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Maseczko flizelinowa, maseczko błękitna!
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Tylko chcesz pomóc, a mówią, że ludzi dusisz!
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Lecz zachodzi obawa, że to się nigdy nie stanie…
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Cisza przed burzą…?
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Okres wakacyjny przypadający na letnie miesiące z reguły stanowi czas odpoczynku  
i relaksu, podczas którego możemy zatrzymać się, naładować energię i nabrać dystansu do 
wszystkich problemów, zwłaszcza tych dotyczących sfery zawodowej naszego życia. Większość z 
nas najczęściej korzysta wtedy z możliwości zmiany otoczenia i wyjeżdża do innego miasta czy 
kraju. I pewnie w tym roku lato wyglądałoby podobnie, gdyby nie koronawirus, który wywrócił 
wszystko „do góry nogami”, o czym każdy zapewne zdążył się już przekonać. Również tegorocz-
ne wakacje wyglądają zupełnie inaczej, podobnie zresztą, jak wakacje w roku 2020. O ile jednak 
w zeszłym roku mieliśmy w miarę jasną sytuację dotyczącą koronawirusa, zasad postępowania, 
wprowadzonych ograniczeń etc., to dziś bardzo trudno jest stwierdzić „na czym właściwie sto-
imy”.

Media informują o czwartej fali pandemii i o wariancie Delta wirusa SARS-CoV-2, an-
tyszczepionkowcy przekonują społeczeństwo, że pandemii nie ma i jest to tylko wy-
mysł rządu mający na celu… właściwie, nawet nie do końca są w stanie to zdefinio-
wać, a polska ochrona zdrowia dosłownie chwieje się w posadach. Wszystko to powoduje,  
iż trudno jest się zrelaksować, nawet podczas urlopu, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, co 
przyniesie dzień następny. 

Ostatnią sprawą, która w dość znaczący sposób wpłynęła na wszystkie środowiska medycz-
ne, była nowelizacja ustawy z dnia 8 VI 2021r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa z 
dnia 28 V 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych 
ustaw z dn. 28 V 2021r., Dz. U. 2021, poz. 1104), która weszła w życie 22 VI br. Owa nowelizacja 
dla pielęgniarek i położnych oznacza zmianę w trzech kwestiach: 

1. Podwyższone zostały współczynniki wynagrodzeń, co oznacza wzrost kwot minimalnych 
wynagrodzeń zasadniczych,

2. Zmieniono termin osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimal-
nych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych – z 31 XII br. na 1 VII br.,

3. Zmodyfikowany został mechanizm gwarantujący niepogarszanie warunków wynagrodze-
nia osobom objętym do połowy 2021r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne stru-
mienie finansowania, wynikającego z ustawy z dn. 27 XII 2000r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii kadr medycznych.

Wyżej wspomniane zmiany spowodowały ogromny rozłam w środowisku zawodowym pielę-
gniarek i położnych, gdyż wobec braku wyszczególnienia kompetencji pielęgniarek/położnych z 
różnym wykształceniem, często zdarza się, iż dwie osoby wykonujące tą samą pracę, otrzymują 
różne wynagrodzenie.

Warto podkreślić, iż organem właściwym do udzielania wyjaśnień w kwestii wynagrodzeń 
pracowników ochrony zdrowia wprowadzonych ww. ustawą, jest przede wszystkim Minister-
stwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Pracownicy NFZ-u przeszli szkolenia w tym 
zakresie i są władni do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie.

Na stronie internetowej OIPiP w Katowicach mogą Państwo znaleźć treść powyż-
szej ustawy wraz z wyszczególnionymi zmianami, a także odpowiedź Ministra Zdro-
wia na pismo NIPiP, zawierającą wyjaśnienia na zadane pytania dotyczące ustawy o mini-
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malnym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  
i związanych z tym zmianami wysokości wynagrodzeń.

Również NFZ przygotował odpowiedzi na listę najczęściej zadawanych pytań dot. wyna-
grodzeń medyków po 1 VII 2021r. – także zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej 
Izby. Gorąco zachęcamy, by zapoznać się z treścią w/w artykułów.

Trudna sytuacja w ochronie zdrowia, wynikająca z od lat eskalujących problemów tj. m. in. 
braki kadrowe, niskie wynagrodzenia, czy trudne warunki pracy, coraz silniej dotykających śro-
dowisko medyczne, co szczególnie uwidoczniło się w okresie pandemii, powoduje wzrost na-
pięć między pracownikami ochrony zdrowia, a także przyczynia się do ogólnego „zniechęcenia” 
do wykonywanego zawodu (nierzadko powiązanego z wypaleniem zawodowym). Dlatego też 2 
VIII br. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów 
zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, diagnostów labora-
toryjnych, aptekarzy) oraz związków zawodowych z branży medycznej. Celem spotkania było 
ustalenie linii postępowania, by poprawić warunki pracy i wynagrodzeń pracowników ochrony 
zdrowia oraz uświadomić polskie społeczeństwo, w jak złym stanie jest ochrona zdrowia. Zde-
cydowano o konieczności wspólnego protestu pracowników ochrony zdrowia, który odbędzie się  
11 września br. w Warszawie o godzinie 12.00. W celu koordynacji działań, powołany został 
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno – Strajkowy.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem, Komitet postuluje o zwiększenie nakładów na sys-
tem opieki zdrowotnej, zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów, poprawę 
ich jakości oraz zwiększenie ich dostępności dla pacjenta. Chodzi więc o reorganizację całego 
systemu ochrony zdrowia w Polsce, która zapewniłaby medykom szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo w wykonywaniu ich zawodów, a pacjentom możliwość korzystania ze świadczeń opie-
ki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Jak Państwo widzą, tegoroczny okres wakacyjny nie przebiega w atmosferze luzu i odpo-
czynku. W polskiej ochronie zdrowia dużo się dzieje i chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, 
iż najbliższe miesiące mogą okazać się decydujące w wielu kluczowych kwestiach. Pozostaje 
mieć nadzieję, iż podjęte działania oraz ich efekty będą zadowalające dla wszystkich. 

Konkursy sierpień 2021 r

SP ZOZ Repty Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka 
w Tarnowskich Górach

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II 
Rehabilitacji Neurologicznej Izabela Ranos

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału I  
Rehabilitacji Narządu Ruchu Marzena Korzonek

• Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału  III  
Rehabilitacji Neurologicznej Bernarda Piekarska 

• Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału  II  
Rehabilitacji Kardiologicznej   Iwona Cogiel

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Wywiad z Panią mgr Moniką Parys
Naczelną Pielęgniarką w Śląskim Centrum  

Chorób Serca w Zabrzu 
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” (Albert Einstein) 

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Pasja, zaangażowanie, talent… Słowa te oraz ich syno-
nimy nieczęsto łączone są ze słowem „praca”, a przynaj-
mniej nie wszystkie na raz. Są jednak zawody, dla których 
niezwykle ważne jest, by ich przedstawiciele posiadali wy-
żej wymienione cechy, bo ich brak może przynieść nega-
tywne skutki ogromnej liczbie osób. Chodzi o zawody za-
ufania publicznego – w tym pielęgniarstwo i położnictwo. 
Sama nazwa „zawody zaufania publicznego” wskazuje, jak 
wielka odpowiedzialność spoczywa na każdym, kto wiąże  
z nimi swoją drogę zawodową.

Budującym jest fakt, iż pielęgniarki i położne zdają so-
bie z tego sprawę, a jeszcze bardziej cieszy, że społeczeń-
stwo potrafi to docenić i okazać tym osobom swój szacunek  
i uznanie, m. in. poprzez przyznanie im różnego rodzaju 
wyróżnień. Jednym z nich jest ustanowione 20 lat temu 
przez Urząd Miasta Zabrze Wyróżnienie im. Św. Kamila. 

Honorowane są nimi osoby, które swoją wieloletnią działalnością społeczną i wkładem 
w życie miasta, zyskały wdzięczność mieszkańców miasta.

Z wielką dumą i radością możemy odnoto-
wać, iż wśród Członków OIPiP w Katowicach 
bardzo dużo jest osób, których postawa wo-
bec wykonywanych obowiązków, ale też życz-
liwość wobec chorych, jak i współpracowni-
ków, zasługują na najwyższe uznanie. Jedną 
z nich jest Pani Monika Parys, której 12 VII br. 
wręczona została statuetka Wyróżnienia im. 
Św. Kamila.

Pani Monika – mgr pielęgniarstwa, specja-
lista pielęgniarstwa zachowawczego, od 1998 
roku pracuje w Śląskim Centrum Chorób Ser-
ca w Zabrzu, a w 2017 roku objęła w nim sta-
nowisko Pielęgniarki Naczelnej. Pani Monika  
z niesłabnącą energią zmaga się z wszelkimi 
wyzwaniami i dokłada wszelkich starań, by 
opieka nad pacjentem stała na jak najwyższym 
poziomie, a także wyróżnia się ogromem em-
patii i zrozumienia zarówno wobec chorych, 
ich rodzin, a także swoich współpracowników. 
Ze swojej pracy, uczyniła życiową pasję, en-
tuzjazmem zarażając ludzi w swoim otocze-
niu. Właśnie za te przymioty charakteru oraz 
„… za ponad 20-letnią pełną zaangażowania 
pracę na rzecz chorych, zaangażowanie przy 

organizacji Oddziału Chirurgii Naczyniowej  
i Endowaskularnej, a także oddziałów w no-
wym budynku C, za ogromny wkład w two-
rzenie w czasie pandemii otwartego oddzia-
łu zakaźnego tzw. strefy 0 i I oraz procedur 
pozwalających skutecznie i bezpiecznie opie-
kować się pacjentami chorymi na COVID-19 
oraz za życzliwe wsparcie udzielane innym 
pielęgniarkom i personelowi szpitala na co 
dzień oraz za pomoc i ogromne serce okazy-
wane pacjentom” Pani Monika została uhono-
rowana Wyróżnieniem im. Św. Kamila, o czym 
zgodziła się opowiedzieć na łamach „Naszych 
Spraw”.
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Joanna Gruca: Witam serdecznie i gra-
tuluję Wyróżnienia. Dziękuję, że zgodziła się 
Pani na rozmowę.

Monika Parys: Dziękuję, mnie również jest 
bardzo miło.

JG: Przede wszystkim, proszę powiedzieć, 
co zaważyło na fakcie, iż zdecydowała się Pani 
związać swoje życie zawodowe z pielęgniar-
stwem?

MP: Odkąd sięgam pamięcią zawsze chcia-
łam zajmować się w moim życiu czymś co 
jest trudne, wymagające, a zarazem ciekawe 
i jednocześnie niesie ze sobą jakieś głębsze 
znaczenie dla świata i społeczeństwa. Od naj-
młodszych lat widok cierpienia innych osób, 
cierpienia wywołanego chorobą wzbudzał we 
mnie niepokój i jednocześnie chęć działania, 
co sprawiło, iż swoją przyszłość związałam z 
zawodem medycznym. Obcowanie z bólem, a 
czasami z niemocą kształtowało i nadal kształ-
tuje mój charakter. Zawsze miałam poczucie 
obowiązku wspierania drugiego człowieka, to 
właśnie kontakt z pacjentami i ich rodzinami 
daje mi najwięcej satysfakcji – kontakt z ludź-
mi , którzy w obliczu choroby i pomimo trud-
nej sytuacji, w jakiej się znaleźli okazują swoje 
zadowolenie, słowa wdzięczności i uznania dla 
tego co robimy. Pomaganie drugiemu człowie-
kowi, to dla mnie nieodłączna część mojego 
życia. 

Po 2o latach w zawodzie z pełnym przeko-
naniem mogę stwierdzić, że nie żałuję swojej 
decyzji. Jestem dumna, że zostałam pielę-
gniarką. Gdybym dziś ponownie stanęła przed 
wyborem zawodu, to jeszcze raz bez wahania 
wybrałabym zawód pielęgniarki. 

Pielęgniarstwo daje możliwość rozwoju na 
wielu płaszczyznach. Ja tą szansę rozwoju wy-
korzystuję każdego dnia. 

JG: A dlaczego właśnie specjalizacja zacho-
wawcza?

Pacjenci hospitalizowani w Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu są grupą pacjentów 
obciążonych nie tylko schorzeniami kardiolo-
gicznymi. Choroby współistniejące stanowią 
poważny problem u pacjentów z niewydolno-
ścią serca. W trakcie opieki nad chorym kardio-
logicznym możemy napotkać trudności, które 
komplikują przebieg choroby i wpływają na 
pogorszenie rokowania. Częste współistnienie 
schorzeń niekardiologicznych wymaga inter-

dyscyplinarnej opieki w trakcie hospitalizacji 
chorego. Program specjalizacji zachowawczej 
przygotowuje personel pielęgniarski do tych 
wyzwań poprzez staże na różnych oddziałach: 
internistycznym, gastroenterologicznym czy 
pulmonologicznym. Ukończenie specjalizacji 
zachowawczej to ogromna wartość dodana, 
pozwalająca wyjść naprzeciw potrzebom zdro-
wotnym naszych pacjentów.

JG: Czy objęcie stanowiska Naczelnej Pie-
lęgniarki Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrzu znacząco wpłynęło na zakres wyko-
nywanych przez Panią obowiązków?

MP: Objęcie stanowiska Pielęgniarki Naczel-
nej wiązało się z wieloma nowymi obowiązka-
mi zawodowymi i odpowiedzialnością zarówno 
za pacjenta jak i pracownika.

Obecnie mam realny wpływ na warunki pra-
cy personelu pielęgniarskiego i na ich złożony 
rozwój zawodowy. To ogromna odpowiedzial-
ność. Moim celem stało się zbudowanie takiego 
miejsca pracy dla personelu pielęgniarskiego, 
które będzie nie tylko efektywnie funkcjono-
wało, ale przede wszystkim będzie inspirujące 
dla chcących się z nim identyfikować i tworzyć 
integralną jego część.

Pierwszym wyzwaniem jakie stanęło przede 
mną w momencie objęcia stanowiska Naczelnej 
Pielęgniarki w Śląskim Centrum Chorób Ser-
ca w Zabrzu było odpowiednie przygotowanie 
personelu pielęgniarskiego do procesu oceny 
akredytacji Szpitala przez Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia. Poprzeczka 
była zawieszona wysoko. W 2014 roku podczas 
pierwszej kontroli, wizytatorzy akredytacyjni 
ocenili, iż poziom spełnienia standardów przez 
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wyno-
sił 91%. Zaangażowanie oraz wielomiesięczne 
starania pracowników przyniosły zamierzone 
efekty i SCCS w 2017 roku kolejny raz otrzy-
mało Certyfikat Akredytacji na poziomie 94%. 
Był to ogromny sukces.

Aktualnie najistotniejszym problemem,  
z którym się borykam jest malejąca liczba pie-
lęgniarek w zawodzie. Założyłam, że konieczna 
jest zmiana podejścia do wykonywanej pracy 
przez personel pielęgniarski. Uważam, że wy-
kwalifikowane pielęgniarki powinny koncentro-
wać się na profesjonalnej opiece – podjęłam 
wyzwanie i opracowałam strategię, mającą na 
celu wzmocnienie personelu pielęgniarskiego 
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poprzez zatrudnienie opiekunek medycznych, 
które wykonują czynności pielęgnacyjne i po-
mocnicze. W kolejnym etapie przeorganizowa-
łam pracę w oddziałach w ten sposób, że część 
obowiązków administracyjnych przejęły sekre-
tarki medyczne. Ten model doskonale spraw-
dził się w naszym szpitalu.

Odpowiadając na zadane pytanie - objęcie 
stanowiska Pielęgniarki Naczelnej diametralnie 
zmieniło zakres moich zawodowych zadań.

JG: Zapewne pandemia koronawirusa rów-
nież… Choć trudno w to uwierzyć, to nadal są 
osoby (w tym również przedstawiciele środo-
wiska medycznego!), które twierdzą, że żad-
nej pandemii nie ma, a część społeczeństwa 
uparcie twierdzi, że koronawirus to tylko „taka 
grypa”. 

MP: W każdym środowisku znajdą się osoby 
negujące szczepienia czy pandemię koronawi-
rusa – nie mnie oceniać motywy takich dzia-
łań. Szkoda, że osoby te nie widziały naszych 
pacjentów – młodych ludzi, którzy przechoro-
wali COVID-19, a obecnie są po przeczepie-
niu płuc… To są ci pacjenci, którzy mieli wiele 
szczęścia, którym się udało. Wśród naszych 
pacjentów były również młode mamy w poło-
gu, walczące o życie swoje i potomstwa, pod-
łączone do ECMO, a także młodzi, silni męż-
czyźni początkowo walczący o każdy oddech 
w maskach CPAP, w efekcie podłączeni do re-
spiratora. Jako zdrowi i młodzi ludzie wierzy-
li, że wygrają walkę z tą okrutną chorobą, my 
wszyscy wierzyliśmy i walczyliśmy do końca… 
Niestety, walka ta była nierówna…

JG: Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza 
kwestia szczepionek – niektórzy sugerują 
wręcz, że to „eksperyment” przeprowadzany 
na niczego nieświadomej ludności… 

MP: Stwierdzenie, że szczepionki są ekspe-
rymentem na dużej populacji jest nadużyciem  
i powinno być wycofane z dyskusji publicznej.

Technologia mRNA, która została wy-
korzystana do produkcji szczepionek Pfi-
zer oraz Moderna nie jest nowa i stosowana 
jest między innymi w aktywacji układu od-
pornościowego w zwalczaniu chorób nowo-
tworowych np. raka sutka czy czerniaka, 
a szczepionki wektorowe firm AstraZene-
ca i Johnson&Johnson’s - wyprodukowane  
w sposób „tradycyjny” - znane są również od 
wielu lat. 

Na nas, na personelu medycznym ciąży od-
powiedzialność za promowanie zachowań proz-
drowotnych, do których zaliczamy szczepienia 
ochronne. Każdy pracownik ochrony zdrowia, 
o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, po-
winien się zaszczepić i tym sposobem ochronić 
siebie oraz pacjentów, nad którymi sprawuje 
opiekę w codziennej pracy.

JG: Jaki jest Pani sposób, by odnaleźć się  
w tej trudnej rzeczywistości?

MP: Pod wpływem obecnych, trudnych cza-
sów związanych z pandemią koronawirusa 
moje życie prywatne i zawodowe uległo dużym 
zmianom. 

Mojej pracy zawsze towarzyszyło poczucie 
zaangażowania i poświęcenie choremu. Czas 
pandemii to czas dostosowania się do dyna-
micznych zmian, niepewności i organizacji no-
wej rzeczywistości. Każdy z nas na swój sposób 
próbuje oswoić się z nową sytuacją. Jak pewnie 
wiele osób, również i mnie dopadała słabość  
i zmęczenie. W takich momentach ważne było 
dla mnie, żeby zatrzymać się na chwilę, wsłu-
chać w samą siebie i zadbać o swoje emocje. 
Taki moment oddechu pozwalał mi na nabranie 
nowych sił do dalszej, intensywnej pracy. 

Oczywiście, w tym trudnym czasie nieoce-
nione było dla mnie wsparcie otrzymane od 
najbliższych, jak również od współpracowni-
ków. Bez tych wszystkich osób trudno byłoby 
mi poradzić sobie z obawami lęku i niepewno-
ści o kolejny dzień. Taka pomocna dłoń pozwo-
liła mi precyzyjnie działać, podejmować szyb-
kie i efektywne decyzje, a przy tym zachować 
spokój ducha. 

JG: Coraz bardziej prawdziwym wydaje 
się być stwierdzenie, że pandemia na zawsze 
zmieniła oblicze nie tylko współczesnej medy-
cyny, ale świata w ogóle. Jak Pani myśli, co nas 
czeka w najbliższych miesiącach?

MP: Jest to trudne pytanie. Wszystko tak 
naprawdę zależy od tego, czy populacyjnie 
osiągniemy odporność zbiorową i z jaką siłą 
będą szerzyć się nowe mutacje.

Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach 
jesienno – zimowych, które w naszej szero-
kości geograficznej są sezonem epidemicz-
nym dla chorób roznoszonych drogą kropelko-
wą zwiększy się liczba zakażeń SARS-CoV-2. 
Trudno jest przewidzieć co będzie w dalszej 
perspektywie.
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Tak naprawdę wiele zależy od nas samych. 
Jeżeli tylko stan zdrowia nam na to pozwala, to 
solidarnie musimy się zaszczepić, utrzymywać 
dystans społeczny oraz przestrzegać zasad hi-
gieny. Niestety, wszystko wskazuje na to, że 
czwarta fala pandemii już niebawem dotrze 
do Polski, a niektóre z naszych cech (jak czę-
ste lekceważenie lub obchodzenie przepisów) 
mogą negatywnie wpłynąć na jej rozprzestrze-
nianie się w populacji.

Na pewno, po pandemii pozostanie z nami 
część zwyczajów, które musieliśmy przyjąć  
w trakcie pandemii – jak chociażby zasłanianie 
twarzy, przesłony oddzielające interesantów 
od pracowników w urzędach, bankach i przy-
chodniach, czy szerokie rozpowszechnienie 
środków dezynfekcyjnych. Nadal w społeczeń-
stwie będziemy musieli się dystansować od 
siebie. Nie wiadomo jak wpłynie to na nasze 
zdrowie psychiczne, a to – paradoksalnie bar-
dziej niż sama pandemia – może spowodować 
negatywne skutki społeczne.

JG: Nie da się ukryć, że sytuacja, w której 
się znaleźliśmy – choć ciężka – ma jednak kilka 
pozytywnych skutków: można powiedzieć, że 
praca medyków wreszcie została przez wiele 
osób doceniona, czego dowodem jest m. in. 
wyróżnienie, które Pani otrzymała. Proszę po-
wiedzieć, co Pani czuła odbierając statuetkę? 

MP: Wyróżnienie, które otrzymałam jest 
dla mnie niezwykle ważne i wyjątkowe przede 
wszystkim dlatego, że nominację do tej nagro-
dy otrzymałam głównie od współpracowników 
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Swoją 
pracę, wykonuję z pasją i fakt otrzymania na-
grody św. Kamila za całokształt mojej pracy 
zawodowej jest dowodem na to, iż służba cho-
remu to co cel nadrzędny ścieżki zawodowej, 
którą wybrałam. 

Wyróżnienie im. Św. Kamila jest dla mnie 
największym zaszczytem i zawodowym sukce-
sem. Mówiąc to chciałbym jednak podkreślić, 
że ten sukces, jest efektem pracy zespołowej 
i wzajemnych inspiracji. Mam nadzieję, że zło-
żona w moje ręce statuetka będzie już zawsze 
przypominała wszystkim Pielęgniarkom/Pie-
lęgniarzom Śląskiego Centrum Chorób Serca  
w Zabrzu, że są ogromną siła Naszego Szpitala 

Dla mnie jesteście i zawsze już będziecie, 
bohaterkami i bohaterami tych trudnych cza-
sów pandemii.

JG: Tradycyjnie, zawsze proszę naszych 
rozmówców o skierowanie kilku słów do Kole-
żanek i Kolegów po fachu. Czy zechciałaby Pani 
przekazać coś pielęgniarkom i położnym w tym 
trudnym czasie?

MP: Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, czas 
pokazał jak w obliczu rozprzestrzeniającej się 
pandemii, z niebywałym zaangażowaniem, 
dbałością o komfort, a także wielkim wysiłkiem 
opiekowaliście się Państwo i nadal opiekujecie 
pacjentami. Szczerze podziwiam poświęcenie, 
profesjonalizm i altruizm w tej trudnej rzeczy-
wistości. Pokazaliście Państwo, co to znaczy 
być zgranym zespołem, działać wspólnie, nie 
poddawać się i stawiać czoła kolejnym, pię-
trzącym się wyzwaniom, a przede wszystkim, 
co to znaczy być człowiekiem. 

Szczególne podziękowania kieruję dla per-
sonelu SCCS w Zabrzu. Jestem wdzięczna za 
współpracę na najwyższym poziomie, zaanga-
żowanie i determinację podczas wykonywania 
tak trudnych zadań, niejednokrotnie kosztem 
swojego wolnego czasu. 

Szanowne Koleżanki /Koledzy! Przed nami 
czwarta fala pandemii COVID-19. Dbajcie  
o siebie Państwo, tak, żeby nie zabrakło Wam 
siły, empatii, cierpliwości… Niech nam przy-
świeca maksyma Alberta Einsteina „Tylko życie 
poświęcone innym warte jest przeżycia”

Z wyrazami szacunku, chylę przed Pań-
stwem czoła, składając na Państwa ręce wy-
razy uznania oraz najserdeczniejsze podzięko-
wania. 

JG: Bardzo dziękuję za te piękne i poucza-
jące słowa. Współpraca z Panią to zaszczyt.

MP: Ja również bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, nie da się nie zauważyć, 

iż pielęgniarstwo i położnictwo nigdy nie było 
i nie będzie pracą „lekką, łatwą i przyjemną”, 
gdyż są to zawody wymagające tak ogromnej 
odpowiedzialności, uwagi i wiedzy, że nie ma 
możliwości, by można je było wykonywać bez 
największego zaangażowania. Można jednak 
stwierdzić, iż zawód pielęgniarki/położnej to 
zawód piękny i satysfakcjonujący, który daje 
możliwość realizacji na wielu płaszczyznach, 
czego najlepszym jest świadectwo, jakie swoją 
osobą daje wszystkim Pani Monika Parys. War-
to więc brać z niej przykład!
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach w dniu 2 czerwca 2021 roku.

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

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

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Kartę do głosowania,
3. Projekty: 

 1) STANOWISKA Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 czerwca 2021 roku w sprawie poparcia 
zaplanowanego na dzień 7 czerwca 2021 r. 

ogólnopolskiego protestu pielęgniarek i położ-
nych,

2) Uchwały Nr 418/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 2 
czerwca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu.

W ustalonym terminie tj. w dniu 2 czerwca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 17 Członków ORPiP w Katowicach. 
Stanowisko i Uchwała Nr 418/2021/VII zostały 
przyjęte 17 głosami „za”.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 11 czerwca 2021 roku.

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

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

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Kartę do głosowania,
3. Projekty: 

1) Uchwały Nr 419/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
11 czerwca 2021 roku w przedmiocie wyty-
powania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami (Wojewódzkie Po-
gotowie Ratunkowe w Katowicach).

2) Uchwały Nr 420/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
11 czerwca 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Rejonowe Pogotowie 
Ratunkowe w Sosnowcu).

W ustalonym terminie tj. w dniu 11 czerwca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 17 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały Nr 419 
i 420/2021/VII zostały przyjęte 17 głosami „za”.

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

dniu 28 czerwca 2021 roku. 
 

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

wodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

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

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozo-
stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone  w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 421 do Nr 424/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 czerwca 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 425 do Nr 428/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 czerwca 2021 roku w przed-
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miocie wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

3) Uchwał Nr 429/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
czerwca 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 430 do Nr 436/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 czerwca 2021 roku w przedmio-
cie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

5) Uchwały Nr 437/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie wyga-
śnięcia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki (M.C.)

6) Uchwały Nr 438/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
czerwca 2021 roku w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (I.T.)

7) Uchwały Nr 439/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

8) Uchwały Nr 440/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich a wykonywała zawód w try-
bie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej (B.W.).

9) Uchwały Nr 441/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (E.O.).

10) Uchwały Nr 442/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
czerwca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia pielę-
gniarki lub położnej, która nie wykonywała za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (E.S.).

11) Uchwały Nr 443/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 

w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (G.P.).

12) Uchwały Nr 444/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
czerwca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (M.K.).

13) Uchwały Nr 445/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
czerwca 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (Tau-
mar).

14) Uchwały Nr 446/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Talmed).

15) Uchwał od Nr 447 do Nr 458/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 czerwca 2021 roku w przed-
miocie sprostowania oczywistego błędu w tre-
ści uchwał. (dot. numerów wpisu w Rejestrze 
Podmiotów Prowadzących Kształcenie Pody-
plomowe - SMK)

16) Uchwały Nr 459/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie uchyle-
nia uchwały Nr 418/2021/VII.

17) Uchwały Nr 460/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(M.B)

18) Uchwały Nr 461/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(B.R) 

19) Uchwały Nr 462/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(K.S)

20) Uchwały Nr 463/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie rozło-
żenia zaległych składek członkowskich na raty 
(M.Ś)

21) Uchwały Nr 464/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie wypłace-
nia „Funduszu Integracyjnego”.

22) Uchwały Nr 465/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

23) Uchwały Nr 466/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
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28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg chorobowych i zapomóg specjal-
nych z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
członkom samorządu.

24) Uchwały Nr 467/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomogi chorobowej członkowi samorzą-
du (R.W).

25) Uchwały Nr 468/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomogi chorobowej członkowi samorzą-
du (K.C).

26) Uchwały Nr 469/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomogi losowej członkowi samorządu 
(M.W).

27) Uchwały Nr 470/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie zasilenie 
funduszu samopomocowego.

28) Uchwały Nr 471/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów wykonania Systemu Obsługi Samo-
rządu Pielęgniarek i Położnych.

29) Uchwały Nr 472/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie sfinan-
sowania jednorazowego pobytu rehabilitacyj-
nego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach którzy w związ-
ku z wykonywaniem zawodu zachorowali na 
COVID-19.

30) Uchwały Nr 473/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowego świadczenia pieniężnego z 

tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

31) Uchwały Nr 474/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia gratyfikacji emerytalnej członkom samo-
rządu.

32) Uchwały Nr 475/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg pośmiertnych członkom samo-
rządu.

33) Uchwały Nr 476/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu 
śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych z powodu choroby COVID-19. 

34) Uchwały Nr 477/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 28 czerw-
ca 2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością gło-
sów „za”:

Uchwały od Nr 421 do Nr 468/2021/VII  
- 20 głosów „za”

Uchwała nr 469/2021/VII – 19 głosów 
„za”

Uchwały od Nr 470 do Nr 472/2021/VII  
- 20 głosów „za”

Uchwała nr 473/2021/VII - 19 głosów 
„za”

Uchwały od Nr 474 do Nr 477/2021/VII  
- 20 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 9 lipca 2021 roku.
 
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

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

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

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
3. Projekty następujących uchwał: 

1) Uchwały Nr 478/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

2) Uchwały Nr 479/2021/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 9 
lipca 2021 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

W określonym terminie tj. w dniu 9 lipca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 19 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

Uchwała nr 478/2021/VII – 18 głosów 
„za”

Uchwała nr 479/2021/VII - 19 głosów 
„za”
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 29 lipca 2021 roku.
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

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

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

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

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 480 do Nr 607/2021/VII Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 29 lipca 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 608 do Nr 614/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 29 lipca 2021 roku w przedmiocie 
wydania prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

3) Uchwał od Nr 615 do Nr 621/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 29 lipca 2021 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

4) Uchwał od Nr 622 do Nr 625/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 29 lipca 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

5) Uchwały Nr 626/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

6) Uchwały Nr 627/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca roku w sprawie wykreślenia pełno-
mocnictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII ka-
dencji .

7) Uchwały Nr 628/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie powołania 
Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach VII kadencji.

8) Uchwały Nr 629/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 28 czerwca 2021 roku w przedmiocie 
refundacji kosztów kształcenia.

9) Uchwały Nr 630/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 28 czerwca 2021 roku w przedmiocie 
wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.

10) Uchwały Nr 631/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
lipca 2021 roku w przedmiocie wyrażenia zgo-
dy na zorganizowanie przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego VII Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Epide-
miologicznych Ziemi Śląskiej w Korbielowie.

11) Uchwały Nr 632/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie wyrażenia 
zgody na partycypowanie w kosztach organi-
zacji akcji protestacyjnych poniesionych przez 
Ogólnopolski Związek Zawodowych Pielęgnia-
rek i Położnych Region Śląski.

12) Uchwały Nr 633/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
lipca 2021 roku w przedmiocie rozłożenia zale-
głych składek członkowskich na raty (A.P.)  
Uchwały Nr 634/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 29 
lipca 2021 roku w przedmiocie rozłożenia za-
ległych składek członkowskich na raty (E.Ż.).

13) Uchwały Nr 635/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowi-
sku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałko-
wicach-Zdroju.

14) Uchwały Nr 636/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanato-
ryjnego.

15) Uchwały Nr 637/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w przedmiocie sfinanso-
wania jednorazowego pobytu rehabilitacyjne-
go dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach którzy w związku 
 z wykonywaniem zawodu zachorowali na CO-
VID-19.

16) Uchwały Nr 638/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

17) Uchwały Nr 639/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych i zapomóg specjal-
nych z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
członkom samorządu.
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18) Uchwały Nr 640/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu 
(B.N.)

19) Uchwały Nr 641/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

20) Uchwały Nr 642/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

21) Uchwały Nr 643/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w sprawie wykreślenia peł-
nomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII ka-
dencji (U.Ż.).

22) Uchwały Nr 644/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                      
29 lipca 2021 roku w przedmiocie powołania 

Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach VII kadencji (S.P.)

 Uchwały Nr 645/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
29 lipca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 29 lipca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 18 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

Uchwały od Nr 480 do Nr 631/2021/VII  
-  18 głosów „za”

Uchwała nr 632/2021/VII – 17 głosów „za”
Uchwały od Nr 633 do Nr 637/2021/VII 

 -  18 głosów „za”
Uchwała nr 638/2021/VII - 

 17 głosów „za”
Uchwały od Nr 639 do Nr 645/2021/VII  

-  18 głosów „za”

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 11 sierpnia 2021 roku.
Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 

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

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

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

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 646 do Nr 745/2021/VII Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 11 sierpnia 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 746 do Nr 749/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 11 sierpnia 29 lipca 2021 roku 
w przedmiocie wydania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 750 do Nr 752/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 11 sierpnia 2021 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

4) Uchwał od Nr 753 do Nr 759/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach z dnia 11 sierpnia 2021 roku w przed-
miocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

5) Uchwały Nr 760/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 11 
sierpnia 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położne

6) Uchwały Nr 761/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 11 
sierpnia 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 11 sierpnia 
2021 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 20 głosami 
„za”:
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Empatia … do lamusa???
Joanna Gruca  

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Już niemal półtora roku w Polsce nieprzerwanie trwa stan epidemii choroby za-
kaźnej COVID – 19, a nasze społeczeństwo musi mierzyć się z jej skutkami, które 
widoczne są w każdej dziedzinie życia. Myślę, że wszyscy zadajemy sobie pytanie: 
„Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy wrócimy do normalności?”. 

Patrząc jednak na rzeczywistość, w której przyszło nam funkcjonować, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że nawet pokonanie wirusa SARS-CoV-2 i odwołanie stanu pan-
demii, nie spowoduje automatycznego powrotu do życia sprzed marca 2020 roku. 
Zmieniły się nie tylko realia współczesnego świata – zmienił się CAŁY świat, a wraz 
z nim zmieniliśmy się my.

Każdy z nas doświadczył całej gamy emo-
cji związanych z epidemią koronawirusa: 
niedowierzania, niepewności, irytacji, złości  
i strachu. Przede wszystkim strachu. Baliśmy 
się chodzić do sklepów, spotykać się ze zna-
jomymi, podróżować … . I choć teraz można 
powiedzieć, że udało nam się nieco oswoić  
z obecną sytuacją, to nie da się ukryć, że ży-
cie w ciągłym poczuciu zagrożenia wobec nie-
widzialnego wroga, odcisnęło i nadal odciska 
na nas swoje piętno. Szczególnie dotyczy to 
osób wykonujących zawody medyczne, będą-
cych najbardziej narażonymi na zarażenie po-
przez nieustanny kontakt z pacjentami.

Paradoksem ludzkiej natury jest fakt, iż  
w ciężkich chwilach „wychodzą” z nas wszyst-
kie dobre i złe cechy. 
Gdy sytuacja jest 
trudna, potrafimy 
wznieść się na wyży-
ny człowieczeństwa 
i trzeba przyznać, 
że w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy 
byliśmy świadkami wzniosłych i szlachetnych 
czynów oraz aktów heroicznej wręcz odwagi. 
Niestety, z przykrością musimy odnotować, 
iż zdarzały się też sytuacje przykre, których 
– choć było ich mniej - nie sposób pominąć, 
zwłaszcza, że swój udział miały w nim osoby 
trudniące się pielęgniarstwem i położnictwem.

Jakiś czas temu na łamach „Naszych Spraw” 
poruszony został kontrowersyjny temat, ja-
kim były spory wśród personelu pielęgniarsko 
– położniczego, wynikające głównie z różni-

cy wieku i stopnia wykształcenia. Do OIPiP  
w Katowicach docierają jednak sygnały, iż nie-
rzadko do sytuacji konfliktowych dochodzi na 
linii pielęgniarka/położna – pacjent. Część z 
nich zostaje zgłoszona do Biura Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Katowicach, niektóre swój finał znajdują 
w Okręgowym Sądzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. Niemniej, do Okręgowej 
Izby przekazywane są też informacje o zda-
rzeniach, które pozostawiają niesmak i wzbu-
dzają niepokój o kierunek, w którym podążają 
współczesne pielęgniarstwo i położnictwo.

Kilka tygodni temu do Okręgowej Izby za-
dzwoniła osoba, która mieszka wraz z chorą 
matką będącą pod opieką pielęgniarki POZ 

(ś rodowiskowej) , 
gdyż ze względu na 
stan zdrowia, pa-
cjentka nie jest w 
stanie opuścić łóżka.

Podczas wizy-
ty pielęgniarki, pa-

cjentka poprosiła ją o podgrzanie w mikro-
falówce obiadu zostawionego przez rodzinę i 
przyniesienie go z kuchni. Warto podkreślić, 
iż rozmówca wyraźnie zaznaczył, że była to 
sytuacja jednorazowa i wskutek niefortunnych 
okoliczności nie było nikogo z domowników, 
kto mógłby podać pacjentce obiad. 

Niestety, pani pielęgniarka stwierdziła, że 
„ona nie jest od tego i że nie należy to do 
jej obowiązków”. Prośba pacjentki nie zosta-
ła spełniona i dopiero po przybyciu rodziny, 
głodna pacjentka mogła spożyć posiłek.

Empatia to zdolność dostrzegania emocji  
i uczuć drugiej osoby (empatia emocjonalna) 
oraz poznawania sposobu w jaki myśli druga 

osoba (empatia poznawcza)
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Inna nieprzyjemna historia została opowie-
dziana przez młodą mamę, której 3-tygodnio-
we dziecko trafiło na oddział neonatologicz-
ny jednego ze śląskich szpitali. Na oddziale 
wraz z dzieckiem przebywać może tylko je-
den opiekun, a gości przyjmować można tylko 
w określonych godzinach. Ważny dla historii 
jest fakt, że mama dziecka jest rodzicem sa-
motnym, a jej najbliżsi pracują i mieszkają w 
innym mieście, dlatego ich pomoc była w tej 
sytuacji mocno ograniczona.

Matka dziecka wyznała, iż większość perso-
nelu oddziału wychodziła z założenia, że skoro 
przy dziecku jest rodzic, to rola pielęgniarek 
ogranicza się tylko do podawania dziecku le-
ków. Pierwszym „punktem zapalnym” była 
kwestia pomiaru dziecku temperatury. Matka 
dziecka posiadała jedynie termometr dood-
bytniczy, którego dziecko nie tolerowało, więc 
pomiar temperatury był bardzo stresujący 
zarówno dla dziecka, jak i jego mamy. Pielę-
gniarki, które były w posiadaniu termometru 
elektronicznego” odmawiały pomiaru tempe-
ratury dziecku, twierdząc, że jest to zadanie 
rodzica, a one „nie mają czasu chodzić z ter-
mometrem po salach”. Podobna argumentacja 
padła, gdy matka dziecka poprosiła o popil-
nowanie go przez 15 minut, gdy musiała iść 
do łazienki. Zgodnie z regulaminem szpitala, 
dziecko nie mogło być pozostawione bez opie-
ki, co w tym akurat przypadku było tym waż-
niejsze, iż maluch cierpiał na bezdech. Nieste-
ty, nie trafiło to do personelu pielęgniarskiego, 
a dziecka zgodziła się popilnować mama pa-
cjenta z sąsiedniej sali.

Najgorsze jednak było lekceważenie matki 
pacjenta przez wzgląd na jej młody wiek oraz 
fakt, iż było to jej pierwsze dziecko, co było 
traktowane na równi z całkowitym brakiem 
jakiegokolwiek doświadczenia. Przejawiało się 
to np. wmawianiem matce dziecka, że jej po-
karm jest dla malucha niewystarczający i pró-
bami wymuszenia dokarmiania go mlekiem 
modyfikowanym. Punktem kulminacyjnym 
była odmowa wezwania lekarza do płaczące-
go dziecka. Matka pacjenta podkreślała, iż nie 
był to zwyczajny płacz, tylko przeraźliwe krzy-
ki bólu przerywane chwilowymi bezdechami. 
Dwukrotnie prosiła, by pielęgniarki wezwały 
lekarza, bo wiedziała, że z jej dzieckiem dzie-
je się coś złego. Za każdym razem słyszała, 

że dziecko dostaje leki i nie ma prawa mu 
nic być i że na pewno jest głodne. Po 1,5 go-
dzinie krzyków dziecka, matka zagroziła, że 
sama poszuka lekarza i że pozwie szpital, jeśli 
dziecku coś się stanie – dopiero wówczas pie-
lęgniarki wezwały lekarza, który natychmiast 
kazał podać dziecku leki i wykonać szereg ba-
dań. Okazało się, że maluch miał atak kolki, 
który ustąpił po podaniu odpowiednich leków. 

Z przykrością należy podkreślić, że przyto-
czone historie nie są jedynymi przypadkami, 
w  których pacjenci mają żal do personelu me-
dycznego. Pewnych rzeczy nie da się puścić  
w niepamięć, jak choćby pomysłu pewnej po-
łożnej, która stwierdziła, że wizyty patrona-
żowe noworodków będzie „przeprowadzać” 
przez telefon.

Można by powiedzieć, że to właściwie spra-
wy mało istotne, jednak takie sytuacje wyraź-
nie pokazują, iż w tych przypadkach zabrakło 
empatii wobec pacjentów, co jest szczególnie 
niebezpieczne gdy dotyczy to postaw pielę-
gniarek i położnych, czyli osób, które spędzają 
z chorymi najwięcej czasu spośród wszystkich 
przedstawicieli zawodów medycznych.

Oczywiście, wszyscy są świadomi faktu, że 
polskie pielęgniarki i położne są przeciążone 
obowiązkami i coraz częściej słyszy się o syn-
dromie wypalenia zawodowego w środowisku 
pielęgniarsko – położniczym. Składa się na 
to szereg przyczyn – wystarczy wspomnieć 
o niedoborach kadrowych na oddziałach, czy 
braku tzw. profesji około medycznych, których 
przedstawiciele mogliby odciążyć pielęgniarki/
położne. Niskie pensje również nie zachęca-
ją do podejmowania dodatkowych wysiłków, 
a chaos w przepisach dotyczących współczyn-
ników pracy, powoduje rozłam w środowisku 
zawodowym.

Niemniej, należy podkreślić, że sytuacja 
polskiego pielęgniarstwa i położnictwa nigdy 
nie była łatwa, dlatego osoby, które zdecydo-
wały się „wejść” do tych zawodów, zapewne 
były tego świadome. Choć wizerunek polskiej 
pielęgniarki/położnej w świadomości społe-
czeństwa uległ ogromnej zmianie na lepsze, 
bo zaczęto je postrzegać jako w pełni wykwali-
fikowany personel, a nie „pomoc lekarską” (co 
spowodowane jest podnoszeniem kwalifikacji i 
zdobywaniem coraz wyższego wykształcenia), 
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to nie można zapomnieć, iż równie cenne jak 
wiedza i doświadczenie, są rzeczy takie jak: 
empatia, współczucie, szacunek do drugiego 
człowieka oraz do życia w ogóle, życzliwość  
i umiejętność nieprzenoszenia frustracji z życia 
prywatnego na życie zawodowe. Nie oznacza 
to, że personel medyczny – mówiąc kolokwial-
nie – ma dać „wejść sobie na głowę”, ale czy 
rzeczywiście, aż tak trudne byłoby podgrzanie 
komuś obiadu w mikrofalówce czy wysłucha-
nie zdenerwowanego rodzica i wezwanie leka-
rza do dziecka? Patrząc na powyższe przykła-
dy i mając na uwadze konflikty w środowisku 
zawodowym, należy poważnie zastanowić się 
dokąd zmierza pielęgniarstwo i położnictwo  
w Polsce? 

Nie można zapominać, że każdy medal ma 
dwie strony i wśród pielęgniarek i położnych 
wiele jest osób, których postawa wobec pa-

cjentów i wobec wykonywanych obowiązków, 
godna jest najwyższego szacunku. Świadczy 
o tym choćby fakt, iż OIPiP w Katowicach 
wręcza swoim Członkom statuetki „Diamen-
towy Czepek” – przyznawane osobom, które 
pracując „przy łóżku chorego” wyróżniają się 
empatią i szacunkiem, zarówno do pacjentów, 
jak i współpracowników. Wbrew pozorom, ta-
kich osób jest naprawdę sporo, niemniej na-
leży zwalczać wszelkie przejawy braku kultury  
i empatii wśród personelu medycznego, bo 
zawody zaufania publicznego są tak nazywa-
ne nie bez powodu - od ich przedstawicieli wy-
maga się więcej, a osoby, które chcą związać 
z nimi swoje życie zawodowe, muszą być tego 
świadome. Nie jest istotne, jak bardzo zmie-
nia się otaczający nas świat – cechy takie jak 
współczucie, szacunek czy zrozumienie nigdy 
nie stracą na wartości.

KOMUNIKAT 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej  
odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych  
oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży 
ochrony zdrowia.
Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające 
na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników syste-
mu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa 
o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za 
ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Prote-
stacyjno-Strajkowy.

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00  
ZAPLANOWANO W WARSZAWIE

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW  
OCHRONY ZDROWIA

Zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!
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Opieka nad ciężarną młodocianą  
w aspekcie transkulturowym

mgr Barbara Kotlarz
Pielęgniarka, położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Bardzo istotną i ważną, ale wymagającą niezwykłego wyczucia rolą położnej  
w opiece nad matką młodocianą, jest nawiązanie komunikacji, której prawidłowe funk-
cjonowanie umożliwi w pierwszej kolejności zebranie wywiadu, ustalenie aktualnych 
dolegliwości i problemów, przygotowanie oraz przeprowadzenie badania, a w dalszej 
perspektywie prowadzenie działań edukacyjnych i promujących zdrowie  [12]. 

Opieka nad kobietą ciężarną, a ciężarną nie-
letnią w szczególności, wymaga podejmowania 
działań na zasadzie współpracy w rozwiązywa-
niu problemów interdyscyplinarnych. Należy 
dążyć do stworzenia zespołu terapeutycznego, 
o szerokim zakresie dzialania, w którym powi-
nien znaleźć się zarówno personel medyczny 
(lekarz, położna, pielęgniarka, fizjoterapeuta), 
jak i inne osoby, w zależności od aktualnego 
stanu ciężarnej (psycholog, pracownik socjal-
ny, przedstawiciel duchowny, itp.)  Postawienie 
tylko diagnozy medycznej nie rozwiązuje bo-
wiem wszystkich problemów nieletniej matki. 
Wpływa jednak na  ukierunkowanie działań, 
których celem powinno być zapewnienie pra-
widłowych warunków rozwoju ciąży, porodu i 
połogu. Ten skomplikowany proces wymaga 
wspólnego działania i porozumienia oraz koor-
dynacji działań na wielu poziomach i w każdym 
jego etapie [13]. 

Różnice kulturowe mogą stwarzać dodatko-
we, nieuświadomione bariery, dlatego wiedza 
dotycząca uwarunkowań kulturowych ułatwia 
sprawowanie kompetentnej opieki położniczej 
[14]. 

Każde społeczeństwo usiłuje kontrolować 
zachowania seksualne. Historia, hierarchia  
i wartości społeczeństw danych kultur prezen-
tują się czasami niekiedy odmiennie, niż obo-
wiązujące normy prawne.  Wczesna inicjacja 
seksualna z punktu widzenia kultury uzależ-
niona jest najczęściej od:

• wczesnego dojrzewania fizycznego w 
zależności od warunków klimatycznych;

• religii; 
• przyjętych norm moralnych;
• stosunku do potomstwa [4, 15]. 
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 1 

art. 200 obowiązującego w Polsce Kodeksu 

karnego  obcowanie płciowe z małoletnim po-
niżej lat 15 jest karalne [16]. 

JUDAIZM
Współcześnie w judaizmie istnieją różne 

nurty: od skrajnie ortodoksyjnych do refor-
mowanych, w których postawy wobec seksu-
alności są zróżnicowane, dominuje w zasadzie 
patriarchalizm, negatywna postawa wobec 
wyrafinowań, homoseksualności, czy dewiacji. 
Przywiązanie do tradycji skutkuje np. częst-
szym przechodzeniem na judaizm współmał-
żonka w małżeństwach mieszanych. 

Chociaż dopuszcza się możliwość wstąpie-
nia w związek małżeński chłopca 13-letniego 
i dziewczynki 12-letniej, to zgodnie z nauką 
Talmudu uważa się, że najlepszym wiekiem do 
zawarcia związku małżeńskiego dla mężczy-
zny jest 16 – 24 r.ż. Współżycie seksualne jest 
uznawane tylko w małżeństwie, istnieje zakaz 
kontaktów pozamałżeńskich, a także niehete-
roseksualnych. Dziecko jest uważane za dar 
od Boga, a prokreacja to wypełnianie boskich 
poleceń. Po urodzeniu ojciec lub męski przed-
stawiciel rodu bierze noworodka na kolana, co 
oznacza uznanie i oficjalne potwierdzenie jego 
prawego pochodzenia. Noworodek jest kąpany,  
nacierany solą i zawijany w pieluchy. Matka 
ma obowiązek karmienia piersią do trzech lat. 
Kobieta pozostaje nieczysta po porodzie syna 
przez 7, a po urodzeniu córki 14 dni. Okres ten 
obejmuje zakaz dotykania mężczyzn z wyjąt-
kiem noworodka. 

W sprawowaniu opieki istotne znaczenie 
ma ocena stopnia ortodoksyjności i zwrócenie 
uwagi na wymogi żywieniowe, w tym zapew-
nienie koszernego jedzenia ew. umożliwienie 
przynoszenie posiłków z domu lub stosowanie 
diety jarskiej, gdy jest to niemożliwe  Zabiegi 
pielęgnacyjne i lecznicze muszą być wykony-
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wane przez osoby tej samej płci (prawo „ha-
lacha” – ograniczone kontakty między osoba-
mi różnej płci). Poród prowadzony jest przez 
położne, które mają pozwolenie na pracę  
w szabat. Dawniej brak było obecności ojca 
przy porodzie, obecnie upowszechnia się coraz 
bardziej idea porodów rodzinnych [4, 15]. 

ISLAM
W Polsce mieszka około 5,1 tysiąca muzuł-

manów. Obowiązuje ich prawo „szariatu” oraz 
przepisy zwyczajowe wobec kobiet, w tym 
zasłanianie ciała, z wyjątkiem twarzy i dłoni. 
Zakazane jest m. in. jedzenie wieprzowiny, 
picie alkoholu, palenie papierosów, używanie 
narkotyków. W opiece położniczej preferuje 
się opiekę sprawowaną przez kobiety, a gdy 
jest to niemożliwe, czynnościom wykonywa-
nym przez mężczyznę musi towarzyszyć dru-
ga kobieta. Informacje na temat pacjentki i 
leczenia należy udzielać mężowi lub rodzinie  
z jego strony, kobieta nie może podjąć decyzji 
bez zgody męża. Brak jest tradycji porodów 
rodzinnych. Dużą rolę przywiązuje się do za-
chowania intymności: wśród odłamów bardzo 
religijnych, zwraca się uwagę na zapewnienie 
podczas kąpieli czy przy porodzie ubioru za-
krywającego całe ciało, a obnażanie powin-
no następować tylko w koniecznym zakresie. 
Zgodnie z nauką Koranu zaleca się karmienie 
piersią przez dwa lata. W zakresie diety należy 
zapewnić posiłki nie zawierające wieprzowiny, 
ew. zadbać o możliwość spożywania posiłków 
przynoszonych z domu. Nie wolno stosować al-
koholu jako leku, dopuszczony jest jedynie do 
dezynfekcji. Pacjentki mogą nie wyrazić zgody 
na badanie per rektum, czy stosowania ene-
my lub czopków, a chore na cukrzycę przyjęcia 
insuliny wieprzowej. Istotnym wymogiem jest 
również konieczność umożliwienia obmycia rąk 
oraz okolicy krocza i odbytu po każdym korzy-
staniu z toalety lub basenu. Lewa ręka uwa-
żana jest za brudną, co powoduje utrudnienia 
pielęgnacyjne, w tym zakaz zakadania wenflo-
nu do lewej ręki. 

W miarę możliwości należy pozwolić na 
pozostawienie ozdób i symboli o charakterze 
religijnym, w tym umożliwić pozostawienie 
nakrycia włosów. W razie niepowodzenia me-
dycznego należy być przygotowanym na wyra-
żanie pozawerbalnych form reakcji (lament). 

Kobiety w islamie poddawane zabiegowi kli-
toridektomii, obejmującej  częściowe lub cał-
kowite usunięcie łechtaczki, warg sromowych 
mniejszych, a zdarza się nawet usunięcie ca-

łości sromu i zeszycie wejścia do pochwy z po-
zostawieniem niewielkiego otworu, umożliwia-
jącego wydostawanie się krwi menstruacyjnej 
i moczu, tzw. metoda faraońska. Informacja  
o poddaniu kobiety obrzezaniu i zakres „zabie-
gu” jest istotna z punktu widzenia sprawowa-
nia właściwej opieki położniczej  [4,  15]. 

HINDUIZM
Hinduizm jest bardzo zróżnicowanym syste-

mem religijnym, którego główne założenia to 
szacunek dla świętych ksiąg, wiara w reinkar-
nację, prawo przyczynowo – skutkowe (kar-
ma) oraz dążenie do wyzwolenia duchowego.  
W Polsce od 1990r. oficjalnie jako związek wy-
znaniowy działa wspólnota religijna – Towa-
rzystwo Świadomości Kryszny. W diecie obo-
wiązuje zakaz spożywania mięsa. Preferowane 
są małżeństwa aranżowane, co ma na celu za-
chowanie czystości seksualnej i religijnej, gdyż 
nie zalecane są małżeństwa mieszane, w tym 
również pomiędzy poszczególnymi odłamami 
hinduizmu. Podstawowym celem rodziny jest 
zachowanie społeczeństwa, a obowiązującym 
modelem rodziny jest rodzina wielopokole-
niowa. Prokreacja związana jest z przestrze-
ganiem specyficznych obrzędów: zapłodnienie 
poprzedza obrzęd „garbka dhana – złożenie 
embrionu”. Zaleca się wtedy również kilku-
dniową abstynencję seksualną, co ma wpły-
wać na wzrost jakości nasienia, a tym samym 
wartości przyszłego dziecka.Rytualne rozdzie-
lenie przedziałka na głowie matki i posypanie 
przedziałka czerwonym proszkiem jest oznaką 
ciąży i płodności. Macierzyństwo stanowi naj-
ważniejszą z wartości. Szaszthi, czyli Szósta, 
to bogini porodu i patronka nowonarodzonych 
dzieci. Imię pochodzi od zwyczaju oddawania 
jej czci w szóstym dniu po porodzie dla zazna-
czenia, że minęło niebezpieczeństwo dla matki 
i dziecka. 

W odniesieniu do opieki położniczej  zwraca 
się uwagę na możliwość wystąpienia niedobo-
rów jakościowych i anemii ze względu na sto-
sowanie diety jarskiej. Obowiązuje zakaz po-
stów, wychudzenia ciała czy podróży w ciąży. 
Poród odbywa sie w domu, w obecności męża. 
Rodzącej należy umożliwić wykonywania czyn-
ności  rytualnych związanych  z ułatwieniem 
porodu, zapewnić żywność wegetariańską, nie 
podawac leków zawierających elementy zwie-
rzęce, szczególnie pochodzenia wołowego. 
Jedzenia nie podaje się lewą ręką, gdyż jest 
uważana za nieczystą i należy zapewnić jed-
norazowe naczynia i sztućce. Chętnie wyko-
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rzystuje się zasady medycyny ajurwedyjskiej,  
a leczenie i pielęgnowanie zawiera w sobie ele-
menty ezoteryki i mistycyzmu [4, 15]. 

BUDDYZM
Uznawany jest przez niektórych bardziej za 

system filozoficzno – etyczny, niż za religię. 
Liczbę wyznawców szacuje się na  359 milio-
nów, a w Polsce jest około 5 tysięcy osób prak-
tykujących Buddyzm. Filozofia buddyjska opie-
ra się na Czterech Szlachetnych Prawdach oraz 
na Ośmiorakiej Ścieżce, która ma prowadzić 
do ustania cierpienia. Szczególne znaczenie 
przypisuje się opiece przedporodowej. Istost-
nymi założeniami jest dbałość o sferę fizyczną 
i psychiczną, pozytywne myślenie i odbywanie 
praktyk religijnych. Matke i dziecko chroni się 
poprzez modlitwy, a ciężarna powinna zażywać 
relaksu, dbać o wyciszenie emocji i dobry sen. 
W trakcie porodu zalecane jest spożywanie 
płynów i pokarmów, szczególnie wskazane jest 
spożywanie ciepłych potraw. 

Chętnie stosuje się preparaty ziołowe i zale-
ca wykonywanie masażu głowy                          i 
barków. Pępowinę przecina lama. Po porodzie 
należy zapewnić dziecku kontaktu z rodziną, a 
położnicy umożliwić uczestniczenie we wszyst-
kich praktykach religijnych. Dziecko myje się 
i przeprowadza rytuały, w tym również ustala 
horoskop urodzeniowy  [4,15]. 

ROMOWIE
W Polsce żyje 20-25 tysięcy Romów. Nie 

mają oni własnej religii – w Polsce w większo-
ści są katolikami, jednak ich codzienność uwa-
runkowana jest wieloletnią tradycją. Zgodnie 
ze swoim zwyczajem Romowie wcześnie za-
wierają związki małżeńskie: kobiety w wieku 
13 – 15 lat, a mężczyźni w wieku 15 – 16. 
Seks przedmałżeński jest zakazany, a związki 
z osobami nie - romskimi stanowczo odradza-
ne. Uznają oni pewne pewne przejawy życia za 
nieczyste. Skalanie kobiece – dźuvlitko mage-
ripen – dotyczy intymnej sfery życia związanej 
z seksem, a skalanie poporodowe – maminko 
mageripen – oznacza nieczystość kobiety w 
okresie porodu, połogu i menstruacji. Kobiety 
ciężarne są uważane za „nieczyste”, a ciąża i 
poród stanowią „tabu” językowe. Stosuje się 
izolację kobiet ciężarnych w zakresie teryto-
rialnym – kobiety ciężarne nie przebywają w 
towarzystwie starszych mężczyzn i osób spo-
za rodziny – i funkcjonalnym, który obejmuje 
zakaz wykonywania wybranych czynności, np. 
podawania do stołu. 

Ciało jest podzielone na obszary „czyste i 
„nieczyste” –  granicą jest talia (mashkar). 
Wymaga to oddzielnego przechowywania i uży-
wania osobnych przyrządów do toalety górnej 
i dolnej części ciała (mydło i ręczniki do gór-
nych i dolnych części ciała), a także segregacji 
pościeli na obszary „czyste – brudne”. Kobieta 
nosi długie suknie –  ich dolnych części może 
dotykać tylko mąż. Obowiązuje mycie rąk po 
dotknięciu dolnych części ciała oraz przed spo-
rządzaniem i spożywaniem posiłków. Prośby 
o przynoszenie potrzebnych przedmiotów z 
domu powinny być kierowane tylko do kobiety. 

Poród stanowi najbardziej nieczysty prze-
jaw życia i w związku z tym rodzącą się izo-
luje – dawniej w osobnym namiocie w towa-
rzystwie położnej i starszej cyganki –  obecnie 
w szpitalu. Należy unikać kontaktu z rzeczami 
„nieczystymi” – krew, łożysko, materiał opa-
trunkowy, pościel. Istnieje potzreba zachowa-
nia warunków intymności, np. osobny pokój, 
sprawowanie opieki przez personel żeński. Ba-
dania lekarskie czy USG wykonywane powin-
ny być w obecności drugiej kobiety – Romki. 
Należy zwrócić uwagę na dokładne mycie rąk  
w obecności pacjentki.

Poród prowadzony przez personel żeński 
odbywa się najczęściej bez obecności ojca 
dziecka, gdyż grozi to ”skalaniem” – ojciec 
przebywa poza szpitalem, przychodzi tylko zo-
baczyć dziecko. Również po porodzie obowią-
zuje ograniczony kontakt ojca z noworodkiem, 
a dziadek nie dotyka dziecka do 3 miesięcy. 
Inni mężczyźni z rodziny nie mają kontaktu z 
dzieckiem aż do 6 miesięcy. 

Izolacja terytorialna i funkcjonalna położni-
cy w domu w okresie połogu trwa do pół roku 
i obejmuje zakaz prania, sprzątania czy goto-
wania. Czynności te wykonuje matka lub te-
ściowa. 

PODSUMOWANIE
Sprawowanie opieki nad małoletnią ciężar-

ną może być dużym wyzwaniem dla członków 
zespołu terapeutycznego. Trudności w opiece 
mogą wynikać nie tylko z uwarunkowań spo-
łecznych, ale być również wynikiem odmien-
ności kulturowych czy religijnych. Opieka kul-
turowo zorientowana natomiast zmniejsza 
stereotypy i uprzedzenia, pomaga uniknąć 
„szoku kulturowego”, etnocentryzmu, uprze-
dzeń czy konfliktów międzykulturowych. Uła-
twia również postawienie prawidłowej diagnozy 
pielęgnacyjno - położniczej, chroni pacjentkę 
przed stygmatyzacją i ostracyzmem. 

Piśmiennictwo u autorki
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Transplantacja płuc

mgr Joanna Duda
Specjalista  pielęgniarstwa operacyjnego  

Blok Operacyjny Kardiochirurgii 
  Śląskie  Centrum Chorób Serca w Zabrzu

W 1963 r – amerykański chirurg prof. James Hardy wraz z zespołem wykonał pierw-
sze udane przeszczepienie pojedynczego płuca. Po kilkunastu dniach od tej operacji 
pacjent zmarł z powodu niewydolności wielonarządowej przy zachowanej prawidło-
wej funkcji graftu. 
Od tej pory przez ponad pół wieku wykonano na świecie ok. 40 tys. przeszczepień płuc 
z coraz lepszymi wynikami odległymi. 

Rok 1997 –  pierwsza w Polsce pomyślna transplantacja pojedynczego płuca -  
Prof. dr hab. n. med.  Marian Zembala (Zabrze), 

Rok 2001 –  pierwsza w Polsce pomyślna transplantacja serca i płuc- 
Prof. dr hab. n. med.  Marian Zembala (Zabrze), 

Rok 2004 –  pierwsze w Polsce przeszczepienie płuca metodą małoinwa-
zyjną Dr hab. n. med  Jacek Wojarski (Zabrze), 

Rok 2005 –  pierwsza w Polsce transplantacja obu płuc- Dr n. med Yoshiya Toyoda  
/ Dr hab. n. med  Jacek Wojarski (Zabrze); 

Rok 2011 –  pierwsza transplantacja u chorego z mukowiscydozą -   
Dr hab. n. med  Jacek Wojarski (Zabrze), 

Rok 2019 –  pierwsza w Polsce transplantacja płuc i wątroby-  Dr n. med Maciej Urlik,  
Dr hab. n. med Robert Król (Zabrze); 

Rok 2020 –  pierwsza w Polsce transplantacja obu płuc u pacjenta z SARS- Cov-2-  Dr n. med 
Maciej Urlik, Dr n. med Tomasz Stącel,  Dr n. med Remigiusz Antończyk (Zabrze). 

Potwierdza to fakt, że transplantacja płuc 
jest uznaną metodą leczenia mającą zastoso-
wanie w przypadku krańcowej, trwałej i nieod-
wracalnej niewydolności tego narządu. Dobór 
kandydatów do tego zabiegu jest trudnym za-
daniem ze względu na ryzyko długiej operacji, 
konieczności przyjmowania leków immunosu-
presyjnych, znacznie częstsze niż w przypadku 
innych przeszczepów narządów uszypułowa-
nych ryzyko infekcji i odrzucenia. 

Zasadniczym wskazaniem do transplantacji 
płuc jest nieodwracalne uszkodzenie płuc 
spowodowane chorobami układu odde-
chowego.

Obecnie przeszczepia się zarówno poje-
dyncze (SLT – single lung transplantion) pła-
ty (zgodnie z podziałem anatomicznym), jak  
icałe płuca – także obustronnie (DLT – double 
lung transplantion); W celu optymalnego wy-
korzystania ograniczonej liczby narządów od 
dawców oraz uzyskania najlepszych wyników 
konieczne jest określenie kryteriów kwalifikacji 
pacjentów do operacji przeszczepienia;

Ponieważ trudno zdefiniować zaawansowa-
ną i nieodwracalną niewydolność płuc, pomoc-
ne są następujące kryteria:

-  przewidywany okres przeżycia 18-24  m-cy
-  bardzo ograniczona jakość i aktywność 

życiowa; 
-  brak innych możliwości leczenia zacho-

wawczego i chirurgicznego;
-  brak przeciwskazań do zabiegu. 

Kryteria kwalifikacji potencjalnych biorców 
płuc uwzględniają dwie grupy czynników: 
ogólny stan zdrowia pacjenta i rodzaj schorze-
nia podstawowego.
Kandydatem do transplantacji ze względu na 
granice wiekowe jest:

55  lat dla jednoczesnego przeszczepienia  
 serca i płuc;

65  lat dla obustronnego przeszczepu płuc;
Jednak to nie wiek metrykalny a biologiczny 
ma tutaj największe znaczenie stąd każdy kan-
dydat musi być oceniany bezpośrednio przez 
zespół. 

Transplantacja płuc jest inwazyjną metodą 
leczenia i jej powodzenie zależy od funkcjono-
wania pozostałych układów i narządów.

Do podstawowych czynników wpływa-
jących na ocenę ogólnego stanu zdrowia 
pacjenta kwalifikowanego do transplantacji 
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płuc zalicza się czynności pozostałych narzą-
dów i układów, w tym:

•	 Wydolność nerek;
•	 Funkcje wątroby (marskość wątroby)
•	 Stan układu krążenia (u biorców należy 

wykluczyć chorobę niedokrwienną ser-
ca);

•	 Stopień odżywienia (kandydaci do prze-
szczepu powinni mieścić się w zakresie 
70-130% zalecanej masy ciała);

•	 Infekcje (aktywne pozapłucne);
•	 Schorzenia nowotworowe;
•	 Osteoporozę (objawowa jest przeciw-

skazaniem);
•	 Choroby układowe;
•	 Terapie steroidami;
•	 Budowę klatki piersiowej (deformacja 

w przebiegu schorzeń kręgosłupa może 
znacząco wpłynąć na przebieg rehabi-
litacji pooperacyjnej - znaczna defor-
macja może być przeciwskazaniem do 
transplantacji);

•	 Przebyte operacje klatki piersiowej;
•	 Stosowanie używek.

Przeszczepienia jednego płuca można 
wykonać u biorców (Single Lung Transplan-
tation, SLT) z chorobami restrykcyjnymi płuc:  
idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza,  py-
lice (w ośrodku autora nie stosuje się prze-
szczepień pojedynczego płuca).

Wskazanie do przeszczepu obu płuc 
(DOUBLE LUNG TRANSPLANTATION, DLT)

• mukowiscydoza i inne choroby przebie-
gające z rozstrzeniami oskrzeli;

• u pacjentów z rozpoznanym nadciśnie-
niem płucnym, przewlekła zatorowość 
płucna z obwodową lokalizacją zmian;

• POCHP;
• zespół Eisenmengera z operacyjną wadą 

serca;
• SARS-Cov-2 
 
Dokładna znajomość naturalnej historii 

schorzenia podstawowego, obiektywne dane 
wpływające na przeżycie oraz brak istotnych 
przeciwskazań stanowią o optymalnym czasie 
kwalifikacji pacjenta. Nie każdy chory speł-
niający kryteria powinien natychmiast zostać 
zakwalifikowany do przeszczepu. Należy wziąć 
pod uwagę indywidualny przebieg choroby u 
poszczególnego chorego, subiektywne poczu-
cie ciężkości choroby i oczekiwania wobec me-

tody leczenia, jaką jest przeszczepienie. Nale-
ży tu rozróżnić moment skierowania chorego 
do ośrodka transplantacyjnego a moment za-
kwalifikowania do przeszczepienia tj. wpisania 
na Krajową Listę Oczekujących. 

Kwalifikacja dawcy do pobrania płuc
Na pierwszym etapie kwalifikacji zmarłego 
dawcy płuc niezbędna jest gruntowna analiza: 
dokumentacji medycznej, stosowania przez 
niego używek (tytoń, alkohol, narkotyki), 
obecnie podawanych leków, chorób towarzy-
szących (w tym nadciśnienie, cukrzyca), prze-
byte operacje.

Dyskwalifikacja dawcy do pobrania 
płuc następuje z powodu

− wpis w krajowym rejestrze sprzeciwów,
− choroba nowotworowa (aktywna lub je-

śli okres karencji jest krótszy od wyma-
ganego),

− ostre lub przewlekłe ciężkie infekcje 
bądź schorzenia autoimmunologiczne,

− aktywna cytomegalia, kiła, AIDS jest 
podstawą do dyskwalifikacji dawcy; 

− jeżeli w wydzielinie z drzewa oskrzelo-
wego stwierdza się treść ropną wskaza-
ne jest badanie biologiczne;

− uszkodzenie miąższu płuca (najbardziej 
ze wszystkich narządów narażone na 
stłuczenie);

− złe wyniki badań gazometrycznych i ob-
razowych.

Akceptowalny dawca powinien speł-
niać następujące kryteria:

Wiek < 65lat, wykluczenie znaczącego 
schorzenia tkanki płucnej, okres palenia tyto-
niu <40paczkolat (tj. liczby paczek papierosów 
wypalanych dziennie pomnożonych przez lata 
palenia), brak istotnych zmian w badaniu ra-
diologicznym, szczytowe ciśnienie oddechowe 
<30 cm H20, przy wentylacji 100% tlenem ci-
śnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej po-
winno wynosić co najmniej 300mmHg. 

Przygotowanie biorcy do przeszczepu 
płuc:

W każdym przypadku zgłoszenia potencjal-
nego dawcy należy przeprowadzić staranny 
dobór dawca-biorca: zgodność w układzie gru-
powym krwi ABO (wprawdzie dawców w grupie 
0 określa się jako uniwersalnych dawców i taki 
narząd można przeszczepić biorcy z każdą gru-
pą krwi, natomiast pacjent z grupą AB może 
być biorcą narządu od dawcy z każdą grupą 
krwi. Układ Rh nie ma większego znaczenia);
Parametry budowy ciała 

- wzrost 
- całkowita pojemność płuc
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DOSTĘP
Podstawowym dojściem operacyjnym  

w przypadku wszczepiania płuca lub obu płuc 
sekwencyjnie jest torakotomia przednio-bocz-
na, która zapewnia wystarczający wgląd w ele-
menty wnęki płuca. Dawniej stosowana była 
technika clamshell - dwie torakotomie przed-
nie z poprzecznym przecięciem mostka. Obec-
nie jest już prawie nie stosowana, z powodu 
potencjalnych problemów z gojeniem przecię-
cia mostka. Zabieg zawsze rozpoczyna się od 
strony gorszego płuca tj. ze słabszą perfuzją  
i wentylacją.

Etap usunięcie płuca biorcy - Pneumo-
nectomia

Po otwarciu jamy opłucnej i zamknięciu 
przepływu powietrza przez płuco należy uwol-
nić zrosty opłucnowe, co zwłaszcza u chorych  
z SARS – Cov- 2 czy mukowiscydozą jest bar-
dzo czasochłonne, gdyż rośnie ryzyko znaczne-
go krwawienia pooperacyjnego.  Operator pre-
paruje kolejno ukazujące się elementy wnęki 
ukazujące się od przodu, tzn. prawą lub lewą 
tętnicę płucną, żyły płucne i na końcu oskrzele. 
Tymczasowe zaklemowanie tętnicy płucnej (je-
żeli po 5-10 min. nie następuje destabilizacja 
hemodynamiczna, nie występują znaczące za-
burzenia hemodynamiczne - można zaplano-
wać transplantację bez użycia krążenia poza-
ustrojowego ani ECMO AV. W dalszej kolejności 
podwiązuje się naczynia płucne dystalnie od 
worka osierdziowego. Następnie operator na-
cina worek osierdziowy na potrzeby zespolenia 
przedsionkowego. Płuco dawcy wyjmowane 
jest z lodówki.

Foto: Płuca dawcy (dorosła osoba) - po wyjęciu  
z lodówki po przyjeździe do SCCS Zespołu Wyloto-
wego.

II etap transplantacji płuc przygotowanie 
płuca dawcy 

W trakcie wykonywania pneumonektomii 
asysta przygotowuje na bocznym stoliku płu-
co dawcy.  Płuca dawcy wkładane jest do mi-

ski wyścielonej serwetą operacyjną i wypeł-
nionej zimnym płynem 0,9% NaCl, w którym 
to wykonywane jest chirurgiczne rozdzielenie 
płuc. Oskrzele skraca się do wysokości jednej 
chrząstki nad odejściem oskrzela górnopłato-
wego naczynia zaś dostosowuje się do długości 
pozostawionego oskrzela;

Etap III transplantacji płuc-  wykonanie 
zespoleń oskrzela i naczyń płucnych

W pierwszej kolejności wykonuje się zespo-
lenie oskrzelowe. Zespolenie części błoniastej 
(oskrzela dawcy) techniką szwu ciągłego 
(szew monofilamentowy o długim wchłanianiu 
i rozmiarze 4/0), a części chrzęstnej -  

Foto:Odpreparowanie naczyń i rozdzielenie płuc po-
przez zastaplowanie staplerem liniowym

Foto: Zespolenie oskrzelowe (jako pierwsze) płuco 
dawcy umieszczane jest w tylnej części klatki pier-
siowej, w okolicy przykręgosłupowej.
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z zastosowaniem szwów pojedynczych 
(również monofilament 3/0). Następnie 
po starannym przygotowaniu i wyprep-
arowaniu tętnicę płucną zespalamy sz-
wem naczyniowym niewchłanialnym 4/0 
i żyłę płucną  szwem ciągłym  również 
szwem niewchłanialnym 4/0. Kolejny 
etap to odpowietrzenie zespoleń i re-
perfuzja płuca. Bardzo ważne jest,  aby 
klem z tetnicy zwalniać bardzo powoli 
co pozwala uniknąć nagłego wypełnienia 
łożyska płuca dawcy grożącego 
poźniejszą niewydolnością przeszcz-
epu. Potem następuje wiązanie kolejno: 
tętniczych i żylnych zespoleń.

Zabieg kończy się oceną szczelności zespo-
lenia oskrzelowego i dokładnej hemostazy. 
Założenie dwóch drenów do opłucnej i warst-
wowy szew rany operacyjnej. 

Podobnie postępuje się z drugim wszczepi-
anym płucem, z tym że od puszczenia krążenia 
w pierwszym płucu do zamknięcia przeciwległej 
tętnicy płucnej powinno minąć co najmniej  
45 minut, aby świeżo wszczepione płuco mogło 
choć trochę ustabilizować się hemodynamic-
znie. Jest to  trudny moment transplantacji,  
w trakcie którego anestezjolodzy muszą 
dołożyć wszelkich starań, aby nie doprowadzić 
do obrzęku nowego płuca. 

Powkłania po przeszczepieniu płuc:
Diagnostyka różnicowa powikłań we wczesnym 
okresie po transplantacyjnym obejmuje przede 
wszystkim : krwawienie, uszkodzenie poreper-
fuzyjne, infekcje, odrzucenie przeszczepu.

Pierwotna dysfunkcja graftu wiąże się 
z jego niedokrwieniem, przechowywaniem 
w zmiennej temperaturze, wszczepianiem  
i reperfuzją;

Ostre odrzucanie komórkowe  - wyma-
ga odróżnienia od zapalenia płuc - gdy zach-
odzi potrzeba można wykonać diagnostyczną 
biopsję płuca lub badanie mikrobiologic-
zne i cytologiczne popłuczyn oskrzelowo-
pęcherzykowych); 

Powikłania oskrzelowe; najczęściej 
zwężenie w miejscu zespolenia lub całkowite 
rozejście na lini szycia – infekcjie, refluks 
żołądkowo przełykowy, bronchoskopie

Zakażenia (w związku z licznymi inter-
wencjami związanymi z procedurami medy-
cznymi tj.: mechaniczna wentylacja płuc, ce-
wnikowanie naczyń krwionośnych i pęcherza 
moczowego, iniekcje, bronchoskopie);

Infekcje bakteryjne  szerokospektral-
na wczesna antybiotykoterapia skutecznie 
zmniejsza ryzyko infekcji nawet u chorych  
z immunosupresją

Zakażenia wiusowe (mogą wystąpić  
w wyniku przeniesienia zakażenia od dawcy 
przeszczepu, innego zakażenia egzogennego – 
na czynnik biologiczny i wreszcie reaktywacji 
zakażenia latentnego – uśpionego);

Infekcje grzybicze (ze względu na wysok-
ie ryzyko zachorowania, niespecyficzne objawy 
kliniczne oraz wysoka śmiertelność stosuje się 
chemio profilaktykę, począwszy od operacji do 
końca pierwszego roku po przeszczepieniu ale 
najlepiej stosować aż do końca życia).

Rola pielęgniarki instrumentariuszki  
w czasie transplantacji płuc.
W tym miejscu należy przede wszystkim 
podkreślić, że jest to praca ZESPOŁOWA. 
Żadna z pielęgniarek asystujących do zabiegu 

Foto: Zespolone oskrzele. Przed zespoleniem naczyń 
płucnych.

Foto: Płuco w trakcie reperfuzji po wszczepieniu.
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operacyjnego nie jest w stanie sama bez dru-
giej instrumentariuszki zrobić tak naprawdę 
niczego.  

Do zadań pielęgniarek instrumentar-
iuszek należy: przygotownie sali opera-
cyjnej, obłożenia, materiału szewnego  
i  opatrunkowego, hemostatyków, aparatury 
medycznej  odpowiedniego instrumentar-
ium (tj. w naszym Ośrodku „Zestaw płucny” 
w którym znajdują się wszystkie potrzebne 
narzędzia od trzonka na ostrze począwszy, 
poprzez pensety, nożyce, imadła, różnego 
rodzaju klemy naczyniowe i liniowe, haczyki 
nerwowe, przeróżne kleszczyki, divale, cha-
pi i inne) a także  przygotowanie się do in-
strumentowania zgodnie z zasadami aseptyki  
w zależności od pełnionej funkcji pielęgniarki 
instrumentujacej i pomagającej. Zabez-
pieczenie materiału biologicznego do badań 
histopatologicznych i mikrobiologicznych. 
Uporządkownie sali operacyjnej  i stanowiska 
pracy po zabiegu operacyjnym. Przygotowanie 
zestawu operacyjnego do sterylizacji zgodnie 
z obowiązującymi  zasadami. Prowadzenie do-
kumentacji medycznej w czasie zabiegu m.in. 
protokół operacyjny, karta sterylizacji, zlecenie 
do badań itp. Bardzo ważne jest aby pielęgniarki 
znały etapy zabiegu, wtedy praca jest dobrze 
zorganizowana. Tak naprawdę, na każdym 
etapie operacji towarzyszą nam różnego rodza-
ju emocje. Odpowiedzialność jest tym większa 
kiedy świadomi jesteśmy, że każdy błąd to nie 
tylko narażenie życia biorcy ale również zmar-
nowanie narządu. Czasem jest to strach np.  
o zespół pobierający czy przyjedzie z pobranym 
organem na czas. Zabiegi wykonujemy nie ty-
lko w dzień. Często pracujemy w nocy, a zespół 
wylotowy jeździ nie tylko bardzo daleko, ale 
i bez znaczenia na warunki pogodowe tj. czy 
mróz czy upalne lato. Pobrany organ jest 
właściwie zabezpieczony w czasie transportu  
w odpowiednio dostosowanych do tego lodówkch 
z termostatem. Dla mnie (jako pielęgniarki in-
strumentariuszki)  jednym z najpiękniejszych 
etapów zabiegu jest moment po odklemowa-
niu wszczepionego narządu, kiedy płuca z sza-
ro – białych stają się zaróżowione pełne życia, 
rozprężone prawie chcą wyjść z klatki pier-
siowej pacjenta. Oczywiście w jakim stopniu 
przejęły funkcję widzi na monitorze anestezja.

Instrumeriuszki powinna cechować nie ty-
lko dobra kondycja fizyczna i psychiczna gdyż 
zabiegi są bardzo czasochłonne (obustronne 
przeszczepienie płuc średnio trwa ok 12-15 
godzin), ale również dobra organizacja pracy 

i życzliwość dla drugiej osoby. Tutaj nie może 
być miejsca dla rywalizacji. Każdy z członków 
zespołu jest równy. Walczymy o życie pacjenta 
RAZEM. Każda operacja - transplantacja  jest 
dla mnie dużym przeżyciem emocjonalnym. 
Aby kogoś uratować jest potrzebny wysiłek 
wielu ludzi.  

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
wykonuje się przeszczepy serca i płuc od 1985 
roku. Aby pomyślnie przeprowadzić zabieg 
transplantacji (obok operatorów, anestezji, 
perfuzji, instrumentcji)  niezbędna jest funk-
cja koordynatora. Osoba ta bez względu na 
porę dnia i nocy zobowiązana jest do odbiera-
nia zgłoszeń potencjelnych dawców narządów. 
Otrzymanie takiej informacji jest początkiem 
skomplikowanej procedury. Od tego momen-
tu do zadań koordynatora należy zoorgani-
zowanie szeregu działań aby sprawnie odbyło 
się pobranie narządu oraz jego transport do 
wszczepienia.

Piśmiennictwo u autorki.

Kraków Balice - wylot po serce do Bydgoszczy
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Na zdjęciu od prawej strony 
mgr Bogusława Król koordynator transplantacyjny, mgr Alina Kliczka- pielęgniarka oddziałowa 
Oddziału Transplantacji Płuc, dr n.med. Magdalena Latos - pulmonolog, mgr Łukasz Lech fizjote-
rapeuta, dr hab. n. med Marek Ochman pulmonolog transplantolog - Ordynator Oddziału Transpl. 
Płuc, lek. med. Anna Pióro anestezjolog, dr. n. med. Tomasz Stącel kardiochirurg transplantolog, 
dr n. med. Mirosław Nęcki pulmonolog transplantolog,  dr n. med. Maciej Urlik kardiochirurg 
transplantolog Z-ca Ordynatora Oddziału Transpl. Płuc, dr n. med  Remigiusz Antończyk kar-
diochirurg transplantolog. Na sofie siedzi Pacjent po przeszczepie płuc (pierwszy po covidowy 
obustronny przeszczep płuc) P.  Grzegorz z żoną Dorotą i synem Aleksandrem. 

Artykuł został napisany za zgodą Kierownictwa Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem 
Mukowiscydozy, z Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc w Ślą-
skim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Autorka artykułu bardzo dziękuje za możliwość podzielenia się zarówno wiedzą jak i materia-
łem fotograficznym. 
Wszystkie fotografie są własnością SCCS.

Tak dla Transplantacji 
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Centralna Sterylizacja
Dział dekontaminacji medycznej

Danuta Broncel-Czekaj
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Siemianowicach Śl.

Skarbnik Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zarudnionych w sterylizacji OIPiP w Katowicach
Doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach

Koordynator ds. sterylizacji Szpital Miejski w Siemianowicach Śl. Sp. z o.o.

Echo historii
W starożytności w 1450 r. p.n.e. w kodeksie sanitarnym zalecono wykorzystywa-

nie ognia i gotującej się wody do oczyszczania materiałów, a Hipokrates ponad 1000 
lat później do oczyszczania narzędzi chirurgicznych stosował gorącą wodę. Działanie 
gorącej wody wykorzystał 342 lata temu Denis Papin, (fracuski fizyk i wynalazca) do 
budowy pierwowzoru autoklawu z zaworem bezpieczeństwa; czyli szybkowaru paro-
wego określanego terminem „kociołek” lub „garnek Papina” (Ryc. 1). Jego działanie 
zostało zaprezentowane członkom Towarzystwa Królewskiego w Londynie w trakcie 
kolacji. Zwrot w wykorzystaniu kociołka Papina nastąpił w XVIII wieku, gdy włoski 
biolog Lazzaro Spallanzani odkrył, że po 30 minutach podgrzewania w szklanych kol-
bach dochodzi do zabicia bakterii. To odkrycie wykorzystał Ludwik Pasteur i udowod-
nił, że wysterylizowane pożywki zostają sterylne do momentu skażenia przez drobno-
ustroje. 

Nazwa autoklaw jest pochodzenia francu-
skiego, które jest  połączeniem dwóch słów 
greckiego auto (automatyczny)  i łacińskiego 
clavis (klucz).  Oznacza automatyczne urzą-
dzenie, które blokuje się gdy wzrasta ciśnie-
nie, ten mechanizm zabezpiecza przed rozpry-
skiem pary przy przypadkowym otwarciu. Za 
wynalazcę autoklawu (1880 r.) uważa się fran-
cuskiego mikrobiologa Charlesa Chamberlan-
da, będącego wspólpracownikiem L. Pasteura. 
Należy tu podkreślić jego zasługi w udosko-
naleniu zasad i metod sterylizacji pożywek  
i wynalezienie filtra porcelanowego do steryli-
zacji płynów nazwanego filtrem Chamberlana 
lub filtr Chamberlana-Pasteura[1]. Rok 1887 
był przełomowy w zastosowaniu pary wodnej 
w higienie szpitalnej - zaprojektowano i wy-
produkowano pierwszy na świecie sterylizator 
parowy Lautenschlägera  do sterylizacji bieli-
zny[2]. Jednak pierwszy komercyjny system 
sterylizacji parowej do sterylizacji produktów 
medycznych  opracowano w  1889 roku [3].  

Mimo, że od tamtych odkryć i wydarzeń 
upłynęło wiele lat, dzięki badaniom następu-
je postęp w nauce potwierdzający znaczenie 
skutecznej sterylizacji wyrobów medycznych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom  
w trakcie procedur medycznych podczas udzie-
lania świadczeń zdrowotnych. Postęp w roz-

woju sterylizacji był możliwy dzięki rozwojowi 
wielu dziedzin naukowych: medycyny, biologii, 
mikrobiologii, fizyki, chemii, powstaniu zdro-
wia publicznego, czy wprowadzeniu akredyta-
cji  w XX wieku w USA w odpowiedzi na niską 
jakość usług medycznych, epidemiologii,  ale 
także inżynierii czy bioinżynierii pozwalającej 
wprowadzić biokompatybilne materiały, które 
należy poddać dekontaminacji zanim zostaną 
wprowadzone do organizmu człowieka. Jak ta 
zmiana następowała możemy prześledzić  na 
przykładzie budowy sterylizatora parowego od 
pierwozworu do wspólczesnej formy

Sterylizator CISA 6410 SGM GLOBO
Źródło:https://www.medipment.pl/produkt/cisa-
-6410-sgm-globo-4243



27

Wymagania organizacyjne funkcjonowa-
nia centralnej sterylizacji   

Dział dekontaminacji medycznej może funk-
cjonować w różnych formach, w zależności od 
ilości sterylizowanych wyrobów medycznych. 
W profesjonalnym nazewnictwie określimy to 
pojęciem STE - czyli standardowej jednost-
ki sterylizacyjnej, którą jest prostopadłościan  
o wymiarach 300mmx300mmx600mm. W za-
leżności od ilości sterylizowanych STE/dobę 
może to być centralna sterylizacja, lokalna 
sterylizacja, punkt sterylizacji czy stanowi-
sko sterylizacji gabinetowej [4]. Należy tutaj 
podkreślić, że centralna sterylizacja z blo-
kiem operacyjnym stanowią główne ogniwo 
realizacji procedur medycznych przebiegają-
cych z przerwaniem ciągłości skóry. Jednost-
ki te z jednej strony są źródłem kosztów jak 
i dochodów dla szpitala, ale właściwa wspól-
praca między tymi działami naznaczona jest 
wieloma trudnościami wynkającymi nie tylko 
z problemów organizacyjnych i rozmieszcze-
nia tych działów jak przykładowo brak bez-
pośredniego połączenia, ale także błędów 
w komunikacji i zgłaszania istotnych infor-
macji, które mogą rzutować na efekty pra-
cy obu tych działów co zostało już omówione  
w wielu publikacjach[5-6].

 Organizację i wyposażenie centralnej stery-
lizacji określa Załącznik nr 1 do Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Projektowanie centralnej sterylizatorni wy-
maga spełnienia warunków powyższego roz-
porządzenia, ale także uzależnione jest od 
możliwości organizacyjnych 
danej placówki. Pomocną rolę 
w właściwym zaprojektowa-
niu działu dekontaminacji jest 
formuła Dialogu Technicznego 
w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych, która jest na-
rzędziem do uzyskania nie-
zbędnych informacji do przy-
gotowania opisu zamówienia, 
specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, czy umo-
wy, a co ważne pełni funkcje 
doradztwa ekspertów w danej 
dziedzinie[7]. 

Dział dekontaminacji podzielony jest na  
3 strefy technologiczne: brudną, czystą (Ryc. 
2.) i sterylną  oraz strefę administracyjno-go-
spodarczą będąca częścią strefy czystej (Ryc.3) 
[8]. 

Ruch ludzi, sprzętu i powietrza, ale także 
kierunek sprzątania jest ściśle określony i od-
stępstwa do rygorów mogą prowadzić do po-
tencjalnych przyczyn kontaminacji wyrobów 
medycznych – pracownicy wchodzą przez śluzy 
z zachowaniem zasad w stosowaniu środków 
ochrony indywidualnej, narzędzia chirurgiczny 
i inny sprzęt medyczny przez myjnie-dezyn-
fektory w strefie brudnej, a przez sterylizatory 
w strefie czystej; kierunek powietrza od strefy 
sterylnej, przez czystą do brudnej, a sprzątanie 
systemem jednego mopa lub 2-wiaderkowy od 
strefy sterylnej do czystej, a na strefę brudną 
osobny wózek. Wejście personelu cs odbywa 
się przez szatnię do części czystej korytarza,  
z którego pracownicy kierują się do stref za-
planowanych dla nich w danym dniu pracy. 

Mimo przyporządkowania do danej stre-
fy wykwalifikowany personel posiada wiedzę  
i umiejętności do pracy w każdej ze stref. 

Te kwalifikacje pracownicy uzyskują po 
ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pra-
cowników centralnej sterylizatorni i osób przy-
gotowujących się do pracy w centralnej ste-
rylizatorni lub/i z tytułem technika sterylizacji 
medycznej po ukończeniu rocznej szkole police-
alnej medycznej na kierunku technik steryliza-
cji medycznej i zdaniu egzaminu państwowego 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej 
dla szkoły lub z świadectwem potwierdzającym 
kwalifikacje technika sterylizacji medycznej po 
zdaniu egzaminu OKE dla osób z co najmniej 
2-letnim stażem pracy[9-10].

Rycina 2. Strona czysta działu dekonaminacji
Źródło: https://medim.pl/partnerzy/lautenschlager/ dostęp:07.08.2021



28

Liczba zatrudnionego personelu do wykony-
wania dekontaminacji medycznej nie jest tylko 
uzależniona od wyposażenia działu dekontami-
nacji, ale także od specjalizacji podmiotu lecz-
niczego i rodzaju oddziałów zabiegowych, co 
wpływa na liczbę wyrobów medycznych czy też 
tac zabiegowych,  będących na stanie szpitala 
oraz liczby zakontraktowanych procedur a tak-
że ich rodzaju. 

Nie należy zapominać o geometrii opraco-
wywanego sprzętu, jego demontażu do proce-
sów dekontaminacji i montażu po dezynfekcji, 
gdyż niejednokrotnie bywa on bardzo praco-
chłonny i musi być przeprowadzony z należytą 
starannością oraz monitorowanym czasem do-
starczenia właściwie zabepieczonych na czas 
transportu wyrobów medycznych do dekonta-
minacji w cs z oddziałów. 

Zbyt długi czas dostarczenia, niewłaściwe 
zabezpieczenie narzędzi skutkujące zaschnię-
ciem materiału biologicznego, brak materiałów 
wspomagających proces czyszczenia, pomija-
nie predezynfekcji w przypadku narzędzi o nie-
jawnej geometrii będzie miało wpływ na jakość 
wykonywanych procedur mycia, oczyszczania, 
dezynfekcji i sterylizacji. Tutaj pomocą są pro-
cedury i algorytmy nie tylko zapisane, ale także  
wdrożone i przestrzegane, które znajdują się w 
wymogach przewodnika do akredytacji[11]. 

Wyposażenie działu dekontaminacji wymie-
nione w rozporządzeniu nie wskazuje liczby 
myjni, tylko wymaga minimum 2 sterylizato-
rów parowych. Natomiast z uwagi na zwięk-
szenie zabiegów wykonywanych metodą la-
paroskopową, które pozwalają na skrócenie 
absencji chorobowej i powrót pacjenta do nor-
malnego funkcjonowania należy zaznaczyć, że 

minimum 3 myjnie-dezynfektory z wózkiem 
narzędziowym, laparoskopowym, anestezjolo-
gicznym w centralnej sterylizacji to właściwa 
liczba. Chociaż zasadne byłoby zagwarantowa-
nie dodatkowych wózków narzędziowych, su-
szarki do narzędzi, drenów i rur (będącej też 
pomocnej w razie awarii myjni i konieczności 
dezynfekcji manualnej) oraz myjnia do obu-
wia. 

Dodatkowo ważnym wyposażeniem jest 
myjnia-dezynfektor do wózków i elementów 
transportowych. W części czystej oprócz  
2 sterylizatorów parowych należy zapewnić 
sterylizator niskotemperaturowy na tlenek 
etylenu lub nadtlenek wodoru. Pierwszy  
z tych sterylizatorów wymaga oddzielnego 
pomieszczenia i abatora (katalizator czyli 
spalarka do tlenku etylenu zapewniająca jego 
rozkład do CO2 i H2O). 

Do zamykania pakietów konieczne są zgrze-
warki z podajnikiem rolkowym. Zamiast pako-
wania w opakowania miękkie zestawów i tac 
należy rozważyć zakup kontenerów z filtrami 
i plombami lub systemem Microstop, które 
pozwalają wyeliminować ryzyko uszkodze-
nia opakowań i eliminację odpadów opako-
wań miękkich i akcesorów jednorazowych np.: 
plomby (Ryc.4).

Jednym  z ważnych obecnie tematów jest 
także dekontaminacja metodą zamgławiania 
H202, która może odbywać się stacjonarnie 
w centralnej sterylizacji. Będzie zarezerwowa-
na dla sprzętu medycznego, który jest umyty, 
oczyszczony i po dezynfekcji wstępnej. Miej-
sce do wykonywania tej techniki to oddzielne, 
uszczelnione pomieszczeniu z uruchamianiem 
zdalnym za pomocą pilota. W przypadku alert-

Ryc. 3 .Schemat centralnej sterylizacji
Źródło:http://surgicare.eu/cso.html dostęp: 01.08.2021
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patogenów skutkujących ogniskami epidemicz-
nymi w oddziałach wskazane jest zamgławianie 
za pomocą mobilnego urządzenia. Wówczas, 
oprócz dezynfekcji wstępnej pomieszczenia i 
mebli przez  personel oddziału istotne jest wła-
ściwe uszczelnienie wszystkich okien, drzwi, 
wyciągów, kratek wentylacyjnych, klimatyza-
cji, otwarcie szafek, szuflad  i właściwy dobór 

środka przeliczonego do kubatury pomieszcze-
nia. Natomiast bezzasadne jest zamgławianie 
pomieszczeń np. ciągów komunikacyjnych o 
dużej kubaturze, bez możliwości ich uszczel-
nienia.

Szkolenia
Ważne przy wdrażaniu procedur akredy-

tacyjnych są szkolenia  dla personelu, podczas 
których omawia się celowość wprowadzanych 
instrukcji, procedur. Nie można się ograniczyć 
do wprowadzenia zarządzeniem procedur, któ-
re są zamieszczone w intranecie do zapoznania 
się. Niestety w obecnej sytuacji braku obsa-
dy personelu medycznego, a także obciążania 
dodatkowymi obowiązkami nie gwarantuje to 
wdrożenia procedur i właściwego stosowania w 
praktycznym działaniu[12].
Procedury i instrukcje centralnej steryli-
zacji

Do istotnych dokumentów regulujących pra-
cę działu dekontaminacji medycznej należą:

1. ramowa instrukcja przyjmowania sprzętu 
do centralnej sterylizatorni. Pozwala ona 
określić warunki zakupu sprzętu do szpi-
tala czy innego podmiotu leczniczego, ale 
także przekazywania sprzętu do cs także 
na podstawie dzierżawy, leasingu czy wy-

pożyczenia, pod warunkiem formalnego 
przyjęcia przez szpital. Ta instrukcja nie 
pozwala na przyjmowanie wyrobów me-
dycznych jednorazowego użytku do rege-
neracji czyli po użyciu u pacjenta. Pojęcie 
regeneracji takiego sprzętu to odzyskiwa-
nie odpadów medycznych, co w prawie 
polskim nie jest dozwolone[13]. Kwestią 
podstawową jest wybór metody dekon-
taminacji, która jest bezpieczna i eko-
nomiczna, właściwa dla danego wyrobu 
medycznego oraz przeznaczona do de-
kontaminacji w urządzeniach, które są na 
wyposażeniu działu. Nie należy kupować 
sprzętu, który jest do sterylizacji nisko-
temperaturowej, gdy takiego steryliza-
tora nie mamy w użytkowaniu, ponieważ 
będzie to skutkować koniecznością zawar-
cia umowy z zewnętrznym wykonawcą – 
wpływa to na ograniczenia w dostępie do 
sprzętu z uwagi na czas transportu, który 
może wpływać na terminowe wykonanie 
zabiegu operacyjnego. Najbardziej wła-
ściwą metodą jest sterylizacja parowa. 
Jedynym odstępstwem od tej zasady jest 
sprzęt, który ze względu na złożoność 
budowy, zastosowanie elastomerów wy-
maga tylko metody niskotemperaturowej 
– dotyczy to przede wszystkim endosko-
pów giętkich, które należą do sprzętu ter-
molabilnego czyli wrażliwego na wysoką 
temperaturę. Należy podkreślić, że tylko 
producent wyrobu medycznego wskazuje 
nam zalecaną metodę sterylizacji, dla-
tego zgodnie z Ustawą o wyrobach me-
dycznych  tylko instrukcja producenta 
jest drogowskazem kwalifikującym sprzęt 
do procesów dekontaminacji[14]. Należy 
podkreślić tutaj celowość wyboru zakupu 
sprzętu, którego zalecaną metodą stery-
lizacji jest sterylizacja parą wodną nasy-
coną. Dlaczego? Będzie to właściwy kieru-
nek w dekontaminacji – nie ma degazacji, 
czas procesu sterylizacji trwa do godziny 
czasu, medium sterylizującym jest para 
wodna nasycona, w nadciśnieniu 1 lub 2 
bary i temperaturze odpowiednio 121ºC 
lub 134ºC. Nie należy mylić czasu trwa-
nia całego procesu sterylizacji do parame-
trów sterylizacji 121ºC 20 minut; 134ºC 
3 minuty ( dla narzędzi nieopakowanych) 
5 minut (optyki - endoskopy sztywne), 7 
minut (standardowy program), 18 minu-
t(priony) i inne wskazane przez producen-

Ryc. 4. Magazyn sterylny z kontenerami
Źródło: http://surgicare.eu/cso.html dostęp: 01.08.2021
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ta wyrobów medycznych. Minuty wskazują 
tutaj tylko czas fazy sterylizacji i zmienne 
procesu są kontrolowane za pomocą te-
stów chemicznych. Prawidłowe wyniki te-
stów chemicznych stanowią dowód (obok 
wydruków monitorujących wskaźniki fi-
zyczne procesu sterylizacji) po prawidło-
wo zakończonym procesie, że parametry 
zostały osiągnięte. Jest to akceptowalny 
poziom sterylności określany terminem 
SAL10-6 [15].

2. procedura identyfikacji i identyfikowal-
ności dezynfekowanych i sterylizowanych 
narzędzi chirurgicznych, zestawów, tac i 
innego sprzętu medycznego. Pod pojęciem 
identyfikacji należy rozumieć oznakowanie 
w postaci etykiet, nadruków, kodów kre-
skowych na poddawanych dekontaminacji 
wyrobach medycznych pozwalające przy-
porządkować narzędzia do konkretnego 
zestawu i oddziału. Tutaj należy rozważyć 
włączenie centralnej sterylizacji do syste-
mu informatycznego  szpitala, tak by była 
możliwa natychmiastowa identyfikacja pa-
kietu nie tylko zdezynfekowanego i wyste-
rylizowanego, ale również użytego u pa-
cjenta czyli identyfikowalność rozumiana 
jako powiązanie pakietu użytego u kon-
kretnego pacjenta. Takie działania sprzy-
jają wysokiej jakości wykonywanych pro-
cedur z użyciem sterylizowanych narzędzi. 
Z zastosowaniem systemu informatycz-
nego można  kontrolować obieg narzędzi 
chirurgicznych niezbędnych w trakcie wy-
konywania procedur medycznych i moni-
torować z każdego poziomu stan narzędzi, 
lokalizować miejsce np.: oddział: maga-
zyn, sala operacyjna, gabinet zabiegowy, 
transport do dekontaminacji, centralna 
sterylizacja: część brudna, czysta, steryl-
na, dystrybucja, transport do użytkownika 
oraz liczyć koszty procedur dekontminacji.

3. procedura mycia i dekontaminację sprzętu 
użytkowego z określeniem sposobu postę-
powania dla tego sprzętu oraz doboru me-
tod i technik dekontaminacji.

4. procedura mycia, dezynfekcji i steryliza-
cji sprzętu medycznego z instrukcjami 
szczegółowymi do poszczególnych wyro-
bów medycznych, która określa metody 
i techniki mycia, oczyszczania, dezynfek-
cji sprzętu, pakowania, kwalifikowania do 
metod sterylizacji sterylizacji, właściwego 
postępowania

5. procedura postępowanie w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowego wyniku te-
stu chemicznego - celem procedury jest 
wdrożenie postępowania eliminującego 
użycie pakietów z nieprawidłowymi wyni-
kami testów oraz wprowadzenie kontroli 
pakietów i testów chemicznych w pakie-
tach sterylizowanych w Centralnej Ste-
rylizatorni oraz zakupionych do Szpita-
la wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, określonej krotności użycia i wie-
lorazowych.

6. instrukcja przyjmowanie wyrobów me-
dycznych i innego sprzętu do proce-
sów dekontaminacji i ich wydawania po 
wykonaniu dekontaminacji  w central-
nej sterylizatorni, która określa sposób 
przygotowania do transportu, warunków 
transportowania,  wskazuje miejsce przyj-
mowania i wydawania sprzętu.

Powyższe informacje są tylko kompendium, 
które ma służyć do zestawienia własnych wa-
runków w dziale dekontaminacji i dostosowa-
nia zgodnie z przepisami, tak by pacjent za-
wsze był bezpieczny. W publikacjach można 
znaleźć wskazówki pozwalające ten efekt osią-
gnąć[16].
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ZAPROSZENIE

Z okazji obchodów 60–lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji 
„Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach,  

w dniach 14 – 15 października 2021 r. odbędzie się

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja  
Naukowo-Szkoleniowa  

„Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”.

Głównym celem konferencji jest propagowanie idei  
kompleksowej rehabilitacji osób z różnymi potrzebami zdrowotnymi.  

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy wielu wybitnych przedstawicieli  
środowisk zajmujących się rehabilitacją: lekarzy, fizjoterapeutów,  

pielęgniarki, logopedów, psychologów i in.  
W ramach konferencji przewidziano też liczne warsztaty szkoleniowe.

Obrady będą się toczyły w sali widowiskowej im. prof. Wiktora Degii  
w GCR „Repty” w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.

Pełny program konferencji, formularz 
zgłoszeniowy oraz informacje organiza-
cyjne dostępne są na naszej stronie in-
ternetowej: www.repty.pl lub pod linkiem 
https://www.repty.pl/konferencja

Serdecznie zapraszamySP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum 
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry
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Dobre umieranie 
czyli 

trudne rozmowy o umieraniu
CZĘŚĆ II

Mgr pielęgniarstwa Edyta Wach
Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II
Zakład Opiekuńczy Leczniczy Krzyżowice

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” Żory

Przez całe życie należy się uczyć żyć i co 
może jeszcze bardziej cię zdziwi,

 przez całe życie należy się uczyć umierać. 
Seneka 

Antoine De Saint-Exupéry pięknie napisał: „Byle podmuch wiatru może zgasić lam-
pę, trzeba dobrze uważać”. Tak samo jest z życiem. Śmierć przychodzi nieoczekiwanie 
i zawsze za wcześnie. Zawsze też jest przeżyciem ogromnie traumatycznym. Jest jed-
nak faktem, który trzeba wliczyć w życie, jak każdy inny element ludzkiego bytowania. 

Z naukowego punktu widzenia, w świetle  
opracowanych w roku 1980 i z czasem przyję-
tych w wielu krajach kryteriów śmierci neurolo-
gicznej, za śmierć uznaje się ustanie pracy pnia 
mózgu, czyli utratę przez niego zdolności peł-
nienia funkcji integracyjnych poszczególnych 
systemów życiowych organów, które przez to 
nie tworzą żyjącego organizmu jako całości. 

O ile od strony fizycznej proces umierania 
przebiega raczej według określonych prawi-
dłowości, schematów i symptomów, o których 
szeroko napisałam w pierwszej części artykułu,  
o tyle jego przeżywanie jest odbierane  zupeł-
nie różnie.

 Tanatolog Elizabeth Kübler-Ross wyróżniła 
kilka faz umierania przeżywanych przez termi-
nalnie chorych, od których zależy sposób ich 
zachowania i reagowania na otoczenie oraz 
opiekę.

1. Nieświadomość to etap, kiedy chory jesz-
cze nie zna swojej diagnozy. Nieuleczal-
ny proces chorobowy już drąży jego or-
ganizm, ale on jeszcze czuje się dobrze. 
Po pojawieniu się pierwszych objawów i 
wobec zmowy milczenia bliskich odno-
śnie swojego stanu zdrowia, zaczyna mieć 
wątpliwości.

2. Niepewność to etap, w którym lęk i smutek 
przeplata się z nadzieją i wyczekiwaniem 
zdrowia. Sygnały śmiertelnego zagroże-
nia pacjent spycha do podświadomości, 
wyczuwając każde nawet najmniejsze, 
„upiększające” rzeczywistość kłamstewko 
dotyczące własnego stanu zdrowia.

3. Zaprzeczenie dotyka pacjenta, który 
wyczuwa swoją sytuację. Zaprzeczenie 
może przybierać różne formy. Na przykład  
w początkowej fazie niepewności chory 
snuje daleko idące plany dotyczące np.  
kupna domu, podróży, pracy. Jest to ro-
dzaj ucieczki od rzeczywistości, forma 
samoobrony. W przypadku gdy pacjent 
szybko i nagle odkrywa prawdę, zaprze-
czenie przybiera formę bardziej wyraźną 
typu: „ To nie może być prawda”. Często 
wtedy następuje izolacja, ucieczka od oto-
czenia.

4. Gniew, bunt, agresja pojawiają się pod-
czas wszystkich etapów umierania, oprócz 
fazy niepewności. Nawet po pogodzeniu 
się ze śmiercią chory może się przeciw-
ko niej buntować.  Winy doszukuje się  
w rodzinie, przyjaciołach, lekarzach,  
w złych decyzjach, uczynkach itp.

5. Etap targowania się to okres ciągłego 
przeplatania się buntu z depresją. Targo-
wanie się to proces permanentnych obiet-
nic i pertraktacji z otoczeniem, najbliższy-
mi, Bogiem, w zamian za życie.

6. Depresja następuje prawie u wszystkich 
pacjentów jako faza końcowa. Charak-
teryzuje się poczuciem ogromnej straty, 
brakiem chęci do przyjmowania leków, do 
jedzenia, do rozmowy, do życia.

7. Pogodzenie się z faktem śmierci to ostat-
nie stadium akceptacji. Czasem przybiera 
ono formę pragnienia śmierci.
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Tyle nauka, medycyna, filozofia. Ale dla nas, 
pielęgniarek opieki paliatywnej każda śmierć to 
zawsze wielkie dramatyczne przeżycie i zawsze 
ogromna strata.  Aczkolwiek  strata, z którą 
umiemy sobie radzić, z którą musimy się oswo-
ić i której przeżywania musiałyśmy nauczyć 
nie tylko siebie, ale a każdym razem musimy 
nauczyć najbliższych chorego. Dlatego robi-
my wszystko co w naszej mocy, aby moment 
odchodzenia był jak najmniej samotny i trau-
matyczny, a pełen  umiaru, spokoju, życzliwo-
ści i szacunku. Głównym przesłaniem naszych 
działań w opiece nad umierającymi jest towa-
rzyszenie im. W myśl słów mojego mentora, 
ks. Kaczkowskiego 
„Towarzyszenie bli-
skiemu człowiekowi 
w jego umieraniu 
jest tak samo waż-
ne jak obecność przy 
każdym istotnym ży-
ciowym wydarzeniu. 
Nasza obecność przy 
tych, którzy odcho-
dzą – nawet wtedy, 
kiedy dla nas jest obciążająca – jest dla nich 
ważna i warto się na nią zdobyć”. Obecność ta 
„stanowi dla człowieka ciężko chorego znak  
i potwierdzenie, że jego osobowa godność 
jest ciągle zauważana i szanowana. Wyrazem 
pełnego szacunku wobec osobowej godności 
umierającego jest uznanie jego podmiotowo-
ści. Traktowanie chorego jako podmiotu my-
ślącego, zdolnego do decydowania o sobie jest 
ważnym elementem towarzyszenia”. Obecność 
i szczera rozmowa „o zbliżającej się śmierci ma 
dla obu stron wyzwalającą moc” mimo, że nie-
raz ciężko się na nią odważyć. Następuje wte-
dy nieprawdopodobny proces zbliżenia, podsy-
sany świadomością, że to ostatnia szansa. Jest 
jednak jeden warunek – wola samego pacjen-
ta. Jeżeli pacjent zaczyna z nami rozmowę, a w 
okolicznościach nadchodzącej śmierci – zwykle 
trudną rozmowę, znaczy że nas potrzebuje, że 
ma do nas zaufanie. Nigdy tego nie odmawia-
my, zawsze znajdujemy czas i podejmujemy 
trud takiej rozmowy, bez znaczenia czy jest to 
przekaz werbalny czy niewerbalny. Słuchamy 
siedząc blisko przy łóżku, trzymając oczy na 
jego poziomie, nie przerywamy, nie udzielamy 
rad, nie oceniamy. Czasem zachowanie ciszy 
jest najszczerszą i najbardziej pożądaną wer-
sją rozmowy. Dlatego czasami poprostu wspól-
nie milczymy. 

Opieka nad pacjentem u kresu życia od pie-
lęgniarek opieki paliatywnej wymaga innego 
postrzegania roli jaką mają one do spełnie-
nia w jej realizacji. Nie jest to rola walczących 
o życie, a rola opiekunów czyniących umiera-
nie dobrym, a przynajmniej lepszym. Pielę-
gnacja i opieka nad umierającymi pacjentami 
musi uwzględniać problemy pojawiające się we 
wszystkich sferach człowieka, nie tylko w jego 
sferze fizycznej. Niezwykle ważna jest również 
sfera psychiczna, duchowa, a także opieka 
nad rodziną umierającego. Realizacja opieki 
w tych sferach polega w znacznej mierze na 
udzielaniu wsparcia. Pacjenci przeżywają stres  

i oczekują wsparcia 
na każdym etapie 
procesu leczniczo-pie-
lęgnacyjnego, od roz-
poznania choroby po 
moment śmierci. Tego 
wsparcia potrzebują 
również ich rodziny 
zarówno przed, jak  
i po śmierci bliskiej 
osoby, kiedy to prze-

żywają stan osierocenia. Udzielanie tak różno-
rodnego wsparcia emocjonalnego, informacyj-
nego, instrumentalnego i duchowego wymaga 
ścisłej współpracy specjalistów w zespole tera-
peutycznym.  Skuteczna komunikacja odgry-
wa tutaj kluczowe znaczenie, bowiem sprawna 
i czytelna może mieć terapeutyczny charakter 
dla każdej ze stron. 

Patrząc na opiekę nad pacjentem umierają-
cym oczami pielęgniarki hospicjum, nie moż-
na w niej bazować jedynie na obowiązujących 
procedurach postępowania, ani też na przy-
padkowych, intuicyjnych zachowaniach. Wy-
maga ona bowiem głębokiej wiedzy, znajomo-
ści psychologii zachowań w sytuacjach szcze-
gólnie trudnych, czy zasad komunikowania się 
z osobami będącymi pod wpływem stresu. Po-
siadanie głębokiej wiedzy pozwala na rozwój 
uczucia empatii zarówno w sferze emocjonal-
nej, jak i poznawczej. 

Elisabeth Kübler-Ross  w swojej książ-
ce „Rozmowy o śmierci i umieraniu” napi-
sała o tym tak: „Gdybyśmy potrafili po-
łączyć opanowanie nowych naukowych  
i technicznych zdobyczy z równoczesnym po-
łożeniem nacisku na stosunki międzyludzkie, 
uczynilibyśmy istotnie postęp, nie wolno bo-
wiem przekazywać studentom [medycyny] 
nowych zdobyczy wiedzy za cenę coraz więk-
szego rozluźnienia kontaktu z pacjentem (…) 

Jeżeli pacjent zaczyna z nami rozmowę,  
a w okolicznościach nadchodzącej śmierci – 
zwykle trudną rozmowę, znaczy że nas potrze-
buje, że ma do nas zaufanie. Nigdy tego nie 
odmawiamy, zawsze znajdujemy czas i podej-
mujemy trud takiej rozmowy, bez znaczenia 
czy jest to przekaz werbalny czy niewerbalny
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Czy nasze skoncentrowanie na skompliko-
wanej aparaturze, na ciśnieniu krwi nie jest 
rozpaczliwą próbą, żeby zaprzeczyć nadcho-
dzącej śmierci, która tak nas przeraża, że 
całą naszą wiedzę przelewamy na maszyny, 
gdyż mniej się ich obawiamy, niż cierpiącej 
twarzy innej istoty ludzkiej, która raz jesz-
cze przypomina nam o naszej bezsilności, o 
naszych ograniczeniach i błędach i co waż-
niejsze – o naszej własnej śmiertelności?”

Jak już wspomniałam my pielęgniarki opieki 
paliatywnej postrzegamy się jako strażniczki 
ludzkiego życia, posiadające przywilej towa-
rzyszenia swoim pacjentom w jego ostatnim 
etapie, czyli w procesie umierania i śmierci. 
Nasze postępowanie dyktuje nam m. in.   Ko-
deks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i 
Położnej, według którego  „Pielęgniarka i po-
łożna winna dążyć do zapewnienia podopiecz-
nemu godnych warunków umierania z posza-
nowaniem uznawanych przez niego wartości”. 
W momentach gdy stwierdzamy, że wszelkie 
działania terapeutyczno-pielęgnacyjne okazu-
ją się zupełnie bezskuteczne, gdy nadchodzi 
kres życia naszych podopiecznych, całą posta-
wą wyrażamy swą troskę, na bieżąco ustala-

jąc pierwszoplanowe cele i potrzeby pacjenta 
oraz jego własny, indywidualny stosunek do 
procesu umierania. On i jego problemy są w 
centrum zainteresowania i determinują dalsze 
działania. Naszym celem jest dbałość o jakość 
życia w ostatnim jego etapie. Zawsze właści-
we i zawsze pomocne jest cierpliwe i uważne 
wsłuchiwanie się i obserwacja osoby umiera-
jącej. Uśmierzanie bólu, łagodzenie duszności 
i lęku, wyrozumiałość, poświęcanie uwagi, za-
pewnienie spokoju i bezpieczeństwa oto skła-
dowe naszej codziennej postawy wobec pod-
opiecznych, postawy wyrażającej troskę i mi-
łość wobec nich.  

Opieka paliatywna łączy podejście zdrowo-
rozsądkowe, a jednocześnie wrażliwość, em-
patię i współczucie. Nasza komplementarna 
pomoc pozwala podopiecznemu znajdującemu 
się w stanie terminalnym ustosunkować się 
do własnej choroby i godnie przeżyć ostatnie 
chwile życia. To nie jest łatwa praca. To praca 
pełna poświęcenia i zaangażowania, pełna wy-
zwań i psychicznych rozterek. Ale jest to pra-
ca która wyznacza nasze życie, daje nam siłę 
i definiuje nasze człowieczeństwo.

Piśmiennictwo u autora.

Problematyczność spożywania alkoholu  
we współczesnym świecie 

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Historyczne uwarunkowania picia alkoholu. Dawne metody leczenia
Zjawisko nadmiernego spożywania alkoholu w ostatnich latach uległo znacznemu nasileniu. 

Jest ono szczególnie odczuwalne przez personel pielęgniarski, w sytuacji konieczności udzielenia 
pomocy osobie pod wpływem alkoholu bądź też uzależnionej, z rozpoznanym zespołem zależ-
ności alkoholowej. Wbrew ogólnie i potocznie przyjętej opinii społeczeństwa na temat osób pija-
nych, jednostki będące pod wpływem alkoholu lub z objawami zespołu odstawiennego znajdują 
się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Przez wiele lat stan upojenia alkoholowego 
był akceptowany i tolerowany w wielu dziedzi-
nach życia społecznego i zawodowego. Aktual-
nie tolerancja ta zdecydowania zmalała, przy 
równoczesnym wzroście liczby osób spożywa-
jących alkohol w dużych ilościach tzw. okazjo-
nalnie oraz uzależnionych. 

Alkohol towarzyszy człowiekowi praktycz-
nie od zarania dziejów. Zakłada się, że już   
w okresie późnego neolitu ludzie spożywali na-
poje fermentowane na bazie owoców oraz zia-
ren zbóż. Według legendy pierwsze piwo po-
wstało ok. 12 tys. lat temu przez przypadek w 
Azji: jęczmienne ciasto wpadło do kadzi z wodą 

i sfermentowało, dzięki czemu powstał pierw-
szy trunek alkoholowy.

Pierwsze, potwierdzone informacje na te-
mat alkoholu, pochodzą sprzed 4000 tys. lat 
z Mezopotamii – produkowano wówczas piwo, 
któremu przypisane było bóstwo opiekuńcze: 
bogini Nidaba. Wzmianki o nim można odna-
leźć także w akadyjskim eposie o Gilgameszu 
(XIV – XIII w. p.n.e.), w kodeksie Hamurabie-
go (regulował kwestię oszustw przy sprzeda-
ży piwa oraz formę jego sprzedaży na kredyt)  
a także w egipskich dziełach Zosimosa z Pana-
polis (III/IV w. p.n.e.).
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W starożytnym Egipcie produkowano aż  
8 gatunków piwa, do którego (w celach leczni-
czych) dodawano specjalnie wyselekcjonowane 
przyprawy zapachowe: łubin, baldaszek, rutę 
lub mandragorę. Oprócz codziennego spożycia, 
piwo traktowano jako napój wiodący podczas 
rytuałów religijnych. Równocześnie zwrócono 
uwagę na szkodliwość nadużywania tego trun-
ku. W XV w. p.n.e. wydano poradnik, w którym 
przestrzegano przed skutkami nadmiernego 
spożywania trunków alkoholowych. Dodatkowo 
wprowadzono zakaz picia piwa w świątyniach 
przez kapłanów oraz przez żołnierzy, sprawu-
jących służbę w armii egipskiej.  

W starożytnym Rzymie i Grecji popularne 
było także wino, jednak oba trunki pito roz-
cieńczone z wodą.

Proces destylacji, dzięki któremu można 
było otrzymywać mocniejsze trunki, odkrył ok. 
800 r. n.e. alchemik arabskiego pochodzenia 
Jābir ibn Hayyān, znany także pod imieniem 
Gebera. Jednak odkrycie to przeszło bez echa. 
Dopiero w XIII w. profesor medycyny w Mon-
tepellier we Francji – Arnold de Villanova uznał, 
że trzykrotny destylat wina zasługuje na mia-
no „wody życia, wody nieśmiertelności” i po-
strzegał je w kategorii panaceum na wszystkie 
choroby. Zaś w XV w. koryfeusz niemieckiej 
medycyny, chirurgii i farmakologii Hieronymus 
Brunschwig  traktował co prawda przedestylo-
wane wino jako lekarstwo na wiele dolegliwo-
ści, ale równocześnie przestrzegał przed jego 
nadużywaniem. 

W okresie średniowiecza pijano przede 
wszystkim piwo. Wg kronikarzy szlachta wy-
pijała dziennie 2 – 3 litry, zaś chłopi i służba  
1 – 1,5 litra. Stosunek wypijanego miodu pitne-
go do piwa wynosił 1:3, wina natomiast stano-
wiły towar deficytowy. Ze względu na wysokie 
koszty produkcji i importu, mógł na nie pozwolić 
sobie tylko władca oraz najznakomitsi książęta. 
Wyjątek stanowiły uroczystości religijne – wino 
było konieczne podczas celebrowania mszy.

W świecie chrześcijańskim ogólnie spoży-
wanie alkoholu było powszechnie akceptowa-
ne. Wiązało się to ze sposobem jego przed-

stawiania w Biblii.  Istnieje w niej bowiem 
wiele fragmentów podejmujących tematykę 
spożywania trunków alkoholowych (zarówno 
pochwalnych jak i potępiających ich  naduży-
wanie). Przy czym teksty te dotyczą wyłącz-
nie wina.

W XVI w. polska szlachta zdobyła monopol 
na produkcję i sprzedaż piwa (propinacja). 
Zjawisko to utrzymało się do XIX w. i w zde-
cydowany sposób wpłynęło na problem roz-
pijania ludności wiejskiej. Od XVII w. na ryn-
ku coraz częściej dostępna była gorzałka (in. 

wódka palona, okowita) zawierająca ok. 80% 
czystego alkoholu, powoli wypierająca piwo  
i przemysł piwny. Coraz powszechniejsze sta-
ło się zjawisko płacenia za pracę okowitą bądź 
też bonami uprawniającymi do kupna wódki  
w karczmie wydzierżawionej przez dwór.

Alkohol miał także zastosowanie w produk-
cji nalewek ziołowych. Przy czym do I połowy 
XIX w. łączenie alkoholu z ziołami traktowane 
było przez lekarzy jako przejaw zabobonnego 
myślenia. Natomiast wraz z końcem XIX w. po-
jawiło się wręcz entuzjastyczne podejście do 
tego tematu. Pojawiały się nawet prace nauko-
we oraz poradniki wskazujące na „dobre skut-
ki” takiego zestawienia.

Termin alkohol do potocznej mowy jako 
określenie napoju zawierającego promile na 
dobre wszedł na przełomie XVIII/XIX w. Pocho-
dzi on z języka arabskiego, w którym cząstka 
al – jest rodzajnikiem a kohl oznacza dosłownie 
„proszek” (a także cień do powiek). W XVIII 
w. słowo to zaczęło oznaczać „spirytus czyli 
wyskok winny natęższy, ciecza biała przeźro-
czysta, bardzo lekka, ulatująca, zapalna”. Prze-
sunięcie semantyczne ze znaczenia proszek na 
ciecz prawdopodobnie wiąże się z wizualizacją 
alkoholu jako maleńkich drobinek proszku w 
wodzie. Sto lat później alkohol postrzegany był 
już jako „wyskok spirytusowy, najtęższy i naj-
cięższy spirytus, jak i w ogóle każdy płyn ma-
jący w sobie tęgość wódczaną”. Przy czym we 
wcześniejszym okresie termin ten nie stanowił 
hiperonimu nazw piwa, wina, wódki i miodu 
pitnego.

W XIX w. opracowano proces destylacji al-
koholu z ziemniaka, traktowanego jako, za-
miast droższego zboża, surowiec wyjściowy 
do produkcji alkoholu. Tym samym nastąpił 
gwałtowny wzrost produkcji wódki, a uzyskane 
dochody pokrywały znaczną część wydatków 
budżetu Królestwa Polskiego. W tym czasie ofi-
cjalne dane Ministerium Skarbu podawały, że 
na jednego mieszkańca przypadało 12 litrów 
okowity. W rzeczywistości przeciętne spożycie 
szacowano, wg różnych źródeł od 9,6 litra do 38 
litrów czystego alkoholu na osobę. Ze względu 

Ryc.1 Produkcja i spożywanie piwa podczas uroczystości 
religijnych w starożytnym Egipcie [domena publiczna]
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na drastyczne pogorszenie stanu zdrowia re-
krutów spowodowanego pijaństwem wydano 
ukaz carski znacznie ograniczający swobodę 
wyrabiania alkoholu. Tym samym wdrożono 
pierwsze działania walki z alkoholizmem. 

Trudno określić szacunkowo jak wyglądało 
spożycie napojów alkoholowych w poszczegól-
nych zaborach, ze względu na brak opracowań 
czy danych statystycznych. W 1912r. na zie-
miach Królestwa Polskiego odnotowano rocz-

ne spożycie 2,68 litra czystego alkoholu oraz 
28,5 litra piwa (co łącznie stanowiło 3,4 litra 
czystego alkoholu) na jednego mieszkańca. 
W okresie międzywojennym spożycie alkoholu 
znacznie spadło do 1,8 litra na osobę. Zjawisko 
to należy tłumaczyć przede wszystkim wielkim 
kryzysem gospodarczym. 

II wojna światowa doprowadziła do znacz-
nego wzrostu spożycia napojów alkoholowych. 
Niestety jej zakończenie nie zmniejszyło zapo-
trzebowania a nawet odnotowano wzrost ich 
konsumpcji.

Problem alkoholowy dotyczył wszystkich 
państw europejskich, choć samo zjawisko po-
wszechnego i akceptowalnego spożywania al-
koholu był szczególnie mocno widoczny na zie-
miach polskich. 

Z czasem alkohol stał się jednym z filarów 
systemu społeczno – gospodarczego stworzo-
nego przez człowieka Zachodu. Poprzez pozna-
nie procesów destylacji, rozwój handlu i wzrost 
produkcji automatycznie nastąpił wzrost do-
chodów producentów oraz kupców handlują-
cych tym towarem. Dodatkowo alkohol w zde-
cydowany sposób wpłynął na proces kolonizacji 
zarówno Ameryki Północnej jak i Afryki. Napój 
ten szybko uzależniając przyczynił się do dege-
neracji oraz upadku cywilizacyjnego rdzennych 
mieszkańców tych terenów.

Równocześnie pojawiło się nowe, masowe 
i zauważalne zjawisko – alkoholizm, któremu 
towarzyszył szereg zaburzeń psychicznych 
oraz somatycznych. 

Przez stulecia problem skutków zdrowot-
nych i społecznych nadużywania alkoholu był 

dostrzegany przez medyków, jednak aż do XX 
w. alkoholizm nie był traktowany jako choro-
ba. Obok zakazów picia alkoholu oraz nakazów 
ograniczających jego spożywania pod groźbą 
restrykcji podejmowano różne metody lecze-
nia np. Pliniusz Starszy (I w. n.e.) w „Historii 
naturalnej” proponował dodawanie do alkoho-
lu ametystu w celu wywołania mdłości po jego 
wypiciu. Jednak leczenie tak naprawdę ograni-
czało się do prób zachowania wstrzemięźliwo-
ści oraz łagodzenia skutków działania alkoholu.

W 1643r.w Anglii powstało pierwsze towa-
rzystwo do walki z pijaństwem. Jednak jego 
działalność ograniczała się tylko do głoszenia 
haseł w formie zorganizowanych działań. Po-
nad sto lat później w 1747 roku Étienne Bonnot 
de Condillac uznał za konieczne utworzenie na 
koszt państwa lecznic dla alkoholików o cha-
rakterze zamkniętym, najbliżej organizacyj-
nie zbliżonych do więzień. W 1785r. Benjamin 
Rush ogłosił rozprawę An inquiry the effects of 
ardent spirits upon the human body and mind 
(„Informacja o wpływie napojów alkoholowych 
na ludzkie ciało i umysł”), która kilkadziesiąt 
lat później dała podwaliny pod program ruchu 
przeciwalkoholowego. Razem ze szkockim le-
karzem Thomasem Trottterem stworzył funda-
menty dla koncepcji, że alkoholizm powinien 
być postrzegany w kategorii choroby. Wg nich 
jego istotą stanowiły wyuczone zachowania 
ukształtowane przez bodźce środowiskowe.

W 1804r. Trotter wydał dzieło „O pijaństwie 
i jego skutkach w organiźmie ludzkim”. Zasu-
gerował on, że pijaństwo to choroba powodu-
jąca czynności i ruchy w żywym organiźmie, 
które zakłócają czynności zdrowotne. W 1807r. 
Julian U. Niemcewicz spotkał się z Rushem i 
zwiedził założony przez niego szpital w Filadel-
fii. W oparciu o jego relację Jakub Szymkiewicz 
wydał w 1818r. dzieło o alkohologii pt. „Dzieło 
o pijaństwie”. 

Koncepcje Rusha i Trottera nie spotkały się 
ze zrozumieniem w świecie medycyny. Zamiast 
tego osoby uzależnione od alkoholu zaczęto 
zamykać w szpitalach dla obłąkanych i przy-
tułkach.

W 1817r. Antonio Salvatorii, włoski medyk 
mieszkający w Moskwie wprowadził termin 
oiniomania (z gr. oinos – wino) na określenie 
nieodpartej chęci picia wina, posiadającej zna-
miona choroby. Cztery lata wcześniej Thomas 
Sutton opublikował pracę „Tracts on Delirium 
Tremens, on Peritonitis and on Some Other 
Internal Inflammatory Affections, and on the 
Gout”(„Rozprawy o delirium tremens, zapale-
niu otrzewnej i innych wewnętrznych choro-
bach zapalnych oraz o dnie”), w której opisał 

Ryc. 2 Produkcja i spożywanie piwa w średniowieczu  
w sztuce [domena publiczna]
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szczegółowo 16 przypadków majaczenia alko-
holowego. Jednak stan ten nie odnosił tylko do 
nadużywania alkoholu – zaliczał go do stanów 
zapalnych mózgu różnicując z zapaleniem opon 
mózgowych. Natomiast w 1819r. Pierre Franço-
is Olive Rayer w pracy Mémoir sur le delirium 
tremens („Rozprawa o delirium tremens”) do-
strzegł wyraźną zależność między majaczeniem 
drżennym a nadużywaniem alkoholu. Dopiero 
w 1849r. Mangus Huss, szwedzki lekarz, jako 
pierwszy zastosował termin „alkoholizm prze-
wlekły”. Określenie to wprowadził w monografii 
„Alcoholismus chronicus eller chronisk alkohols-
sjukdom” („Alkoholizm przewlekły, czyli prze-
wlekła choroba alkoholowa tom 1 – 2), w której 
opisał wyniki swoich badań na temat wpływu al-
koholu na organizm człowieka. W efekcie alko-
holizm zaczęto postrzegać w kategorii choroby, 
dotykającej nie tylko jednostki uzależnionej ale 
i całej jego rodziny. Podejście to doprowadziło 
do przyjęcia w 1870r. na pierwszym zjeździe 
American Association for the Cure of Inebriates 
następujących wniosków:
•	 Alkoholizm to choroba;
•	 Alkoholizm jest chorobą uleczalną, jak każ-

da inna choroba;
•	 Pociąg do alkoholu może być nabyty lub 

dziedziczny;
•	 Alkohol powinien zostać zaliczony do tru-

cizn;
•	 W każdym większym mieście powinny po-

wstawać lecznice dla alkoholików;
•	 Kierownicy lecznic powinni mieć prawo za-

trzymywania osób w zakładzie wbrew ich 
woli do czasu ich całkowitego wyleczenia.

Niestety zinstytucjonalizowane podejście do 
leczenia osób uzależnionych od alkoholu oka-
zało się mało skuteczne i kosztowne. Mimo to 
aż do lat 50-tych XX wieku nie znaleziono inne-
go, bardziej konstruktywnego rozwiązania.

W szpitalach i ośrodkach mających leczyć 
osoby uzależnione stosowano różne specyfiki 
i metody leczenia, jednak nie przynosiły one 
pożądanych skutków.

Początkowo pacjentów z majaczeniem alko-
holowym leczono opium – zalecano dawkę do 
3,25mg 4 razy na dobę, chociaż w literaturze 

opisany jest przypadek podania osobie uzależ-
nionej 300 mg  w ciągu 8 dni. Od 1806 r. do 
leczenia włączono morfinę. Początkowo poda-
wano ją doustnie a od 1855r. również dożylnie 
i podskórnie. Pacjentom serwowano także apo-
morfinę, w celu wzbudzenia odruchu wymiot-
nego i budowania na tej bazie wstrętu do alko-
holu. W 1832r. wprowadzono do terapii wodzian 
chloralu a od 1863r. kwas barbiturowy. Zarów-
no morfina jak i pozostałe leki okazały się silnie 
uzależniające, powodujące tzw. uzależnienie 
krzyżowe. Próbowano także leczyć alkoholizm 
za pomocą zastrzyków z własnej surowicy pa-
cjenta zmieszanej z whisky, stosowano także 
wapń, zastrzyki podskórne z dwutlenku węgla, 
antyhistaminę, witaminę B, a także diazepam 
oraz LSD i konopie indyjskie. W latach czter-
dziestych XX w. alkoholizm predysponował do 
zastosowania lobotomii, czyli niszczenia płatów 
czołowych. W Polsce w latach 1947 – 51 pod-
dano tego typu zabiegowi 5 osób ze zdiagnozo-
waną padaczką i uzależnieniem alkoholowym.

Lekiem, który zrewolucjonizował leczenie 
alkoholizmu był disulfiram (dwusiarczek czte-
roetylotiuramu), stosowany wcześniej w cho-
robach pasożytniczych jelit. Duńscy badacze J. 
Hald oraz E. Jacobsen w 1947r. odkryli, że lek 
ten na właściwość silnego zaburzania procesu 
wchłaniania alkoholu przez organizm. Bardzo 
szybko wprowadzono go na rynek, pod różny-
mi nazwami – w Polsce sprzedawany był jako 
Esperal (z fr. esperance – nadzieja), w posta-
ci tabletek wszywanych pod skórę lub Antikol 
- pigułek doustnych. Jednak jego stosowanie 
ograniczało się tylko do wywoływania nieprzy-
jemnych objawów somatycznych (mogących 
doprowadzić nawet do śmierci) w połączeniu z 
alkoholem oraz utwierdzeniu osoby uzależnio-
nej w przekonaniu o powstrzymaniu choroby i 
zmniejszeniu motywacji do zmian na poziomie 
psychologicznym, duchowym i społecznym. 

Przez wiele lat nałóg alkoholowy postrze-
gano w kategoriach choroby somatycznej. Do-
piero w latach trzydziestych Wiliam Slikworth 
stworzył koncepcję alkoholizmu, uwzględniają-
cej zarówno jej aspekt psychiczny jak i ciele-
sny, traktując człowieka uzależnionego w spo-
sób integralny, jako jedność psychosomatycz-
ną. Jego teoria stała się podwaliną pod Ruch 
AA, który funkcjonuje po dziś dzień. Dzięki nie-
mu stworzono holistyczną koncepcję choroby 
alkoholowej, która za pośrednictwem modelu 
alkoholizmu, stworzonego przez Jellinka, pod 
nazwą zespołu uzależnienia od alkoholu zosta-
ła wprowadzona przez WHO na listę chorób.

Piśmiennictwo u autorki.

Ryc. 4 Rozpijanie Indian Północnoamerykańskich 
[domena publiczna]
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kondo l e n c j e

„Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach, w na-
szej pamięci pozostaniesz na zawsze..”

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci  

naszej Koleżanki  Lidii Bęben    

wieloletniej Pielęgniarki Neonatologicznej.

 Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim składają  

współpracownicy Oddziału Neonatologii,  

Sali Porodowej i Oddziału  

Ginekologiczno-Położniczego PCM  

Szpitala Miejskiego p.w. Św. Łukasza  

w Piekarach Śląskich

„Kochany człowiek nigdy nie umiera. Żyje za-

wsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

 Pielęgniarce Annie Bańkowskiej   

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki  

z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

MEGREZ w Tychach

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby 

mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”.

Pielęgniarce Justynie Szczurek wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają Naczelna Pielęgniarka  

oraz Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala 

 Specjalistycznego MEGREZ w Tychach

Wyrazy głębokiego współczucia  

Pielęgniarce Gabrieli Iwaniec z powodu śmierci Mamy

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna 

 oraz współpracownicy NZOZ  

Caritas Diecezji Gliwickiej

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy  

głębokiego współczucia i wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie Mamy  

naszej Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej  

Anecie Zeman

składają Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki  

Naczelnej wraz z Zespołem Pielęgniarek 

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

 im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu

„ Zgasłaś nam jak płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna 
I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie 

Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę  Emerytowaną 

Pielęgniarkę Danutę Janicką z domu Madej,

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach. 

Pogrążeni w smutku Pielęgniarki, Położne, Lekarze

UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach – Ligocie

„ Zgasłaś nam jak płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna 
I tylko smutek bolesny,  
i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie 

Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie”

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszej Koleżanki Śp. Anny Bąk  

wieloletniej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  

Chirurgii Urazowo Ortopedycznej w Rudzie Śląskiej. 

Rodzinie i najbliższym  wyrazy głębokiego współczucia 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe,  

Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego w Rudzie 

Śląskiej oraz Pełnomocnik ORPiP w Katowicach

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”.

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Męża  

Koleżance Izabeli Maraj składają  

Współpracownicy Oddziału Endokrynologii  

Ginekologicznej oraz Pielęgniarki i Położne    

UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM 

w Katowicach – Ligocie

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i drogim”

Łączymy się w smutku i żalu  

z naszą Koleżanką Genowefą Grzywna.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

składają  Koleżanki z Poradni Kardiologicznej,   

Oddziału Kardiologii wraz z wszystkimi pracownikami  

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
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„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”  

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci  Mamy Koleżance Marioli Pryzwan składają 

Współpracownicy Oddziału Alergologii  

i Immunologii Klinicznej oraz Pielęgniarki 

 i Położne UCK  im. prof. K. Gibińskiego  

ŚUM w Katowicach – Ligocie

kondo l e n c j e

„Śmierć zawsze jest nie na miejscu 
i zawsze nie w porę - za szybko, za nagle. 
Nie pyta nie uprzedza, nie dyskutuje.
Przychodzi i zostawia ból,  
który ukoić mogą tylko wspomnienia”

Naszej Koleżance Irenie Kasprzak  

wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Męża składa Naczelna Pielęgniarka,  

Pielęgniarka Oddziałowa

oraz  Pielęgniarki i Położne  MEGREZ Sp. z o.o. Tychy „Kochany człowiek nigdy nie umiera.  

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Wyrazy głębokiego współczucia  

dla  Aleksandry Dębowskiej z powodu śmieci  Męża

  składają Koleżanki i Koledzy  

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Katowicach

„ Nie pytam Cię Boże dlaczego Ją zabrałeś, l 

ecz dziękuje za to, że nam Ją dałeś”

Naszej Koleżance – Ani Kożuchowicz  

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu 

śmierci  Mamy  składają  

Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,  

czasami brak łez, by wypłakać żal”

Koleżance Marzenie Molin wyrazy współczucia  

z powodu tragicznej śmierci Syna 

składają Pielęgniarki, Lekarze oraz Współpracownicy 

z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  

Terapii SPSK-M  Katowice ul Francuska

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

Wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty  

Koleżance Hannie Izak składa

 Personel Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej  

ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności i przeszywa serce 
bólem, lecz czas jest najlepszym lekarstwem  
na smutek, który nas obezwładnia.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci ukochanego Brata

dla Naszej Koleżanki Anety Stando  

składa Naczelna Pielęgniarka wraz z Zespołem Persone-

lu Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej  ZCO 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Łącząc się w smutku i żalu wyrazy  

głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie Mamy  

naszej Koleżance Grażynie Nowak

składa zespół Pielęgniarek, Rehabilitantów i Opiekunek

Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej  ZCO 

Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

„Mimo,że odchodzą  

w naszych sercach pozostają na zawsze”

Naszej drogiej Koleżance Teresie Grzegorczyn  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Naczelna Pielęgniarka,Koleżanki z Pracowni 

Hemodynamiki Odziału Kardiologii wraz z wszystkimi 

pracownikami Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„ Bliscy naszemu sercu pozostaną głęboko  

w naszej pamięci”

Łączymy się w smutku i żalu 

 z naszą Koleżanką   Beatą Łyszczarz.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Koleżanki z Oddziału  

Kardiologii wraz z wszystkimi pracownikami  

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
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