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5 listopada 

Uroczyste nadanie tytułu honoris 
causa prof. Zbigniewowi Wszołek 
na Śląskim Uniwersytecie Medycz-
nym w Katowicach. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek.

10 listopada Spotkanie Zespołu ds. Położnych

10 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa kardiologicznego 

17 listopada 

Konferencja organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa kardiolo-
gicznego „Pielęgniarka w kardiolo-
gii” w Hotelu Qubus w Katowicach. 
Udział wziął Sekretarz Bartosz 
Szczudłowski

17 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

18 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia 

24 listopada 

Konferencja organizowana przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa neuro-
logicznego ,,Interdyscyplinarna 
opieka nad pacjentem z przewle-
kłymi schorzeniami neurologiczny-
mi” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w 
Łaziskach Górnych. 

25 listopada Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
szkolnych

25 listopada Posiedzenie ORPIP

26 listopada 
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział 
wzięła Jadwiga Zasuń członek OR-
PIP w Katowicach

1 grudnia 

Świąteczne spotkanie Pełnomoc-
nych Przedstawicieli oraz Zespo-
łów Problemowych przy ORPIP w 
Katowicach w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych

2 grudnia Posiedzenie Prezydium

2 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa diabetologicznego

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa psychiatrycznego

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa opieki długoterminowej

14 grudnia

XXXIII Sprawozdawczo – Wybor-
czy Okręgowy Zjazd Delegatów 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach
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WSIĄŚĆ DO POCIĄGU …..

Kiedy piszę ostatnie słowa do Was kierowane cichutko z radia płynie muzyka 
i piosenka Maryli Rodowicz :

 „ (…) Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle (…)”

Tak kochani, czas przesiąść się do innego pociągu. Nasz, samorządowy rozpędzi-
liśmy tak mocno, że dużo trzeba będzie w przyszłości zrobić, by temu dorównać. Ale 
nie przyspieszenie jest ważne, a jakość. Żywię nadzieję, iż praca samorządu zawodo-
wego została zauważona nie tylko przez nasze środowisko, ale i inne gremia. Byliśmy 
bowiem wszędzie: podczas kongresów, spotkań, konferencji, ale i festynów, narad, 
posiedzeń  w poszczególnych placówkach, urzędach, miastach itd.

Nie sposób zapomnieć, że dzięki staraniom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach wiele się zmieniło.

 Dlatego też, dokonując podsumowania minionego okresu, pragnę bardzo gorąco 
podziękować wszystkim, którzy swoją pracą włączyli się w pracę samorządu zawodo-
wego, promocję zawodu oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pielęgniarek i położ-
nych. 

Dziękuję członkom Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, z którymi dane mi 
było pracować. Niech wielogodzinne dyskusje, czasem na bardzo trudne tematy, przy-
niosą Wam radość z dobrze wypełnionego obowiązku, praca społeczna nie jest dziś  
w modzie, a Wy ten czas dla innych znaleźliście. Dziękuję Wam za to. 

Dziękuję Przewodniczącej i członkom Okręgowego Sądu, Rzecznikowi Odpowie-
dzialności Zawodowej i Jego Zastępcom, a także Przewodniczącej i członkom Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej. Dzięki Waszej wnikliwości, dokładności i precyzji podczas 
wykonywanych zadań, wszyscy możemy mieć pewność, że zostawiamy wszystko  
w porządku. Dziękuje wam za to.

Dziękuję Przewodniczącym Komisji i Zespołów oraz członkom tych grup. Podjęli-
ście się bardzo ważnych zadań. Pracowaliście społecznie, a trudne sprawy wymagały 
podejmowania niejednokrotnie niepopularnych decyzji. Dziękuję tym, którzy się nie 
poddali, wytrwali. 

Dziękuję Pełnomocnym Przedstawicielom za podjęcie się społecznej działalności na 
rzecz swoich Koleżanek i Kolegów, za dziesiątki przywiezionych arkuszy aktualizacyj-
nych, zawiezionych na placówki biuletynów oraz spotkań. Dziękuję. 

Zarówno prace w komisjach, zespołach, jak i pełnomocnictwo OR są w pełni cza-
sem nieodpłatnym. Doceńmy to, bo przecież nasze Koleżanki i Koledzy mogliby być  
w tym czasie np. w drugiej pracy…
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Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowania dobrego wi-
zerunku OIPIP w Katowicach – z serca dziękuję. 

Dziękuję kierownikom kursów, sekretarzom, wykładowcom oraz opiekunom staży, 
za współpracę w zakresie organizowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek  
i położnych. To razem z Wami udało nam się podnieść kwalifikacje naszych koleżanek 
i kolegów, wykształcić, dać wiedzę i kompetencje, a nie tylko certyfikat. Dziękuję 
także dyrektorom i kierownikom placówek w których mogliśmy realizować zajęcia 
stażowe, placówkom, które udzielały nam wsparcia w organizowaniu kształcenia po-
dyplomowego.

I w sposób szczególny dziękuję pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym, człon-
kom OIPIP w Katowicach za zrozumienie podejmowanych działań, podczas których 
wartość współpracy na rzecz każdego z Was była przez nas pojmowana nie tylko jako 
realizacja zadań samorządu zawodowego, ale jako wartość najwyższa. Dziękuję za 
trud dojazdów na kursy, nocy spędzonych nad książką oraz spóźnionych niedzielnych 
obiadów. Dziękuję za wytrwałość Waszym rodzinom. Mam jednak nadzieję, że bliscy 
dumnie spoglądają na Wasze dyplomy i certyfikaty.

Dziękuję za współpracę wszystkim firmom, instytucjom oraz organizacjom, któ-
rych działalność pomogła realizować zadania samorządu zawodowego. Nie zawsze 
była to łatwa współpraca, bo partnerem jesteśmy wymagającym.

I serdecznie dziękuję za cudowną współpracę pracownikom biura OIPP w Katowi-
cach. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Dziękuję Wam za wyrozumiałość, kiedy 
trzeba było podjąć kolejne, nowe wyzwania. Dziękuję za zaangażowanie w pozyska-
nie Certyfikatu ISO i podniesienie prestiżu OIPIP w Katowicach. Wiem, że stanowicie 
silny, dobry zespół i to od Was będą uczyli się następni. Bądźcie zawsze wsparciem 
dla tych, dla których i dzięki którym pracujecie: pielęgniarkom, pielęgniarzom i położ-
nym. Najbardziej będzie mi brakowało słów: „Pani Przewodnicząca mamy problem”☺

Dziękuję wszystkim, z którymi dane mi było współpracować. Niech ta współpraca  
z samorządem zawodowym będzie kontynuowana na korzyść naszego środowiska,  
a także naszych wszystkich podopiecznych i pacjentów. 

Jestem dumna z tego, że mogłam Was reprezentować.

I dziękuję mojej cudownej i  kochanej rodzince, za wsparcie i wyrozumiałość po-
dejmowanych zadań i kolejnych wyjazdów. To Wy dawaliście mi siłę. To w domu łado-
wałam akumulator do dalszego działania. Dziękuję…

A członków nowo wybranych organów pragnę zapewnić o swojej współpracy  
i wsparciu. Wykorzystajcie proszę potencjał ludzi z naszego regionu, nie bawcie się 
w dyskredytowanie tego co jest, a zastanówcie się jak jeszcze wzmocnić tych, któ-
rych reprezentujemy. To wszystko co robimy, robimy nie dla siebie, podziękowań czy 
chwały, ale dla członków naszego samorządu. 

Z serdecznymi podziękowaniami  
i wyrazami szacunku

Dr  Mariola Bartusek
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 25 listopada 2015 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
• stwierdzenie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 

Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz skierowania do 
odbycia stażu adaptacyjnego.

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• zwołania XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• przyjęcia projektu budżetu na rok 2016
• premii dla pracowników biura OIPIP
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych
• wypłacenia funduszu integracyjnego
• spłaty zaległych składek członkowskich 
• pożyczki dla studiujących 
• odwołania od decyzji komisji kształcenia
• przyjęcie protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 28 października 2015r

Przewodnicząca
ORPiP w Katowicach
dr Mariola Bartusek

Konkursy Listopad2015

SP Szpital Kliniczny ŚUM im. A Mielęckiego w Katowicach
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej Mirosława Szwajca

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii Sylwia Dąbrowska

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Gastroenterologicznym  Małgorzata Wrona
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ratunkowego  Grażyna Wykpisz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Dziecięcej  Ewa Tyrańska

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

w związku z kończącą się kadencją oraz zakończeniem pracy Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach pragnę przedstawić Państwu wyciąg ze sprawoz-
dania z wykonania prac. 

Zadania i zasady działania samorządu określone zostały w art.4.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Zadaniami samorządu są w szczególności :

1. Sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodów
2. Ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich 

przestrzeganiem
3. Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących 

na poszczególnych stanowiskach pracy
4. Współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
5. Integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych
6. Obrona godności zawodowej
7. Reprezentowanie i ochrona zawodów 
8. Zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 

państwa oraz organizacji ochrony zdrowia
9. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Samorząd realizuje powyższe zadania w szczególności [art. 4.2] min. poprzez:
1. Stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu
2. Prowadzenie rejestrów
3. Opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów
4. Opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych 
5. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie kształcenia zawodowego
6. Prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
7. Przewodniczenie i uczestniczenie jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kie-

rownicze stanowiska pielęgniarskie i położnicze oraz inne stanowiska kierownicze w pod-
miotach leczniczych

8. Opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i 
zasad organizacji opieki zdrowotnej

9. Opiniowanie programów kształcenia zawodowego
10. Orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej
12. Udzielanie informacji na temat kwalifikacji zawodowych [prowadzenie ośrodków informa-

cyjno-edukacyjnych]
13. Współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-

-rozwojowymi w kraju i za granicą
14. Współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgnia-

rek i położnych za granicą oraz samorządami innych zawodów medycznych w kraju
15. Organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy mate-

rialnej dla pielęgniarek i położnych
16. Zarządzanie majątkiem własnym
17. Prowadzenie działalności wydawniczej
18. Uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkow-

skich UE zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Działalność Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obejmuje swoim zasięgiem  

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Jastrzębie 
Zdrój, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory oraz powiaty : bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, mi-
kołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski i zawierciański.

Zgodnie z art.31 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  z dnia 23 sierpnia 2011 r. 
(Dz.U.2011.174.1038) Okręgowa Rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania 
samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

1. Wykonuje uchwały Okręgowego Zjazdu
2. Stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu
3. Prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych
4. Powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą
5. Prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę
6. Składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed 

Okręgowym Zjazdem
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7. Współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu 
terytorialnego.

W minionych latach 2011-2015 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obra-
dowała w 25 osobowym składzie.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 42 posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych oraz 35 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas których 
podjęto 4012 uchwał, 1 apel, 1 wniosek oraz 5 stanowisk. Na każde posiedzenie zapraszano 
Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Na posiedzeniach liczba 
osób uczestniczących spełniała warunek zgodnie z regulaminem działania ORPIP dla zachowania 
ważności podjętych decyzji i uchwał. Uchwały zostały podjęte prawomocnie. ORPIP pracowała w 
każdym roku zgodnie z planem pracy, plan ten każdorazowo realizowała w całości.

PROWADZENIE REJESTRU PIELĘGNIAREK I REJESTRU POŁOŻNYCH
Na mocy Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych art. 7.1. Okręgową Izbę tworzą pie-

lęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę. Członkowie samorządu są obowiązani aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i reje-
strze położnych [art. 11.2.5], a Okręgowa Rada wykonuje zadania samorządu na obszarze dzia-
łania Izby, w tym min. stwierdzić oraz przyznać prawo wykonywania zawodu, prowadzić rejestr 
pielęgniarek i rejestr położnych [art.31.2 oraz art.31.3] 

W okresie sprawozdawczym wpisano do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   
w  Katowicach  249 pielęgniarek/pielęgniarzy oraz  38 położnych, wykreślono natomiast z rejestru 
ORPiP w Katowicach    382 pielęgniarki/pielęgniarzy oraz 59 położnych. Na podstawie przyjętych 
tylko w roku 2015 wniosków dokonano zmian zawartych w 220 arkuszach aktualizacyjnych, a u 
kilkuset osób dokonano zmian nazwiska, miejsca pracy czy rodzaju ukończonego kursu.   

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU 
Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. art.7 

[Dz.U.2014.14.35] zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo 
wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwa okręgową Radę Pielęgniarek i 
Położnych, także pielęgniarka i położna będąca obywatelem państwa członkowskiego UE bez ko-
nieczności stwierdzania prawa wykonywania zawodu po spełnieniu wymaganych Ustawą warun-
ków  [art.24 oraz art.25]. Tym samym na wniosek pielęgniarki lub położnej ORPiP dokonuje np.  
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu czy  wpisu do rejestru, bądź obydwu tych czynności.

Na dzień 31.09.2015 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych liczy 28 614 pielęgniarek, w 
tym 304 mężczyzn oraz 3 395 położnych, w tym 3 mężczyzn.  W latach 2011-2015 na bieżąco 
aktualizowano dane pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, a dwukrotnie przeprowadzano akcję 
zintensyfikowanych aktualizacji danych przy współudziale pełnomocnych przedstawicieli OIPIP w 
Katowicach oraz kadry kierowniczej. Ponadto dokonano na podstawie danych z raportów MSWiA 
wykreśleń zmarłych pielęgniarek i położnych, którym wraz ze śmiercią prawo wykonywania wyga-
sa. Mocą Uchwały ORPIP lub Prezydium ORPIP w Katowicach :  
-  Stwierdzono i wydano:

• 835 zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
• 258 zaświadczeń  o prawie wykonywania zawodu położnej i 1 położnego
• 2 zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza  

i skierowano na staż 
• 1 zaświadczenie o ograniczonym prawie wykonywania zawodu położnej i skierowano na 

staż
-  Wydano:

• 130 nowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki
• 24 nowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu położnej
• 181 nowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisano do 

rejestru
• 24 nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej oraz wpisano do rejestru

- Wpisano adnotacje urzędowe w prawie wykonywania zawodu o :
• zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony: 118 pielęgniarek
• zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony: 39 położnych
• anulowaniu adnotacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony: 20 pie-

lęgniarek
• anulowaniu adnotacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony:13 po-

łożnych 
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UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB BĘDĄCYCH OBYWATELAMI PAŃSTW 
UNII EUROPEJSKIEJ ZAMIERZAJĄCYCH WYKONYWAĆ ZAWÓD PIELĘGNIARKI/ PO-
ŁOŻNEJ W POLSCE 

W minionym okresie wydawano na wniosek pielęgniarki lub położnej  zaświadczenia o kwalifi-
kacjach zawodowych. W okresie sprawozdawczym wydano 350 zaświadczeń o kwalifikacjach do 
pracy w krajach Unii Europejskiej 350 pielęgniarkom oraz 17 położnym. Osoby te deklarowały 
podjęcie pracy min. na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Min. dla wszystkich zaintere-
sowanych pracą w krajach Unii Europejskiej pielęgniarek i położnych OIPIP w Katowicach prowa-
dzi Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny. Udzielano informacji min. dotyczących warunków jakie 
należy spełniać oraz sposobu realizacji procedury z tym związanej.

KIEROWANIE NA PRZESZKOLENIE PO PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU DŁUŻ-
SZEJ NIŻ 5 LAT

ORPIP  kierowała pielęgniarki i położne z przerwą wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach na przeszkolenie. Przeszkolenie 
to odbywa się zgodnie z Uchwałą NRPIP określająca czas i warunki przeszkolenia, a następnie 
na podstawie Uchwały ORPIP wskazującej konkretną osobę na przeszkolenie w wybranym pod-
miocie leczniczym. Po odbytym przeszkoleniu pielęgniarka/ położna przystępuje do egzaminu. 
W okresie sprawozdawczym skierowano na przeszkolenie 204 pielęgniarki oraz 18 położnych.  

PROWADZENIE REJESTRU INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH 
PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

OIPIP prowadzi rejestr prowadzonych przez pielęgniarki i położne działalności gospodarcze 
w postaci  indywidualnych, grupowych, specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych. W 
minionym okresie wpisano do rejestru 17 indywidualnych praktyk pielęgniarek/pielęgniarzy, 
81 indywidualne praktyki pielęgniarki/pielęgniarza wykonywane wyłącznie w miejscu wezwa-
nia, 445 indywidualnych praktyk pielęgniarki/pielęgniarza wykonywane wyłącznie w przedsię-
biorstwie podmiotu leczniczego, 23 indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarki/pielęgnia-
rza wykonywane wyłącznie w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  oraz 2 indywidualne 
praktyki położnej, 11 indywidualnych praktyk położnej wykonywane wyłącznie w miejscu we-
zwania,   2 indywidualne specjalistyczne praktyki położnej wykonywane wyłącznie w miejscu we-
zwania,  89 indywidualnych praktyk położnej wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego,  4 indywidualne specjalistyczne praktyki położnej wykonywane wyłącznie w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, a także 1 grupową praktykę pielęgniarską.

Na podstawie wniosków pielęgniarek i położnych dotyczących rezygnacji z prowadzenia in-
dywidualnej, grupowej praktyki pielęgniarek i położnych wykreślono z rejestru  2 indywidualne 
praktyk pielęgniarki/pielęgniarza,  98 indywidualnych praktyk pielęgniarki/pielęgniarza wykony-
wane wyłącznie w miejscu wezwania,  1 indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/pie-
lęgniarza wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania,  22 indywidualne praktyki pielęgniarki/
pielęgniarza wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,    6 indywidual-
nych specjalistycznych praktyk pielęgniarki/pielęgniarza wykonywane wyłącznie w  przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego, 16 indywidualnych praktyk położnej wykonywane wyłącznie w miej-
scu wezwania,  2 indywidualne praktyki położnej wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego, 3 grupowe praktyki pielęgniarek i 1 grupową praktykę położnych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 20 wizytacji w celu dokonania oceny pomiesz-
czeń, urządzeń, sprzętu medycznego i sporządzenia opinii w przedmiocie możliwości udzielania 
deklarowanych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną. 

PROWADZENIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
Do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pro-

wadzonego przez ORPIP w Katowicach wpisane są 24  podmioty realizujące kształcenie z 77 
kursami.  

W analizowanym okresie dokonano 127 wpisów do rejestru oraz dokonano 89 zmian we 
wpisach w rejestrze. Wszystkie wpisy oraz zmiany dokonywane są mocą Uchwały ORPIP oraz 
Prezydium ORPIP.

PROWADZENIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM WYKONYWANIEM ZAWODÓW PIELĘ-
GNIARKI I POŁOŻNEJ

Okręgowa Rada oraz Prezydium ORPIP typowali członków komisji do  12 konkursów na sta-
nowisko naczelnej pielęgniarki,  8 konkursów na stanowisko przełożonej pielęgniarek,  237 kon-
kursów na stanowisko pielęgniarki oddziałowej,  9 konkursów na stanowisko położnej oddzia-
łowej,  4 konkursy  na stanowisko kierownika zakładu,   12 konkursów na stanowisko zastępcy 
kierownika zakładu oraz  18 konkursów na stanowisko ordynatora.
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POWOŁYWANIE KOMISJI PROBLEMOWYCH, ZESPOŁÓW ORAZ KIEROWANIE ICH PRACĄ
Mocą uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w czasie trwania kadencji pracowały 

4 komisje oraz 19 zespołów specjalistycznych:
KOMISJE : 

1. Komisja Organizacyjna  – Przewodnicząca Jadwiga Zasuń
2. Komisja Kształcenia - Przewodnicząca Małgorzata Baran
3. Komisja Etyki - Przewodnicząca Małgorzata Maślanka
4. Komisja Socjalna - Przewodnicząca Jadwiga Kazus

ZESPOŁY: 
1. Zespół ds. położnych - Przewodnicząca Joanna Kuźnik
2. Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji –  

Przewodniczące: Iwona Woźniak,  Danuta Broncel-Czekaj
3. Zespół ds. kontraktowania świadczeń – Przewodnicząca Czesława Brylak-Kozdraś
4. Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego – Przewodnicząca Anna Janus
5. Zespół ds. opieki długoterminowej – Przewodniczące:  

Maria Frąckowiak, Maria Pentok,  Joanna Zielińska
6. Zespół ds. domów pomocy społecznej – Przewodnicząca Aniela Herdzina
7. Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego – Przewodnicząca Ewa Molka 
8. Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych – Przewodnicząca Małgorzata Pytel
9. Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego – Przewodniczące: Anna Dyl, 

 Katarzyna Skibińska
10. Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego - Przewodnicząca Iwona Zygmuntowicz
11. Zespół ds. pielęgniarek szkolnych – Przewodnicząca Maria Kasiorowska
12. Zespół ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie - Przewodnicząca  

Krystyna Klimaszewska
13. Zespół ds. promocji zawodów pielęgniarki i położnej - Przewodnicząca  

Bogusława Serzysko
14. Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego  - Przewodnicząca Danuta Siemiątkowska
15. Zespół ds. pielęgniarstwa diabetologicznego - Przewodnicząca Barbara Mikołajec
16. Zespół ds. pielęgniarstwa chirurgicznego - Przewodnicząca Joanna Prandzioch
17. Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego – Przewodniczące: Danuta Ziółkowska, Maria 

Kuca-Mulak
18. Zespół ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – Przewodnicząca Ka-

rina Wawros
19. Zespół ds. pielęgniarstwa neurologicznego - Przewodnicząca Jolanta Dyla
Aktywna działalność i praca zespołów pozwoliła na podjęcie szeregu działań związanych z wy-

konywaniem zawodów, opiniowaniem aktów prawnych, promowaniem zawodów i prowadzenia 
edukacji zdrowotnej wśród społeczności lokalnych.
 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE INSTYTUCJI SAMOPOMOCOWYCH I INNYCH FORM 
POMOCY MATERIALNEJ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W okresie sprawozdawczym przyznano: 

• 611 zapomóg chorobowych i losowych
• 76 zapomóg dla dzieci po zmarłych członkach OIPIP 
• 13 zapomóg dla pielęgniarek/położnych, które utraciły pra-

cę z przyczyn dotyczących zakładu  pracy
• 4 zapomogi z funduszu charytatywnego
Od roku 2008 zwiększona została kwota pożyczki z 1000,00 do 1500,00 . W okresie sprawoz-

dawczym przyznano 6 523 pożyczki po 1500 zł 
Okręgowa Rada pozytywnie rozpatrzyła wnioski dotyczące: 

• 35 Pożyczek studenckich 
• 1 pożyczkę na rozpoczęcie i rozwój działalności związanej z wykonywaniem zawodu pielę-

gniarki i położnej
• 692 refundacje kosztów kształcenia podyplomowego 
Od 2011 roku pielęgniarki i położne mogły korzystać z leczenia sanatoryjnego. Pierwsze wy-

jazdy skierowane były do uzdrowiska  w Goczałkowicach-Zdroju, a od 2012 roku w sanatorium 
„Elektron” w Ustroniu. Rozpatrzono pozytywnie 287 wniosków na leczenie uzdrowiskowe.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I EDUKACYJNEJ
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jest organizatorem kształcenia podyplomowego na 

mocy Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, [art.4.2.2].
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W okresie sprawozdawczych OIPIP organizowała kursy ze środków własnych, Ministerstwa 
Zdrowia oraz ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską. 

W styczniu 2014 roku rozpoczęto realizację projektu na kształcenie ze środków unijnych   pt. 
„Wyższe kwalifikacje  i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej”, który był współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prio-
rytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed-
siębiorstw. 

Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności pielęgniarek i położnych pracujących w 
ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i położniczych, poprzez podniesie-
nie i dostosowanie ich kwalifikacji o umiejętności do wymagań usługobiorców. Grupę docelową 
stanowiły pielęgniarki, pielęgniarze i położne, mikro przedsiębiorcy posiadający jednostkę or-
ganizacyjną oraz zamieszkujący lub pracujący w województwie śląskim.  Projekt zakończono w 
czerwcu 2015 roku. W tym czasie zorganizowano 16 edycji kursów dla 268 przedsiębiorców, w 
tym: wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa, szczepienia ochronne, leczenie ran dla pielęgniarek, edukator w cukrzycy, terapia bólu 
ostrego, doskonalenie umiejętności społecznych niezbędnych w kontakcie z pacjentem i jego 
rodziną, zarządzanie jakością.

CERTYFIKAT ISO 
W Polsce tylko 2 Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych posiadają certyfikat ISO. Pierwszą 

była OIPIP w Katowicach. W marcu 2011 roku rozpoczęto u nas wdrożenie Systemu Zarządza-
nia Jakością  zgodnie z ustanowioną i zatwierdzoną Polityką Jakości. W październiku 2011 roku 
odbył się pierwszy audit certyfikujący, który został przeprowadzony przez niezależną Jednostkę 
Certyfikującą  Systemy Zarządzania TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

W 2012 i 2013 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych została poddana audytowi w nad-
zorze przez Jednostkę Certyfikującą. Raporty z audytów zewnętrznych nie stwierdziły niezgod-
ności i dostarczyły dowód na zgodne z normą funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w 
Izbie.

W 2014 roku odbył się audyt dla ponownej certyfikacji. Systemem Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008 został objęty Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. Zakres certyfikacji obejmuje usługi doradcze i szkoleniowe w ochronie zdrowia. Certyfikat 
ISO 9001:2008 jest ważny od 27.10.2014 r. do 26.10.2017 r.

 
W ramach realizacji zadań:

1. Opracowano i wdrożono 104 formularze (wnioski) .
2. Opracowano i wdrożono 76 procedur.
3. Opracowano i wdrożono 14 Ksiąg Zarządzania Procesem
4. Opracowano i drożono 4 instrukcje:

1) Instrukcja organizowania konferencji przez OIPiP w Katowicach
2) Instrukcja sposobu wykonywania auditu wewnętrznego
3) Instrukcja sposobu redagowania i nadzorowania dokumentów SZJ
4) Instrukcja kancelaryjną biura OIPiP w Katowicach.

5. Przeprowadzono 85 audytów wewnętrznych i 5 audytów zewnętrznych.
ISO porządkuje pracę w zakresie dokumentacji oraz ujednolica działanie wobec wszystkich 

pielęgniarek i położnych. 

PREWENCJA 
W ramach prewencji prowadzono szkolenia pielęgniarek i położnych w zakresie odpowiedzial-

ności zawodowej. Zorganizowano spotkania w podmiotach leczniczych na temat: „Odpowiedzial-
ność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” min. w: Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Zabrzu, 
Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka, Szpitalu Rejonowym w Zawierciu, Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, 
Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu, PPZOZ w Rydułtowach, PZZOZ w Będzinie – szpitalu w 
Czeladzi, Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwyko-
wego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, Szpitalu Specjalistycznym im. 
dr Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Aloj-
zego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

Biorąc pod uwagę potrzeby środowiska pielęgniarek i położnych zorganizowano szkolenia  z 
zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej oraz prawa pracy. Udział wzięło 109 osób. 
Jedno ze spotkań zorganizowano we współpracy z OZZPIP oraz PIP w Katowicach. Jednocześnie 
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podczas spotkań kadry kierowniczej organizowano cykliczne spotkania w zakresie aktualnej te-
matyki ważnej dla kadry kierowniczej np. normy zatrudnienia.  

 
KONTROLE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH W KATOWICACH 

OIPIP w Katowicach  podlegała wielokrotnie kontrolom prowadzonej w ramach swoich za-
dań, działalności zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Działalność szkoleniowa Okręgo-
wej Izba Pielęgniarek i Położnych była kontrolowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Działalność finansowa i gospodarcza OIPIP kontrolowana 
była ponadto przez Urząd Kontroli Skarbowej, Biegłego Rewidenta oraz Okręgową Komisję Rewi-
zyjną. Przeprowadzono także 85 audytów wewnętrznych i 5 audytów zewnętrznych ISO. Wszyst-
kie kontrole były bardzo dokładne, a uzyskana ocena prowadzonego kształcenia zawsze była 
pozytywna. Działalność finansowa i gospodarcza OIPIP kontrolowana była ponadto przez Urząd 
Kontroli Skarbowej, Biegłego Rewidenta oraz Okręgową Komisję Rewizyjną. Wszystkie kontrole 
były bardzo dokładne, a uzyskana ocena prowadzonego kształcenia zawsze była pozytywna.

 
PEŁNOMOCNI PRZEDSTAWICIELE 

W okresie sprawozdawczym Uchwałą ORPIP w Katowicach powołanych zostało  151 pełno-
mocnych przedstawicieli ORPiP, którzy objęli swoim pełnomocnictwem 444 podmioty lecznicze. 

Dla pełnomocnych przedstawicieli zorganizowano 38 spotkań , 10 szkoleń  oraz każdego roku 
spotkania świąteczne. Pełnomocni przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach, które np. za wy-
jątkiem okresu wakacyjnego, odbywały się co miesiąc.  

Do zadań pełnomocnych przedstawicieli, które realizowane są nieodpłatnie, należy min. prze-
kazywanie na bieżąco informacji z prac samorządu pielęgniarkom i położnym swojego okręgu, 
organizowanie spotkań, także spotkań integracyjnych oraz dystrybucja prasy Biuletynu NASZE 
SPRAWY oraz Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Liczba Biuletynów przypadająca dla pełnomoc-
nego przedstawiciela była z nim uzgadniana. 3-krotnie biuletyn był wysyłany na adres wskazany 
przez pełnomocnika.

ORGANIZOWANIE OKRĘGOWYCH ZJAZDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W minionej kadencji odbyło się 5 Okręgowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych.
1. 23 marca 2012 roku zorganizowano XXVIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W 

zjeździe wzięło udział 350 delegatów, co stanowiło 70,28 % uprawnionych do głosowania. Zjazd 
podjął 8 uchwał, 10 apeli oraz 1 rezolucję, 1 wniosek i 1stanowisko.

2. 22 marca 2013 roku odbył się XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W zjeździe 
wzięło udział 293 delegatów, co stanowiło 59,10 % uprawnionych do głosowania. Zjazd podjął 4 
uchwały. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej zamknię-
to obrady XXIX Zjazdu Pielęgniarek i Położnych i Położnych do czasu kompleksowej kontroli 
przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

3. 13 czerwca 2013 roku odbył się XXX Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych. W zjeździe wzięło udział 310 delegatów, co stanowiło 62,50 % uprawnionych do głosowa-
nia. Zjazd podjął 3 uchwały, 1 stanowisko oraz 8 apeli.

4. 28 marca 2014 roku odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. W zjeździe wzięło udział 325 delegatów, co stanowiło 65,80 % uprawnionych 
do głosowania. Zjazd podjął 7 uchwał oraz 8 apeli.

5. 20 marca 2015 roku odbył się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. W zjeździe wzięło udział 306 delegatów, co stanowiło 62,50 % uprawnionych do głosowa-
nia. Zjazd podjął 6 uchwał, 5 apeli oraz 2 wnioski i rezolucję.

ORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ŚWIĄT ZAWODOWYCH 
Każdego roku organizowano uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 

Położnej. Udział każdorazowo mogło wziąć ok. 1000 osób. Licznie przybyłe na uroczystości pie-
lęgniarki, pielęgniarze i położni mieli okazję do wysłuchania uczestniczących w galach gości oraz 
do znakomitej zabawy. I tak kolejno :
1. - 28 maja 2012 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej w Górno-

śląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyła się uroczysta gala. Podczas uroczystości wrę-
czono odznaki honorowe „Za zasługi w ochronie zdrowia” pielęgniarkom, które nie mogły ich 
odebrać podczas Jubileuszu XX-lecia samorządu. Podczas części oficjalnej oprawę muzyczną 
zapewnił Chór Mieszany „Ogniwo” z Katowic, natomiast w części artystycznej przedstawiono 
komedię „Dieta Cud” Jana Jakuba Należytego.

2. - 8 maja 2013 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej w Centrum 
Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek  odbyła się uroczysta gala. W części rozrywkowej 
wystąpił kabaret „Paranienormalni”.
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3. 13 maja 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej w Cen-
trum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyła się uroczysta gala . Część rozrywkową 
uświetnił spektakl „Klimakterium 2 czyli menopauzy szał”

4. 12 czerwca 2015 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej w Cen-
trum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek  odbyła się uroczysta gala. Uroczystość uświet-
nił spektakl „Prześliczna wiolonczelistka”.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-WYDAWNICZA
Najszybsza drogą przekazywania informacji jest strona internetowa OIPIP w Katowicach oraz 

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego w Łaziskach. W minionym okresie zmieniono szatę gra-
ficzną strony internetowej na bardziej przejrzystą, rozszerzono zakres funkcjonowania strony 
o dodatkowe zakładki i wejścia na podstrony. Strona aktualizowana była na bieżąco. Jednocze-
śnie informacje   drogą poczty elektronicznej przekazywano członkom organów,  pełnomocnym 
przedstawicielom, kadrze kierowniczej, przewodniczącym oraz członkom komisji i zespołów.

OIPIP wydawała również Biuletyn informacyjny NASZE SPRAWY oraz dwukrotnie BIULETYN 
SPECJALNY. W czasie kadencji wydano 40 numerów biuletynu NASZE SPRAWY. Na bieżąco dru-
kowano „Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Przepisy 
Prawne. Organizujące konferencje zespoły drukowały materiały konferencyjne, a decyzją ORPIP 
wydrukowano 1000 sztuk pozycji „Myśli zebrane” Hanny Paszko.

BIEŻĄCE SPRAWY IZBY
Ostatnie lata wypełnione były zmianami prawnymi mocno ingerującymi w wykonywanie za-

wodu pielęgniarki i położnej. Między innymi rozporządzenie o sposobach ustalania norm zatrud-
nienia wprowadziło wiele kontrowersji, a przede wszystkim w wielu podmiotach dezorganizowało 
pracę pielęgniarek i położnych.  Interweniowano wówczas w podmiotach leczniczych w sprawie 
utrzymania zatrudnienia pielęgniarek, przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych. Ogromną rolę w każdej sytuacji odgrywa kadra kierownicza. 

Dużo zmian w regionie dotyczyło respektowania zapisów rozporządzenia o postępowaniach 
konkursowych. Po dłuższym okresie stagnacji w minionej kadencji odbyły się nowe postępowa-
nia konkursów. Jest jeszcze kilka podmiotów działalności leczniczej  zobligowanych przepisami 
prawa do wszczęcia procedury związanej z konkursami.

Opiniowano projekty aktów prawnych to jedno z zdań, w realizacji którego udział wzięli przed-
stawiciele wszystkich organów, komisji, zespołów, pełnomocni przedstawiciele oraz kadra kie-
rownicza. Jako że waga spraw jest bardzo wysoka, ważne by uwagi nanosili przede wszystkim Ci, 
którzy pracują w danej dziedzinie czy specjalności. Tylko tym sposobem zapewnimy odpowiednie 
warunki pracy w sektorze ochrony zdrowia.

POROZUMIENIE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO Z OGÓLNOPOLSKIM ZWIĄZKIEM ZAWO-
DOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Ogólnopolskie porozumienie o współpracy podpisane zostało pomiędzy Naczelną Radą Pielę-
gniarek i Położnych a Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i 
Położnych. W ślad za tym porozumieniem, kolejne podpisywane były w regionach. Jednocześnie 
na posiedzeniu NRPIP została podjęta Uchwała o harmonogramie pracy dla całej Polski. Samo-
rząd zawodowy ustalił zakres prac w ramach porozumienia, do którego należało przede wszyst-
kim przeprowadzenie kampanii społecznej. W ramach zawartego porozumienia pomiędzy przed-
stawicielami OIPIP w Katowicach, Częstochowie oraz Beskidzkiej OIPIP a OZZPIP Zarząd Regionu 
Śląskiego ustalono zasady współpracy celem uzyskania poprawy  warunków pracy pielęgniarek, 
pielęgniarzy i położnych województwa śląskiego.

10 lutego 2015 roku zorganizowano konferencję prasową informującą o zawarciu porozumie-
nia pomiędzy  Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych a Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej, Okręgową Izbą 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W wyniku podjętego porozumienia podjęto wspólne działania i zorganizowano szereg spotkań 
z parlamentarzystami, przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami organami 
założycielskich podmiotów leczniczych oraz placówek zatrudniających pielęgniarki i położne, a 
także kierowników oraz kadrę kierowniczą ww podmiotów i placówek.
I tak min.:

1. 17 luty 2015 odbyło się spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli z przedstawicielami OZ-
ZPIP oraz ORPIP w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach

2. 23 luty odbyło się potkanie Przewodniczących ORPIP w Katowicach, Bielsku-Białej i Czę-
stochowie, Przedstawicielami OZZPIP Regionu Śląskiego z Wicemarszałek Aleksandrą 
Skowronek
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3. 27 marca odbyło się spotkanie Przewodniczących ORPIP w Katowicach, Bielsku-Białej i 
Częstochowie , Przedstawicielami OZZPIP Regionu Śląskiego z Wicemarszałek Aleksandrą 
Skowronek  w sprawie podpisanego porozumienia o współpracy 

4. 30 marca  spotkanie członków ORPIP w Katowicach, Pełnomocnych Przedstawicieli, Przed-
stawicieli OZZPIP z Posłami i Senatorami RP z okręgu wyborczego nr 31 w Katowicach  

5. 13 kwietnia spotkanie członków ORPIP w Katowicach Pełnomocnych Przedstawicieli , 
Przedstawicieli OZZPIP z Posłami i Senatorami RP z okręgu wyborczego nr 32 w Sosnowcu

6. 20 kwietnia spotkanie członków ORPIP w Katowicach Pełnomocnych Przedstawicieli , 
Przedstawicieli OZZPIP z Posłami i Senatorami RP z okręgu wyborczego nr 29 Gliwice

7. 27 kwietnia Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli , Przedstawicieli OZZPIP z Posłami 
i Senatorami RP z okręgu wyborczego nr 30 Rybnik w  Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łazi-
skach

8. 30 kwietnia spotkanie Przewodniczących ORPIP województwa śląskiego oraz przedstawi-
cieli OZZPIP

9. 12 maja udział członków ORPIP w  przemarszu pielęgniarek organizowanym przez OZZPIP 
w Katowicach

Jednocześnie ORPIP w Katowicach realizowała założenia porozumienia w postaci promocji 
zawodów pielęgniarki i położnej oraz warunków ich pracy poprzez publikację artykułów w prasie 
regionalnej, prezentowania spotów kampanii w telewizji regionalnej oraz organizowała konferen-
cję w ramach kampanii OSTATNI DYŻUR NIPIP. Kampania Społeczna zorganizowana przez NRPIP 
pt. „Ostatni dyżur” rozpoczęła się konferencją prasową, w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 11.00 
w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. Udział w niej wzięli Przewodniczący Okręgowych Rad 
Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prze-
wodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Podczas konferencji zaprezentowany został Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
pt. „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”. Przedsta-
wione zostały również spoty kampanii, mających na celu zwrócenie uwagi na problemy zawo-
dowe  pielęgniarek i położnych. Spoty te były z inicjatywy ORPIP w Katowicach emitowane w 
telewizji regionalnej.

Wyrazem poparcia  działań NIPIP są podpisy zebrane pod receptami, które rozpropagowywa-
ne są przez pełnomocnych przedstawicieli. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
zebrała   2221 podpisanych petycji (recept), wydano 400 raportów o stanie zabezpieczenia spo-
łeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie NRPIP  oraz rozdano 3500 przypinek  propagujacych 
kampanię OSTATNI DYŻUR.

W ramach kampanii w dniu 14 września 2015 roku zorganizowano konferencję w Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach. W konferencji, na zaproszenie Wojewody Śląskiego, wziął również 
udział Minister Zdrowia prof. Marian Zembala.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I TOWARZYSTWAMI ZRZESZAJĄCYMI PIELĘGNIAR-
KI I POŁOŻNE

W latach 2011-2015 kontynuowano podjętą wcześniej współpracę z :
1. Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Zarządem Regionu Ślą-

skiego
2. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
3. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Położnych 
4. Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych
5. Polskim Towarzystwem Kardiologicznym

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDEM TERYTORIAL-
NYM ORAZ INNYMI ORGANIZACJAMI

Współpraca z organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym oraz innymi or-
ganizacjami obfitowała w wiele spotkań z udziałem pielęgniarek i położnych członków OIPIP w 
Katowicach, w tym był min. 

• Udział i reprezentowanie środowiska pielęgniarek i położnych na posiedzeniach rad spo-
łecznych szpitali. 

• Udział w posiedzeniach Rady OW NFZ w Katowicach.
• Udział oraz współorganizacja konferencji   z władzami miast, gmin i powiatów. 
• Udział w uroczystych obchodach świąt państwowych organizowanych przez Wojewodę Ślą-

skiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. 
• Inicjowanie i organizacja spotkań z przedstawicielami Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Ka-

towicach oraz interweniowanie w sprawach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, opieki 



14

długoterminowej w OW NFZ , medycyny szkolnej oraz pielęgniarek zatrudnionych w do-
mach pomocy społecznej.

• Udział w pracach Komisji i Zespołów powołanych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie Komisji Etyki, Zespołu  ds. norm zatrudnienia oraz Strategii działania 
samorządu zawodowego. 

• Udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Zdrowia oraz posiedzeniach Sejmu RP.
• Współpraca z samorządami zawodowymi na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie sek-

tora ochrony zdrowia. 
• Interweniowanie u posłów i senatorów, kierowanie apeli i stanowisk delegatów zjazdów 

okręgowych w sprawach dotyczących pielęgniarek i położnych oraz organizowanie spotkań 
z udziałem posłów i regionu śląskiego.

• Współpraca z władzami gmin i powiatów w zakresie warunków pracy pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach działalności leczniczej oraz zakładach zatrudniających pielęgniarki i 
położne, utrzymania stanowisk kierowniczych pielęgniarek i położnych oraz respektowania 
przez pracodawców norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Podjęto również współpracę z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz 
społeczności lokalnych, chorych oraz potrzebujących pomocy. Szczególna współpraca dotyczyła 
Misji Paragwaj, Fundacji Iskierka oraz Fundacji Spina .

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI I JEDNOSTKAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI
Szczególnie ważna dla rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych jest współpraca samo-

rządu zawodowego ze szkołami wyższymi kształcącymi w zawodzie pielęgniarki i położnej w 
zakresie organizowania konferencji i promocji zawodów, a w szczególności: 

• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, min. patronat naukowy konferencji organizo-
wanych przez OIPIP w Katowicach, współorganizacja inicjatyw społecznych – Dnia Dziecka 

• Wyższa Szkoła Zarządzania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej - współorganizacja ini-
cjatyw społecznych, min. patronatu naukowego  konferencji, akcji Dni Dziecka, promocji 
zawodu pielęgniarki 

• Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen.J.Ziętka w Tychach – patronat naukowy konferencji 
organizowanych przez OIPIP w Katowicach, współorganizacja inicjatyw społecznych - Dnia 
Dziecka 

PODATEK  PIT 8C  
OIPIP otrzymała pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w 

sprawie uchylenia interpretacji Ministra Finansów dotyczącej podatku dochodowego od osób 
fizycznych za udział w kursach organizowanych przez samorząd zawodowy. Wyrok jest potwier-
dzeniem naszych starań o zwolnienie pielęgniarek i położnych z podatku jaki płacimy. Obecnie 
oczekujemy na orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego, którego wyrok będzie osta-
teczny i prawomocny. 
ZAMIAST PODSUMOWANIA

Mimo wielu zadań wykonanych nie wszystko jest możliwe do ujęcia w jednym sprawozdaniu. 
Na bieżąco informowaliśmy Państwa o wszystkich podjętych działaniach. Był to czas wypełniony 
ogromem prac, inicjatyw oraz absorbujący nas bardzo wyraźnie zwłaszcza w dziedzinie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Czas to wykorzystać. Kolejne lata pracy w sa-
morządzie nie będą łatwe, wymagać będą dużego zaangażowania nie tylko pracy w regionie, ale 
i całej Polsce. Wiele spraw załatwionych było dzięki naszej pracy. Rozpoczęte działania na rzecz 
poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych muszą być kontynuowane, a wprowadzone  
w życie przepisy prawa gwarantujące podwyżki wynagrodzeń – egzekwowane. Tylko rzetelną, 
uczciwą pracą jesteśmy w stanie poprawić byt naszych koleżanek i kolegów. Dlatego wybór osób 
do pracy w organach musi być przemyślany. 

Z wyrazami szacunku  
oraz podziękowaniami za wieloletnią współpracę 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach

dr Mariola Bartusek



15

ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ ORPIP ORAZ ZESPOŁY
KONFERENCJE  I SPOTKANIA

Tytuł konferencji Data Organizator

Rok 2012

Spotkania Kadry Zarządzającej: „Pielęgniarki i 
Położne w dobie przekształceń jednostek sektora 
ochrony zdrowa”

23 lutego 2012
30 marca 2012
25 czerwca 2012
05 października 2012
21 listopada 2012

Zespół ds. organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie 

VIII Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” 30 marca 2012 Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji

Konferencja „Praca zawodowa położnej w dobie 
przekształceń” 11-13 kwietnia 2012 Zespół ds. położnych

Konferencja Naukowa ”Opieka długoterminowa i 
jej przyszłość” 18-19 kwietnia  2012 Zespół ds. opieki długotermino-

wej

„Pielęgniarka i położna w dobie przekształceń” 23 kwietnia 2012

Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych
Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Katowicach
Zarząd Regonu Śląskiego OZZ-
PiP

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Specyficzne 
problemy pacjenta w wieku podeszłym z cukrzy-
cą”

09 maja 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego

VI Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pie-
lęgniarki i położnej przed agresją” 17-18 maja 2012 Zespół ds. ochrony zdrowia pie-

lęgniarek i położnych 
IV Konferencja „Zakażenia szpitalne - działajmy 
razem” 15 czerwca 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa epide-

miologicznego
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroba Al-
zheimera jako nieznana choroba wywołująca lęk 
i niepokój”

20 czerwca 2012 Zespół ds. domów pomocy spo-
łecznej

Konferencja „Przyszłość opieki długoterminowej 
w Polsce” 22 czerwca 2012 Zespół ds. opieki długotermino-

wej

„Narodziny w Europie i na świecie część II” 15 września 2012 Zespół ds. położnych

Konferencja „Respektowanie praw dziecka – 
szansa czy obowiązek” 25-26 września 2012 Komisja Etyki oraz Zespół ds. 

pielęgniarstwa pediatrycznego
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Szpital 
bez Bólu” 05 października 2012 Zespół ds. pielęgniarek zatrud-

nionych w sterylizacji
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia 
małoinwazyjna – nowe wyzwania w pracy pielę-
gniarek i położnych operacyjnych”

11 października 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego

II Konferencja naukowo-Szkoleniowa „Specyfika 
i różnorodność psychiatrii sądowej” 17 października 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa psy-

chiatrycznego
Konferencja Naukowa „Rola Pielęgniarki we 
współczesnym pielęgniarstwie chirurgicznym” 09 listopada 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa chirur-

gicznego
IV Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarka w 
kardiologii” 19 listopada 2012 Zespół ds. pielęgniarstwa kar-

diologicznego

Rok 2013

Spotkania Kadry Zarządzającej

25 stycznia 2013
22 lutego 2013
26 kwietnia 2013
28 czerwca 2013
27 września 2013
25 października 2013
29 listopada 2013

Zespół ds. organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie 

Wojewódzka konferencja naukowo- szkoleniowa 
„Współczesne wyzwania w zawodzie położnej” 13-14 kwietnia 2013 Zespół ds. położnych

Warsztaty „Chirurgia małoinwazyjna- organiza-
cja pracy i instrumentarium w operacjach wide-
ochirurgicznych”

23 kwietnia 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego

VII Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pie-
lęgniarek i położnych w schorzeniach kardiolo-
gicznych”

16-17 maja 2013 Zespół ds. ochrony zdrowia pie-
lęgniarek i położnych 
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Konferencja  naukowo-szkoleniowa „Cukrzyca 
pandemią XXI wieku” 7 czerwca 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-

tologicznego
V Konferencja „Zakażenia szpitalne - działajmy 
razem” 14 czerwca 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa epide-

miologicznego

Warsztaty pielęgniarskie dla seniorów z zakresu 
pierwszej pomocy 7 lipca 2013

Zespół ds. promocji zawodów 
pielęgniarki i położnej
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Mikołowie

Cykl szkoleń informacyjnych dotyczący ospy 
wietrznej w ramach projektu NIPiP „Zdrowy 
przedszkolak”

19, 23, 24, 27, 30 
września 2013
2 października 2013

Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych, Zespół ds. promocji 
zawodów pielęgniarki i położnej

Warsztaty „Bezpieczna sterylizatornia” 24-26 września 2013 Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji

Konferencja w ramach projektu  NIPiP „Zdrowe 
niemowlę” – „Powstrzymaj rota wirusy” 26 września 2013

Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych,
Zespół ds. promocji zawodów 
pielęgniarki i położnej

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Endoprote-
zoplastyka - rola i zadania pielęgniarki opera-
cyjnej”

10 października 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego

Konferencja „Prawo a medycyna” 29 października 2013 Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych

III Konferencja naukowo-Szkoleniowa „Uzależ-
nienia- fakty i mity” 5 listopada 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa psy-

chiatrycznego
Warsztatów szkoleniowe dla położnych pt. „Po-
moc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kry-
zysowa. Śmierć i proces żałoby.”

15 i 22 listopada 2013 Zespół ds. położnych

V Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarka w kar-
diologii” 19 listopada 2013 Zespół ds. pielęgniarstwa kar-

diologicznego

Rok 2014

Spotkania Kadry Zarządzającej.

31 stycznia 2014
28 lutego 2014
14 kwietnia 2014
17 października 2014
14 listopada 2014

Zespół ds. organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie 

Konferencja otwierająca projekt pt.: „Wyższe 
kwalifikacje i umiejętności samo zatrudnionych 
z branży medycznej” czyli wartość kwalifikacji w 
praktyce.

11 lutego 2014 Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych

IX Ogólnopolska konferencja „Sterylizacja” 7 kwietnia 2014

Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji oraz Pol-
skie Towarzystwo Pielęgniarskie 
koło w Siemianowicach Śląskich

I Ogólnopolskie Spotkanie Interdyscyplinarne na 
rzecz promocji zawodów 24 kwietnia 2014 Zespół ds. promocji zawodów 

pielęgniarki i położnej
Konferencja  naukowo-szkoleniowa „Stop po-
wikłaniom - zasady insulinoterapii u pacjenta z 
cukrzycą”

9 maja 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego

VII Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pie-
lęgniarek i położnych w aspekcie przeciwdziała-
nia czynnikom stresogennym
w środowisku pracy oraz w życiu rodzinnym  i 
społecznym”

10-11 czerwca 2014 Zespół ds. ochrony zdrowia pie-
lęgniarek i położnych

VI Konferencja „Zakażenia szpitalne - działajmy 
razem” 27 czerwca 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa epide-

miologicznego
Konferencja Naukowa „Zmagania i dylematy dzi-
siejszych pielęgniarek nefrologicznych” 9 października 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa nefro-

logicznego
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współcze-
sne pielęgniarstwo operacyjne w kardiochirurgii” 6 listopada 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa opera-

cyjnego
Konferencja Naukowa „Rola pielęgniarki we 
współczesnym pielęgniarstwie - rak piersi to nie 
wyrok”

12 listopada 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa chirur-
gicznego

VI Ogólnopolska Konferencja „Pielęgniarka w 
kardiologii” 17 listopada 2014 Zespół ds. pielęgniarstwa kar-

diologicznego
Konferencja „Błędy medyczne i roszczenia pa-
cjentek w położnictwie i ginekologii” 10 grudnia 2014 Zespół ds. położnych
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Rok 2015

Konferencje OIPIP

Konferencja  „Położna w życiu kobiety”  6-8 marca Zespół ds. położnych, PT Położ-
nych

Konferencja „Rola i zadania pielęgniarki w opiece 
nad pacjentem z cukrzycą” w Chorzowie 14 marca Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-

tologicznego 
XVIII Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych w 
Wiśle 16-19 kwietnia PSPE, Zespół ds. pielęgniarstwa 

epidemiologicznego 

Konferencja „Sterylizacja” 20 kwietnia Zespół ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji 

Konferencja „ Prewencja i postępowanie w cukrzy-
cy- wyzwania stojące przed pielęgniarką”  w Łazi-
skach Górnych

28-29 kwietnia Zespół ds. pielęgniarstwa diabe-
tologicznego

Konferencja „  Nowoczesne metody leczenia ran 
przewlekłych” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Ła-
ziskach Górnych

7 maja Zespół ds. pielęgniarstwa chirur-
gicznego

Warsztaty „ współczesne pielęgniarstwa opera-
cyjne w kardiochirurgii”  w Ośrodku Kształcenia 
OIPIP w Łaziskach Górnych

21 maja Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego

Konferencja w ramach programu Dreyfus Heath 
Foundation :Ochrona zdrowia pielęgniarek i po-
łożnych przed czynnikami ryzyka zawodowego” w 
Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych

25-26 maja Zespół ds. ochrony zdrowia 

Konferencja „Bezpieczeństwo matki i dziecka – 
pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w 
praktyce” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łazi-
skach Górnych

19 czerwca Zespół ds. Położnych 

Konferencja „Zmagania i dylematy dzisiejszych 
pielęgniarek nefrologicznych”  w Ośrodku Kształ-
cenia OIPIP w Łaziskach Górnych

22 czerwca Zespół ds. pielęgniarstwa nefro-
logicznego 

Konferencja „Transkulturowość- dylematy etyczne 
w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych”  
w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych

14 września Komisja Etyki

Konferencja „Depresja- choroba XXI wieku”  w 
Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych 8 października Zespół ds. pielęgniarstwa psy-

chiatrycznego 
Konferencja „Komunikacja położnej z pacjentką 
-prawne konsekwencje  niewłaściwego przekaza-
nia informacji” w Jankowicach

9-10 października Zespół ds. Położnych 

Konferencja  „Współczesne wyzwania pielęgnia-
rek operacyjnych w chirurgii dziecięcej w Ośrodku 
Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych

22 października Zespół ds. pielęgniarstwa opera-
cyjnego 

Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych w Korbie-
lowie 23-24 października Zespół ds. pielęgniarstwa epide-

miologicznego 
Konferencja „Pielęgniarka w kardiologii” w Kato-
wicach 17 listopada Zespół ds. pielęgniarstwa kar-

diologicznego 
Konferencja „interdyscyplinarna opieka nad pa-
cjentem z przewlekłymi schorzeniami neurologicz-
nymi”  w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych

24 października Zespół ds. pielęgniarstwa neuro-
logicznego

Konferencje wyjazdowe organizowane przez OIPIP

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej w WSS nr 4 w Bytomiu 13 marca

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej w ZOZ Świętochłowice 17 kwietnia

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej w Szpitalu w Tychach 28 kwietnia

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej w SCCS w Zabrzu 25 czerwca

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej  w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu 29 września

Konferencja wyjazdowa dot odpowiedzialności za-
wodowej w WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 29 października
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Działalność Promocyjna Zawodów Pielęgniarki i Położnej 
w latach 2011-2015

Działania promocyjne Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego
-Przewodnicząca Barbara Mikołajec

2011 rok
	Zorganizowanie wraz z ORPIP festynu dla mieszkańców  Łazisk i Mikołowa  na terenie 

Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  w Łaziskach Górnych ofe-
rując przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy.

	Udział w festynie  z Okazji Dnia Dziecka w ogrodach arcybiskupich.  Prowadzono edukację 
zdrowotną w zakresie prewencji i powstawania cukrzycy, pomiary glikemii  glukometrem, 
pomiar ciśnienia tętniczego.

	Czynny  udział w zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  akcji pt.  
„Na zdrowie posłowie”- w czasie której przeprowadzono w sejmie RP badania przesiewowe 
w kierunku  cukrzycy, oraz edukację diabetologiczną wśród posłów. 

2012 rok

	Promując rolę pielęgniarki w edukacji i opiece diabetologicznej Zespół wziął udział  w fe-
stynie w Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, przeprowadzając badania przesiewowe 
w kierunku cukrzycy-badanie poziomu cukru we krwi , edukując w zakresie zagrożenia 
pandemią XXI wieku tj. cukrzycą.

	W ramach współpracy z innymi organizacjami i grupami zaangażowanymi w edukację dia-
betologiczną i opiekę na osoba z cukrzycą, przeprowadzono szkolenie połączone z prezen-
tacją dla osób pracujących jako wolontariusze w Hospicjum domowym w Rybniku.

2013 rok

	Udział Zespołu w  Dniach Promocji Zdrowia organizowanych przez firmę Salus   
mgr Violetty Dytko  w Rybniku- Boguszowice

	Udział w Raciborskich Dniach Promocji Zdrowia- wykład „ Cukrzyca choroba społeczna  
i cywilizacyjna” wygłosiła mgr Barbara Mikołajec 

	Udział w Rybnickich Dniach Promocji Zdrowia- pomiar glikemii, punkty edukacyjno - in-
formacyjne dla rodzin pacjentów obłożnie chorych, oraz ze zdiagnozowaną cukrzycą

	Działania edukacyjne i badania przesiewowe w kierunku cukrzycy u dzieci i dorosłych- na 
Festynie z Okazji Dnia Dziecka w Śląskim Centrum Handlowym- Chorzów

	Udział w Gali Organizacji Pozarządowych organizowanej przez Stowarzyszenie „Dagma”  
pod patronatem Starosty Mikołowa.

	Działanie edukacyjne i badania przesiewowe w cukrzycy dla mieszkańców Mikołowa.  
W przeprowadzeniu tych działań czynnie wspierała  Przewodnicząca OIPiP w Katowicach 
dr Mariola Bartusek

	Wykład dla nauczycieli Zespołu  Szkół Ekonomiczno- Usługowych w ramach promowania 
zdrowego stylu życia przedstawiony przez mgr Barbarę Mikołajec „Cukrzyca choroba cy-
wilizacyjna- jak żyć z cukrzycą”

2014 rok

	Zespół ds. pielęgniarstwa diabetologicznego Przeprowadził  Kurs „ Edukator w cukrzycy”

	Brał udział w dniach promocji zdrowia organizowanych w regionie.

	Uczestniczył w akcjach promocji zdrowia organizowanych przez OIPiP

2015 rok

	Udział w Dniach Promocji Zdrowia organizowanych przez Salus–Rybnik oferując 
badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, edukację diabetologiczną.
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Działania promocyjne Zespołu  ds. promocji zawodów

Przewodnicząca Bogusława Serzysko

2011- 2015

	Udział członków zespołu podczas turnieju piłki ręcznej dla dzieci w MOSIR w Rudzie 
Śląskiej w ramach, którego udzielano pierwszej pomocy i edukacji z pierwszej pomocy

	 Udział członków zespołu podczas turnieju piłki ręcznej dla dzieci o puchar prezydenta 
miasta Rudy Śląskiej

	Udział członków zespołu w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rudzie 
Śląskiej, podczas której udzielno porad i pierwszej pomocy

	Coroczny udział członków zespołu podczas półfinału Polski Chłopców w piłce ręcznej, 
podczas którego udzielano pierwszej pomocy

	 Udział zespołu w Mikołowie podczas organizacji warsztatów pielęgniarskich dla seniorów 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Warsz-
taty odbyły się na terenach zielonych przed Starostwem. W ramach programu była praca  
z fantomem - udzielanie pomocy, badanie poziomu cukru, pomiar RR.

	Udział w imprezie mikołajkowej w Katowicach - Spodek 2014 dla dzieci z ubogich rodzin 
województwa śląskiego

	Udział w projekcie zorganizowanym przez NRPiP w Warszawie zdrowy przedszkolak - 
wejście do  przedszkoli naszego województwa śląskiego i wygłoszenie wykładu o ospie 
wietrznej. 

	Udział w projekcie zorganizowanym przez NRPiP w Warszawie - zdrowe niemowlę - 
udział w konferencji, która odbyła się w Łaziskach Górnych Ośrodku Kształcenia

	Udział w konferencji - Sesja plakatowa - Wpływ edukacji prozdrowotnej na satysfakcję  
z życia pacjentów kardiologicznych. 

	Udział w VI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK 2014

Działania promocyjne Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

- Przewodnicząca Danuta Siemiątkowska

2014-2015 rok  

	Przygotowanie warsztatów dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat 
„Zmiany zwyrodnieniowe narządu ruchu – zastosowanie endoprotez”. W warszta-
tach udział wzięła również mgr Barbara Mikołajec  - przewodnicząca Zespołu ds. 
pielęgniarstwa diabetologicznego 

	Udział w festynie organizowanym przez ŚUM Katowicach – wykonanie badań przesie-
wowych w kierunku cukrzycy, edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego  stylu 
życia

	Udział w organizowanych przez Samorząd Pielęgniarek i Położnych, samorządy lokalne, 
organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę działaniach na rzecz 
promocji zdrowia.
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BUDOWA POMNIKA JANA PAWŁA II w RYBNIKU 

Z przemyśleń farmaceutów powstała inicjatywa budowy wspólnego pomnika jed-
noczącego grupę pracowników medycznych w hołdzie dla Jana Pawła II. Inicjatywa ta 
to budowa zaprojektowanego już pomnika w formie bryły architektonicznej zawierają-
cej elementy kojarzące się z działalnością Papieża Polaka, w postaci kielicha z hostią 
, jako atrybutu wiary oraz kuli ziemskiej 
jako symbolu Papieskich pielgrzymek. 
Zdaniem inicjatorów zdecydowana więk-
szość pomników  ma charakter tylko i wy-
łącznie estetyczny, ten zaś łączyć będzie 
i estetykę i użyteczność. Pomnik ten ma 
być  symbolem wspólnych idei wszystkich 
pracowników opieki zdrowotnej, zarówno 
farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek, po-
łożnych oraz tych którzy poprzez swoją 
działalność niosą pomoc potrzebującym. 
Pomysł realizowany jest przez Funda-
cję BUDOWA POMNIKA APTEKI im. Jana 
Pawła II w Rybniku, a szczególnie przez 
Prezydenta Fundacji Edwarda Kasz. Dzia-
łalność Fundacji aktywowana będzie min. 
przez:

-  udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom jej potrzebującym

-  współpracę z misjami odnośnie ochrony zdrowia, oświaty zdrowotnej oraz wspo-
magania akcji misyjnej

-  krzewienie myśli i nauk wiary w dziedzinie wzajemnego zrozumienia i tolerancji 
wszystkich kultur religijnych i wiar w myśl encyklik papieskich

-  tworzenie i gromadzenie dokumentacji o krajowej i międzynarodowej działalności 
Jana Pawła II

-  skupianie wokół Fundacji szerokiego kręgu działaczy w kraju i za granicą, dla 
wspierania i zacieśnienia jej idei i programu.

Kamień węgielny pod budowę pomnika został poświęcony przez Ojca Świętego pod-
czas pobytu w Tarnowie.

Wszystko to wymaga jednak nakładów finansowych, które dzięki darczyńcom, na-
wet dzięki każdej złotówce, przyczyni się do zakończenia prac.

Za wszystkich darczyńców 16 dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza św.  
w Kościele Misjonarzy w Rybniku. Wszyscy zaangażowani w propagowanie akcji Budo-
wy Pomnika czerpią radość z pracy wolontaryjnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
Prezydenta Edwarda Kasza myśl i inicjatywa jest realizowana. Każde jednak wsparcie 
będzie mile widziane. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Fundacja Budowy Pomnika – Apteki Jana Pawła II w Rybniku  
z siedzibą APOTHECA PACIS

ul. Broniewskiego 23
44 – 217 Rybnik
Tel. 32 42 230 42

Numer konta: 20 1240 4357 1111 0000 5313 9245



21

Dostępy naczyniowe  
stosowane w hemodializie
Część III Przetoka tętniczo-żylna 

mgr piel. Anna Janus 
specjalista piel. nefrologicznego, 
przewodnicząca zespołu ds pielęgniarstwa 
nefrologicznego przy ORPiP w Katowicach, 
członek zarządu Pol.Tow. Piel. Nefrologicznych 
Fresenius NephdroCare Zabrze

Przygotowanie chorego w okresie przeddializacyjnym do rozpoczęcia terapii 
leczenia hemodializą ma istotny wpływ na stan naczyń krwionośnych pacjenta, i po-
średnio na losy uzyskanego dostępu naczyniowego. Nierozważne i częste nakłuwanie 
naczyń w celu pobrania krwi lub założenie wkłucia obwodowego mogą decydować o 
późniejszym losie przetoki. Ważne jest, aby pielęgniarki mające do czynienia z pacjen-
tami z Przewlekłą Chorobą Nerek znały zasady ochrony naczyń  krwionośnych i czuły 
się zobowiązane wykorzystywać je w praktyce zawodowej.

Przypomnijmy jeszcze raz, że każda kaniulacja 
naczynia powinna być poprzedzona  oceną sta-
nu zespolenia, polegającej  na:
	Oglądaniu w kierunku objawów takich 

jak: stan zapalny,  obrzęk, czy krwiaki.
	Palpacji: która  pozwala ocenić szum na-

czyniowy.  Wyczuwalny powinien być sta-
ły przepływ, a nie tętnienie

	Osłuchiwaniu, przy użyciu stetoskopu.   
Przepływ  powinien być słyszalny dobrze 
i stale. 

Jeśli pielęgniarka podejrzewa zaburzenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu przetoki  nie 
powinna nakłuwać naczyń. Swoje spostrze-
żenia powinna  skonsultować z lekarzem, 
który  podejmie dalsze ewentualne  działa-
nia naprawcze.
Na szczególną uwagę zasługuje spo-

sób korzystania z  przetoki tętniczo żyl-
nej podczas długotrwałej terapii nerkoza-
stępczej. 

Do nakłuwania przetok t-ż do dializ wyko-
rzystuje się metodę nakłucia w rożnych miej-
scach, kolejno każde powyżej poprzedniego, 
(w miarę możliwości) czyli metodę drabinkową 
(rope ladder technique) , metodę kaniulacji w 
jedno i to samo miejsce zwaną dziurką od gu-
zika (buttonhole technique) lub w pobliżu tego 
samego obszaru ( area technique)
Ważne jest aby pielęgniarka wykonująca zabieg 
hemodializy była świadoma zasad postępowania  
z  przetoką t-ż.  
 Gdy preferowaną metodą nakłuwania prze-
toki jest metoda drabinkowa  (rope ladder 
techniquel) istotne jest aby zachować zasady, 
które stwarzają szansę na długotrwałe utrzy-
manie przetoki w dobrej kondycji.  Zgodnie z 

aktualną wiedzą zaleca się między innymi:
	postępowanie zgodne z zasadami asep-

tyki i antyseptyki;
	nakłuwanie przetoki rozpoczynać  co naj-

mniej 3 cm  powyżej  zespolenia;
	zależnie od potrzeb wprowadzanie igły 

dializacyjnej pod kątem 30º w przypadku 
zespolenia wytworzonego z naczyń wła-
snych lub 45º w przypadku zastosowania 
protez naczyniowych, po wprowadzeniu 
kaniuli  wykonanie rotacji o 180º;

	stała rotacja miejsca wkłucia igły dializa-
cyjnej (co najmniej 1cm od miejsca wkłu-
cia poprzedniej dializy);

	dbałość o zachowanie 5cm odstępu po-
między igłą tętniczą i żylną umieszczo-
nych w  przetoce t-ż;

	stabilne umocowanie igieł plastrem, stały 
nadzór  podczas trwania zabiegu. 

Nie przestrzeganie powyższych zasad 
sprzyja powstawaniu przewężeń czy wykrze-
pianiu naczyń co uniemożliwia dalsze prowa-
dzenie dializ. Istotne jest, aby pielęgniarka 
dializacyjna podczas nakłuwania przetoki była 
świadoma wyżej wymienionych reguł. Wyma-
ga to doświadczenia, dużych zdolności manu-
alnych i odpowiedzialności za pacjenta. Częste 
perforacje naczyń związane z nieumiejętnym 
wykorzystaniem przetoki t-ż, zmiany zapalne 
utrudniają kolejne wkłucia a to może skutko-
wać utratą akcesu naczyniowego.
W przypadku zastosowania metody „dziurki od 

guzika należy  przestrzegać  poniższych  zasad:
	sposób nakłuwania powinien być wykorzy

stywany tylko i wyłącznie w przypadku na
kłuwania przetok z naczyń własnych; 

	igłę należy wkłuwać tylko zgodnie z prze
pływem krwi; 

mgr piel. Ewa Majda 
członek Pol. Tow. Piel. Nefrologicznych, członek  

Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego  
przy ORPIP Katowice, 

 Nefrolux Dąbrowa Górnicza
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	w celu wytworzenia kanału zaleca się, aby 
najlepiej jedna, doświadczona pielęgniarka 
nakłuwała przetokę przez około 8–12 za
biegów zawsze w to samo miejsce, pod tym 
samym kątem, na tę samą głębokość ostrą 
igłą. Do kolejnych nakłuć powinno się uży
wać igieł tępych, co zapobiega uszkodzeniu 
wytworzonego  tunelu; 

	w przypadku przewlekłego stosowania 
metody „dziurki guzika” zaleca się dezyn fekcję  
okolic wkłucia przed i po usunięciu strupa i 
uważne usuwanie igieł po zabiegu, tak by nie 
uszkodzić powstałego tunelu; 

	European Dialysis and Transplant Nurses 
Associaton rekomenduje stosowanie me
tody buttonhole jako najbardziej przyja znej 

zarówno dla chorego, jak i personelu. Jej 
wadą jest niestety częsta infekcyjność i 
możliwość przedłużających się krwawień po 
zabiegu. 

Metoda nakłuwania w jedno miejsce nie 
jest jednak w Polsce zbyt popularna z uwagi 
na znaczny koszt sprzętu niezbędnego w jej 
wykorzystaniu.

Metoda typu obszar jest najmniej pole-
caną metodą z uwagi na częstość powstawa-
nia powikłań w postaci tętniakowych posze-
rzeń naczyń wymagających z biegiem czasu 
interwencji chirurgicznych. 

Elementy opieki pielęgniarskiej nad 
akcesem naczyniowym przedstawia ta-
bela 2. 

Element opieki Podejmowane działanie 

Przygotowanie przetoki do nakłucia Egzekwowanie mycia przez pacjenta ręki z przetoką 
bezpośrednio przed nakłuciem (wodą z mydłem) oraz 
dokładne jej osuszenie papierowym ręcznikiem Dezyn-
fekcja skóry alkoholowym środkiem dezynfekcyjnym z 
dokładnym zachowaniem procedury 
Ocena wzrokowa i słuchowa zespolenia 

Prawidłowe nakłuwanie przetoki 
przez doświadczony personel pielę-
gniarski 

Przestrzeganie zasad aseptyki (czyste rękawiczki jed-
norazowe, jałowy materiał opatrunkowy, jałowy sprzęt 
jednorazowy) Omijanie w trakcie nakłuwania przetoki 
miejsc zmienionych zapalnie 
Stabilne umocowanie igieł za pomocą odpowiedniego 
oklejenia 

Dokładna obserwacja miejsca wkłu cia 
 w trakcie zabiegu hemodializy 

Kontrola umiejscowienia igieł oraz ich oklejenia Szybka 
interwencja w przypadku przekłucia przetoki bądź wy-
sunięcia się igły z jej światła Monitorowanie pomiarów 
ciśnień w przetoce Kontrola parametrów życiowych pa-
cjenta 

Prawidłowe postępowanie z dostę-
pem naczyniowym po zakończonym 
zabiegu hemodializy 

Usuwanie igieł w odwrotnej kolejności do wkłuwania 
Usuwanie igieł pod kątem podobnym jak przy wkłuciu 
Uciskanie miejsca wkłucia z umiarkowaną siłą pozwala-
jącą na swobodny przepływ krwi w przetoce Stosowa-
nie jałowego materiału opatrunkowego do tamowania 
przetoki Zachowanie odpowiedniego czasu tamowania, 
tj. ok. 15 min dla przetoki z naczyń własnych i 20–30 
min dla przetoki syntetycznej Zabezpieczenie miejsc 
wkłucia jałowym opatrunkiem na okres nie dłuższy niż 
12 godzin po zabiegu hemodializy 

Kompleksowa opieka pielęgniarska 
nad dostępem naczyniowym u cho-
rych dializowanych 

 

Regularna kontrola stanu przetoki przed każdym zabie-
giem hemodializy Prowadzenie specjalnej dokumenta-
cji obserwacji dostępu naczyniowego Stałe monitoro-
wanie parametrów pacjenta (stężenie hemoglobiny, 
posiewy bakte riologiczne, współczynnik Kt/V) Eduka-
cja pacjenta w kwestii leczenia powikłań Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych oraz stała aktualizacja wiedzy 
zawodowej na temat opieki nad dostępem naczynio-
wym do hemodializ 

Tabela 2. Opieka pielęgniarska nad przetoką tętniczo-żylną w trakcie hemodializy 
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Po założeniu kaniuli należy pamiętać  
o właściwym umocnieniu igły dializacyjnej, tak 
by zapobiec przypadkowemu usunięciu. Igły 
dializacyjne  powinny być widoczne podczas 
trwania zabiegu i podlegać okresowej kontroli 
przez prowadzącą zabieg pielęgniarkę.

Po zakończonym zabiegu pacjent powinien 
przytrzymać miejsce wkłucia minimum 10- 
15 min, opatrunek nie powinien być założony 
ciasno, ucisk umiarkowany, zabrania się  
stosowania opatrunków okrężnych. Podczas 
przytrzymywania miejsc po kaniulacji zaleca się 
aby pacjent miał ubraną rękawicę chirurgiczną 
i rękę skierowaną do góry.  Przed opuszczeniem 
stacji chory powinien umyć ręce. 

Użytkowanie jak i sama obecność zespo-
lenia tętniczo – żylnego niosą ze sobą 
możliwość powstawania powikłań

 Należą do nich:

	obrzęk kończyny z przetoką tętniczo – 
żylną,

	zakażenia, 

	zakrzepica przetoki,

	niedokrwienie kończyny z przetoką tętni-
czo – żylną,

	krwiaki po nieudanych wkłuciach,

	stan zapalny w okolicy przetoki tętniczo 
– żylnej,

	tętniaki i zwężeniaNajczęstszym po-
wikłaniem są tętniaki spowodowa-
ne nakłuwaniem ciągle tego same-
go miejsca w tym samy obszarze , co 
 w konsekwencji wymaga interwencji chi-
rurgicznej i skraca czas życia funkcjono-
wania zespolenia. 

W podsumowaniu należałoby podkreślić 
niezwykle ważną rolę pielęgniarki dializacyjnej  
w utrzymaniu w dobrym stanie wytworzone-
go zespolenia tętniczo- żylnego . Stan wiedzy 
personelu zajmującego się edukacją pacjenta 
wpływa pośrednio na czas żywotności dostępu 
naczyniowego.  Fachowość i umiejętne korzy-
stanie z naczyń w okresie już poprzedzającym 
leczenie nerkozastępcze  częstokroć decyduje 
o dalszym losie zespolenia A-V. Edukacja pa-
cjenta przyczynia się do podejmowania przez 
chorego działań samopielęgnacyjnych. Aby 
sprostać wymaganiom dzisiejsze pielęgniar-
ki  nefrologiczne są zobowiązane do  perma-
nentnego podnoszenia stanu wiedzy zgodnie 
 z obowiązującymi wytycznymi.

Piśmiennictwo u autorek
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Położna, która zmieniła świat

lek. med. Bartosz Chmielnicki 
Akademia Akupunktury Compleo

Poród jest bardzo intensywnym doświadczeniem, którego elementem bywa lęk, nie-
pewność i ból. Dr Debra Betts od 20 lat rozwija niezwykłe techniki, skutecznie redu-
kujące ból i zmniejszające poziom stresu. Jej metody zostały uznane na całym świecie  
i zrewolucjonizowały podejście do kobiet w ciąży.

Położna i nie tylko
Dr Debra Betts pochodzi z 

Nowej Zelandii i jest jedną z naj-
bardziej znanych położnych na 
świecie. W połowie lat osiem-
dziesiątych zdecydowała się 
studiować medycynę chińską i 
akupunkturę w London College 
of Acupuncture. Po zakończe-
niu szkolenia wróciła do Nowej 
Zelandii i połączyła oba aspekty swojego wy-
kształcenia, poświęcając się przede wszystkim 
pracy z kobietami. 

W tamtych czasach stosowanie akupunktu-
ry i akupresury uważano za przeciwwskazane 
w ciąży, głównie ze względu na małe doświad-
czenie w tej grupie pacjentek. Debra będąc 
w drugiej ciąży i przygotowując się do poro-
du, często prosiła swojego męża o masaże. Z 
czasem wzbogaciła je o elementy akupresury. 
Podczas porodu mąż towarzyszył jej i zgodnie 
z jej wskazaniami, uciskał i masował określone 
punkty akupunkturowe. Różnica w poziomie 
napięcia i bólu przy pierwszym i drugim poro-
dzie była ogromna. 
Łatwiejsze porody

Debra zaczęła więc uczyć przychodzące do 
niej pary, w jaki sposób najszybciej i najbez-
pieczniej przynosić ulgę rodzącej, przy użyciu 
akupresury. Metoda ta okazała się niezwykle 
skuteczna i całkowicie bezpieczna. Od tego cza-
su Debra koncentruje się na rozpowszechnieniu 
swojej wiedzy i doświadczenia na całym świecie. 

Od prawie dwudziestu lat nieprzerwanie 
prowadzi seminaria i warsztaty akupresury i 
akupunktury, dedykowanych kobietom w cią-
ży. Uczy przygotowania do porodu, asysty przy 
porodzie, a także poprawy stanu kobiet w po-
łogu. Jest autorką bestsellerowej książki “The 
Essential Guide to Acupuncture in Pregnancy & 
Childbirth”, a także poradników dla par w cią-
ży, opisujących sposoby bezpiecznego i sku-
tecznego masażu.  
Rewolucja w podejściu do kobiet w ciąży

Dr Debra Betts zapoczątkowała ogólno-
światowy trend i zmieniła podejście do aku-

punktury oraz akupresury w ciąży. Dzięki niej 
współczesna medycyna uważa te techniki, za 
niezwykle bezpieczne i skuteczne w leczeniu 
ciężarnych. Akceptuje je również we wspiera-
niu kobiet przed, w trakcie i po porodzie. 

Debra na całym świecie szkoli akupunk-
turzystów w podejściu do kobiet w ciąży. W 
2014 roku Debra Betts obroniła pracę dok-
torską na University of Western Sydney i 
na uniwersytecie jest dyrektorem podyplo-
mowych studiów w zakresie akupunktury. 
Metoda naturalna jak poród

Akupresura i akupunktura są metodami w 
pełni naturalnymi. Oparte o klasyczne chińskie 
teorie rozwijały się i doskonaliły przez co naj-
mniej dwa i pół tysiąca lat. Ich skuteczność i 
bezpieczeństwo zostały potwierdzone w bada-
niach klinicznych. Doskonale odnajdują się w 
nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej. 

W wielu krajach na całym świecie, na od-
działach onkologicznych, kardiologicznych, in-
ternistycznych, a także ginekologiczno–położ-
niczych powstają interdyscyplinarne zespoły, 
w skład których wchodzą akupunkturzyści i 
przeszkolone pielęgniarki czy położne. 

Akupunktura zdobywa zachód
We wszystkich krajach Europy rośnie świa-

W Ośrodku Terapii Naturalnych Compleo, wykony-
wane są zabiegi dla kobiet w ciąży. Na zdjęciu autor 
artykułu – lek. Chmielnicki.
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domość ludzi, dotycząca akupunktury. Regu-
larnie zwiększa się ilość osób korzystających 
z akupunktury i akupresury, oraz innych natu-
ralnych metod leczenia. Z akupunktury korzy-
stają szczególnie kobiety, zwykle bardziej niż 

mężczyźni dbające o swoje zdrowie. 
Współczesne, świadome swoich potrzeb ko-

biety wymagają usług świadczonych na naj-
wyższym poziomie. W tak ważnym okresie, 
jakim jest ciąża i poród, kobiety bardzo często 
poszukują sprawdzonych, ale też jak najmniej 
inwazyjnych i naturalnych metod radzenia so-
bie z ewentualnymi problemami. Akupunktura 

doskonale wpisuje się w te potrzeby.
Akcja porodowa od igły

Akupresura jest w rękach położnej dodatko-
wym narzędziem, pozwalającym zapewnić ro-
dzącej komfort i bezpieczeństwo, przy zmniej-
szonej podaży leków. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że doskonale uśmierza ból, roz-
luźnia, znacznie redukuje lęk i stres, a po po-
rodzie wspomaga laktację i wzmacnia kobietę 

w okresie połogu. 

Jednym z najbardziej szokujących, ale też 
najlepiej przebadanych wskazań do akupunk-
tury jest korekcja wad położenia płodu przed 

porodem. Okazuje się, że stymulacja jednego 
tylko punktu, znajdującego się na stopie cię-
żarnej w ogromnym procencie przypadków 
skutkuje przyjęciem przez dziecko prawidłowej 
pozycji główkowej, co umożliwia fizjologiczny 
poród.  Umiejętnie prowadzona akupresura  
i akupunktura pozwalają na rozpoczęcie akcji 
porodowej, bez konieczności podawania oksy-
tocyny, co może być istotne dla wielu pacjentek.

Dr Debra Betts pierwszy raz w Polsce
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie 

na wysokiej klasy specjalistów z zakresu aku-
punktury i akupresury dla kobiet, Akademia 
Akupunktury Compleo wprowadziła do pro-
gramu Kursu Akupunktury cały moduł poświę-
cony ginekologii w Medycynie Chińskiej. W 
Kursie biorą udział m.in. pielęgniarki i położne. 
W ramach Akademii Akupunktury Compleo 
lekarze zaprosili też do Polski Debrę Betts, by 
na warsztatach i seminarium mogła przekazać 
swoją wiedzę i doświadczenie jak największej 
grupie polskich akupunkturzystów, położnych i 
pielęgniarek. 

Warsztaty z Debrą Betts dla Położnych i Pie-
lęgniarek „Akupresura w ciąży, przy porodzie“, 
odbędą się w Akademii Akupunktury Compleo. 
Debra zaprezentyje podstawy akupresury i 
proste techniki, które pozwolą położnym ofe-
rować swoim pacjentkom naturalne, skuteczne 
i bezpieczne metody łagodzenia wielu dolegli-
wości. Celem spotkań jest przekazanie dodat-
kowych, niezwykle cennych narzędzi, pomoc-
nych w codziennej pracy z pacjantkami.

„Akupresura w ciąży, przy porodzie“  
- Warsztaty dla Pielęgniarek i Położnych: 

Prowadzenie: dr Debra Betts

Termin: 20.05.2016 

Szczegóły na: www.compleo.pl

Zapisy: Biuro Akademii Akupunktury Compleo: tel. 500-590-595

Zapraszamy również na Kurs Akupunktury z modułem ginekologicznym, 
skierowany do osób z wykształceniem medycznym.

Szczegóły na www.KursAkupunktury.pl, tel. 500-590-595

Debra Betts – światowej klasy położna niebawem 
w Polsce.
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Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) 

mgr piel. Anna Pisany-Syska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętochłowicach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o.

Całościowa ocena geriatryczna (COG) jest wielowymiarowym, interdyscyplinarnym 
oraz zintegrowanym procesem diagnostycznym służącym do określenia problemów 
zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych                  
oraz społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funk-
cjonalnych  a przede wszystkim ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Całościowa ocena geriatryczna stanowi cało-
ściową ocenę stanu czynnościowego, ocenę sta-
nu zdrowia fizycznego, funkcji umysłowych oraz 
ocenę socjalno – środowiskową pacjenta w wie-
ku podeszłym. Ocena ta dokonywana jest dzięki 
pomocy formularza COG. Powinna być stosowana 
na etapie wstępnym stawiania rozpoznania i po-
wtarzana systematycznie, co pozwala na określe-
nie postępu zmian w czasie oraz ryzyko dalszego 
możliwego zagrożenia wynikającego z braku sa-
modzielności pacjenta. 

Całościowa ocena geriatryczna daje szansę 
wykrycia problemów, które mogą być niezauwa-
żalne przy tradycyjnym podejściu medycznym 
do pacjenta w starszym wieku, a które okazują 
się być ważne, jak nie najważniejsze z jego per-
spektywy. Zdarza się, iż wykryte w ten sposób 
problemy pacjenta wymagają jedynie niewielkiej 
interwencji, by w sposób znaczący poprawić ja-
kość życia i jego codzienne funkcjonowanie np.: 
poprawa zdolności widzenia poprzez prawidłowo 
dobrane okulary, zaopatrzenie w aparat słucho-
wy, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, chodzik, 
dostosowanie architektoniczne mieszkania, ła-
zienki do potrzeb osoby starszej itp.

Chociaż diagnozować poprzez COG można każ-
dą starszą osobę, procedura ta jest szczególnie 
rekomendowana dla tzw. „pacjentów geriatrycz-
nych”. „Pacjent geriatryczny” to pacjent najczę-
ściej w późnej starości, o złożonej niesprawności, 
u którego współistnieje bardzo wiele złożonych 
procesów chorobowych, w tym związanych po-
średnio ze stosowanym przez niego leczeniem 

(polipragmazja, wielochorobowość) oraz warun-
kami środowiskowymi (samotność, bezdomność, 
zubożenie, upadki, zaniedbania higieniczne i opie-
kuńcze, nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, 
owdowienie itp.). 
Wg. WHO wyróżnia się następujące okresy sta-
rości:

• Starość wczesna: pomiędzy 60 a 74 rokiem 
życia

• Starość późna: pomiędzy 75 a 89 rokiem 
życia

• Starość bardzo późna – długowieczność: 
powyżej 90 roku życia

Mnogość schorzeń u pacjentów w podeszłym 
wieku zarówno tych przebytych jak i istnieją-
cych, tych o których nam wiadomo i tych jesz-
cze niezdiagnozowanych, może manifestować się 
u pacjentów geriatrycznych pod postacią tzw. 
wielkich zespołów geriatrycznych, do których za-
liczamy m.in.: otępienie, depresję, majaczenie, 
niestabilność chodu w tym także zaburzenia rów-
nowagi, upadki, niedożywienie, zespoły jatrogen-
ne, hipotonię ortostatyczną, nietrzymanie moczu 
lub/i stolca, odleżyny, zaburzenia układu serco-
wo-naczyniowego, hormonalnego, itp. 

Wszystkie wymienione wyżej problemy geria-
tryczne stanowią sumę deficytów pacjenta geria-
trycznego powstałych w zakresie funkcjonowa-
nia jego narządów, układów, relacji społecznych 
i środowiskowych. Ich wcześniejsze i łatwiejsze 
wykrywanie jest możliwe przy zastosowaniu te-
stów wchodzących w skład COG.  Dlatego też 
COG powinien stanowić jedno z ważniejszych 
wystandaryzowanych narzędzi, które umożliwia-
ją diagnostykę deficytów zdrowia u starszego 
pacjenta i pozwalają kształtować indywidualny 
model opieki nad takim pacjentem. Dotąd prze-
siewowa identyfikacja pacjentów geriatrycznych 
standardowo odbywała się głównie poprzez sto-
sowanie kwestionariusza VES-13 w oddziałach 
geriatrycznych jako procedura honorowana przez 
NFZ. Uzyskanie 3 lub więcej punktów w tej ska-
li kwalifikuje chorych do wykonania całościowej 
oceny geriatrycznej. 

COG – to wielotorowy, w pełni zintegro-
wany proces diagnostyczny, którego celem 
jest:
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1. ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu bio-
-psycho-społecznego (wg definicji zdrowia 
WHO),

2.  ustalenie priorytetów leczniczo - rehabilitacyj-
nych,

3.  potrzeb, a także możliwości ich zapewnienia 
w: domu rodzinnym, w domu opieki, w zakła-
dzie opiekuńczo-leczniczym, na oddziale szpi-
talnym.

4. określenie zdolności osoby starszej do sa-
modzielnego funkcjonowania oraz ustalenie 
potrzeb zdrowotnych , psychologicznych i 
socjalnych osoby w podeszłym wieku, któ-
ra prawidłowo powinna być przeprowadzana 
przez zespół składający się z: lekarza, psy-
chologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego, 
fizjoterapeuty, dietetyka, logopedę, opiekuna 
medycznego oraz terapeutę zajęciowego.

Etapy indywidualnego podejścia geria-
trycznego stosowane wobec  pacjenta  ge-
riatrycznego:

I.  Etap - ocena zdrowia, ocena sprawności fi-
zycznej, psychicznej i społecznej, ustalenie  
występujących deficytów zdrowia

II.  Etap - ustalenie celów interwencji i opieki 
- podział zadań do wykonania między prak-
tyków (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, 
opiekun medyczny, terapeuta środowisko-
wy, pracownik socjalny, dietetyk, logopeda)

III. Etap - regularna kontrola podjętych działań 
– czy te już wdrożone przyniosły pozytywny 
skutek.

Wybrane narzędzia formularza Całościo-
wej Oceny Geriatrycznej:

COG - OCENA CZYNNOŚCIOWA
1. KATZA ( ADL - activities of daily living) – skala 

oceny podstawowych czynności życiowych ( ni-
ska punktacja w tym obszarze świadczy o nie-
zdolności do samodzielnego funkcjonowania ),

2. SKALA LAWTONA (IADL - instrumental activi-
ties of daily living) – ocena złożonych czyn-
ności dnia codziennego ( skale te oceniają 
zdolność podstawowego funkcjonowania we 
współczesnym otoczeniu, pozwala to na przy-
bliżone określenie potrzeb chorego w zakresie 
pomocy/opi SKALA eki),

3. SKALA BARTHEL – ocena sprawności, samo-
opieki chorego wymagana przez NFZ przy 
kwalifikacji do placówek opiekuńczych (ZOL, 
ZPO - 40 punktów – granica finansowania 
przez NFZ).

COG - OCENA STANU FIZYCZNEGO
1. TEST TINETTI – skala oceny równowagi i cho-

du ( to ocena ryzyka upadków, niska punkta-
cja wskazuje na potrzebę wyposażenia danej 
osoby w dodatkowe zabezpieczenia, poręcze 
przy łóżku, w łazience lub/i chodzik itd.),

2. SKALA NORTONA – ocena ryzyka powstania 
odleżyn (to ukierunkowanie działań prewen-
cyjnych polityki p/odleżynowej),

3. SKALA NRS i/lub MNA – ocena stanu odżywie-
nia pacjenta, wymagana u pacjentów hospita-
lizowanych,

4. OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO wg Cummin-
sa – grupuje chorych na operacyjnych z wybo-
ru, ze wskazań życiowych oraz przewidzianych 
do leczenia paliatywnego,

5. Test „wstań i idź” Timed Up and Go (TUG) – 
prewencja upadków,

6. SKALA VES-13 - identyfikacja pacjenta geria-
trycznego,

7. TEST AMSLERA (AMD, Age-related Macular 
Degeneration) - ocena widzenia w kierunku 
zwyrodnienia plamki żółtej,

8. TEST Snellena do bliży, TEST Snellena do dali – 
badania przesiewowe oceny widzenia,

9. TEST SZEPTU – badanie przesiewowe oceny 
słuchu.

COG - OCENA STANU UMYSŁOWEGO
1. SKALA FOLSTEINA (MMSE - mini mental sta-

te examination) – skala oceniająca ilościowo 
czynności poznawcze, bada najważniejsze 
aspekty sprawności umysłowej – orientację, 
zapamiętywanie, liczenie i koncentrację uwa-
gi, pamięć świeżą i funkcje językowe,

2. SKRÓCONY TEST SPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ 
wg. HODGKINSONA (AMTS – abbreviated 
mental test score),

3. SKALA NIEDOKRWIENNA HACHIŃSKIEGO- 
stosowana w celu różnicowania otępienia na-
czyniowego i choroby Alzheimera,

4. SKALA OCENY DEPRESJI YESAVAGE’A, SKALA 
OCENY ZAGROŻENIA DEPRESJĄ GDS – skale 
określające stan emocjonalny (afekt, lęk, de-
presję).

COG - OCENA SOCJALNO-ŚRODOWISKOWA
1.  ocena zasobów pacjenta, kwestionariusz wy-

wiadu środowiskowego,
2.  ocena wydolności opiekuna. Skala Wydolności 

Pielęgnacyjno-Opiekuńcza rodziny,
3.  ocena sytuacji opiekuna rodzinnego przy po-

mocy kwestionariusza COPE,
4.  ocena potrzeb osób starszych w późnej staro-

ści, kwestionariusz CANE.

Postawione dzięki formularzowi COG roz-
poznania umożliwiają określenie potrzeb                            
oraz wskazanie konkretnego wymaganego 
wsparcia w zakresie codziennych czynności ży-
ciowych w środowisku funkcjonowania pacjenta 
oraz ustalenie dla niego indywidualnego modelu 
opieki. Niestety w szpitalnych realiach COG ma 
też swoje wady, które głównie dotyczą ilości 
czasu, który trzeba poświęcić na uzupełnie-
nie formularza, stopnia jego skomplikowania 
oraz konieczności zaangażowania dodatkowe-
go przeszkolonego personelu w proces COG, 
jednakże długofalowe korzyści płynące z jego 
stosowania przyniosą z pewnością wymierne, 
pozytywne skutki w opiece długoterminowej 
nad chorym w wieku podeszłym.

Piśmiennictwo u autorki
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Zadania pielęgniarki  
w opiece nad chorym kardiologicznym

Mgr Grażyna Bonek - Wytrych
Śląski Urząd Wojewódzki

Odpowiedzialność pielęgniarki pracującej w środowisku domowym jest równie waż-
na jak w innych placówkach, klinikach. Pielęgnowanie chorych z niewydolnością serca 
oraz rola pielęgniarki w opiece nad pacjentami wymagają podejścia indywidualnego, 
zależnego od stopnia zaawansowania choroby. 

W opiece pielęgniarskiej należy uwzględnić 
wpływ niewydolności serca na organizm, choro-
by współistniejące oraz ich wpływ na codzienną 
aktywność pacjentów. Podejmując opiekę pie-
lęgniarską nad chorym w środowisku domo-
wym pielęgniarka winna posiadać wiedzę i być 
zorientowana w obrazie klinicznym schorzenia. 
Jej wiedza, profesjonalizm oraz odpowiedzial-
ność dotyczy:

-  leczenia farmakologicznego i niefarmako-
logicznego w niewydolności serca,

-  interwencji pielęgniarskich w odniesieniu 
do diagnoz pielęgniarskich,

-  zakresu edukacji pacjenta z niewydolno-
ścią serca w celu przygotowania chorego 
do samoopieki i samokontroli.

Problemy pielęgnacyjne 
Zaobserwowana dolegliwość uczucie 

duszności ograniczające codzienną ak-
tywność

W łóżku ułożenie chorego w pozycji wy-
sokiej lub półwysokiej, przy silnej duszności 
i podejrzeniu obrzęku płuc – w pozycji siedzą-
cej z opuszczonymi nogami. Podanie choremu 
tlenu przez maskę lub cewnik donosowy zgod-
nie z zaleceniem lekarza w celu zapewnienia 
odpowiedniej saturacji, założenie kaniuli do 
żyły obwodowej Kontrola parametrów: ciśnie-
nia tętniczego, tętna, częstości i charakteru 
oddechu, ocena stanu świadomości oraz zabar-
wienia skóry, ograniczenie podaży płynów do 
1,5–2 l/dobę. W pokoju chorego utrzymanie 
właściwego mikroklimatu utrzymując tempera-
turę otoczenia 18–22°C, wilgotność około 60%. 
Dopilnowanie skutecznego podawania leków w 
farmakoterapii.

U chorego można zdiagnozować złe sa-
mopoczucie spowodowane uczuciem roz-
pierania w jamie brzusznej z powodu wo-
dobrzusza. Pielęgniarka podejmuje z chorym 
czynności opiekuńcze i edukacyjne celem któ-
rych jest wyrównanie gospodarki wodno-elek-
trolitowej oraz poprawa samopoczucia. Służy 
temu obserwacja i pomiar obrzęków– codzien-
na kontrola masy ciała, pomiar obwodu brzu-
cha – dokumentowanie wyników pomiarów. 
Ograniczenie przez chorego podaży płynów do 
1,5–2,0 l/dobę w zaawansowanej niewydolno-

ści serca. Pacjent winien ograniczyć ilość sodu 
w pożywieniu przez unikanie słonych pokarmów 
np. peklowanych i marynowanych wędlin, se-
rów, warzyw konserwowanych. Musi wykluczyć 
z jadłospisu zestawy przypraw, kiszoną kapu-
stę, ogórki, chipsy, orzeszki solone. Ważnym 
jest niedosalanie posiłków, stosowanie diety ni-
skosodowej – ograniczenie spożycia sodu do < 
3 g/dobę w łagodnej niewydolności serca (I i II 
klasa NYHA) lub < 2 g/dobę w zaawansowanej 
niewydolności serca.

Dyskomfort związany z nasilonymi 
obrzękami kończyn dolnych oraz ryzyko 
rozwoju zmian skórnych w miejscach ob-
jętych obrzękami.

ocena wielkości i lokalizacji obrzęków, co-
dzienna kontrola masy ciała oraz prowadzenie 
bilansu płynów w celu monitorowania narasta-
nia lub zmniejszania się obrzęków, pielęgnacja 
obrzękniętej skóry przez dokładne i delikatne 
mycie, osuszanie, natłuszczanie, zaniechanie 
nakłuwania zmienionej skóry, ochrona przed 
uszkodzeniem i zakażeniem (unikanie urazów, 
moczenia nóg, drażniącego działania obuwia), 
obserwacja obrzękniętej skóry pod kątem wy-
stąpienia zmian. 

Łatwa męczliwość spowodowana ogra-
niczeniem wydolności wysiłkowej na sku-
tek zmniejszenia pojemności minutowej 
serca zmusza do interwencji pielęgniarskiej 
celem której będzie poprawa tolerancji wysił-
ku oraz możliwości samodzielnego funkcjono-
wania. Ocena wydolności wysiłkowej chorego 
– niewielkie (II klasa NYHA) lub znaczne (III 
klasa NYHA) ograniczenie aktywności fizycz-
nej, ograniczenie każdego rodzaju aktywności 
fizycznej – nawet najmniejszy wysiłek powo-
duje nasilenie dolegliwości (NYHA IV) – w celu 
dostosowania interwencji do indywidualnych 
możliwości pacjenta. Dokonanie pomiaru ogra-
niczenia czynnościowego na podstawie zwy-
kłych czynności, które chory może sam wyko-
nać (lub których nie może wykonać), np. słanie 
łóżka, ubieranie się, chodzenie (np. wyjście do 
toalety – samodzielne, z pomocą, z użyciem 
wózka), możliwość wejścia po schodach (liczba 
schodów), w celu oceny zmniejszenia ograni-
czeń (poprawa stanu chorego) lub ich postępu 
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(progresja choroby), pomoc w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego.

Przygotowanie chorego do samoopieki
Przygotowanie chorego do aktywnego udzia-

łu w procesie opieki jest niezbędnym aspek-
tem postępowania pielęgniarskiego nad cho-
rymi. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne 
w swych wytycznych podkreśla jak ważna jest 
edukacja chorych z niewydolnością serca. Edu-
kacja pozwala na poprawę współpracy z pa-
cjentem, jego rodziną a to z kolei na uzyskanie 
lepszych efektów leczenia. Zaleca się, aby w 
edukacji udział brali również bliscy chorego. 

Zakres informacji dla chorych z niewy-
dolnością serca niezbędny w przygotowa-
niu pacjentów do samoopieki:
1.  Podstawowe informacje dotyczące istoty 

choroby, np. przyczyn, objawów, sposobów 
leczenia.

2.  Informacje dotyczące farmakoterapii
3.  Informacje dotyczące samokontroli – na-

uczenie chorego
4.  Informacje dotyczące postępowania diete-

tycznego:
5.  Informacje dotyczące aktywności fizycznej
6.  Informacje dotyczące możliwości wykony-

wania pracy zawodowej
7.  Informacje dotyczące sposobów radzenia 

sobie z nadmiernym napięciem emocjonal-
nym, lękiem i niepokojem

 Informacje dotyczące samokontroli – 
nauczenie chorego:

- samodzielnego pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, tętna, codziennego pomiaru masy 
ciała oraz dokumentowania pomiarów w dzien-
niczku samokontroli,

- kontroli obrzęków – wielkości i lokalizacji,
- rozpoznawania objawów świadczących o 

zaostrzeniu choroby, wymagających kontaktu z 
lekarzem, pielęgniarką sprawującą opiekę am-
bulatoryjną nad chorym lub zgłoszenia się do 
szpitala: znaczne nasilenie duszności, duszność 
typu orthopnoë, napadowa duszność nocna, 
narastanie obrzęków (przyrost masy ciała > 2 
kg/3 dni), wystąpienie nowych niepokojących 
objawów: napady szybkiego bicia serca, ból w 
klatce piersiowej nieustępujący po nitroglicery-
nie, zwolnienie częstości serca < 50/min, spa-
dek skurczowego ciśnienia krwi < 90 mmHg,

- objawy infekcji dróg oddechowych,
- określenia przyczyn mogących spowodo-

wać zaostrzenie niewydolności serca: nieprze-
strzeganie zaleceń dotyczących farmakotera-
pii oraz postępowania niefarmakologicznego, 
infekcje, niewydolność nerek, niedokrwistość, 
niedokrwienie mięśnia sercowego, arytmie 
nadkomorowe i komorowe, bradykardia, nie-
które leki: NLPZ, kortykosteroidy, leki przeciw-
depresyjne, antagoniści wapnia.

Informacje dotyczące postępowania diete-

tycznego:
- dieta niskosodowa (< 3 g/dobę),
- ograniczenie płynów (1,5–2 l/dobę),
- ograniczenie alkoholu – ostrożne spożywa-

nie alkoholu, unikanie picia alkoholu w dużych 
ilościach i przez dłuższy czas, zakaz spożywa-
nia alkoholu w kardiomiopatii alkoholowej,

- inne zalecenia: dieta lekkostrawna, prze-
ciwmiażdżycowa, bogata w potas i magnez, o 
odpowiedniej liczbie kalorii, z uwzględnieniem 
występowania ewentualnych zaburzeń odży-
wiania,

- monitorowanie i zapobieganie zaburze-
niom odżywiania: redukcja masy ciała u osób 
z otyłością, w przypadku wyniszczenia pocho-
dzenia sercowego (stwierdzenie niekorzystne-
go spadku masy ciała) – włączenie do diety wy-
sokoenergetycznych składników żywieniowych.

Informacje dotyczące aktywności fi-
zycznej:

-  aktywność fizyczna musi być dostosowana 
do wydolności wysiłkowej chorego,

-  regularna aktywność fizyczna poprawia 
wydolność wysiłkową oraz jakość życia 
chorych,

-  ćwiczenia powinny być dostosowane indy-
widualnie dla każdego chorego,

-  zalecane są krótkie spacery w celu treno-
wania mięśni obwodowych,

-  ćwiczenia fizyczne, w formie treningu fi-
zycznego nadzorowanego przez fizjotera-
peutę oraz lekarza, zalecane są wszystkim 
chorym z niewydolnością serca z wyjąt-
kiem chorych w IV klasie NYHA.

Informacje dotyczące możliwości wykony-
wania pracy zawodowej:

-  przeciwwskazana jest ciężka praca fizyczna,
-  możliwość podjęcia pracy po hospitalizacji 

zależy od stopnia poprawy funkcji serca,
-  konieczne może być częściowe lub całko-

wite przejście na rentę.
Informacje dotyczące sposobów radze-

nia sobie z nadmiernym napięciem emo-
cjonalnym, lękiem i niepokojem:

-  określenie przyczyn problemu (najczęściej 
ograniczenia spowodowane małą toleran-
cją wysiłku, występowanie duszności, uza-
leżnienie od otoczenia, brak wsparcia),

-  wskazanie sposobów rozładowania nad-
miernego napięcia emocjonalnego (stoso-
wanie różnych technik relaksacyjnych, roz-
wijanie zainteresowań dostosowanych do 
wieku i stopnia zaawansowania choroby),

-  włączenie osób bliskich w edukację oraz 
opiekę nad chorym,

-  umożliwienie kontaktu z psychologiem.
Pielęgnowanie  chorych kardiologicznych ma 

dużą przyszłość i sprostać temu może no-
woczesne pielęgniarstwo  posługujące się 
procedurami i standardami światowymi.

Piśmiennictwo u autorki
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II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa  
Pielęgniarek Epidemiologicznych 

Ziemi Śląskiej

W dniach 23-24 października 2015 r. Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zorganizował 

II Konferencję Naukowo - Szkoleniową Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi  
Śląskiej. 

Patronat nad Konferencją objęli: Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemio-
logicznego dr n. med. Beata Ochocka oraz 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemio-
logicznych reprezentowane przez dr n. med. 
Mirosławę Malarę - Prezesa Polskiego Stowa-
rzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Kon-
sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego.

Uczestniczkami Konferencji były pielęgniar-
ki i położne pełniące nadzór epidemiologiczny w 
placówkach medycznych województwa śląskiego 
oraz zaproszeni goście.

Na Konferencji poruszono problematykę pre-
wencji zakażeń oraz formy nadzoru nad zaka-
żeniami wykorzystywane przez Zespoły Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych.

Dr n. med. Beata Ochocka, Konsultant kra-
jowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicz-
nego, specjalista ds. epidemiologii w SP Szpitalu 
Klinicznym im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach, 
zwróciła uwagę na znaczenie nowych technologii 
w redukcji ryzyka zakażeń szpitalnych związa-
nych z dostępem naczyniowym i linią naczynio-
wą. W swoim wystąpieniu przedstawiła między-
narodowe doniesienia potwierdzające znaczenie 
najdrobniejszych elementów postępowania asep-
tycznego w profilaktyce infekcji związanych z za-
kładaniem dostępu naczyniowego i jego utrzy-
maniem. 

Podkreśliła duże znaczenie aseptyki w przy-
gotowywaniu leków podawanych drogą parente-
ralną oraz przewagę leków gotowych (tzw. RTU) 
nad lekami przygotowywanymi w warunkach po-
koju zabiegowego. Zwróciła uwagę na potrzebę 
współpracy Zespołów Kontroli Zakażeń Szpital-
nych ze szpitalnymi Działami Farmacji  w zakre-
sie wdrażania nowoczesnych technologii w prak-
tyce szpitalnej w celu zminimalizowania zagrożeń 
związanych z leczeniem z wykorzystaniem dostę-
pu naczyniowego.

Teresa Bocianowska – specjalista ds. epide-
miologii w Centrum Onkologii – Instytucie 

M. Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach, 
zapoznała uczestników Konferencji z systemem 
kontroli zakażeń w oparciu m.in. o program kom-
puterowy, będący jej projektem autorskim. 

Dane niezbędne do prowadzenia nadzoru po-
zyskiwane są w jej szpitalu dzięki ścisłej współ-

pracy Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych z  
Pielęgniarkami Oddziałowymi lub Pielęgniarkami 
Łącznikowymi, które codziennie przekazują (w 
formie elektronicznej i ustnej) informacje  do-
tyczące m.in. liczby gorączkujących pacjentów, 
podejrzeń zakażeń miejsca operowanego, podej-
rzeń zakażeń układu moczowego, zapaleń płuc, 
uwag z obserwacji wkłuć obwodowych i central-
nych, rodzaju stosowanych leków przeciwdrob-
noustrojowych. Jednym z istotnych elementów 
nadzoru nad zakażeniami jest analiza wyników 
badań mikrobiologicznych (w tym monitorowanie 
lekooporności) oraz analiza danych klinicznych, 
biochemicznych i radiologicznych (dostępnych w 
systemie komputerowym) u chorych z podejrze-
niem lub stwierdzonym zakażeniem. Te wielo-
aspektowe analizy są podstawą do ustalania z le-
karzem prowadzącym postępowania z pacjentem 
zakażonym. Prelegentka podkreśliła tym samym 
ogromne znaczenie ścisłej  współpracy pomiędzy 
Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych  a zespo-
łem pielęgniarskim, lekarskim, Działem Mikrobio-
logii, Działem Farmacji, Działem Higieny Szpital-
nej i in. członkami personelu.

Proces zapobiegania zakażeniom szpitalnym 
to ciągły wysiłek Zespołów Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych. Nieustannie doskonalone są pro-
cedury eliminacji i  przerywania dróg transmi-
sji zakażeń w jednostkach medycznych poprzez 
działania prewencyjno - dezynfekcyjne. W tym 
celu poszukiwane są nowe rozwiązania i środki. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nowocze-
sne rozwiązania w tym zakresie przedstawili w 
swoim wystąpieniu Grzegorz Łagan i Tomasz 
Surowiec. Wybrana grupa produktów spełnia 
wymagania polskich i europejskich unormowań, 
co jest gwarantem ich skuteczności i bezpieczeń-
stwa.  Przedstawiona oferta objęła produkty do 
dezynfekcji i mycia  rąk, dezynfekcji powierzchni 
i narzędzi, leczenia ran, pielęgnacji pacjenta oraz 
drobny sprzęt medyczny jak wanny dezynfekcyj-
ne czy termometry. 

Agata Czuper  przedstawiła podczas swojej 
prezentacji sprawdzony i skuteczny system do 
dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń, po-
wierzchni,  sprzętów oraz narzędzi i endoskopów.

Przedstawione produkty, nie zawierające w 
swoim składzie chloru, alkoholi, aldehydów czy 
kwasu nadoctowego, stanowią niewątpliwie al-
ternatywę dla dotychczas wykorzystywanych w 
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dezynfekcji chemicznej substancji czynnych. Pre-
legentka przedstawiła w swoim wystąpieniu do-
wody, że prezentowane produkty są w pełni bez-
pieczne dla użytkownika, można je stosować w 
obecności pacjentów, są ponadto rozwiązaniem 
ekonomicznym. Dodatkowymi atutami prezento-
wanych produktów są czas i spektrum działania.

Zakażenia szpitalne to nie tylko fakty poparte 
badaniami naukowymi ale również obszar wielu 
kontrowersji i niejednoznacznych wytycznych. 

Dominika Szypuła podjęła się próby inter-
pretacji tych zaleceń i ich stosowania w praktyce 
szpitalnej w oparciu przede wszystkim o logiczne 
i praktyczne przesłanki, pomimo różnej siły do-
wodowej tych zaleceń.

Wystąpienie podzielone było na bloki tema-
tyczne dotyczące najważniejszych aspektów pro-
filaktyki zakażeń. W jednym z bloków omówio-
ne zostało przygotowanie pacjenta do zabiegu 
operacyjnego z uwzględnieniem aspektów kolo-
nizacji skóry patogenami szpitalnymi. Mogliśmy 
zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w 
zakresie przygotowania i ochrony pacjenta po-
przez zastosowanie do toalety skóry rękawic do 
mycia ciała i czepków do mycia włosów bez uży-
cia wody. Poruszono również temat dezynfekcji 
skóry noworodka  – temat kontrowersyjny - jaki 
preparat będzie najbezpieczniejszy dla tak wraż-
liwego organizmu. 

Odrębny blok tematyczny poświęcono dezyn-
fekcji powierzchni i sprzętu medycznego, zwłasz-
cza w sytuacji zagrożenia sporami Clostridium 
difficile.

Podsumowaniem wykładu było stwierdzenie, 
że tylko dobrze dobrane preparaty o spektrum 
dostosowanym do rodzaju zagrożenia i skutecz-
ności mikrobiologicznej potwierdzonej badania-
mi, zabezpieczą pacjenta, personel i ochronią 
szpital przed roszczeniami z tytułu odszkodowań 
za zakażenia szpitalne.

Aneta Mainda oraz Katarzyna Nowakowska  
przedstawiły rolę  syntetycznych rękawic me-
dycznych w profilaktyce zakażeń. 

Prawidłowo dobrane i odpowiednio użytkowa-
ne rękawice powinny chronić zarówno użytkowni-
ka jak i pacjenta.

Zwrócono uwagę, że w codziennej pracy, gdy 
w grę wchodzi rutyna i pośpiech, często zapo-
mina się  o podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa. Prelegentki przypomniały te zasady.

Odpowiedni do rodzaju zagrożenia dobór rę-
kawic dla personelu medycznego wymaga wcze-
śniejszego ustalenia zależności między ekspo-
zycją pracownika na potencjalne zagrożenia na 
danym stanowisku pracy w stosunku do zaleca-
nego poziomu ochrony przed tym zagrożeniem. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku dostępna 
jest szeroka oferta rękawic diagnostycznych 

i ochronnych należy mieć świadomość, że po-
winny one spełniać odpowiednie standardy jako-
ściowe, potwierdzone badaniami, jakie to stan-
dardy ? Na to pytanie prelegentki odpowiedziały 
w swoim wystąpieniu. Poruszono również aspekt 
alergii skórnych i zaproponowano w tym zakresie 
odpowiednie rozwiązania. 

Elementem, który znalazł już swoje stałe miej-

sce w tematyce konferencji, był wykład z psycho-
logii biznesu. 

Patryk Martynus – Business Coach, do-
świadczony menadżer zdobywający doświadcze-
nie w międzynarodowych firmach, podzielił się 
praktycznymi wskazówkami  z zakresu sztuki bu-
dowania relacji z szefem, co z pewnością zosta-
nie wykorzystane przez uczestników spotkania w 
doskonaleniu relacji z przełożonymi.

Na zakończenie części wykładowej głos za-
brała dr n. med. Mirosława Malara, która w 
swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie skonso-
lidowanego środowiska pielęgniarek epidemiolo-
gicznych, roli wymiany doświadczeń w codziennej 
praktyce Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 
znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych, w tym aktywne uczest-
niczenie w działalności Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych. II Konfe-
rencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Epi-
demiologicznych Ziemi Śląskiej stała się również 
okazją do uczczenia szczególnego jubileuszu – w 
tym roku minęło 10 lat od uzyskania tytułu spe-
cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego przez grupę pielęgniarek m.in. z woj. 
śląskiego. Kierownikiem specjalizacji była dr n. 
med. Beata Ochocka, która wraz z koleżankami 
specjalistkami tworzyła podwaliny pielęgniarstwa 
epidemiologicznego w naszym regionie i aktyw-
nie wspiera te działania do dziś. 

 
Integracja środowiska Pielęgniarek Epidemio-

logicznych Ziemi Śląskiej to nie tylko wymiana 
doświadczeń, radosne chwile ale również wspar-
cie dla koleżanek, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniu z powodów zdrowotnych. Wspa-
niałym gestem było zebranie życzeń i podpisów 
od uczestników spotkania dla naszej koleżanki, 
która zmaga się z chorobą. Korzystając z oka-
zji, zamieszczam na zakończenie tego artykułu 
podziękowania od Krysi dla wszystkich, którzy 
wspierają ją w trudnych chwilach:

„Dzisiaj (4.11.2015 - przyp. autora) otrzyma-
łam (…) kartkę od Was wszystkich z życzeniami 
zdrowia. Wasze słowa i życzenia bardzo wzruszyły 
moje serce. Nie ukrywam też łez w moich oczach. 
Nie wiem, jak można Wam pięknie podziękować. 
Przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowania: 
dziękuję za pamięć, dziękuję za wsparcie, dzię-
kuję za to, że JESTEŚCIE. Pozdrawiam wszyst-
kich...”

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk za-
korzenionych w ideałach, które są zdolne prze-
mieniać świat na lepsze. Dziękując wszystkim za 
udział zachęcam do współpracy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa epidemiologicznego w naszych 
szpitalach oraz zapraszam do udziału w III Kon-
ferencji Naukowo – Szkoleniowej Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej za rok.

mgr Katarzyna Skibińska
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 

Epidemiologicznego przy OIPiP w Katowicach
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Jeden z żołnierskich szlaków  
polskich pielęgniarek

Krystyna Łukasz-Paluch  
Pielęgniarka, mgr pedagogiki, członek Komisji Historycznej  

przy Zarządzie Oddziału PTP w Katowicach

W czasie II wojny światowej polskie pielęgniarki wraz z polskim wojskiem dotarły 
między innymi do Iraku, Palestyny, Libii, Egiptu, Pakistanu, na północ Włoch, a w dro-
dze powrotnej do Francji i Anglii. Opisy pracy polskich pielęgniarek w wojskowej służ-
bie sanitarnej decyzją władz wojskowych po przekroczeniu granicy Polski i przejściu 
do Rumunii, a następnie do Egiptu i Palestyny –  są skąpe i rozproszone w literaturze 
przedmiotu.

Ciekawy i wyjątkowy dokument stanowi 
opis wojennego szlaku krakowskiego Szpitala 
Okręgowego przemianowanego na Szpital po-
lowy nr 401. Autorem jego wojennych losów 
był Zbigniew Wróblewski. Opisał je w książce 
„Płomień nadziei”, wydanej w 1980 r. przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej . Książka przy-
bliżyła czytelnikom obrazy z długiej żołnier-
skiej wędrówki. Autor dedykował ją wszystkim 
pielęgniarkom i sanitariuszkom czasu II wojny 
światowej. 

Jednymi z pośród kilku bohaterek 
książki − autorek relacji w rozmowie ze 
Z. Wróblewskim − były przełożone pie-
lęgniarek, Irena Weiman i Julia Nenko, 
obie w stopniu majora Wojska Polskiego; 
odznaczone w 1975 r. Medalem Florence  
Nightingale. 

• Irena Florentyna Weiman (pierwot-
na pisownia nazwiska Weimann); zgodnie 
z notką zamieszczoną w Wirtualnym Muzeum 
Pielęgniarstwa Polskiego, ur.1904 r.-zm.1987r. 
W latach 1926-1927 uczęszczała do Szkoły 
Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Poznaniu; do której przyjmowano uczenni-
ce po 6 klasach gimnazjum, jak i po maturze. 
Według Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej program 
kształcenia z 1929 r. obejmował 555 godz. 
teorii. Szkolenie praktyczne 3-4 miesiące w 

oddziałach chirurgicznym, dziecięcym, we-
wnętrznym, i 2-4 miesiące w placówkach pro-
filaktycznych .  

• Julia Nenko ur.1903r.-zm.1983r., ukoń-
czyła Szkołę w Krakowie i uzyskała tytuł pielę-
gniarki dyplomowanej w 1922 r.; (brak danych 
o typie ukończonej szkoły). Jako uczennica 
opiekowała się rannymi w czasie Powstania 
Śląskiego.

• Wanda Woźniak, kolejna bohaterka 
książki Z. Wróblewskiego − w ostatnich la-
tach przed emeryturą wicedyrektorka Liceum 
Medycznego w Gdyni im. Polskich Pielęgniarek 
Bohaterek II Wojny Światowej − przyjmując 
Medal Florencji Nightingale dwa lata później 
(1977) powiedziała:  „Przyjmujemy ten Medal 
w imieniu tych wszystkich, które w czasie woj-
ny pracowały w służbie zdrowia, niektóre nie 
dożyły, inne zginęły”

Początek mobilizacji Szpitala polowego 
nr 401 (jak pisał Z. Wróblewski) rozpoczął 
się w Krakowie 4 września  1939 r., na 
rozkaz płk Mariana Dietricha komendan-
ta wojennego 5 Szpitala Okręgowego, a 6 
września wkroczyły w granice miasta od-
działy niemieckie. 

 

Irena Weimann 
(oryginał nazwiska)
Wirtualne Muzeum 
Pielęgniarstwa Pol-
skiego.

Julia Nenko. 
Wirtualne Muzeum 
Pielęgniarstwa Pol-
skiego.
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Wojenny trud i niebezpieczne wydarzenia 
dopiero się rozpoczęły. Przed wymarszem, 500 
żołnierzy w ciężkim stanie zdrowia personel 
Szpitala wywiózł do innych placówek. Lżej ran-
ni żołnierze, lekarze, pielęgniarki w ciągu 12 
dni przewędrowali przez Bochnię i Tarnów do 
Rzeszowa pod bombami z pokładowej broni. W 
czasie jednego z postojów Irena Weiman unie-
możliwiła zdobycie sanitarnego wozu przez 
młodą Niemkę przebraną w mundur polskiej 
pielęgniarki. Po krótkim pobycie w budynku 
rzeszowskiego gimnazjum i postojach na za-
opatrzenie chorych, skierowali się przez Prze-
myśl do Lwowa, do klasztoru sióstr Sacre-Co-
eur przy placu  Św. Jura, w którym mieściło się 
elitarne gimnazjum i internat dla dziewcząt, a 
w czasie II wojny szpital polowy. Następnie po-
dążyli przez Rawę Ruską (w granicach Polski w 
okresie międzywojennym) do Kołomyi (w ob-
wodzie lwowskim, też ówcześnie w granicach 
Polski). 

Według raportu Ireny Weiman dobytek szpi-
tala polowego nr 401 obejmował 42 wozy po-
lowe; w tym sale operacyjne, opatrunkowe, 
pracownie. Cała kolumna ewakuacyjna obej-
mowała oprócz samochodów, konne wozy, 
platformy i autobusy. Jako przełożona pielę-
gniarek odpowiadała za załadowanie transpor-
tu samochodowego. Przed ewaku-
acją konsultowała nocą warianty 
transportu z Anną Rydlówną (wie-
loletnią dyrektorką Wyższej Szko-
ły Pielęgniarstwa i Higieny w Kra-
kowie). 

Granicę rumuńską kolumna sa-
nitarna przekroczyła 18 września 
w Kutach; zatrzymując się dopiero 
w punkcie zbornym w Slatinie, a 
następnie miasteczku Drangasa-
ni, w którym władze rumuńskie 
przydzielały kwatery i wyżywienie. 
Miasteczko okazało się obozem dla 
internowanych, kierowanym przez 
rumuńskiego komendanta będą-
cego na usługach Niemców. Polscy 
lekarze i pielęgniarki otrzymali za-
kaz pracy, opuszczania miasteczka 
(w którym zamieszkali opłacając 
wynajmowane mieszkania) oraz 
obowiązek meldowania się w komendzie poli-
cji 2x dziennie. Rannych  żołnierzy umieszczo-
no w szpitalach. Podjęto też akcję szczepień 
ochronnych.

W obawie o zajęcie Rumunii przez Niemców 
i aresztowania, rozpoczęto działania na rzecz 
wyprowadzenia polskich pielęgniarek poza jej 
granice. Starania te ułatwiły listy pisane przez 
Irenę Weiman do koleżanek z Międzynarodo-
wej Ligi Czerwonego Krzyża w Genewie, Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Bukareszcie i Ru-
muńskiego Czerwonego Krzyża. 

W oczekiwaniu na wyjście z Rumunii polskie 
pielęgniarki przygotowały niebezpieczny pod-
stęp. Po upiciu Komendanta obozu koktajlem 
z sześciu różnych gatunków win, umożliwi-
ły wywiezienie pociągiem – przejeżdżającym 
obok obozu − trzykrotnie większej niż zwykle 
liczby uciekinierów do Włoch. Za czyn ten Ire-
na Weiman została pobita przez komendanta 
obozu. Uniknęła śmierci ponieważ zagroziła 
wysłaniem zdjęć − z alkoholowego wieczo-
ru − do Ministerstwa w Bukareszcie, Genewy, 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i pra-
sy zachodniej. Konflikt z komendantem obozu 
spowodował obostrzenie rygorów i wprowa-
dzenie 24-godzinnych dyżurów przez żandar-
merię rumuńską na dworcu kolejowym. Mimo 
niebezpieczeństwa, polskie pielęgniarki podję-
ły realizację kolejnego fortelu wspólnie z kilko-
ma mieszkankami miasteczka i polskimi żoł-
nierzami. Miejscowe kobiety pożyczyły im duże 
chusty do okrycia głów, i kupiły w zastępstwie 
bilety kolejowe do Bukaresztu. Polscy żołnierze 
sprowokowali żandarmów do gry w berka gdy 
nadjeżdżał pociąg, co umożliwiło pielęgniar-
kom wsiąść niepostrzeżenie do wagonów. 

Dalsze losy pielęgniarek i wyjazd z Konstan-
cji przez Morze Czarne i Morze Śródziemne, w 
tym przepłynięcie statkiem przeszło 2 tysięcy 

kilometrów do Aleksandrii w Egipcie w Afryce 
Północnej, reżyserowała (jak pisał Z. Wróblew-
ski) „biała międzynarodówka ludzi”. Pierwsze 
pertraktacje w Bukareszcie z Ireną Weiman − 
w sprawie zatrudnienia polskich pielęgniarek 
− podjął przybyły z Egiptu dyrektor Aleksan-
dryjskiego Szpitala Nagib Bejm. Początkowo 
– widząc polskie pielęgniarki w potarganych 
mundurach – chciał się wycofać z rozmów. 
Przystąpił do pertraktacji, gdy Irena Weiman 
napisała w jego obecności podanie o zatrudnie-
nie w 3 językach; w niemieckim (jako miesz-

Aleksandria. Dyrektor Szpitala dr Nagib Bejm. Stoją, pierw-
sza od lewej Julia Nenko. Druga od prawej Irena Weiman.
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kanka Pomorza) oraz dodatkowo po francusku 
i angielsku (który to język musiała opanować 
w mowie i piśmie będąc typowaną do Londyń-
skiej uczelni.     Oświadczyła też, że wszystkie 
pielęgniarki nauczą się języka angielskiego, a 
w pierwszych miesiącach będzie tłumaczką. 

Po tej rozmowie, na polecenie dyrektora każ-
da z pielęgniarek otrzymała 2000 lei, a trzech 
krawców rumuńskich uszyło nowe mundury. 
Do Szpitala w Aleksandrii (w Egipcie) popłynęły 
statkiem handlowym „Dacia” wraz z dr Nagi-
bem Bejem. W porcie witał je 27 listopada 1939 
r. w przebraniu Król Faruk I (znany w literaturze 
jako ostatni Król Egiptu) i Minister Zdrowia. 

W egipskim pięciopiętrowym szpitalu wy-
posażonym w najnowocześniejszą aparaturę 
i urządzenia, w tym w ambulatorium przyj-
mującym codziennie około 150 pacjentów, z 
kadrą lekarzy wykształconych w europejskich 
uniwersytetach, polskie pielęgniarki pracowa-
ły ponad rok. Kadrę pielęgniarską tworzyło 
14 Polek (z Krakowa, Poznania, Warszawy), 3 
Greczynki oraz Egipcjanki, jako pomoce pielę-
gniarek po ukończonych 6-miesięcznych kur-
sach. Polki przystąpiły do pracy, i pilnej nauki 
języka; efekty językowe były różne, ale nie ob-
niżyły poziomu wykonywanych zadań.

Najpiękniejszym prezentem dla Ireny We-
iman (według Jej relacji) w pierwsze Boże 
Narodzenie na obczyźnie, były nadesłane ży-
czenia od polskich lotników absolwentów z Dę-
blina, którzy płynęli potajemnie pod pokładem 
statku „Dacia” (po ucieczce z Rumunii), a na-
stępnie dotarli do Londynu, broniąc go przed 
atakami Luftwaffe. 

Według opowieści Julii Nenko Wigilię w 1940 r., 
 tradycyjny opłatek, pasterkę w kaplicy w namio-
cie,  przeżyła z pielęgniarkami (które nie miały 
dyżuru nocnego) w dowództwie pierwszego rzu-
tu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
Pasterkę celebrował ksiądz kapelan, major Jan 
Brandys (ur.1886-zm.1970 roku w Londynie), 
działacz społeczny i uczestnik Powstań Śląskich. 

Nowy Rok 1941 przyniósł kolejną wędrów-
kę. W tydzień po świętach Bożego Narodzenia 
przydzielono polskie pielęgniarki do polskich 
oddziałów w Sarafand  i do pracy w 400 łóżko-
wym Szpitalu angielskim nr 12 w Palestynie, a 
następnie w Kafer-Bil w 1200 łóżkowym  Szpi-
talu wojskowym też w Palestynie; przeznaczo-
nym na potrzeby wojska polskiego.

Wigilię w 1942 r. Irena Weiman przeżyła jesz-
cze raz na Bliskim Wschodzie. Spędziła ją na 
pustyni El-Moghar w pobliżu namiotów polskich 
junaków. Planowała w ten wyjątkowy wieczór 
dowieźć własnoręcznie zrobioną choinkę z pa-
pieru do polskich placówek wojskowych. Po-
nieważ zepsuł się samochód, szła z towarzy-
szącymi jej osobami „ściśle wyznaczoną trasą” 
przez pole minowe, wśród wycia szakali i szu-
mu wiatru. W tą noc pełną niebezpieczeństw 
i wzruszeń najpiękniejszym darem dla Ireny 
Weiman były spontaniczna radość ze wspólne-
go spotkania i zadziwienie żołnierzy, że do nich 
dotarli, że pamiętali. 

Wigilię w 1943 r. obie przełożone pielęgniarek 
przeżywały już w innych miejscach i krajach.  
Irena Weiman, z dala od swoich podwładnych, 

w Ugandzie we Wschodniej Afry-
ce w 3 tysięcznym osiedlu w Koja, 
które zbudowali polscy uchodźcy. 
Pełniła w nim z ramienia Czer-
wonego Krzyża rolę pielęgniar-
ki społecznej, obejmując opieką 
pacjentów w trzech pawilonach 
szpitalnych z ponad 100 łóżkami. 
Ponadto, organizowała i kształciła 
na podstawie swojego autorskie-
go programu siostry pogotowia 
sanitarnego dla Afrykanek pod-
czas 8 miesięcznych kursów, któ-
rych program obejmował również 
kształcenie w zakresie szkoły pod-
stawowej. Szkoliła też siostry dla 
służby wojskowej we Włoszech.
Julia Nenko spędziła ten wyjątko-

wy wieczór i noc Bożego Narodzenia w Szpita-
lu polowym nr 1 we Włoszech pochylając się  
z troską nad rannymi żołnierzami. 

Ten szkic miejsc, losów, działań, pracy  
i przeżyć polskich pielęgniarek w obozie 
w Rumunii, w szpitalach przyfrontowych 
na Bliskim Wschodzie, i w Afryce, w trud-
nych wojennych warunkach − budzi sza-
cunek i dumę. Naszym obowiązkiem jest 
te fakty i związaną z nimi literaturę upo-
wszechniać pośród młodszego pokolenia  
i polskiego społeczeństwa.
Piśmiennictwo u autorki
Zdjęcia: Jacek Wróblewski.

Irak 1943, pod namiotami szpitala w Khanaku.  
Pierwsza od lewej Julia Nenko.
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”Ci, których kochamy nie umierają nie umie-

rają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”

Serdeczne  wyrazy  współczucia Pani  Krystynie  Dubiel 

z powodu śmierci  Męża  składają  pracownicy 

Sosnowieckiego  Szpitala  Miejskiego sp z o. o.

,, Życie człowieka jest jak płomień świecy,

 Wystarczy podmuch wiatru żeby je zgasić”

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  

Koleżance Jadwidze Wilczek

z powodu śmierci Męża składają  

 pielęgniarki Bloku Operacyjnego  

Szpitala Miejskiego  w Zabrzu Biskupicach

Czasami brak słów, by wypowiedzieć ból,

Czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu  

  z powodu śmierci Mamy

 Koleżance Małgorzacie Smyrak   

najszczersze wyrazy współczucia

Składają Naczelna Pielęgniarka wraz 

z zespołem PZZOZ Będzin,

Pełnomocnik OIPiP oraz koleżanki  

z Poradni Specjalistycznej 

„Mimo że odchodzą w sercach pozostają na zawsze” 

Naszej Koleżance Joannie Stodułka  

wyrazy współczucia, żalu i smutku  

z powodu śmierci Taty  

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  

Oddziałowe oraz koleżanki z Klinicznego Oddziału 

Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergolo-

gii Szpitala Specjalistycznego SP zoo w Zabrzu 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
                                              dokąd pamięcią się im płaci” 
„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”….

Z żalem pożegnaliśmy naszą Koleżankę Edytę Pieprz 

Pielęgniarkę Oddziału Wewnętrznego.  

Wyrazy głębokiego współczucia  

Mężowi, dzieciom składają: personel Oddz. Wew. I  

w Rydułtowach , Naczelna Pielęgniarka,  

Pełnomocny Przedstawiciel, delegaci OIPIP

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy 

Pielęgniarce Bibiannie Kaczmarczyk  

składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne

WSP S.A. w Tarnowskich Górach  

wraz z Pełnomocnikiem

Wyrazy szczerego współczucia  

 koleżance Marzenie Tomaszczyk 

z powodu śmierci Taty składają  

Naczelna Pielęgniarka oraz pielęgniarki  

i położne Okręgowego Szpitala Kolejowego  

w Katowicach s.p.z.o.z.

kondo l e n c j e

Wyrazy szczerego współczucia po stracie Taty 

Położnej Lucynie Gładysz 

Składa Naczelna Pielęgniarka 

 oraz pielęgniarki i położne  

Okręgowego Szpitala Kolejowego  

w Katowicach – s.p.z.o.z.



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Biuro ORzOZ czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

OIPiP w Katowicach informuje, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra 
Liszka w 2015 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 
17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury 
w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
07.01.2015 r. 18.03.2015 r. 20.05.2015 r. 29.07.2015 r. 30.09.2015 r. 02.12.2015 r.
21.01.2015 r. 01.04.2015 r. 03.06.2015 r 05.08.2015 r. 07.10.2015 r. 16.12.2015 r
04.02.2015 r. 15.04.2015 r 17.06.2015 r. 19.08.2015 r. 21.10.2015 r.
18.02.2015 r. 29.04.2015 r. 01.07.2015 r. 02.09.2015 r 04.11.2015 r.
04.03.2015 r. 06.05.2015 r. 15.07.2015 r. 16.09.2015 r. 18.11.2015 r

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

OIPiP w Katowicach informuje, iż Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godz 15.00– 17.00 

Terminy dyżurów:

14.01.2015 r. 25.03.2015 r 10.06.2015 r. 26.08.2015 r. 25.11.2015 r
28.01.2015 r. 08.04.2015 r 24.06.2015 r. 09.09.2015 r. 09.12.2015 r
11.02.2015 r. 22.04.2015 r 08.07.2015 r 23.09.2015 r
25.02.2015 r. 13.05.2015 r. 22.07.2015 r 14.10.2015 r
11.03.2015 r 27.05.2015 r. 12.08.2015 r. 28.10.2015 r.

www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


