty. 

Informacje o wszelkich nowych dostawach 
sprzętu ochronnego będą na bieżąco 
zamieszczane na stronie internetowej 
Izby, dlatego warto regularnie na nią 
zaglądać. Wszelkich wyjaśnień udzielają 
też Pracownicy Biura. Zapraszamy do 
kontaktu.

IV Ogólnopolskie E-forum Pielęgniarki i Położnej 
Szanowni Państwo, 
w związku z pogarszającą się sytuacją 

epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o 

przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum 

Pielęgniarki i Położnej do sieci  

i zaprezentowaniu konferencji w wersji 

online.  

Udział będzie bezpłatny - wszyscy 

uczestnicy, którzy wpłacili opłatę 

konferencyjną - otrzymają zwrot 100% środków.

Zapraszamy do śledzenia zmian na stronie www.fpp.edu.pl i do udziału  

w IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej z dostępem do wykładów  

w dniach 9 - 18 październik 2020 r. Każdy uczestnik E-FORUM otrzyma certyfikat, 

a my ze swojej strony gwarantujemy najwyższej klasy wykłady przedstawione 

przez największych ekspertów świata medycyny. Wszystkie nasze działania zostały 

skierowane na zapewnienie Państwu maksimum bezpieczeństwa i dostarczenie 

maksimum wiedzy jakże niezbędnej w Waszej codziennej pracy. 

Zapraszamy
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Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
podjęła Uchwałę, na mocy której członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, który w wyniku wykonywanej pracy zawodowej został zarażony 
wirusem SARS-CoV-2   i zachorował na COVID-19, albo przez co najmniej 2 miesiące 
pracował:

1) w szpitalu jednoimiennym lub zakaźnym, 

2) w komórkach organizacyjnych innych szpitali, na których udzielane są świadczenia 
zdrowotne związane wyłącznie z przeciwdziałaniem COVID-19, 

3) w izolatoriach, w których przebywali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2,  

4) został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii.

może ubiegać się o jednorazowe sfinansowanie 3 dniowego pobytu wypoczynkowo-
regenerującego w SPA Hotel Jawor****w miejscowości Jaworze, ul. Turystyczna 204.

Aby uzyskać pomoc w postaci sfinansowania pobytu wypoczynkowo-regenerującego należy 
złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

Każdy wniosek  będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisję Socjalną działającą przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku członek Izby otrzyma voucher, który będzie mógł 
wykorzystać trakcie 3-dniowego pobytu w SPA Hotel Jawor****w Jaworze.

Voucher nie podlega wymianie i jest wydawany wyłącznie osobie upoważnionej do jego 
otrzymania. 

Voucher jest przeznaczony dla 1 osoby i obejmuje:

-  zakwaterowanie (2x doba hotelowa) w pokoju 1-osobowym,

-  2 x śniadanie,

-  2 x obiadokolacja, 

-  zabiegi SPA (masaż relaksacyjny całościowy, zabieg na twarz "Wodny Eliksir", 
owocowy peeling ciała, masaż twarzy z ampułką regenerującą, zabieg na ciało 
"Tropikalna Wyspa"),

-  możliwość korzystania z malowniczego basenu wymiarach 25 m x 10 m, 
kompleksu "Świata saun", jacuzzi, salki fitness, boiska do siatkówki, badmintona, 
wypożyczalni rowerów górskich.

Cena za pakiet dla 1 osoby wynosi 1.494,00 zł

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z wyjazdu lub przekazania vouchera oso-
bie trzeciej Wnioskodawca pokrywa koszt w wysokości 100% wartości usługi. 
Voucher podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Recepcja 

Tel.: 33/819 86 00 
Fax: 33/819 86 02 

recepcja@spahoteljawor.pl 

Spa Hotel Jawor 
ul. Turystyczna 204 

43-384 Jaworze 
www.spahoteljawor.pl 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  
do spędzenia miłych i niezapomnianych chwil   

w SPA HOTELU JAWOR**** 
                                      
GÓRSKA OAZA WYTCHNIENIA OD CODZIENNOŚCI …. 
 

SPA Hotel Jawor to urokliwy hotel  

w Jaworzu, koło Bielska-Białej, który swoje 

malownicze położenie zawdzięcza 

otaczającym go pasmom Beskidu Śląskiego, 

poprzecinanym uroczymi dolinami strumieni i 

potoków.  Ze względu na liczne walory 

krajobrazowo-przyrodnicze tereny Jaworza są 

wymarzonym miejscem do uprawiania 

turystyki i zażywania wypoczynku.  

 

Hotel dysponuje 102 komfortowo wyposażonymi pokojami: 

 
Ponadto w SPA Hotelu Jawor znajdują się 

dwie restauracje: Witrażowa  

z okazałymi witrażami i Ogrodowa  

z przepięknym tarasem i widokiem na 

ogród. 

 

Pragniemy podkreślić, iż doskonałe wyposażenie hotelu pod kątem organizacji szkoleń, 

konferencji (hotel posiada dużą salę Cyprysową dla 200 osób, salę Klubową dla 50 osób oraz 

trzy małe salki dla 30 osób każda) sprawia, iż SPA Hotel Jawor stał się miejscem częstych 

spotkań ludzi biznesu.  

* 31 pokoi jednoosobowych,                    

* 69 pokoi dwuosobowych w tym 

32 pokoje De Luxe z dwoma 

balkonami  

* 2 apartamenty 
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Dla wspaniałych Koleżanek i Kolegów 
pracujących w czasie  pandemii  

koronawirusa
Hanna Paszko 

członek Komisji Etyki przy NRPiP

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczy-
nają słowa PRZYRZECZENIA: „ Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi ty-
tuł pielęgniarki / położnej i uroczyście przyrzekam”: [1]. Dalej w siedmiu punktach 
zapisane zostało to wszystko do czego zobowiązuje się osoba rozpoczynająca pracę 
w wyjątkowym zawodzie pielęgniarki lub położnej. W zawodzie zaufania publicznego.  
To przyrzeczenie stanowi rodzaj szczerej, zawodowej przysięgi. 

W połączeniu ze słowami pielęgniarskie-
go hymnu, śpiewanego w chwilach radosnych, 
nakreśla zawodowe cele. Szczególnie piękne 
słowa wypowiadane i śpiewane na początku 
ścieżki kariery zawodowej zawierają ogromny 
ładunek serdeczności. Tej kierowanej wprost 
do odbiorców pielęgniarskich usług – do ludzi 
potrzebujących. Wszystkich ludzi bez najmniej-
szego wyjątku! Biednych i bogatych, starszych  
i młodych, wierzących i ateistów, wykształconych  
i bez wykształcenia. Każdy człowiek jest ważny 
w swojej indywidualności. 

Pielęgniarki wiedzą, że jedynym kryterium 
spojrzenia na ludzi jest podział umowny, doko-
nywany dla potrzeby zawodowej kwalifikacji. 
Podział na ludzi ZDROWYCH i CHORYCH. Ludzie 
zdrowi są zdolni do samorealizacji i samoopie-
ki w zakresie podstawowym. Ludzie chorzy są 
grupą szczególnego pielęgniarskiego zaangażo-
wania. Wymagają profesjonalnej wiedzy, facho-
wej opieki i wyjątkowej troski. Potrzebują pielę-
gniarskich, delikatnych dłoni. 

Roman Mleczko opisując delikatne opie-
kuńcze dłonie, napisał: „W nocy życia potrafiły 
zatrzymać człowieka po stronie Niegasnącego 
Słońca".

Jakże wspaniale brzmią słowa pielęgniar-
skiego Hymnu rozbudzającego nadzieje, gdy 
wypływają z ust współczesnej eleganckiej pielę-
gniarskiej młodzieży. Pielęgniarskiej przyszłości  
i nadziei. Można słuchać, słuchać i zachwycać 
się. 

W związku z tym rodzą się pytania. 
* Czy może być jakaś inna, piękniejsza de-

klaracja od tej, w której zawarty jest po-
kój i słońce, i nadzieja, i ulga w cierpieniu? 

* Czy prawdą jest to, że można pokochać 
cudze cierpienie wpisane w zawodowy 
pielęgniarski profesjonalizm? 

* Czy można szczerze podążać za chorobo-
wym dramatem innych ludzi z narażeniem 
własnego zdrowia i życia? 

* A jeśli tak – to jaką tajemnicę kryje  
w sobie niezwykłość pielęgniarskiej tro-
skliwości?  Tej, która przyciąga i inspiruje 
do najbardziej odważnych działań ? 

Władysław Biegański, lekarz, w książce 
poświęconej etyce lekarskiej zapisał: „Pamię-
tajmy o tem, że medycyna urodziła się z niedoli 
a rodzicami jej chrzestnymi byli: miłosierdzie  
i współczucie". Jestem głęboko przekonana, że 
pielęgniarstwo, od samego początku, było i na-
dal jest właśnie tą dziedziną pracy i nauki, która 
zawiera w sobie miłosierdzie i współczucie. A jej 
reprezentanci każdego dnia, na każdym pielę-
gniarskim dyżurze udowadniają, że są ludźmi o 
wielkich sercach i niewyczerpanych pokładach 
dobroci. Stają wprost w obliczu nieoczekiwa-
nych zdarzeń, sytuacji krytycznych i najbardziej 
trudnych diagnoz medycznych. Takim nieocze-
kiwanym zdarzeniem o zasięgu całego kraju jest 
obecna pandemia koronawirusa! Pracujące pie-
lęgniarki nieustannie trwają przy chorych i po-
trzebujących. 

Społeczeństwo polskie doceniało i nadal ceni 
pielęgniarski trud. A po latach potrafi wspominać 
bohaterskie postawy przedstawicieli tego wyjąt-
kowego zawodu. Po latach, dla pamięci histo-
rycznej oraz dla wskazania młodemu pokoleniu 
wartości wypływającej wprost z pielęgniarskich 
serc. Bo na bieżąco, w natłoku zdarzeń i informa-
cyjnego szumu, nie zawsze dostrzegana jest rola 
pielęgniarskiego poświęcenia. Na bieżąco rzadko 
mówi się o tym, że praca pielęgniarki, szczegól-
nie tej pracującej w szpitalu – „na pierwszej linii 
chorobowego frontu" jest bardzo ciężka. Ciężka 
fizycznie i psychicznie, wymagająca stałej kon-
centracji, wielkiego poświęcenia, cierpliwości  
i dobroci. 

Piszę te zdania w osobistej głębokiej za-
dumie, w którą wryły się pytania:

 DLACZEGO ?..... DLACZEGO ? 
 Dlaczego teraz, to przeogromne pielę-

gniarskie poświęcenie, praca ponad ludzkie siły  
z narażeniem własnego zdrowia i życia, w cza-



15

sie pandemii, która pojawiła się jak nieproszony 
gość, nie zawsze jest odbierane pozytywnie? 

Dlaczego ludzie biją brawo stojąc na balko-
nach, w zaciszu swoich bezpiecznych domów  
i mieszkań? 

Dlaczego biją brawo a potem zostawiają pie-
lęgniarce-sąsiadce kartkę wsuniętą pod drzwi  
z napisem „WYPROWADŹ SIĘ Z NASZEGO BLO-
KU TY ZARAZO!" 

Dlaczego niszczą samochód pielęgniarki?... 

Świat szybko zmienia się na naszych oczach, 
ale pielęgniarska troska pozostaje. Mam nadzie-
ję, że ludzie wyrządzając krzywdę pielęgniarce 
nie są świadomi swojego czynu, że kieruje nimi 
strach, że nie wiedzą jak się zachować. Mam 
taką nadzieję…A przecież każdy człowiek powi-
nien być odpowiedzialny za wypowiadane przez 
siebie słowa. Panowanie nad językiem i czyna-
mi, które mogą spowodować, jest oznaką inte-
ligencji i społecznej odpowiedzialności. Zapra-
cowane i przemęczone nadmiarem obowiązków  
i nakładającego się stresu pielęgniarki, nie mają 
ani czasu, ani sił na to, by dochodzić praw przed 
sądami! A wyrządzana krzywda jest ogromna. 
Niszczy godność osobistą pielęgniarki i zakłóca 
mir ich domowego zacisza. 

Czyżby ludzie źle mówiący i używający hejtu 
w internecie byli silnymi i zdrowymi ? A może 
nikt im nie powiedział, że sami, może nawet za 
kilka godzin, też mogą zachorować ? I też będą 
potrzebowali pielęgniarskiej opieki. Może nikt 
im nie powiedział, że te odważne osoby z pie-
lęgniarskim powołaniem w sercu, już niedługo 
(po pandemii) będą uznawane za BOHATERÓW 
WALKI Z KORONAWIRUSEM ! Bohaterów chwil 
grozy, trudnych chwil ratowania ludzkiego życia. 
A ich ponadludzki pielęgniarski wysiłek, z częstą 
utratą własnego zdrowia (i nieraz życia !!!) bę-
dzie opisywany w książkach. Być może niektóre 
pielęgniarskie postawy zostaną nagrodzone naj-
wyższym pielęgniarskim wyróżnieniem – Meda-
lem F.Nightingale. 

Historia uczy nas, że współcześnie żyjący lu-
dzie, nigdy na bieżąco nie nazywali pracy pie-
lęgniarki bohaterstwem. Tak jest i teraz, gdy 
niepokój podsyca strach a obawy przed zacho-
rowaniem wzrastają. Z perspektywy historycz-
nej, gdy niebezpieczeństwo przemija, łatwiej  
i wyraźniej dostrzegana jest pielęgniarska, nie-
zwykle wartościowa praca. 

Podam kilka przykładów dzielnych pielęgnia-
rek, które za wyjątkową ofiarność i poświęcenie 
w trudnych chwilach, zostały odznaczone naj-
wyższym pielęgniarskim Medalem: 
* Maria Hadera: uczestniczka III Powstania 

Śląskiego, pielęgniarka i żołnierz Armii Kra-
jowej, założycielka Koła PTP w Katowicach.

* Magdalena Pusłowska-Owczarek, pie-
lęgniarka pracująca w różnych punktach 
opatrunkowych i przy ewakuacji więźniów,  
w czasie działań II wojny światowej. Z wy-
jątkowym poświeceniem pracowała w czasie 
epidemii tyfusu plamistego i organizowała 
kwarantanny w Nieporęciu k/ Warszawy. 

* Elżbieta Lohman, pielęgniarka, więźniar-
ka obozu w Oświęcimiu. Dla innych ludzi 
miała zawsze wyciągniętą dłoń, mówiono, 
że to „ dusza – człowiek” Sama o sobie mó-
wiła: Bardziej od naszych oprawców bałam 
się jednak utraty własnej godności, wiary 
w siebie. Może byłam mocniejsza, widzia-
łam jednak obok siebie taki bezmiar nie-
szczęścia i trwogi, że nie miałam czasu na 
rozpamiętywanie swojego losu.

* Ewa von Tiele-Winckler, (Matka Ewa  
z Miechowic – bez medali i odznaczeń) pie-
lęgniarka i diakonisa. Jako młoda pielęgniar-
ka została sama pośród szalejącej epidemii 
szkarlatyny, która swoim rozmiarem objęła 
ówczesną wieś Miechowice, pobliski Karb  
i Szombierki. Pomagała, pielęgnowała, po-
dawała dostępne lekarstwa i szyła ubranka 
dla zmarłych dzieci. Do pomocy miała dwie 
przyuczone kobiety. Śmiertelność w czasie 
tej epidemii, wśród dzieci i niemowląt była 
ogromna! Jedyny w okolicy lekarz wyjechał 
( uciekł ) ze swoja rodziną w obawie przez 
zarażeniem.

Rok 2020 miał być rokiem wyjątkowym na 
arenie całego świata. Miał promować pielęgniar-
stwo i położnictwo jako zawody szlachetne, 
najbardziej potrzebne w czasie pokoju ale też 
w sytuacjach konfliktów zbrojnych, katastrof  
i zagrożeń różnego rodzaju. Los zaskoczył pie-
lęgniarstwo. Los sprawił, że zawodowa promo-
cja odbywa się nieustannie, we wszystkich kra-
jach świata nie na konferencjach ale przy łóżku 
człowieka chorego cierpiącego i umierającego 
z powodu niebezpiecznego KORONAWIRUSA!!! 
Łóżka tych chorych stały się w roku 2020 naj-
większą ŚWIATOWĄ KATEDRĄ. A zawodowy 
pielęgniarski profesjonalizm, znane procedury  
i sposoby walki o życie ludzkie, mieszają się 
każdego dnia z niepewnością.
Papież Franciszek w Orędziu na Dzień Chorego  
w 2020 r., napisał: „Nawet wówczas, kiedy nie 
będziecie w stanie wyleczyć, zawsze będziecie 
mogli otoczyć opieką za pomocą gestów  
i procedur, które przynoszą ulgę" (-) oraz 
„W rzeczywistości, atakowanie tych, którzy 
poświęcają się służbie cierpiącym członkom 
społeczeństwa, nikomu nie przynosi pożytku”. 
Literatura u autorki
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Bohaterstwo niejedno ma imię

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej,  
niż znosić trud codzienności w cichym heroizmie.” 

Fiodor Dostojewski
W niniejszym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy” prezentujemy Państwu fo-

torelację, która pokazuje zmagania polskiej ochrony zdrowia z koronawirusem SARS-CoV-2.  
W pierwszej części artykułu, znajdą Państwo wywiad z Panem Arkiem Ratajem – dziennikarzem 
i fotografem oraz wykładowcą uniwersyteckim, który przebywał w Wuhan w momencie wybuchu 
epidemii.

Natomiast swoim doświadczeniem w walce z wirusem podzieliły się:
 √ Pani Dorota Gmerczyńska – mgr administracji i pielęgniarstwa, Przełożona Pielęgniarek, 
Pełnomocnik ds. Jakości, Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego w Szpitalu Specja-
listycznym w Chorzowie 

 √ Pani Ilona Zawisza – mgr resocjalizacji i pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie organi-
zacji i zarządzania, Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim MEGREZ Sp. z o.o.  
w Tychach 

 √ Pani Dorota Patyk – starsza pielęgniarka dializacyjna w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym nr 5 w Sosnowcu, która na mocy Nakazu Wojewody Śląskiego 14 IV 2020r. roz-
poczęła pracę w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu

Zaczęło się w Wuhan
17 XI 2019r. – 55-letni mieszkaniec Wuhan 

zaraził się nieznanym dotąd wirusem. Chiń-
skie władze, powiązały zachorowanie z miej-
scem sprzedaży owoców morza oraz handlu 
żywymi zwierzętami w miejscowości Hubei.

7 I 2020r. – władze Chin potwierdziły, że 
zachorowania powoduje nowy wirus z grupy 
korona wirusów.

30 I 2020r. – WHO ogłosiło stan zagrożenia 
dla zdrowia publicznego o zasięgu międzyna-
rodowym w wyniku rozprzestrzeniającej się 
epidemii.

W tak krótkim czasie – zaledwie 2,5 mie-
siąca – przeszliśmy od jednego zarażonego 
pacjenta do epidemii o zasięgu międzynaro-
dowym, co tylko potwierdza z jak śmiertelnie 
niebezpiecznym wrogiem mamy do czynienia.

Co wiemy o koronawirusie SARS-CoV-2? 
Rozprzestrzenia się drogą kropelkową z czło-
wieka na człowieka (brak stanowczych do-
wodów, iż zwierzęta zainfekowane korona-
wirusem mogą przenosić go na człowieka), 
zachorowalność wśród dzieci jest mniejsza, 
niż w przypadku osób powyżej 15 roku życia 
(bardziej narażeni są mężczyźni), mydło inak-
tywuje wirusa poprzez niszczenie jego otoczki 
lipidowej.

U części zarażonych rozwija się choroba 
COVID-19, której objawami są: gorączka, 
suchy kaszel, zmęczenie, odkrztuszanie wy-
dzieliny, płytki oddech, ból mięśni, ból gardła, 
ból głowy, dreszcze, nudności/wymioty, za-
tkany nos, biegunka, krwioplucie, przekrwie-
nie spojówek. Nie istnieje żadna przebadana 
szczepionka przeciw temu wirusowi, ani le-
czenie przyczynowe. Zalecane jest leczenie 
objawowe. Śmiertelność pandemii spowodo-
wanej koronawirusem wynosi 3,4%. Przera-
żające jest to, jak niewiele możemy zrobić, by 
zwalczyć coś, co swoim zasięgiem opanowało 
cały świat. A zaczęło się w Wuhan… O tym, co 
działo się w Chinach, jak wyglądały pierwsze 
reakcje mieszkańców Wuhan na nowe zagro-
żenie, zgodził się opowiedzieć Pan Arek Rataj 
- dziennikarz, fotograf, magister komunikacji 
społecznej. W Chinach spędził w sumie ponad 
trzy lata. W 2019 r. wykładał na trzech uni-
wersytetach w trzech chińskich prowincjach 
– ostatnio, od grudnia 2019, w Wuhanie na 
uniwersytecie Jianghan, gdzie wykładał ko-
munikację wizualną. To tam, w trakcie pro-
wadzonych zajęć dowiedział się od jednego ze 
swoich studentów o nowym szczepie wirusa, 
którego wykryto na targu rybnym Huanan Se-
afood Market.
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Joanna Gruca: 17 listopada 2019 roku 
w Wuhan w Chinach zdiagnozowany zo-
stał „pacjent zero”. Był Pan wówczas na 
miejscu z serią wykładów na tamtejszym 
uniwersytecie. Proszę opowiedzieć, co 
działo się od tego dnia w Wuhan, jak  
i w całych Chinach.

Arek Rataj: Kiedy w połowie listopada 
2019 roku niepostrzeżenie wybuchła epide-
mia COVID-19 w prowincji Hubei, której stoli-
cą jest Wuhan, pracowałem na uniwersytecie 
w sąsiednim Hunanie, kończąc serie wykła-
dów na jednym z tamtejszych uniwersytetów. 
Prace w Wuhanie rozpocząłem natomiast na 
początku grudnia, w najmniejszym stopniu 
nie przypuszczając, ze za nieco ponad miesiąc 
znajdę się w samym oku cyklonu. Na począt-
ku roku Zhang, mój student, jako pierwszy 
powiedział mi o tajemniczej chorobie, która 
rozwija się w innym dystrykcie miasta. “To da-
leko od nas, to nas nie dotyczy” – powiedział 
ze spokojem Zhang. Uwierzyłem mu i zaczą-
łem śledzić wiadomości płynące z mediów. 
Najpierw dowiedziałem się, ze zamknięto targ 
rybny, czyli epicentrum wirusa, ale ponieważ 
nie potrafiłem zlokalizować tego miejsca, któ-
re już zdezynfekowano i poddano kwarantan-
nie, poprosiłem Zhanga o wskazanie go na 
mapie metra. Po kilku dniach zdecydowałem 
się tam pojechać.

Po wyjściu z metra zatrzymałem taksów-
kę i pokazałem kierowcy zdjęcie zamkniętego 
targu, które już obiegło media. Z niedowie-
rzaniem patrzyłem, jak taksówkarz blednie ze 
strachu i przecząco kiwa głową. Poprosiłem 
go, żeby chociaż wskazał kierunek. Prosto? W 
prawo? Gdzie? Z obawami potwierdził, że w 
prawo. Na szczęście mniej przerażonym oka-
zał się być student z walizką, udający się w 
odwiedziny do rodziny z okazji Nowego Roku. 
“Ale wiesz, co tam się stało? – zapytał z tro-
ską. I pokazał, w którą stronę iść. Po 10 mi-
nutach zobaczyłem miejsce oblepione taśma-
mi policyjnymi i obstawione tajniakami oraz 
gwardią strażników. Ponieważ nie mam legi-
tymacji prasowej, nie zatrzymywałem się, a 
zdjęcia robiłem intuicyjne i chaotyczne.

Wydarzenia dzielę na dwie części. Przed 
ogłoszeniem i po ogłoszeniu stanu wyjątko-
wego. Okres “przed” przypada na grudzień i 
styczeń, podczas którego nieświadome milio-
ny przygotowywały się na obchody Nowego 
Roku, zaś “po” rozpoczyna się gdzieś w okoli-

cach 20 stycznia, gdy media zaczęły trąbić o 
kolejnych ofiarach, a rząd bezprecedensowo 
zarządził zamknięcie komunikacji miejskiej. 

To było niczym bolesne oświecenie. Zda-
liśmy sobie sprawę, że nagle znaleźliśmy się 
w kilkumilionowym więzieniu, w którym jest 
tylko jeden winny, w dodatku seryjny i nie-
widzialny morderca - zabójczy wirus. Atakuje 
płuca, utrudnia oddychanie. Infekcja rozwija 
się przez kilka dni. A potem chce zadać śmierć 
przez uduszenie. Nazywam go tchórzem, któ-
ry atakuje słabszych i starszych o nadwątlo-
nym systemie immunologicznym. Dlatego 
wszyscy z całego serca kibicujemy lekarzom 
i naukowcom, żeby unicestwili tego tchórza.

JG: A czy jest jakieś wydarzenie, które 
szczególnie utkwiło Panu w pamięci?

AR: 25 stycznia w drodze do Walmartu  
w Wuhan, który znajdował się 15 minut dro-
gi pieszo od kampusu Uniwersyteckiego Jian-
ghan, w którym mieszkałem - spotkałem na 
przejściu faceta, który od razu dostrzegł wi-
szący mi aparat na szyi. On wtedy, łamanym 
angielskim i załamującym się głosem, powta-
rzał w amoku następującą litanię, która bar-
dzo mnie przeraziła: ′′ Idź do domu!" ′′ Idź 
do domu!" ′′ Idź do domu!" ′′ Idź do domu!"

Pół-włóczęga, pół-szaleniec, sprawił, że 
moje mięśnie drgnęły niekontrolowanie. W 
świetle dnia wystraszył mnie do żywego, po-
nieważ wydawał mi się symbolicznym ostrze-
żeniem przed spędzeniem zbyt dużej ilości 
czasu na świeżym powietrzu, podczas gdy 
prawie wszyscy zostali w domu. Uświadomił 
mi, że sytuacja jest bardzo poważna

JG: Jak na sytuację, w której się Pan 
znalazł, zareagowali Pana bliscy w Pol-
sce? Czy zdawali sobie sprawę z powagi 
sytuacji?

AR: Komunikat podtrzymującej na duchu  
i zatroskanej rodziny w Polsce był prosty i do-
sadny: „Uciekajcie stamtąd jak najszybciej”.

JG: Kiedy opuścił Pan Wuhan i w jakich 
okolicznościach miało to miejsce?

AR: 25 stycznia wraz z żoną podjęliśmy 
decyzje o powrocie. Najpierw dzwoniłem do 
konsulatu w Szanghaju. Po wstępnych rozmo-
wach konsul zasugerował kontakt z ambasadą 
w Pekinie. Wkrótce dowiedziałem się, że za 
ewakuację odpowiada francuski sztab kryzy-
sowy koordynowany przez UE. Razem ze mną 
z Wuhanu wracało 30 innych Polaków. Po zgło-
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szeniu chęci wyjazdu czekałem na informację 
w sprawie lotu. W każdej chwili spodziewałem 
się wyjazdu.

Nikt tak naprawdę nie wiedział, kiedy zo-
staniemy ewakuowani. Dostawaliśmy jedynie 
informacje z polskiej ambasady, że negocja-
cje są bardzo trudne. Do Polski zostaliśmy 
ewakuowani 2 lutego.

JG: Jak wyglądała kwarantanna  
w szpitalu wojskowym we Wrocławiu 
oraz podejście tamtejszego personelu 
medycznego do tematu koronawirusa?

AR: Polskich kwarantannowanych hospi-
talizowano na nowym oddziale szpitala za-
kaźnego we Wrocławiu. Otaczający nas tro-
ską personel medyczny zrobił nam łącznie  
4 wymazy z gardła. Kwarantanna miała trwać  
14 dni, ale została przedłużona o 3 dni, po-
nieważ niektóre wyniki badan były „niejasne”. 
Ostatecznie jednak nikt nie okazał się być 
nosicielem wirusa. Z tego okresu w pamięci 
utkwiło mi jedno zdarzenie.

„Czy wiesz, jakie to cudowne uczucie, gdy 
wiatr wieje?” - zapytałem pielęgniarkę, gdy 
moja głowa wystawała z szyby dachowej w 
pokoju użytkowym. Pierwszy raz od dwóch 
tygodni poczułam się jak na spacerze. Choć 
byłem już w tym pokoju wiele razy, nigdy nie 
otwierałem tego konkretnego okna z wido-
kiem na park. Mimo to widok był drugorzęd-
ny, nawet powszechny. Tylko wiatr zapewnił 
prawdziwe doznania. Znowu mnie połączono. 
Połączono z naturą.

Zdałem sobie sprawę, że nie mogę tak dłu-
go wystawać, bo mogę złapać przeziębienie. 
Wróciłem do pokoju, w którym śpię, złapałem 
szalik i wróciłem do okna, gdzie szaleje wiatr. 
Pomyślałem o pierwszej rzeczy, którą zrobię 
po zakończeniu kwarantanny. Po wyjściu ze 
szpitala będę chciał się przejść. Będę chciał 
zobaczyć jak wygląda ten szpital w ciągu dnia 
bo dwa tygodnie temu zostaliśmy tu przenie-
sieni w nocy. A potem pójdę na spacer do par-
ku, spacer o którym tylko mogłem pomarzyć, 
gdy patrzyłem przez okno.

Zimny wiatr smagał moją odsłoniętą gło-
wę. „Czy wiesz, jakie to cudowne uczucie, gdy 
wiatr wieje?” -zapytałem. Odpowiedziała pa-
trząc na mnie z uśmiechem współczucia.

JG: Po odbyciu kwarantanny, udał się 
Pan do Włoch, by przekonać się, jak tam-
tejsza ludność podchodzi do tematu epi-
demii. Co Pan zastał na miejscu?

AR: Tydzień po odbyciu ponad dwutygo-
dniowej kwarantanny w wojskowym szpitalu 
we Wrocławiu, widząc, że Italia staje się euro-
pejskim epicentrum COVID-19, wbrew wszel-
kim przeciwnościom, wylądowałem na lotni-
sku w Bergamo, skąd autobusem pojechałem 
do rozluźnionego i pełnego ludzi Mediolanu. 
We Włoszech spędziłem 7 dni. Poznałem tam 
Marco, fotoreportera jednej z największych 
włoskich gazet, z którym zaczęliśmy odwie-
dzać żółte strefy i tereny blokujące dostęp 
do czerwonych stref, których strzegła policja 
i wojsko. Byliśmy świadkami rozluźnienia, do 
którego w ogóle nie miało dojść. Mieszkańcy 
zamiast pozostawać w domach, nadal zapeł-
niali ulice miast, narażając się na niebezpie-
czeństwo. 

Marco wyjawił mi, że redakcja wysłała mu 
instrukcje na początku marca, żeby przestać 
skupiać się na temacie wirusa, napawającym 
ludzi strachem. Chodziło o to, aby Mediolan, 
który jest ekonomiczną stolicą Włoch, nadal 
zarabiał i tętnił życiem. Już po tygodniu całe 
Włochy przekonały się, jak wielkim błędem 
była ta decyzja. 

JG: Czy nie ma Pan teraz wrażenia deja 
vu?

AR: Zamiast deja vu wołałbym odczuwać 
jamais vu i uznać cały 2020 rok za koszmar, z 
którego za moment wybudzi się cala ludzkość.

JG: Proszę wyrazić Pana opinię – jako 
wnikliwego obserwatora całej sytuacji 
od samego początku – co według Pana 
przyniosą najbliższe miesiące?

AR: Ponieważ znaleźliśmy się w sytuacji 
bez precedensu, trudno prognozować, co 
przyniosą najbliższe miesiące. Na naszych 
oczach tworzy się historia, która zmienia za-
równo rzeczywistość polityczno-społeczną, 
jak i ekonomiczną. Bądźmy wiec odpowie-
dzialnymi świadkami tej historii, bo to od nas 
zależy, jaki kształt przybierze wspomniana 
rzeczywistość, w której nas już zabraknie.

Jak Państwo widzą, chińskie władze na-
tychmiastowo zareagowały na pojawienie się 
korona wirusa i podjęły starania, by zdusić 
epidemię w zarodku, jednak brak dostatecz-
nego nagłośnienia medialnego spowodował, 
iż przez ponad miesiąc spora ilość społeczeń-
stwa nie była zorientowana w powadze sytu-
acji, a dopiero 20 I br. wprowadzono w Chi-
nach stan wyjątkowy. 
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W Polsce mniej więcej od połowy stycznia 
pojawiały się informacje o kolejnych przypad-
kach zarażeń, ale było to dla nas coś bardzo 
jeszcze odległego. „Były to informacje doty-
czące jedynie Chin. Wtedy epidemia nie wy-
dawała się być dla nas zagrożeniem. Mimo to 
zastanawialiśmy się jak sytuacja może się roz-
winąć, zaczęliśmy opracowywać plan na przy-
jęcie pierwszego pacjenta.” – przyznaje Pani 
Dorota Gmerczyńska. Bardzo podobnie wy-
powiada się Pani Ilona Zawisza: „Co wówczas 
myśleliśmy? Głównie, że to nie dotyczy nasze-

go kraju, a tym bardziej naszego Szpitala – 
przecież to inny kontynent. Nikt na początku 
nie myślał, że epidemia rozprzestrzeni się na 
cały świat. Potem pojawiły się doniesienia o 
zachorowaniach w Europie. Szybka transmi-
sja wirusa skłaniała do coraz większego zain-
teresowania sytuacją, specjaliści informowali 
o realnym zagrożeniu i konieczności przygo-
towywania się do pojawienia się zachorowań 
w Polsce. Wiedzieliśmy już, że jest to tylko 
kwestia czasu i musimy rozpocząć przygoto-
wania do przyjęcia pacjentów zakażonych.” 

Arek Rataj

Dorota Gmerczyńska

Dorota Patyk

Ilona Zawisza
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Niestety, niewiele osób przejawiało tak prag-
matyczne podejście do tematu koronawirusa, 
a spora część ludzi wręcz lekceważyła wszel-
kie ostrzeżenia. Świat bawił się w najlepsze, 
a koronawirus powoli się panoszył, po cichu 
przygotowując sobie grunt. 

Rząd polski zareagował na doniesienia o 
szerzącej się epidemii m. in. poprzez utwo-
rzenie szpitali tzw. jednoimiennych. Jednym z 
nich był szpital MEGREZ w Tychach.

„W dniu 28 lutego 2020 Decyzją Wojewo-
dy Śląskiego na Szpital MEGREZ został nało-
żony obowiązek pozostawania w stanie pod-
wyższonej gotowości w celu przyjęcia osób 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z 
powodu zakażenia nowym koronawirusem. 
Decyzja była objęta rygorem natychmiasto-
wej wykonalności. Rozpoczęły się intensywne 
przygotowania. Oprócz Oddziału Obserwacyj-
no – Zakaźnego do zabezpieczenia pacjen-
tów z COVID-19 został również wyznaczony 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii, potem Trakt Porodowy Oddzia-
łu Ginekologiczno – Położniczego 
z Pododdziałem Ginekologii Onko-
logicznej. Na początku odwołanie 
planowanych przyjęć do zabiegów 
operacyjnych, wypisywanie pacjen-
tów niewymagających bezwzględnej 
dalszej hospitalizacji, przygotowanie 
Sali Porodowej, Bloku Operacyjnego 
na konieczność wykonania zabiegu 
operacyjnego u pacjenta z podej-
rzeniem zakażenia wirusem SARS-
-CoV-2. Wprowadzaliśmy pierwsze 
procedury w oparciu o rekomendacje 
towarzystw i epidemiologów, które 
były na bieżąco aktualizowane, roz-
poczęły się szkolenia personelu oraz 
budowa stref buforowych przed każ-
dym z oddziałów. Pracowaliśmy od 
rana do późnych godzin nocnych” – 
wspomina Pani Ilona Zawisza. 

Reakcja polskich władz
By jak najbardziej ograniczyć 

rozprzestrzenianie się epidemii, w 
krótkim czasie wprowadzone zostały 
obostrzenia, do których musiało za-
stosować się całe społeczeństwo: za-
mknięto granice, zakazano spotkań 
i zgromadzeń, nałożono obowiązek 
noszenia maseczek ochronnych, 
zamknięto szkoły i placówki eduka-

cyjno-kulturalne, wprowadzono nowe zasady 
poruszania się po ulicach, a osoby przybyłe 
z zagranicy poddawane były obowiązkowej 
14-dniowej kwarantannie. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że cała Polska zamarła i 
wstrzymała oddech oczekując na upragnioną 
wiadomość: „Już po wszystkim”. Wiadomość, 
która nie nadeszła…

Konieczne stało się wypracowanie nowych 
standardów higieny, które pozwoliłyby na 
bezpieczne funkcjonowanie. Również w pod-
miotach leczniczych wzmożony został reżim 
sanitarny, np. w szpitalu w Chorzowie, o czym 
wspomina Pani Dorota Gmerczyńska: „Wpro-
wadzone są zasady bezpieczeństwa uwzględ-
niające bezpieczne procedury opieki nad pa-
cjentem, postępowania ze sprzętem ostrym, 
odkażania powierzchni i sprzętu oraz właści-
wego postępowania z zabrudzoną pościelą i 
odpadami, a także wykonywania procesu dia-
gnostycznego w laboratorium zgodnie z zale-
ceniami konsultantów.

Przestrzegane są zasady bezpieczeństwa, 
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stosujemy środki ochrony osobistej. Procedu-
ry, jak i przed koronawirusem, to przestrze-
ganie podstawowych zasad higieny, mycia 
rąk, stosowania się do koniecznych ograni-
czeń. Stosowanie sprzętu zgodnie z normą 
EN 14126. Dysponujemy wystarczającą liczbą 
środków ochrony. Przeprowadzane są szkole-
nia personelu dotyczące zasad postępowania 
z pacjentem w przypadku podejrzenia zaka-
żenia koronawirusem Sars-Cov-2. Dokładne 
mycie i odkażanie sprzętów przez personel 
sprzątający. Przemieszczanie się personelu w 
obrębie szpitala zostało ograniczone do ko-
niecznego minimum”. „Szpitale jednoimienne 
musiały całkowicie zreorganizować obowią-

zujące dotychczas zasady funkcjonowania. 
W Megrez stworzyliśmy specjalnie oznaczo-
ną drogę dojazdową, początkowo do Głównej 
Izby Przyjęć, przed szpitalem zostały rozsta-
wione namioty, zakupiliśmy dodatkowe urzą-
dzenia do dekontaminacji pomieszczeń, ko-
morę do transportu osób w izolacji i w ciągu 
miesiąca wykonana została instalacja tlenowa 
obejmująca 300 łóżek” - mówi Pani Zawisza.

Niestety, pomimo tylu środków bezpie-
czeństwa, COVID-19 nie ustępował i wzrasta-
ła liczba zarażonych. Na pierwszej linii frontu 
w walce z koronawirusem znaleźli się lekarze, 
pielęgniarki, położne oraz reszta personelu 
medycznego, jak i administracyjnego podmio-
tów medycznych.

Człowiek człowiekowi wilkiem? NIE!
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wszy-

scy uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy 
w wojnie z niewidzialnym wrogiem, a moż-
liwości jego zwalczania są na chwilę obecną 
mocno ograniczone. Dlatego tak ważne jest 
wzajemne wsparcie oraz okazywanie sobie 
zwykłej ludzkiej życzliwości oraz wdzięczno-
ści tym, którzy narażają swoje życie i zdrowie 
dla osób będących pod ich opieką. Pani Dorota 
Patyk wspomina, iż „[…] z początku, jeszcze 
w kwietniu, społeczeństwo było nam bardzo 
przychylne i wspierało nas poprzez dostarcza-
nie do szpitala dodatkowych posiłków, wody 
– byli sponsorzy. Później sytuacja się zmieniła 
i na przełomie maja, czerwca i lipca wspar-
cie było dużo mniejsze.” Z przykrością należy 
zauważyć, że część osób zniechęconych i nie 
dających sobie rady z sytuacją, zaczęła ata-
kować personel medyczny, upatrując w nich 
„roznosicieli zarazy”, jednak zdecydowana 
większość okazuje wsparcie „medykom”, nie 

Namiot przed szpitalem
Komora izolacyjna transportowa do przewozu 
pacjenta. Szpital Megrez w Tychach

Środki ochrony osobistej



22

Praca w kombinezonie ochronnym

Strefa tzw. brudna

Personel medyczny w odzieży ochronnej

Przygotowania do dyżuru w strefie czystej

Praca na odziale zakaźnym

Przygotowania do dyżuru
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tylko poprzez przekazywanie im darów, ale 
też organizując pomoc w postaci opieki nad 
ich dziećmi podczas dyżurów, czy darmowych 
korepetycji dla uczniów.

Równie ważna jest też wzajemna pomoc 
pracowników podmiotów leczniczych, zwłasz-
cza tych, którzy opiekują się chorymi na CO-
VID-19. Konieczność zjednoczenia sił przed 
wspólnym wrogiem sprawiła, że pracowni-
cy podmiotów medycznych zintegrowali się i 
przestali być dla siebie anonimowi. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że personel musi być bar-
dzo elastyczny (szczególnie, gdy dochodzi do 
przypadku zarażenia wirusem wśród człon-
ków zespołu), bo część osób zrezygnowała 
z pracy, bądź została skierowana do innych 
placówek nakazem Wojewody Śląskiego. O 
tym, jak ciężko było dostosować się do ta-
kiej decyzji, opowiedziała Pani Dorota Patyk: 
„W Wielki Piątek (10 IV 2020) w godzinach 
przedpołudniowych dostałam nakaz wręczony 
przez policję – Nakaz od Wojewody Śląskiego. 
Decyzją nr 29/2020 Wojewody Śląskiego w 
dniu 14.04.2020 zostałam skierowana do pra-

cy w zwalczaniu epidemii na okres od 14.04.-
14.07.2020r. w podmiocie leczniczym Szpital 
Rejonowy w Raciborzu im. Józefa Rostka. By-
łam po ciężkim dyżurze, mąż mnie obudził. 
Na początku do mnie nie dotarło, o co chodzi. 
Mąż powiedział: <<Dorka, trzy miesiące nie 
będziemy się widzieć>>. Przeczytałam nakaz, 
łezka zakręciła mi się w oku, miałam gulę w 
gardle, popłakałam się. Moje święta wielka-
nocne spędziłam na prasowaniu i pakowaniu 
się. W niedzielę wzięłam urlop na żądanie, by 
spędzić jeszcze trochę czasu z rodziną. Mój 
mąż – emerytowany strażak – powiedział do 
mnie: <<Uważam, Dorka, że trzeba jechać i 
pomóc pracującym tam ludziom i personelowi, 
bo jeśli nasz syn by zachorował i potrzebował 
profesjonalnej opieki, a wszyscy by się odwo-
łali od Decyzji Wojewody, to jakby to wygląda-
ło?>>. W tej historii widać, z czym musi mie-
rzyć się ochrona zdrowia, jak również, czym 
jest prawdziwe bohaterstwo…

Wyżyny człowieczeństwa
Pielęgniarki i położne, jak i cały personel 

medyczny mający kontakt z pacjentami za-
rażonymi, bądź podejrzanymi o 
zarażenie, każdego dnia zmu-
szony jest nie tylko do ciężkiej 
i wymagającej pracy, ale przede 
wszystkim do walki z własnym 
strachem i własnymi słabościa-
mi. Pani Dorota Patyk wspomina 
o konieczności natychmiastowe-
go przyswajania nowej wiedzy 
np. nt. leków i ich zamienników 
(można powiedzieć, że cały per-
sonel musiał przekwalifikować 
się na zakaźników), a także o 
trudach i stresie związanym z 
pracą na oddziale zakaźnym, na 
którym znajdowało się 29 zaję-
tych przez chorych łóżek. Dyżu-
ry trwały po 12 godzin, a środki 
ostrożności zmuszały personel 
do zakładania kombinezonu, 
gogli, przyłbicy, maski, 3 par 
rękawiczek, ochraniaczy i far-
tucha jednorazowego, a całość 
uszczelniały samoprzylepne ta-
śmy. Wyglądem przypomina to 
kombinezon astronautów NASA. 
Pierwsza myśl, jaka przychodzi 
do głowy to: czy w tej odzieży 
ochronnej da się w ogóle oddy-
chać, nie mówiąc już o porusza-
niu się? Pani Patyk przyznaje, 
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iż zdarzało się, że pielęgniarki słabły podczas 
dyżurów, gdy pełny ekwipunek trzeba było 
nosić stale przez 4 godziny. Jednak wszyst-
kie moje rozmówczynie zgodnie twierdzą, iż 
najgorszy jest strach przed nieznanym oraz 
przed przeniesieniem wirusa na najbliższych, 
zwłaszcza tych, którzy są w podeszłym wieku. 
Można tego uniknąć przestrzegając zasad hi-
gieny, jak też nosząc odzież ochronną. 

Do OIPiP w Katowicach dochodziły sygna-
ły, iż mniejsze podmioty lecznicze (niebędące 
szpitalami) mają problemy ze zdobywaniem 
wymaganych środków ochronnych, szczegól-
nie w pierwszych miesiącach epidemii, nato-
miast szpitale otrzymywały i nadal otrzymują 
wsparcie ze strony instytucji rządowych, co 
pozwala im na zakupy środków ochrony indy-
widualnej, jak również różnego rodzaju sprzę-
tów, np. respiratorów. Niestety, ilość zużywa-
nych maseczek, rękawiczek itp. jest ogromna, 
dlatego konieczne jest ich systematyczne 
uzupełnianie, bo tylko w ten sposób można 
walczyć z wirusem.

OIPiP w Katowicach od maja wydaje środki 
ochrony osobistej (w postaci przyłbic, masek 
ochronnych, płynów do dezynfekcji, rękawi-
czek, fartuchów ochronnych i in.) dla pielę-
gniarek i położnych. Jest to jedna z form po-
mocy dla Członków Okręgowej Izby. ORPiP w 
Katowicach podjęła szereg uchwał mających 
na celu wsparcie pielęgniarek i położnych w 
trudnym czasie pandemii. Szczegóły znajdą 
Państwo w artykule wstępnym niniejszego 
Biuletynu, jak i na stronie internetowej OIPiP 
w Katowicach.

Podstępny wróg
Był taki moment na przełomie marca i 

kwietnia br., w którym mogło się wydawać, że 
epidemia w Polsce jest pod kontrolą. Ilość osób 
zarażonych SARS-CoV-2, a także tych, którzy 
zmarli wskutek COVID-19 – w porównaniu do 
innych krajów Unii Europejskiej, była rzeczy-
wiście niewielka, co utrzymywało się jeszcze w 
maju br. Wówczas – społeczeństwo zmęczone 
przestrzeganiem rządowych obostrzeń – za-
częło się niecierpliwić i coraz częściej do gło-
su dochodziły teorie, jakoby koronawirus był 
mniej groźny, niż zwykła grypa. Władze stop-
niowo eliminowały kolejne nakazy i zakazy, za-
lecając jednak ostrożność i przestrzeganie za-
sad higieny. Dla znacznej części społeczeństwa 
oznaczało to niestety całkowite rozluźnienie i 
powrót do życia sprzed epidemii. 

Wiele osób otwarcie lekceważyło i nadal 

lekceważy obowiązek zasłaniania twarzy w 
sklepach, czy komunikacji miejskiej, środ-
ki do dezynfekcji przestały być artykułami 
pierwszej potrzeby, a nadmorskie kurorty 
zapełniły się wczasowiczami. Można odnieść 
wrażenie, że żadnej pandemii nie ma, a ludzi 
„paradujących” w maskach po ulicach – uznać 
za nieszkodliwych dziwaków. Jeszcze niedaw-
no Premier Mateusz Morawiecki twierdził, iż 
epidemia jest w odwrocie, z czym zgodził się 
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski [wypo-
wiedź z dn. 08.07.2020r. – WP Newsroom]. 
Dziś mówimy o drugiej fali, która według nie-
których ma nastąpić jesienią. Tymczasem, 
można stwierdzić, że z „drugą falą” mamy do 
czynienia już teraz, co potwierdza Pani Patyk: 
„Uważam, że już się zaczyna druga fala, oby 
do jesieni nie było gorzej. Społeczeństwo już 
tak się nie stosuje do obostrzeń. Jadąc komu-
nikacją miejską obserwuję, że większość ludzi 
ma maski założone poniżej nosa. Należy się 
cieszyć, że jest mniej zgonów, ale faktem jest 
to, że mamy więcej zakażeń.”, potwierdza to 
również Pani Dorota Gmerczyńska: „Od po-
czątku lipca notujemy w Polsce wyraźny i sta-
ły wzrost ilości nowych zakażeń. Tym samym 
stwierdzenia Ministra Zdrowia, że koronawirus 
jest w odwrocie należy uznać za przedwcze-
sne”. Pani Ilona Zawisza twierdzi, iż szpitale 
jednoimienne cały czas przyjmują pacjentów 
i  wyraziła nadzieję, iż większa ilość zakażeń 
nie spowoduje nagłego wzrostu ilości pacjen-
tów wymagających hospitalizacji i intensyw-
nej terapii. Mamy do czynienia z identyczną 
sytuacją, jaka miała miejsce we Włoszech,  
a o której wspominał Pan Arek Rataj – o epi-
demii, której niby nie ma, a jednak jest.

Nowa codzienność
Nie da się ukryć, że korona wirus nie tylko 

zmienił oblicze świata, ale przede wszystkim 
znacząca wpłynął na naszą codzienność. Na-
wet osoby, które uważają, że SARS-CoV-2 nie 
stanowi już zagrożenia, muszą stosować się 
do obostrzeń rządowych. Natomiast ci, którzy 
zdają sobie sprawę z jak podstępnym wrogiem 
musimy się mierzyć, starają się dostosować 
do nowych standardów, by chronić zarówno 
siebie, jak i najbliższych. Bardzo zgrabnie 
podsumowała to Pani Gmerczyńska: „Korona-
wirus zmienił nieodwracalnie oblicze naszego 
świata. To lekcja dla wszystkich, a im szyb-
ciej wyciągniemy z niej wnioski, tym lepiej. 
Musimy się przygotować na to, że w naszej 
rzeczywistości rozpoczęły się zmiany, które 
nieodwracalnie zmieniają nasze życie. Wirus 
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stał się częścią naszego życia. Jest obecny w 
pracy, w parku, w domu.” Z kolei Pani Patyk 
otwarcie przyznaje, że przez wzgląd na swój 
zawód musi być ostrożniejsza, niż inni, dlate-
go m. in. ograniczyła kontakty z rodzicami i 
teściami ze względu na ich podeszły wiek, nie 
organizuje dużych spotkań, ani też w takich 
nie uczestniczy. Niestety, zdarzało się też, że 
znajomi i przyjaciele, a nawet rodzina zaprze-
stają kontaktów z osobami pracującymi przy 
osobach zarażonych koronawirusem. 

Faktem jest to, iż z biegiem czasu na-
uczyliśmy się lepiej przestrzegać standar-
dów higieny i dbać o swoje bezpieczeństwo. 
Personel medyczny nabrał doświadczenia w 
opiece nad pacjentami chorującymi na CO-
VID-19, a szpitale zostały przystosowane do 
przyjęcia osób zakażonych. Niemniej, nasze 
życie zostało znacznie utrudnione, czynno-
ści wykonywane do tej pory niemal rutyno-
wo, wymagają głębokiej analizy. Nic nie jest 
takie, jakim było przed koronawirusem i do 
czasu, aż nie zostanie wynaleziona szczepion-
ka na SARS-CoV-2, czy leki na COVID-19, 
małe są szanse na powrót do życia sprzed 
pandemii. „Trudno chyba znaleźć zmiany na 
lepsze. Praca i codzienne życie stały się bar-
dziej skomplikowane z uwagi na konieczność 
zachowania środków ostrożności. Pomimo 
ich zachowania stale żyjemy w poczuciu za-
grożenia zakażeniem. Wyjście na zakupy, do 
restauracji, wyjazd na wycieczkę jest teraz 
złożonym, wymagającym rozwagi przedsię-
wzięciem.” – mówi Pani Dorota Gmerczyńska 
– „W ten sposób żyjemy w stresie już bli-
sko pół roku, co wyczerpuje psychicznie.  
A końca nie widać…” – dodaje smutno. 

Biorąc też pod uwagę rosnącą w Polsce  
i na świecie liczbę zakażeń można mnie-
mać, że najbliższe miesiące nie będą łatwe 
dla nikogo, a zwłaszcza dla personelu me-
dycznego w tym pielęgniarek i położnych. 
To właśnie ochrona zdrowia w pierwszej 
kolejności mierzy się i będzie się mierzyć 
ze skutkami decyzji, które teraz przycho-
dzi nam podejmować. Można śmiało po-
wiedzieć, iż pracownicy medyczni są bo-
haterami obecnej sytuacji. Bohaterami, 
którzy przez kombinezony nie mają twarzy  
i często pozostają bezimienni, a którzy mimo 
to ze wszystkich sił walczą o zdrowie i ży-
cie ludzkie za co należą się Państwu ogrom-
ne podziękowania i wyrazy wdzięczności.  
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć  
o 315 pielęgniarkach i położnych z OIPiP  

w Katowicach, które zaraziły się koronawi-
rusem. Jedną z nich jest Pani Dorota Patyk,  
która nie tylko pokonała COVID-19, ale też 
znalazła w sobie siłę, by wrócić do pracy  
w Szpitalu w Raciborzu, do której została 
skierowana. 

Niestety, Pani Dorota Gołuchowska – Pie-
lęgniarka Oddziałowa Oddziału Opieki Palia-
tywnej w Szpitalu Powiatowym Zawierciu, 
przegrała walką z koronawirusem i 5 V br. 
odeszła na wieczny dyżur. Do ostatnich chwil, 
zawód pielęgniarki traktowała nie tylko jako 
pracę, ale przede wszystkim powołanie. Pani  
Gołuchowska była prawdziwą bohaterką. Bo 
być bohaterem przez chwilę jest łatwo. Ale 
prawdziwą sztuką jest być bohaterem każde-
go dnia – mimo strachu i ryzyka.

„Pielęgniarka Dorota Patyk składa serdecz- 
ne podziękowania dla swojej przyjaciółki Ani 
oraz całego personelu pielęgniarskiego oraz 
personelu administracyjnego Szpitala Re-
jonowego w Raciborzu za okazane wsparcie 
i troskę podczas jej pracy w Szpitalu w Raci-
borzu, a także w trakcie walki z COVID-19. 
Państwa życzliwość i słowa otuchy pomogły 
pani Patyk przezwyciężyć chorobę i dały siły 
do dalszej pracy na rzecz pacjentów i cho-
rych.”

Podziękowania dla medyków od dzieci
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System kształcenia pielęgniarek i położnych  
w Wielkiej Brytanii 

 część III  
mgr Hanna Dobrowolska

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania  
w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                                           

Zawód pielęgniarki i położnej wymaga ustawicznego kształcenia i doskonalenia. 
Pielęgniarka i położna to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje potwierdzone od-
powiednimi dokumentami. W poprzednich wydaniach biuletynu przedstawiłam system 
kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Unii Europejskiej (Danii, Niemczech, Ho-
landii) oraz Norwegii. Ostatnia część dotyczyć będzie edukacji pielęgniarek i położnych 
 w Wielkiej Brytanii.

Pielęgniarstwo oraz położnictwo w Anglii ma 
wieloletnią tradycję. Pomimo, iż są to dwa róż-
ne zawody duża grupa osób posiada kwalifika-
cje z obydwóch dziedzin. Uzyskanie uprawnień 
pielęgniarki lub położnej poprzedza zintegro-
wany, praktyczno-teoretyczny system kształ-
cenia. Takie wykształcenie uzyskać można na 
uniwersytecie albo w innych jednostkach tak 
zwanych higher eductaion na poziomie degree 
i diploma w Anglii (w Walii, Szkocji oraz Irlandii 
Północnej tylko degree). 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych 
placówkach, takich jak szpitale, czy ośrodki 
społeczne. Ponadto Wielka Brytania gwarantu-
je szerokie możliwości  kształcenia na pozio-
mie postgraduate (podyplomowym) w różnych 
dziedzinach pielęgniarstwa, pielęgniarstwa kli-
nicznego oraz organizacji pracy pielęgniarskiej. 
Osoby, zainteresowane karierą naukową mogą 
skorzystać z oferty Master’s i PhD (studia dok-
toranckie), tymczasem praktyczne i bazujące 
bardziej na pracy klinicznej projekty kształce-
nia porejestracyjnego dostępne są w szerokim 
wyborze specjalizacji klinicznych.

Wykształcenie pielęgniarskie w Wielkiej 
Brytanii można zdobyć na uniwersytetach 
lub w innych wyższych uczelniach na pozio-
mie licencjackim lub magisterskim. System 
kształcenia jest dość zróżnicowany z uwagi, 
iż każda uczelnia indywidualnie koordynu-
je proces nauczania w zawodzie pielęgniarki. 
Naukę rozpocząć można bezpośrednio po ma-
turze. Niektóre uczelnie praktykują również 
przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych 
 z kandydatami. W Wielkiej Brytanii dość popu-

larne jest również podejmowanie kształcenia 
na poziomie studiów wyższych przez osoby w 
wieku powyżej 40 lat. Cudzoziemcy planują-
cy studiować w Wielkiej Brytanii muszą wyka-
zać się znajomością języka angielskiego, przy 
czym większość uniwersytetów honoruje jedy-
nie egzaminy IELTS (International English Lan-
guage Testing System). 

Pielęgniarstwo w Wielkiej Brytanii zalicza 
się do tzw. kluczowych zawodów, obok kształ-
cenia nauczycieli, pracowników socjalnych, po-
licjantów itp. Daje to możliwość  studiowania 
na koszt państwa. Większość pozostałych kie-
runków jest płatna. Studia pielęgniarskie trwa-
ją 3 lata, i kończą się uzyskaniem tytułu Ba-
chelor Degree. Jest to  odpowiednik polskiego 
licencjata. W ramach kształcenia dostępne są 
3 specjalności: pielęgniarstwo ogólne – doro-
słych, pielęgniarstwo pediatryczne i pielęgniar-
stwo psychiatryczne. Niektóre uczelnie prowa-
dzą również dodatkową czwartą specjalność,  
opieka pielęgniarska nad osobami umysło-
wo niesprawnymi. Położnictwo, podobnie jak  
w Polsce, stanowi odrębny kierunek studiów 
medycznych. 

Podczas studiów pielęgniarskich student re-
alizuje treści teoretyczny oraz  odbywa prakty-
ki w szpitalach i przychodniach. Zajęcia prak-
tyczne zaczynają się na drugim roku studiów. 
Studenci odbywają 3-4 praktyki rocznie trwa-
jące od 4 do 6 tygodni. Student samodzielnie 
zobowiązany jest starać się o przyjęcie na wy-
brany oddział w celu odbycia praktyki. Musi 
zrealizować zajęcia na oddziałach: wewnętrz-
nym, zabiegowym, intensywnej terapii oraz 
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odbyć praktykę w środowisku pacjenta. Stu-
dent sam wybiera specjalizację oddziału, która  
jest zgodna z jego zainteresowaniami, uczelnia 
nie narzuca sztywnych norm w tym zakresie. 
Podczas zajęć praktycznych każdy uczeń ma 
swojego opiekuna, który nadzoruje realizację 
takich czynności jak: wykonywanie iniekcji, 
zakładanie opatrunków, cewnikowanie, pobie-
ranie materiału do badań, pielęgnacja chore-
go, podłączanie kroplówek itp. Na zakończenie 
praktyki opiekun zobowiązany jest ocenić pra-
cę ucznia na oddziale. Oceniana jest wiedza, 
komunikowanie się z pacjentami, komunikacja 
z innymi pracownikami, punktualność, oraz 
przykładanie się do pracy. Zaliczenie praktyki 
gwarantuje uzyskanie minimum 40% pozy-
tywnych ocen. 

W przypadku pielęgniarstwa psychiatryczne-
go studenci odbywają praktykę tylko na oddzia-
łach psychiatrycznych. Po trzech latach nauki, 
studia kończą się obroną pracy licencjackiej. 
 W Wielkiej Brytanii dopuszczono studia pielę-
gniarskie w trybie 5-letnim. Odpowiadają one 
trzyletnim studiom licencjackim, ale nauka trwa 
5 lat. Dają one możliwość pogodzenia obowiąz-
ków rodzinnych oraz pracy ze studiowaniem.  
Obrona pracy licencjackiej daje absolwentom 
możliwość rejestracji w NMC (Nursing and 
Midwifery Council - NMC) Angielskiej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych. NMC nadaje upraw-
nienia do wykonywania tych zawodów, re-
guluje zasady oraz określa standardy pracy 
 i kształcenia przed - i podyplomowego. Po-
nadto NMC odpowiada za jakość wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej, zapewnienie 
bezpiecznej opieki, rozpatrywanie skarg pa-
cjentów i pracodawców oraz wyciąganie kon-
sekwencji w stosunku do zarejestrowanych 
osób. Najcięższą konsekwencją jest odebranie 
numeru PIN (personal identification number), 
czyli prawa wykonywania zawodu. W Anglii 
przerwa w wykonywaniu zawodu jest również 
kontrolowana przez Izby Pielęgniarskie. Już 
po 2 latach przerwy w pracy zawodowej pie-
lęgniarka lub położna zobowiązana jest ukoń-
czyć kurs wznawiający, który umożliwia po-
wrót do zawodu.  Takie rozwiązanie pozwala 
uniknąć błędów i podążać za rozwojem medy-
cyny. Warto dodać, że w Polsce dopiero okres 
5-ciu lat niewykonywania zawodu określany 
jest jako przerwa.

W Wielkiej Brytanii pierwszy rok pracy ab-
solwenta studiów pielęgniarskich to głównie 
doszkalanie na podstawowych kursach we-
wnątrzszpitalnych, takich jak przekładania i 
transport chorego, kurs pielęgnacji chorego, 
kurs pierwszej pomocy. Młoda pielęgniarka czy 
pielęgniarz (junior) bez szkolenia nie może po-
dawać nawet leków doustnych. Może to zrobić 
tylko pod okiem wyznaczonego opiekuna. Do-

piero rok pracy pod nadzorem oraz uzyskanie 
pozytywnej opinii opiekuna gwarantuje samo-
dzielność w opiece nad pacjentami. Podobny 
schemat obowiązuje w Anglii nie tylko w sto-
sunku do absolwentów studiów ale również 
pielęgniarek podejmujących pracę w nowym 
miejscu czy oddziale. Wszystkie czynności 
pielęgniarskie typu: podawanie leków, pobie-
ranie materiału do badań oraz wszelkie inne 
inwazyjne procedury wykonuje się zgodnie z 
obowiązującymi w danym szpitale standarda-
mi. Aby uzyskać awans na starszego (senio-
ra), młodszy pielęgniarz musi pracować przez 
2 lata. Natomiast starszy pielęgniarz po 2 la-
tach pracy zawodowej może ubiegać się o tytuł 
managera oddziału, którego odpowiednikiem 
w Polsce jest stanowisko oddziałowej albo na-
czelnej pielęgniarki. Pielęgniarki w Anglii mają 
dużą możliwość podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych na szeroko dostępnych kursach do-
szkalających oraz specjalizacjach. Ogromne 
wsparcie w tym zakresie gwarantują praco-
dawcy. Kolejnym krokiem w rozwoju zawodo-
wym pielęgniarki może być podjęcie studiów 
magisterskich, które prowadzone są modułowo 
 i trwają od 2 do 5 lat. Studia, niezależnie od 
trybu, są odpłatne. Jednak bardzo szybko in-
westycja w nie się zwraca w związku z moż-
liwościami jakie dają. Studia magisterskie są 
studiami specjalistycznymi, kształcącymi do 
wykonywania wąskiej specjalizacji pielęgniar-
skiej i można je podjąć po roku stażu pracy 
w zawodzie. Absolwenci studiów magister-
skich nie są przypisani do konkretnego od-
działu,  pracują najczęściej jako konsultanci, 
doradzają personelowi jak najlepiej sprawo-
wać opiekę, przeprowadzają też specjalistycz-
ne zabiegi, a także przepisują niektóre leki. 
Jako pracownicy szpitala są wzywani przez 
pielęgniarki w razie potrzeby. Konsultacja 
pielęgniarska często poprzedza konsultację 
lekarską. Pielęgniarka specjalista ma duże 
uprawnienia, decyduje o koniczności wezwania 
lekarza lub sama podejmuje określone pro-
cedury medyczne. Ma to miejsce szczególnie  
w przypadku chorób przewlekłych, gdzie pie-
lęgniarscy specjaliści sami ustalają np. dawki 
insuliny u chorych z cukrzycą, czy dawki leków 
wziewnych w astmie. Możliwość awansu zawo-
dowego i samodzielności zawodowej jest dużą 
motywacją nie tylko dla młodych osób ale i dłu-
żej pracujących, którym oferuje perspektywę 
dalszego rozwoju. W Wielkiej Brytanii istnieje 
również możliwość pracy naukowej, uzyska-
nia tytułu doktora w dziedzinie pielęgniarstwa,  
a od 1970 roku – również profesora.

Praca w całości została zamieszczona w czasopiśmie na-
ukowym: „Pielęgniarstwo Specjalistyczne” nr 1/ 2020 
Literatura u autora
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Problematyczność stosowania leków OTC  
przez pacjentów

Mgr piel. Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Równoczesne stosowanie dużej ilości leków, mogących wchodzić ze sobą w szko-
dliwe interakcje, czyli polipragmazja, przede wszystkim kojarzone jest z pacjentem 
geriatrycznym. Jednak zjawisko to coraz częściej zaczyna dotykać także ludzi w coraz 
młodszym wieku, teoretycznie zdrowych i nie wymagających długotrwałego leczenia 
farmakologicznego. Stan ten jest spowodowany nadmiernym stosowaniem leków oraz 
preparatów medycznych z grupy OTC (z ang. over the counter – dosłownie z ponad 
lady), czyli dostępnych bez recepty.

Do 1993r. w Polsce istniał zakaz reklamowa-
nia leków i preparatów medycznych. Dostęp-
ne były one tylko w aptekach i sprzedawane 
po konsultacji z farmaceutą. Po 1993r. zakaz 
ten został zniesiony a leki z grupy OTC stały 
się ogólno dostępne dla każdego obywatela, 
bez względu na jego wiek. Dopiero w 2002r. 
wprowadzono dokładne regulacje dotyczące 
publicznego reklamowania preparatów z grupy 
OTC a od 2003r – producent został zobowiąza-
ny o zamieszczaniu informacji o konieczności 
zapoznania się z ulotką informacyjną dołączo-
ną do opakowania.

Dostępność do leków z grupy OTC jest ści-
śle związana z  wytycznymi WHO odnośnie 
samoleczenia, czyli używania lekarstw przez 
konsumenta w leczeniu chorób lub objawów 
rozpoznanych samodzielnie. W praktyce okre-
ślenie to zawiera również leczenie wzajemne 
przez członków rodziny lub przyjaciół, szcze-
gólnie gdy leczone jest dziecko. Trend został 
zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych 
wraz z rozwojem mody na zdrowy styl życia 
oraz kształtowaniem się aktywnej i świado-
mej postawy pacjenta w zakresie leczenia i 
profilaktyki. Tym samym nastąpił gwałtowny 
wzrost zainteresowania lekami OTC, a co za 
tym idzie powszechność ich stosowania, nawet 
przy najmniejszych dolegliwościach, bądź też 
profilaktycznie, w celu zapobiegnięcia powsta-
waniu niedoborów witaminowych i mineral-

nych. Skutkiem takiego podejścia jest z jednej 
strony wzrost samoświadomości pacjenta na 
temat stanu własnego zdrowia, z drugiej zaś 
– ryzyko przedawkowania preparatów dostęp-
nych bez recepty, ich kumulacji w organiźmie 
oraz wchodzenia w interakcję z lekami przepi-
sywanymi na receptę (szczególnie dotyczy to 
pacjentów kardiologicznych i onkologicznych).

Leki OTC są łatwo dostępne. Można je kupić 
nie tylko w aptece ale także na stacji benzy-
nowej, w drogerii czy galerii handlowej. Przez 
to pacjenci bardzo często nie traktują je jak 
lekarstwa (dotyczy to przede wszystkim su-
plementów diety i preparatów witaminowych), 
bądź też wychodzą z mylnego założenia, że 
skoro dany lek przeciwbólowy jest tak łatwo 
dostępny, to znaczy, że jest zupełnie bezpiecz-
ny. 

Badania CBOS z 2016r. wykazały, że:
Leki dostępne bez recepty i suplementy 

diety stosowało prawie 89% badanych osób 
dorosłych. Najczęściej wskazywano leki prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne (68%) oraz ła-
godzące objawy przeziębienia i grypy (68%). 
Dodatkowo równocześnie 52% przyjmowało 
także preparaty witaminowe i mineralne oraz 
podnoszące odporność organizmu, zaś 27% - 
leki łagodzące dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego;

21% respondentów stosowało leki na po-
prawę samopoczucia i ułatwiające radzenie 

Ryc. 1 Elementy procesu samoleczenia
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sobie ze stresem bez konsultacji z lekarzem, 
30% wcześniej rozmawiało na ten temat z le-
karzem POZ a 29% podało, że korzystało w 
takich sytuacjach z niefarmakologicznych, do-
mowych metod.

Przed zastosowaniem nowego leku z grupy 
OTC tylko 28% zawsze konsultowało się z leka-
rzem, zaś 52% robiło to czasami (przy okazji), 
69% zawsze czytało ulotkę, podczas gdy 88% 
czasami, 7% zawsze sprawdzało informację i 
opinie na temat działania danego leku zaś 29% 
- tylko czasami. Pozostali respondenci przy-
znali, że nigdy nie wykonują w/w czynności;

Aż 22% uznało, że leki OTC są bezpieczne 
i nie mają negatywnego wpływu na organizm 
człowieka;

Aż 28% przyznało, że stosowało leki OTC w 
niewłaściwy sposób poprzez: zwiększanie za-
lecanej jednorazowej dawki lub stosując dłu-
żej niż jest to wskazane (20%), lekceważenie 

objawów ubocznych (9%), ignorowanie prze-
ciwskazań (8%), przyjmowanie leków z przy-
zwyczajenia, mimo braku wskazań do ich sto-
sowania (7%) oraz wbrew negatywnej opinii 
lekarza prowadzącego (4%).

Liczby te wskazują jak poważnym proble-
mem jest brak świadomości społecznej na te-
mat leków OTC. Pacjenci bardzo często trafiają 
do lekarza z niepokojącymi objawami, lecz nie 
kojarzą swojego stanu zdrowia z nowo stoso-
wanym lekiem OTC lub preparatami ziołowymi 
(ogólnie panuje przeświadczenie, że zioła są 
nieszkodliwe). Często też pytani o leczenie far-
makologiczne zatajają fakt samoleczenia. Nie 
jest to jednak wyraz złej woli. Po prostu dla 
wielu ludzi powyższe preparaty nie są postrze-
gane w kategorii leków.

Personel medyczny zbierając wywiad 
musi koniecznie zwrócić uwagę na dwie gru-
py preparatów farmakologicznych określa-

Produkt leczniczy (lek) Suplementy diety

Definicja Substancja lub mieszanina substan-
cji, posiadająca właściwości zapo-
biegania lub leczenia chorób. Poda-
wana w celu postawienia diagnozy 
lub przywrócenia, poprawienia lub 
modyfikacji fizjologicznych funkcji 
organizmu przez działanie farmako-
logiczne

Środek spożywczy, którego celem jest uzu-
pełnienie normalnej diety, będący skon-
centrowanym źródłem witamin, składników 
mineralnych lub innych, dostępny w posta-
ci kapsułek, tabletek, drażetek itp.

Informacje na 
opakowaniu

Nazwa produktu, w tym międzyna-
rodowa nazwa substancji czynnej 
oraz informacja o substancjach po-
mocniczych, moc produktu, postać 
farmaceutyczna, sposób stosowania 
i droga podania, informacja o wieku 
minimalnym, informacja w systemie 
Braille’a, nazwa producenta, numer 
pozwolenia na dopuszczenie do ob-
rotu, dane muszą być czytelne, zro-
zumiałe, dodatkowo w każdym opa-
kowaniu musi być ulotka w języku 
pacjenta.

Określenie suplement diety, nazwy skład-
ników odżywczych, dzienna zalecana por-
cja produktu, informacja. Że preparat nie 
zastępuje zbilansowanej diety, informacja 
o przechowywaniu z dala od dzieci, zawar-
tość witamin, minerałów i substancji od-
żywczych w przeliczeniu na zalecaną przez 
producenta dzienna porcję produktu. Nie 
ma obowiązku zamieszczania ulotki dla pa-
cjenta, informacji o interakcjach, przeciw-
skazaniach itp.

Reklama Nie może występować osoba koja-
rzona z zawodami medycznymi lub 
posiadająca ich atrybuty (biały far-
tuch, stetoskop, gabinet lekarski), 
nie może występować osoba publicz-
na (znana), przez 8 sekund musi 
brzmieć ostrzeżenie o konieczności 
zapoznania się z ulotką 

Mogą reklamować osoby kojarzone z zawo-
dami medycznymi, mogą występować oso-
by publiczne i znane (np. profesor w danej 
dziedzinie, celebryta), nie mówi się o prze-
ciwskazaniach, ewentualnych interakcjach, 
często wykorzystywane są nieistniejące 
stwierdzenia („standard farmaceutyczny”) 
lub diagnozy („kaszel palacza”)

Kontrola 
jakości

Każdy produkt jest badany pod 
względem bezpieczeństwa, jakości i 
skuteczności, do sprzedaży dopusz-
czane są tylko produkty które uzy-
skały pozwolenie Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych

Przy wprowadzaniu nowego produktu pro-
ducent podaje organom sanitarnym je-
dynie jego skład (droga tzw. Notyfikacji), 
skala rynku jest poza kontrolą Inspekcji 
Sanitarnej, brak ochrony konsumenta w 
przypadku działań niepożądanych
 

Tabela 1 Różnice między lekiem a suplementem diety



30

nych terminami: leki oraz suplementy diety. 
W pierwszej grupie zaliczane są wszystkie leki 
przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgo-
rączkowe, stosowane w celu łagodzenia obja-
wów grypy i przeziębienia, przeciwalergiczne, 
stosowane w dolegliwościach gastrycznych itp. 
W drugiej grupie występują wszystkie prepa-
raty witaminowe, mineralne (mieszane) oraz 
ziołowe.

Suplementy diety są bardzo popularnym 
preparatem kupowanym w Polsce. Według ra-

portu Komisji Europejskiej liczba substancji 
stosowanych do produkcji suplementów diety 
wynosi ok. 400, z czego 50 % rynku suple-
mentów diety w Unii Europejskiej stanowią wi-
taminy i składniki mineralne. W 2015r. Polacy 
wydali ok. 3,5 mld zł. na suplementy diety, do-
konując tym samym zakupu 190 mln. opako-
wań. Wg Komisji Europejskiej w latach 1997 
– 2005 rynek polski wzrósł o 219%, co sta-
nowiło najwyższy wzrost sprzedaży suplemen-
tów wśród krajów UE. Aktualnie zakłada się, 
że do końca 2020r. rozwój rynku suplementów 

będzie wynosił 8% rocznie. Wg firmy AC Nie-
lsen polski rynek leków OTC w obrocie poza 
aptecznym wynosił w 2016r. ok. 454 mln zł. 
Natomiast ,według szacunków PMR, segment 
leków OTC (sprzedaż apteczna i pozaaptecz-
na) wzrósł w 2018 r. o blisko 6%. Zakłada się, 
że rocznie Polacy zostawiają w sklepach ogól-
nodostępnych średnio 36 mln zł miesięcznie, 
co stanowi 45% sprzedaży leków przeciwbólo-
wych w Polsce. 

Sprawując opiekę 
nad pacjentem waż-
ne jest aby zwrócić 
uwagę jakie leki zle-
cone przez lekarza/y 
pacjent przyjmuje 
oraz jakie preparaty 
wprowadza samo-
dzielnie w ramach 
samoleczenia. Jest to 
ważne ze względu na 
możliwe niepożąda-
ne interakcje, które z 
kolei skutkują nawet 

stanami zagrożenia życia i zdrowia.
Możliwe interakcje leków z grupy OTC z le-

kami zlecanymi przez lekarza:

Duży problem stanowią preparaty witami-
nowe, mineralne i ziołowe. Wielu pacjentów 
postrzega je jako „cudowne” remedium na 
poprawę samopoczucia, wyglądu zewnętrzne-
go (skóra, włosy, paznokcie) czy wzmocnie-
nie odporności. Jednak ich nadmiar może być 
szkodliwy dla organizmu. Zaś współtowarzy-
szące temu objawy, zwłaszcza w początkowym 

Ryc. 2 Sprzedaż poza apteczna leków z grupy OTC w 2016r

NLPZ + inne leki Możliwy efekt interakcji 
+ NLPZ (w tym 

salicylany w dużych 
dawkach) 

Wzrost ryzyka tworzenia się wrzodów i krwawień z przewodu pokarmowego 

+ leki przeciwkrzepliwe Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

+ spirala      
wewnątrzmaciczna Zmniejszenie skuteczności działania spirali 

+ heparyna Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

+ lit Wzrost poziomu litu do stężeń toksycznych, dotyczy preparatów typu 
diclofenac, ketoprofen, indometacyna, fenylbutazon, piroxicam 

+ metotreksat Wzrost toksyczności hematologicznej, szczególnie przy dużych dawkach 
metotreksatu 

+ tiklopidyna Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

+ fenytoina Wzrost poziomu fenytoiny w surowicy krwi i wystąpienie objawów jej 
przedawkowania 

+ doustne leki p/
cukrzycowe Wzrost działania hipoglikemizującego pochodnych sulfonylomocznika 
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okresie, mylone są często z objawami innych 
schorzeń. Najczęściej pacjenci zgłaszają: bóle 
głowy, osłabienie, senność i zmęczenie, zabu-
rzenia funkcjonowania układu nerwowego, a 
także przewodu pokarmowego: utratę apetytu 
oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Niepożądane interakcje w przypadku 
stosowania preparatów witaminowych:

 √ Podwyższone dawki wit. E zwiększają 
ryzyko wystąpienia niewydolności ser-
ca u osób z chorobami naczyniowymi, 
dodatkowo łączenie jej z lekami p/za-
krzepowymi (warfaryna, acenokumarol) 
może nasilić ich działanie p/zakrzepowe i 
zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień.

 √ Przyjmowanie preparatów zawierających 
witaminę K z lekami p/zakrzepowymi 
może obniżyć ich działanie, ponieważ jest 
to naturalny antagonista leków zmniej-
szających krzepnięcie krwi. 

 √ Wit. B6 zmniejsza skuteczność leków z 
grupy barbituranów oraz levodopa (zale-
canych w chorobie Parkinsona). Dodat-
kowo bardzo często występuje w posta-
ci złożonej, z magnezem i potasem. 
Tymczasem podczas przyjmowania leków 
w schorzeniach kości tzw. bifosfoniany 
przez 2 godziny od ich przyjęcia nie na-
leży spożywać witamin i leków zobojęt-
niających kwas solny soku żołądkowego 
zawierających m.in. magnez. 

 √ Przedawkowanie witaminy A ma działa-
nie teratogenne (uszkadzające płód, za-
kłóca pracę wątroby).

 √ Długotrwałe przyjmowanie wit. C w 
dawce pow. 1000mg może doprowadzić 
do podniesienia poziomu estrogenów we 
krwi (co może przejawiać się migreną, 
depresją, osłabieniem i wypadaniem wło-
sów, nawracającymi infekcjami pochwy) 
i wzmocnienia działania leków antykon-
cepcyjnych, może wywołać dolegliwości 
żołądkowe i uszkodzić nerki, zwiększa 
także prawdopodobieństwo nieprawdzi-
wie niskiego pH moczu

 √ Tiamina może pokazywać fałszywie do-
datni wynik badania kwasu moczowego, 

 √ Łączenie wit. PP (niacyny) z lekami sto-
sowanymi w hipercholesterolemii (Lowa-
statyna, Sumwastatyna) może wywołać 
miopatię (osłabienie mięsni), w przypad-
ku leków p/grzybiczych (gryzeofulwina) 
wywołuje wzrost stężenia leku w surowi-
cy krwi.

 √ Przy przedawkowaniu witaminy B6 
mogą pojawić się problemy neurologicz-
ne, a w przypadku spożycia zbyt dużych 
ilości kwasu foliowego, szczególne 
zagrożenie może wystąpić u osób cho-
rych na epilepsję, ponieważ kwas foliowy 
może zaburzać działanie leków przeciw-
drgawkowych

Salicylany + inne leki Możliwy efekt interakcji 
+ inne NLPZ Wzrost ryzyka wystąpienia wrzodów i krwawień z przewodu 

pokarmowego 
+  doustne leki hamujące 
krzepnięcie krwi 

Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

+ heparyna Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

+  metotreksat Wzrost toksyczności hematologicznej metotreksatu 

+ tiklopidyna Wzrost ryzyka wystąpienia krwawień 

Paracetamol + inne leki Możliwy efekt interakcji 
+ izoniazyd, cymetydyna, ranitydyna, 
propranolol 

Wydłużenie eliminację paracetamolu z krwi 

+ acenokumarol Nasilenie działania leku p/zakrzepowego 

+ lamotrygina i chloramfenikol Zmniejszenie ich stężenie we krwi, 

+ inhibitory monoaminooksydazy, np. 
moklobemid, rasagilin 

Może wywołać duże pobudzenie i wysoką 
gorączkę, 

+ rifampicyna, barbiturany fenytoina, 
karbamazepina 

Zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby 

+ leki z grupy NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy Zwiększenie ryzyko uszkodzenia nerek.   
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 √ Równoczesne stosowanie wit. B12 i C 
w dużych dawkach może wywołać silne 
krwawienia z nosa

W przypadku suplementacji witaminowej 
ważne jest też to, że wiele produktów spożyw-
czych jest dodatkowo wzbogacone przez wita-
miny. Dotyczy to przede wszystkim produktów 
dla dzieci typu kaszki, mleko modyfikowane, 
soki, jogurty, serki. Również produkty dla do-
rosłych są wzbogacane w składniki mineralne 
i witaminy (margaryny, mleko, napoje owoco-
we, batoniki i produkty typu „fit”). Tym samym 
ryzyko hiperwitaminozy jest zdecydowanie 
większe, jeżeli osoby spożywające wzbogaco-
ne produkty przyjmują równocześnie suple-
menty witaminowe. 

Niepożądane interakcje w przypadku 
stosowania suplementów diety zawiera-
jących preparaty ziołowe:

 √ Podawanie osobom będącym w trakcie 
kuracji antynowotworowej suplementów 
z zieloną herbatą zaburza leczenie an-
tynowotworowe, 

 √ Przyjmowanie przez chorych na epilep-
sję preparatów z Ginkgo Biloba prowa-
dzi do zmniejszenia skuteczności leków 
przeciwpadaczkowych, 

 √ Osoby leczone przeciwkrzepliwie warfa-
ryną nie powinny stosować suplemen-
tów diety zawierających glukozaminę 
i chondroitynę (substancji polecanych 
na problemy zestawami), gdyż powodu-
ją nasilenie działania leku, zwiększając 
tym samym ryzyko krwawień. Ponadto 
magnez, wapń, żelazo czy cynk ob-
niżają wchłanianie tetracyklin (antybio-
tyków),miedź – powoduje zmniejszenie 
wchłaniania penicyliny 

 √ Nadmiar miedzi powoduje uszkodzenie 
wątroby, 

 √ Nadmiar żelaza, co jest zwłaszcza waż-
ne wśród pacjentów w grupie ryzyka za-
chorowań na raka jelita grubego, może 
powodować fałszywie dodatni wynik ba-
dania kału na obecność krwi. Dodatkowo 
żelazo odkłada się w trzustce, wątrobie  
i w innych narządach powodując tzw. he-
mochromatozę, a duże dawki zaburzają 
wchłanianie wit. E

 √ Wapń, żelazo i magnez zmniejszają 
skuteczność działania niektórych anty-
biotyków

 √ Przy zbyt dużym spożyciu fluoru wystę-
puje zaniżony wynik badania stężenia 

wapnia w surowicy krwi, a wysokie dawki 
fluoru powodują fluorozę,

 √ Czosnek rozrzedza krew i jest niewska-
zane dla osób oczekujących na operację 
przy czym w preparatach farmaceutycz-
nych może mieć trochę inne działanie niż 
ten naturalny,

 √ Nadmiar błonnika zaburza przyswajanie 
wapnia i żelaza,

 √ Żeń-szeń jest niewskazany dla osób  
z cukrzycą,

 √ Wyciągi z pestek grejfruta (sok  
z grejfruta) niewskazany jest w choro-
bach serca, ponieważ powoduje spowol-
nienie rozkładu wielu leków i wzrost ich 
stężenia we krwi, a w nielicznych przy-
padkach zahamowanie wchłaniania leku 
z jelita,

 √ Błonnik pokarmowy, który spożywany  
w nadmiarze bez odpowiedniej ilości 
wody spowoduje przejściowe problemy z 
wypróżnieniem,

 √ Potas przyjmowany w nadmiarze, skut-
kuje niebezpiecznym dla zdrowia spowol-
nieniem pracy serca,

 √ Siemię lniane poprzez działanie osłono-
we na błonę śluzową żołądka może za-
burzyć wchłanianie leków do krwiobiegu;

 √ Spożywając preparaty zawierające dziu-
rawiec, Echinacee i Miłorząb japoń-
ski można spowodować efekt nadwraż-
liwości na promieniowanie słoneczne 
(zwiększone ryzyko wystąpienia oparzeń 
słonecznych),

 √ Aloes, Senes i Kruszyna mają działa-
nie silnie przeczyszczające;

 √ Rumianek, Świetlik górski oraz Arni-
ka górska mogą wywołać bardzo silną 
reakcję alergiczną.

Wiedza z zakresu występowania niepożąda-
nych interakcji z lekami OTC jak i suplemen-
tami jest obecnie niezbędna dla przedstawi-
cieli zawodu pielęgniarskiego. Pacjent i jego 
rodzina bardzo często nieświadomie stosuje 
powyższe preparaty, bez uwzględnienia ryzyka 
wystąpienia powikłań. Jest to szczególnie nie-
bezpieczne w przypadku małych dzieci i osób 
starszych. Dlatego tak ważne jest w kontakcie 
z pacjentem prowadzenie szeroko zakrojonego 
działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Literatura u autorki
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Czerniak złośliwy 

mgr Joanna Caputa
Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Czerniak stanowi ok. 2 - 4 % wszystkich nowotworów złośliwych. Należy do 
nowotworów cechujących się największą dynamiką wzrostu ilości odnotowanych 
przypadków. Dotyczy głównie skóry, jednak może pojawić się także w obrębie błony 
śluzowej narządów płciowych, odbytnicy, jelit, jamy ustnej. Czerniak może lokalizować 
się w obrębie gałki ocznej (czerniak wewnątrzgałkowy, spojówki, powieki). W Polsce 
notuje się ok. 6 przypadków czerniaka na 100 000 mieszkańców, ale dynamika wzrostu 
liczby zachorowań jest bardzo wysoka. Zmienione nowotworowo melanocyty szybko 
nabywają zdolność do tworzenia przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych, a 
nawet odległych miejsc – najczęściej płuc i mózgu. 
Etiopatogeneza

Głównym punktem wyjścia czerniaka są 
melanocyty, które ulegają transformacji. Czer-
niak uważany jest za nowotwór nie podlegają-
cy dziedziczeniu, natomiast 10% przypadków 
wykazuje występowanie rodzinne. W rozwoju 
zmian mogą mieć promienie słoneczne,  szcze-
gólnie u osób z jasną karnacją, osób naraża-
jących się na przewlekłą ekspozycję oraz osób 
które w wieku dziecięcym uległy poparzeniu 
słonecznemu. Czerniak jest związany z kilko-
ma genami oraz wieloma czynnikami wywołu-
jącymi. 

Wyróżniamy 5 typów czerniaka:

 ¾ Czerniak wywodzący się z plamy so-
czewicowatej

Stanowi ok. 10% czerniaków. Pojawiają się 
głównie w miejscach eksponowanych na UV 
(głównie twarz, rzadziej grzbiety rąk). Począt-
kowo widoczna jest charakterystyczna plama 
soczewicowata o nieregularnym zabarwieniu i 
brzegu, która tworzy się i ewoluuje na prze-
strzeni wielu lat. Zmiany występujące w obrę-
bie naskórka – LMM in situ. W momencie gdy 
guz przenika do skóry właściwej zmiany okre-
ślamy jako czerniaka złośliwego wywodzącego 
się z plamy soczewicowatej. Rozrostowi zmia-
ny może towarzyszyć pojawienie się na obwo-
dzie plamy grudek barwy brązowo-czerwonej. 
Z racji wieloletniego tworzenia tzw. fazy przed 
złośliwej (kilkanaście lat) zmiany tego typu z 
reguły charakteryzują się wczesną diagnozą i 
dobrym rokowaniem

 ¾ Czerniak szerzący się powierzchow-
nie – SSM

Jest najpopularniejszą postacią czerniaka. 
Stanowi nawet do 70% wszystkich przypadków 
nowotworu złośliwego. Dotyczy głównie osób 

ok. 50 roku życia jednak coraz częściej spoty-
kany jest także u osób młodszych. Punkt wyj-
ścia SSM może stanowić znamię dysplastyczne. 
Początkowo zmiana jest mało klarowna – nie-
regularnie zabarwiona plama, w obrębie któ-
rej z czasem mogą pojawiać się uwypuklenia, 
owrzodzenia, odbarwienia. Ta forma może roz-
winąć się praktycznie w każdym regionie skóry, 
jednak można doszukać się pewnej zależności 
– u kobiet statystycznie najczęściej SSM poja-
wia się w obrębie kończyn dolnych, natomiast 
u mężczyzn na tułowiu (plecy). Rozwój zmiany 
z reguły jest stosunkowo powolny – wielomie-
sięczny lub kilkuletni, co daje szansę na wy-
chwycenie i zdiagnozowanie zmiany.

 ¾ Czerniak guzkowy
Druga co do częstości występowania postać 

czerniaka. Stanowi średnio 20-60% wszystkich 
zdiagnozowanych form czerniaka. Niestety 
mimo niewielkich rozmiarów (może mieć śred-
nice poniżej 6mm) posiada dużą zdolność two-
rzenia przerzutów i dlatego twierdzi się, że jest 
najbardziej złośliwą formą tego nowotworu. 
Zmiana przypomina ciemną, brązową grudkę 
lub guzek, charakteryzujący się szybkim wzro-
stem. Często na skutek urazów mechanicz-
nych, może ulegać delikatnemu krwawieniu.  
W obrębie guzka mogą pojawiać się owrzodze-
nia. Charakterystyczny jest także świąd w ob-
rębie zmiany, w niektórych przypadkach wokół 
zmiany pierwotnej tworzą się zmiany satelitar-
ne.

 ¾ Czerniak umiejscowiony na kończy-
nach wywodzący się z plamy socze-
wicowatej

Wśród rasy białej jest mało popularny  
(w Polsce stanowi ok. 5% wszystkich czernia-
ków). Zdecydowanie częściej ALM występuje 
u przedstawicieli rasy czarnej oraz żółtej. Ta 
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forma czerniaka rozwija się stosunkowo wolno, 
głównie u osób starszych. ALM ma charakter 
ciemnej plamy, lokalizuje się w okolicach około 
lub podpaznokciowych dłoni i stóp – swoim wy-
glądem przypomina przebarwienie lub krwia-
ka zlokalizowanego pod płytka paznokciową. 
Rozwój zmiany, pojawienie się guzków, może 
spowodować zniszczenie płytki paznokciowej.

 ¾ Czerniak bezbarwnikowy  
(melanoma amelanaticum) 

Jedna z najcięższych do rozpoznania form 
czerniaka (2%). Często bywa mylony z naczy-
niakami, SCC, znamieniem Spitza. Brak charak-
terystycznego dla czerniaka barwnika jest wyni-
kiem niskiego stopnia zróżnicowania komórek w 
obrębie zmiany. Najczęściej ma postać guzków 
różowawych lub w kolorze skóry. Późna i naj-
częściej zła diagnoza oraz niski stopień zróżni-
cowania są przyczyną złego rokowania.

Czynniki ryzyka
Czerniak – czynniki sprzyjające rozwojowi 
zmiany:

● Niski fototyp
● Rasa biała
● Predyspozycje rodzinne 
● Kolejny guz – 10-25-krotnie wzrasta ry-

zyko rozwoju kolejnego guza u osób u 
których w przeszłości zdiagnozowano 
czerniaka

● Zmiany prekursorowe w postaci znamion 
dysplastycznych, znamion barwniko-
wych, złośliwych plam soczewicowatych

● Xeroderma pigmentosum

Czynniki ryzyka wystąpienia czerniaka  - klasy-
fikacja MMRISK Fitzpatricka
M – Moles – (znamiona) ponad 3 znamiona 

dysplastyczne
M – Moles – liczne znamiona nabyte barwniko-

we
R – Red hair/freckling – rude włosy/piegi
I – Inability to tan – niemożliwość opalania – 

niski fototyp (I, II)
S – Sunburn history – poparzenia słoneczne 

przed 14 r.ż.
K – Kindred – rodzinne występowanie czernia-

ka

Jednym z najbardziej istotnych czynników 
ryzyka jest rodzinna historia choroby:
•  Czerniak związany jest czterema zespołami 

dziedzicznymi:
- Czerniak rodzinny (CMM)
- Zespół zmian dysplastycznych (FAMMM)
- Czerniak rodzinny z rakiem trzustki 

(FAMM-PC)
- Czerniak z gwiaździakiem lub innym no-

wotworem OUN (MA)

Ryc.1. Zachorowalność na czerniaka skóry w latach 2000-2017 wg 
Krajowego Rejestru Nowotworów..jpg
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Ryc.2. Zgony spowodowane czerniakiem złośliwym w latach 2000-2017 wg Kra-
jowego Rejestru Nowotworów

Ryc.3. Klasyfikacja ABCDE znamion atypowych..jpg



36

• Czerniak może także towarzyszyć innym ze-
społom dziedziczenia. Obserwuje się kore-
lację w stosunku do raka płuc, rodzinnego 
występowania raka piersi czy żołądka

Epidemiologia
Czerniak skóry z najczęściej występuje 

wśród u osób rasy białej szczególnie narażo-
nych na promieniowanie słoneczne. Rocznie na 
świecie notuje się ponad 100000 zachorowań. 
Najwyższą zachorowalność notuje się w Au-
stralii i Nowej Zelandii oraz w bogatych krajach 
europejskich (Szwajcaria, Norwegia, Szwecja) 
i Stanach Zjednoczonych.

Liczba zachorowań na czerniaka skóry wzra-
sta po 20 roku życia, przy czym najwięcej za-
chorowań u obu płci notuje się między 50 a 
64 rokiem życia (ponad 1/3 u obu płci). Ry-
zyko zachorowania na czerniaka skóry wzrasta 
z wiekiem, osiągając maksimum w ósmej de-
kadzie życia. Do połowy szóstej dekady życia 
cząstkowe współczynniki zachorowalności są 
wyższe u kobiet niż u mężczyzn.

W 2010 roku w Polsce częstość zachoro-
wań na czerniaka skóry była u obu płci prawie 
2-krotnie niższa niż średnia dla krajów Unii Eu-
ropejskiej (dane z 2009 roku) u obu płci. 

Większość zgonów z powodu czerniaka skó-
ry występuje po 50 roku życia (około 15 % 
zgonów odnotowano w młodszym wieku), przy 
czym około 50% zgonów u mężczyzn i 60% u 
kobiet odnotowano po 65 roku życia. Najwięcej 
zgonów u mężczyzn notuje się w 8. dekadzie 
życia, u kobiet w dziewiątej dekadzie życia. Ry-
zyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta 
wraz z wiekiem począwszy  od piątej dekady 
życia.

Umieralność z powodu czerniaka skóry w 
Polsce jest nieco wyższa niż przeciętna dla Unii 
Europejskiej (o około 20%).

Według Krajowego Rejestru Nowotworów 
województwo śląskie jest na 2 miejscu zacho-
rowalności i zgonów na czerniaka złośliwego.

Zespół znamion atypowych
Zespół znamion atypowych, występujących 

często rodzinnie, związany z ryzykiem rozwoju 
czerniaków złośliwych, ma duże znaczenie w 
profilaktyce czerniaka. Często występują u kil-
ku lub wielu członków rodziny, występują w du-
żej liczebności, mają większy rozmiar niż inne 
znamiona (5-15 mm), nieregularne obrysy i 
niejednolite zabarwienie (brunatne z wieloma 

odcieniami brązu, różowo-brunatne, różowe i 
nieregularnie czarne), posiadają kształt sadzo-
nego jajka-  zmiany są płaskie lub nierówno-
miernie wyniosłe w części środkowej; zmiany 
mogą mieć jakby wybrukowaną powierzchnię, 
przechodzą bez ostrej granicy do skóry otacza-
jącej.

Czerniak jest najłatwiejszym do zdiagno-
zowania nowotworem, gdyż rozwija się na 
powierzchni skóry. Codziennie widzimy się  
w lustrze, dlatego warto przy okazji troskliwie 
obejrzeć wszelkie podejrzane zmiany za swoim 
ciele.

Wszystkie znamiona, narośla, pieprzyki, 
które kwalifikują się do jednego z punktów 
ABCDE, są drażnione przez odzież lub budzą 
Twój niepokój powinny zostać zbadane przez 
dermatologa lub chirurga- onkologa, w razie 
jakichkolwiek wątpliwości wycięte. Badanie 
przeprowadzone u specjalisty jest szybkie, 
bezbolesne i nieinwazyjne. Lekarz ogląda skó-
rę za pomocą dermatoskopu, który wychwytu-
je wszelkie atypowe zmiany.

Samokontrola znamion i skóry
Wcześnie wykryty czerniak w niskim stopniu 

zaawansowania lokalnego, co za tym idzie bez 
przerzutów do węzłów chłonnych oraz innych 
narządów, daje dużo większą szansę wylecze-
nia i wiąże się z lepszymi czynnikami progno-
stycznymi. Przyczyn późnego wykrycia choroby 
jest wiele, a jedną z nich jest brak świadomo-
ści o konieczności częstego samobadania skó-
ry. Według badania opinii internautów - IQS  
z 2016 roku regularnie znamiona obserwuje 
tylko 19% ankietowanych, a przegląd znamion 
u lekarza wykonało tylko 23% (Polacy w wie-
ku 15-55 lat, wielkość próby N=800). Według 
Titusa i współpracowników samobadanie z czę-
stością przynajmniej 1-11 razy do roku wiązało 
się wykryciem czerniaka o mniejszej grubo-
ści, a co za tym idzie, z lepszym rokowaniem. 
Szczególnie widoczne było to u pacjentów, 
którzy równocześnie odwiedzili swojego leka-
rza rodzinnego, w celu potwierdzenia diagnozy  
i dalszej diagnostyki. Niestety 80% ankietowa-
nych zgłosi się do lekarza dopiero gdy zmiana 
nie chce się zagoić i cały czas się z niej sączy, 
73%- gdy zmieniło się w krótkim czasie – uro-
sło, uwypukliło się, zmieniło kształt czy zabar-
wienie.

Literatura u autorki
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W podziękowaniu Pielęgniarce Anestezjologicznej

s.p. Krystynie Badura
W maju 2018 roku odbyła się XX Jubileuszowa Śląska Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki. Zaprosiliśmy Gości Honorowych oraz kilkanaście osób, którym złożyliśmy 
podziękowania za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału Śląskiego. 
Na szczególne uznanie i wyróżnienie spośród zaproszonych gości zasłużyły dwie 
osoby śp. Krystyna Badura i Ewa Rogula. Przez wiele lat obie Panie kolejno kierowały 
Naszym Oddziałem. Dzięki ich determinacji i wysiłkowi mogliśmy co rok spotkać się na 
konferencjach naukowych. To tam były prezentowane pierwsze prace członków PTPAiIO, 
ale również wykłady znakomitych Profesorów Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Krystyna Badura podjęła pracę jako pie-
lęgniarka dyplomowana 1 lipca 1973 roku  
w Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego 
w Katowicach. Zgodnie z życzeniem zawartym 
w podaniu o przyjęcie do pracy, była to chirur-
gia. Jednak już po miesiącu, została „zwerbo-
wana” na oddział anestezjologii. I to było jej 
prawdziwe powołanie. Osoby, które miały z nią 
przyjemność pracować, wspominają że oprócz 
wiedzy miała też „to coś”, coś co pozwala czuć 
się w anestezji pewnie i czerpać z zawodu zado-
wolenie. Jest to na pewno szybkość podejmo-
wania decyzji, odnajdywanie się w sytuacjach 
trudnych, umiejętność pracy w zespole. Cechy 
te, oraz pasja z jaką wykonywała zawód, zde-
cydowały o powierzeniu jej funkcji Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Anestezjologii już 1983 
roku.

Jednym z marzeń zawodowych Pani Krysi 
było powołanie Oddziału Intensywnej Terapii  
w Szpitalu Klinicznym. Oczywiście, za kilka-
naście lat Jej marzenie się spełniło. Urządzi-
ła wówczas swój wymarzony OIT, zrealizowa-
ła trudne plany, stworzyła zespół pielęgniarek 
anestezjologii i intensywnej terapii. Kierowała 
tym zespołem przez 31 lat, aż do czasu przej-
ścia na emeryturę.

Po długiej przerwie w organizacji kształcenia 
podyplomowego, Krystyna Badura jako pierw-
sza podjęła się organizacji kursu kwalifikacyj-
nego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki. Była autorką pro-
gramu, wieloletnim wykładowcą i instruktorem 
szkoleń organizowanych we współpracy z OIPiP 
w Katowicach. Jej ulubione tematy  to stany za-
grożenia życia i czynności resuscytacyjne. 

Wieloletnia Przewodnicząca Oddziału Ślą-
skiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

W 1997r. Sekcja Pielęgniarstwa PTAiIT usa-
modzielniła się, tworząc Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensyw-

nej Opieki (PTPAiIO). Katowicki Oddział Sekcji 
Pielęgniarstwa Polskiego Towarzystwa Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii przekształcił się  
16 XII 1997 roku w Oddział Śląski Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki. Jego Pierwszą Przewod-
niczącą została Krystyna Badura. Przez trzy 
kolejne kadencje członkowie obdarzali Ją za-
ufaniem i powierzali ponownie tą funkcję. Uda-
ło się Jej zmotywować środowisko śląskich pie-
lęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych do 
pracy naukowej, co było widoczne na corocz-
nych wyjazdowych konferencjach naukowych. 
Był to intensywny czas zmian organizacyjno 
– prawnych w Towarzystwie, co wymagało po-
święcenia i trudu. Już w latach dziewięćdziesią-
tych XX wieku Nasza Przewodnicząca dostrze-
gała konieczność opracowania standardów 
opieki pielęgniarskiej w anestezjologii i inten-
sywnej opiece.  Przez wiele lat dążyła do ich 
realizacji. Jej wizja i praca również dały efekty, 
z których możemy dzisiaj korzystać. 

Krystyna Badura na jednej ze Śląskich Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowych

Z uwagi na stan zdrowia nie było Pani  
Krysi na Jubileuszowej Konferencji. Nie przy-
puszczaliśmy wówczas, że za rok już nie będzie 
Jej wśród nas, że nie doczeka naszego kolejne-
go spotkania...
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Pani Krystyna Badura odeszła od nas 22 kwietnia 
2019 roku. Spoczęła na Cmentarzu Parafialnym 
przy ulicy Sienkiewicza w Katowicach.
Niestety, nie ma Jej już wśród nas...! Ale Jej 
wysiłek, trud i praca na rzecz środowiska 
pielęgniarek anestezjologicznych na Śląsku, 

przyniosły niezwykle cenne efekty. Wiele z nas 
wykształciło się pod Jej kierunkiem, a później 
przekazywałyśmy zdobytą wiedzę kolejnym 
pokoleniom. 
XXI Konferencję poświęciliśmy Jej pamięci. 
Jednak po Jej odejściu nic już nie będzie takie 
same... 

Dyplom z podziękowaniami dla Krystyny Badura 
Konferencja Jubileuszowa

Okładka książeczki z materiałami konferencyjnymi. 
XXI Konferencja poświęcona pamięci Krystyny  
Badura

Krystyna Badura 21.07.1953 – 22.04 2019

Nasz Śląski Oddział PTPAiIO rozwija się i nadal działa. Kontynuujemy dzieło Pani Krystyny. 
Przygotowujemy prezentacje, dzielimy się wiedzą, rozmawiamy o swoich problemach i próbujemy 
je rozwiązywać, wspieramy się, rozmawiamy, uśmiechamy się do siebie... Wspominamy  
i dziękujemy...

mgr Anna Mielech
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki
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"Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal"

Koleżance Iwonie Oblonk 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Córki 
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  

Oddziałowe oraz Pielęgniarki i Położne Górnośląskiego  
Centrum Zdrowia Dziecka  w Katowicach 

kondo l e n c j e

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze" 
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca
Koleżance Beacie Boczek 

składają Przełożona  oraz Pielęgniarki i Położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim.
Najdroższym, pozostaje ból i pamięć..”.

Wyrazy najszczerszego współczucia
Koleżance   Urszuli Twardowskiej

z powodu śmierci Męża 
składają  Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki

Oddziałowe i Koordynujące
oraz  Przewodnicząca  ZOOZZPiP

Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

„Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą tak szybko?"
Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Brata 
Koleżance Położnej Krystynie Piernik 

składają Dyrekcja i współpracownicy 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

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

Wyrazy szczerego współczucia 
Pielęgniarce MIRELI KOPPEL 

 z powodu śmierci Mamy 
składają Dyrekcja i współpracownicy 

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

„Choć czas nas rozdzieli, serca na-
sze na zawsze są połączone”

Wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci Mamy

Koleżance Marzenie Turskiej 
składają  Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

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

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Męża 

Koleżance Elżbiecie Jureczko 
składają Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

„ Ci których Kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

Koleżance Urszuli Lewandowskiej 
składają Przełożona oraz Pielęgniarki i Położne

 Centrum Zdrowia w Mikołowie

"I krótkie życie  
jest dostatecznie długie,  

by przeżyć je szlachetnie"

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci Męża 

Pielęgniarce Oddziałowej Urszuli Twardowskiej  
przesyła personel Oddziału Rehabilitacji  

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



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

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
Działy merytoryczne czynne są:

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

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

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

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

Numery wewnętrzne:

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

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2020 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

2.01.2020 r. 6.02.2020 r. 5.03.2020 r.

16.01.2020 r. 20.02.2020 r. 19.03.2020 r.

30.01.2020 r.  

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

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

13.02.2020 r. 12.03.2020 r.

27.02.2020 r. 26.03.2020 r.

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


