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Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Zbliżają się powoli chwile zakończenia roku kalendarzowego, ale i kolejnej kadencji działania 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Końcówka roku bogata jest w nowe doświad-
czenia, wypełnione negocjacjami i opiniami w zakresie pozyskania środków dla pielęgniarek 
i położnych. W wielu miejscach toczą się burzliwe dyskusje, w innych spokojnie czekamy na 
środki. Czy ten jednak model będzie kontynuowany? Czy nie istnieje zagrożenie przerwania tak 
pieczołowicie prowadzonych dotąd rozmów i prac? To ogromne wyzwanie dla kolejnych działaczy 
samorządu zawodowego i związku zawodowego pielęgniarek i położnych. Część prac jest w toku 
i będą wymagały powrotu do tematu. To m.in. kwestia wprowadzenia zmian do rozporządzenia 
koszykowego i wpisanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, które ukończyły spe-
cjalizację czy kurs kwalifikacyjny, a także ustalenia wskaźników czy nowych norm zatrudnienia. 
Nie zaniechajmy kontunuowania tak istotnych spraw dla całego środowiska.

 Dziś publikujemy kolejne decyzje dotyczące prac pielęgniarek zatrudnionych w domach po-
mocy społecznej. Każde miejsce pracy pielęgniarki i położnej winno zapewnić godne wynagrodze-
nie. Wysokie kwalifikacje i wynikające z tego kompetencje, nieporównywalne z kompetencjami 
przedstawicieli innych zawodów, a w ślad za tym udział w wykonywaniu procedur specjalistycz-
nych – to niepodważalny atut. Wykształcenie daje wiedzę, a ta - świadomość. Po złączeniu 
wzmacniają naszą odpowiedzialność zawodową. Pozyskanie nowej, specjalistycznej wiedzy daje 
też poczucie bezpieczeństwa. Ostatnie tygodnie wypełnia praca, opiniowanie propozycji roz-
wiązań w zakresie podwyżek, a także setki wyjaśnień, rozmów w tym temacie. Wykorzystajmy 
ostatnie dni na kontynuowanie spotkań poświęconych naszym grupom zawodowym. 

Ale mam przyjemność poinformować Państwa, że ostatnie tygodnie obfitowały w miłe chwile. 
I tak:  dwie nasze koleżanki w ostatnich tygodniach otrzymały wyróżnienia, które na pewno wpi-
szą się na karty współczesnego pielęgniarstwa. Pierwsza z nich to nasza zasłużona koleżanka,  
o Niej napiszemy w grudniu. Druga, to świeżo upieczona absolwentka studiów magisterskich. Do 
grona tego dołączyć należy również wyróżnione laureatki w plebiscycie Hipokrates - Dziennika 
Zachodniego. Wydawało by się, że dni mamy takie same, ale nie wszyscy tyle samo jesteśmy 
w stanie w czasie ich trwania uczynić. Zarówno dla nas, jak i historii pielęgniarstwa ważne są 
chwile nie tylko te, w których podążamy za nowoczesnością, ale i te, w których tworzymy własną 
historię pielęgniarstwa.

Niech jesienne wieczory, w barwach czerowno-żółtej  tonacji dadzą Wam też szansę na doko-
nanie przemyśleń nad tym, co dla  naszej przyszłości najlepsze…

Z pozdrowieniami 

Mariola Bartusek
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2 października Inauguracja Roku Akademickiego -Śląski Uniwersytet Medyczny w Kato-
wicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

2-3 października 
Konferencja dla Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie organizowana 
przez Zespół ds. organizacji i zarządzania „Zarządzanie w pielęgniarstwie 
w aspekcie efektywnej opieki i racjonalnych kosztów” 

5 października Posiedzenie Kapituły Plebiscytu Hipokrates. Udział wzięła Jadwiga Zasuń 
członek ORPIP w Katowicach

7 października Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. 
Udział wzięła Małgorzata Baran członek ORPIP w Katowicach

8 października 
Konferencja „Depresja choroba XXI wieku” organizowana przez Zespół 
ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Ła-
ziskach.

9-10 października 
Konferencja „Komunikacja położnej z pacjentką -prawne konsekwencje 
niewłaściwego przekazania informacji” organizowana przez Zespół ds. Po-
łożnych w Jankowicach Raciborskich

10 października 
Konferencja „Dehumanizacja medycyny” organizowana przez Śląską Izbę 
Lekarską w Katowicach. Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

12 października Posiedzenie Komisji Socjalnej 

12 października 
Inauguracja Roku Akademickiego Wyższa Szkoła Planowania Strategicz-
nego w Sosnowcu udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPIP

13 października Spotkanie Zespołu ds. położnych

14 października Posiedzenie Komisji Kształcenia

16 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego

14 października Posiedzenie Prezydium

16 października Podsumowanie Plebiscytu Hipokrates. Udział wzięła Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

16 października 

Konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim „Polaków zdrowia portret 
własny” konferencję prowadził Minister Zdrowia Marian Zembala. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Czesława Brylak-
Kozdraś Wiceprzewodnicząca ORPIP

20 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego

20 października Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

21 października Uroczystość wręczenia Wawrzyna Lekarskiego w Domu Lekarza w Katowi-
cach. Udział wzięła Jadwiga Zasuń członek ORPiP w Katowicach

22 października 
Konferencja „Współczesne wyzwania pielęgniarek operacyjnych w chirur-
gii dziecięcej” organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych 

23 października 
Konferencja „Profilaktyka w medycynie” organizowana przez Śląski Uni-
wersytet Medyczny w Katowicach. Udział wzięła Anna Janik członek Okrę-
gowego Sądu pielęgniarek i położnych

23-24  
października 

Zjazd Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemii Śląskiej w Korbielowie, 
udział wzięła dr Beata Ochocka i dr Mirosława Malara członkowie ORPIP

28 października Posiedzenie ORPIP

Kalendarium wrzesień 2015
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 14 października 2015 roku
Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

• 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 oraz wpisu do reje-

stru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

i położnych.
• skierowania położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-

nich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu położnej.

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.
• przyznania zapomóg chorobowych członkom samorządu.
• przyznania zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.
• spłaty zaległych składek członkowskich.
• przyznania środków dla Zespołu ds. opieki długoterminowej.
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w dniu 29 lipca oraz 9 września 2015 roku.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 28 października 2015 roku
Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

• 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.
• wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarek oraz wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-

rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach.
• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnych oraz wykreślenia z Rejestru Położnych 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach.
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych  

niebędących przedsiębiorcami.
• powołania pełnomocnego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
• zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  

i położnych.
• skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 

ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

• przeniesienia do Ośrodka Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych zespołu 
akt Działu Kształcenia Podyplomowego.

• częściowej zmiany w budżecie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na 
2015 rok.

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.
• refundacji kosztów kształcenia.
• spłaty zaległych składek członkowskich 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 23 września 2015 roku.
Sekretarz

ORPiP w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
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Naczelna Rada Informuje
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informuje
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informuje
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Konkursy Październik 2015

SP. Szpital Kliniczny 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 Specjalistyczny w Chorzowie 
Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego,  
Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznej Joanna Kuźnik

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

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informuje
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Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym 
personelu medycznego -  

 proponowany model pracy Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

dr Beata Ochocka 
Konsultant Krajowy w Dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Współczesne oczekiwania związane z opieką zdrowotną to szybkie wprowadzanie 
nowych, efektywnych technologii przy zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeń-
stwa świadczeń zdrowotnych. Jednym z najskuteczniejszych  procesów podnoszą-
cych jakość świadczeń udzielanych w sektorze ochrony zdrowia jest proces edukacji  
personelu. 

To siła napędowa,  szczególnie intensywnie 
od przełomu ostatnich stuleci,  pozytywnych 
przemian w podejściu do problematyki zaka-
żeń szpitalnych w opiece zdrowotnej w naszym 
kraju.

Te zmiany na lepsze to także wprowadze-
nie nowoczesnego prawa regulującego pre-
wencję zakażeń i chorób zakaźnych, wzrost 
świadomości obszaru prawa wśród pacjen-
tów, ale także obserwowana przeze mnie 
potrzeba pracy w bezpiecznych warunkach  
i oferowania takiej opieki podopiecznym przez 
samych pracowników. Doskonalenie umie-
jętności i wiedzy personelu w zapobiega-
niu zdarzeniom niepożądanym - zakażeniom 
krwiopochodnym pracowników - znalazły 
szczególne miejsce i odzwierciedlenie w roli  
i zadaniach  szpitalnych Zespołów Kontroli Za-
każeń Szpitalnych. Zakażenia krwiopochodne 
personelu medycznego to jeden z najstar-
szych problemów epidemiologicznych. Był  
i pozostaje istotnym problemem dla same-
go środowiska medycznego jak i specjalistów  
kontroli zakażeń. Bez względu na dane licz-
bowe i osiągniętą redukcję szkód, problem tej 
grupy zawodowej - jednej z najliczniejszych  
w Europie -  ma swe odbicie w decyzjach poli-
tycznych np. organów Unii Europejskiej. 

Patogeny przenoszone drogą krwi przyczy-
niają się do niebezpiecznych zakażeń i chorób 
zakaźnych rozpoznawanych u pracowników 
służby zdrowia. WHO szacuje, iż 4,4% zaka-
żeń HIV i 39% zakażeń HBV i HCV ma związek  
z wypadkami w pracy. U pracowników na-
rażonych na zakażenia krwiopochodne  
u których nie wdrożono profilaktyki poekspo-
zycyjnej ryzyko nabycia infekcji HBV szaco-
wane jest na 23-62%. Znajomość złożonego 
problemu zakażeń krwiopochodnych wymaga 
od zarządzających podążania za aktualną wie-
dzą epidemiologiczną i potrzebami pracowni-

ków w tym zakresie, ale ustawicznych - nie 
wymuszanych kontrolami - działań w sferze 
zakupów, badań profilaktycznych, dostępno-
ści do pełnego zestawu pomocowego po zaist-
nieniu ekspozycji zawodowej. To konieczność 
wdrażania w podmiocie leczniczym wiedzy  
o chorobach zakaźnych i zakażeniach, możli-
wości wdrożenia zdobyczy pielęgniarstwa epi-
demiologicznego, ale także innych dziedzin 
pokrewnych niezbędnych w tym obszarze.  

W czasie spotkań, konferencji i szkoleniach 
przed - i podyplomowych, które prowadzę 
od ponad trzech dekad, wspominam słucha-
czom o pewnej dacie - roku 1978. Wówczas 
to - Światowa organizacja Zdrowia - na fali 
powstawania kolejnych stanowisk pielęgniar-
ki wyspecjalizowanej w zwalczaniu zakażeń 
szpitalnych już w 37 „postępowych” krajach 
Europy, wybór tej grupy zawodowej uzasad-
niła zaangażowaniem  i porozumiewaniem się  
z personelem na wszystkich szczeblach. Z mo-
ich obserwacji wynika, że ta szczególna cecha 
osobowości pielęgniarki i położnej zajmują-
cych się kontrolą zakażeń szpitalnych dającą 
bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów 
i personelu, musi także dotyczyć pozostałych 
członków Zespołu. Od czasu przywołanych lat 
70 - tych ub. stulecia, nadal aktualna jest rola 
Zespołu opierająca się na trzech podstawo-
wych zadaniach kiedyś wyznaczonych przez 
WHO: kontroli i nadzorze nad zakażeniami, 
nauce i rozpowszechnianiu wiedzy na temat 
bezpiecznej opieki nad chorymi oraz pomocy w 
planowaniu, przeprowadzaniu, koordynowaniu 
i nadzorze nad badaniami o zakażeniach. To 
wstęp i nuta historii, a jaka jest teraźniejszość?

Niepokojące doniesienia…

*z 850 badanych pielęgniarek blisko połowa 
stwierdziła zachlapanie krwią pacjenta podczas 
kaniulacji naczyń 
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*patogeny chorobotwórcze z dużą łatwością 
rozprzestrzeniają się w środowisku leczenia  
i opieki, a ich podwyższony potencjał epide-
miczny i niewystarczające metody zapobiega-
nia zakażeniom są dużym i często nie znajdu-
jącym rozwiązania wyzwaniem współczesnej 
medycyny 

*według Europejskiego Centrum Zapobie-
gania i Kontroli Chorób (ECDC) w Europie rocz-
nie dochodzi do około 3 milionów infekcji szpi-
talnych, z czego 50 tys. kończy się zgonem. 
Duże znaczenie odgrywają zakażenia krwiopo-
chodne, w tym  istotne z klinicznego punktu 
widzenia wirusy HBV, HCV i HIV

* wzw C stanowi około 33% zakażeń szpital-
nych w Polsce, a odsetek chorych zakażonych 
HCV jest nawet dwukrotnie wyższy niż HBV 

*szacowana liczba zakłuć igłą w Europie to 
milion, w Polsce to 37 tysięcy w roku 

*niebezpieczne zakłucia mogą również po-
wodować niezakaźne ropnie i toksyczne reak-
cje 

Wybrane przepisy prawa w działaniach 
podmiotu w prewencji zakażeń krwiopo-
chodnych personelu medycznego:

	Konstytucja RP, Kodeks pracy, Na-
rodowy Program Zdrowia

	Ustawa o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U z 2013 r., poz. 947,  
z późn. zm.) 

	Dyrektywa Unii Europejskiej 32/100 
z 10 maja 2010r. w sprawie zapo-
biegania zranieniom ostrymi narzę-
dziami w sektorze szpitali i opieki 
zdrowotnej 

	Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranie-
nie ostrymi narzędziami używanymi 
przy udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych (Dz. U z 2013r., poz. 696) 

Działania Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych na rzecz zapobiegania zaka-
żeniom krwiopochodnym u personelu me-
dycznego:

	prowadzenie szkoleń o transmisji czyn-
ników chorobotwórczych przenoszonych 
drogą krwi podczas wykonywania proce-
dur medycznych i chorobach zakaźnych 

będących następem ryzyka zawodowego 
i wynikiem ekspozycji 

	dołożenie staranności w prowadzeniu 
wszelkich działań na rzecz wdrożenia  
w podmiocie bezpiecznych urządzeń  
i wyrobów, tj. nie stwarzających zagroże-
nia bezpieczeństwa lub źródeł ekspozycji 
na krew i inny potencjalnie niebezpiecz-
ny materiał 

	prowadzenie ustawicznych, ciekawych  
i bogatych w aktualne treści szkoleń 
dla poszczególnych grup pracowników,  
w tym pracowników nowozatrudnionych 
w podmiocie, osób uczących się z tema-
tyki warunków i zasad pracy zabezpie-
czających przed zakłuciami i kontaktem 
z materiałem biologicznym podczas pro-
cedur wykonywanych w podmiocie

	prowadzenie ustawicznych szkoleń z za-
kresu postępowania poekspozycyjnego 
redukującego ryzyko zakażenia według 
obowiązujących zaleceń i rekomendacji 
w tym KC ds. AIDS, PTN AIDS i innych 

	prowadzenie nadzoru nad zasadami izo-
lacji obejmującej  między innymi proce-
dury higieny rąk,  stosowanie odzieży 
ochronnej, ochron osobistych i zbioro-
wych ograniczających ryzykowny kon-
takt z materiałem biologicznym

	prowadzenie ustawicznych szkoleń o wy-
mogach i obowiązkach zarządzających 
podmiotem oraz pracowników podmiotu, 
ujętych w procedurze postępowania po 
ekspozycji zawodowej 

	udzielanie wsparcia merytorycznego  
z zakresu nauki o zakażeniach szpital-
nych dla osób prowadzących szkolenia 
wewnątrzzakładowe o tematyce wstrzyk-
nięć, pobierania krwi i zakładania dostę-
pów naczyniowych i innych związanych  
z naruszaniem ciągłości tkanek, w oparciu 
o wydawnictwa krajowe, zalecenia WHO  
w tym publikacje naukowe Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych - prowadzenie wszelkich dzia-
łań na rzecz prawidłowego postępowania  
z odpadami medycznymi, w tym propa-
gowanie rozwiązań eliminujących ryzy-
kowny kontakt z nimi

	udział w pracach szpitalnych zespołów 
ds. zranień, systemów jakości i innych - 
w roli ekspertów merytorycznych z dzie-
dziny epidemiologii i higieny szpitalnej
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	współpraca z osobami wykonującymi za-
dania służby BHP i lekarzami sprawują-
cymi opiekę profilaktyczną nad pracow-
nikami

	promowanie dobrych praktyk, w tym 
umiejętności „zarządzania zmianą” ce-
lem eliminacji niewłaściwych nawyków  
i zachowań 

	promocja i udział w akcjach profilaktycz-
nych, kampaniach edukacyjnych i pro-
mujących zdrowie z zakresu prewencji 
zakażeń krwiopochodnych i problematyki 
z tym związanej

Szkolenia powinny być systematyczne, do-
stępne dla personelu, część z nich opatrzone 
klauzulą obowiązkowego uczestnictwa i po-
wtarzalności. Działania edukacyjne Zespołu 
Kontroli Zakażeń powinny być zaplanowane,  
udostępnione wszystkim pracownikom, na-
głośnione, a także „otwarte” na modyfikacje 
związane z pojawiającymi się potrzebami czy 
też bieżącymi problemami epidemiologiczny-
mi. Plany szkoleń z tematyki zakażeń krwio-
pochodnych nie mogą być sztywnymi sche-
matami, powielanymi i nieatrakcyjnymi dla 
pracowników, gdyż np. nie wzbogacanymi  
o nowości, aktualne dane epidemiologiczne  
i ciekawostki naukowe. Przegląd piśmiennic-
twa wskazuje, iż nowatorskie formy edukacji, 
wykorzystanie technik komunikacji, technik 
IT, korzystanie z platform edukacyjnych, po-
trafią sprawić, iż działania Zespołu Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych są uznawane przez pra-
cowników za przydatne i ciekawe. Moje do-
świadczenie zawodowe wskazuje, iż proces 
edukacji z zakresu prewencji zakażeń krwio-
pochodnych pracowników medycznych nie 
zawiera się wyłącznie w skierowaniu oferty 
szkoleniowej do tej jednej grupy. Zakażenia 
krwiopochodne, niepokojąca sytuacja w za-
kładzie, złe opinie pracowników o pracodawcy,  
o braku wsparcia i pomocy - to splot wie-
lu ogniw, które dobrze ze sobą współdziała-
jąc przynoszą oczekiwane efekty. Tak więc, 
członkowie ZKZS chcąc osiągać na tym 
polu sukcesy powinni edukować także pa-
cjentów, odwiedzających, osoby uczące się  
w placówce, uświadamiać pracowni-
ków administracji, działów technicznych  
i gospodarczych. I nie poddawać się w tej trud-
nej walce.

Pielęgniarka/położna specjalista ds. 
epidemiologii szkoląc personel powinna 
posiadać wiedzę z: 

o podstaw dydaktyki i andragogiki

o więzi organizacyjnych i stylów kierowania

o planowania i ewaluacji zmian

o zarządzanie zmianą

o komunikacji interpersonalnej

o rozwiązywania problemów organizacyj-
nych

o rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

o zarządzania jakością w ochronie zdrowia

o metodologii badań naukowych

o statystyki medycznej

Kilka refleksji na zakończenie….

W mojej opinii rozważane w artykule szkolenia 
i działania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpital-
nych mają wymiar oceny i rzetelności pracy, 
ponieważ są:

- elementem oceny pracy Zespołu dokonywa-
nej przez personel i kierownictwo podmiotu

- testem na umiejętność komunikacji z perso-
nelem

- formą budowania wokół Zespołu grupy osób/
liderów/personelu łącznikowego niezbęd-
nych do wspierania procesu zapobiegania 
zakażeniom szpitalnym

- przejawem wysokich kompetencji zawodo-
wych członków Zespołu

- satysfakcją osobistą i szczerym zadowole-
niem członków Zespołu 

- sukcesem zawodowym, elementem kariery 
naukowej i ścieżki zawodowej kariery

- nie są rutynowym obowiązkiem jedynie wyni-
kającym z przepisów prawa

Aby szkolić trzeba wiedzieć samemu! Intereso-
wać się literaturą fachową, aby wdrażać nowe 
procedury i oceniać ich skuteczność, znać  
i stosować wyniki badań epidemiologicznych, 
uczestniczyć w szkoleniach specjalizacyjnych  
i szkoleniach doskonalących oferowanych spe-
cjalistom, uczestniczyć aktywnie w lokalnych, 
krajowych i zagranicznych konferencjach. Mu-
simy zdać sobie sprawę ze znanej nam epide-
miologom szpitalnym maksymy i pamiętać,  
iż najważniejszą, bo fundamentalną podstawą 
zasadą prewencji zakażeń krwiopochodnych 
są zachowania przyswojone podczas  nauki 
zawodu! Nauki zawodu: lekarza, pielęgniarki, 
położnej, rehabilitanta, laboranta, radiologa, 
dietetyka, sanitariusza, opiekuna medyczne-
go…   Te zasady musimy ciągle przypominać.

Piśmiennictwo u autorki
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Innowacyjność  w Krakowie

W dniach 11-12.09. br. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo- Szkoleniowa, pt.: INNOWACYJNOŚĆ W KSZTAŁCENIU, PRAKTYCE 
PIELĘGNIARSKIEJ I BADANIACH NAUKOWYCH. 90- lecie powstania Uniwersy-
teckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie, a zorganizowana 
została przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 
Medicum. 

Relacja z konferencji

Współorganizatorami konferencji była 
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielę-
gniarskie, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Urząd Miasta Krakowa.

Konferencja uświetniona była udziałem 
wielu gości, konsultantów, specjalistów 
oraz władz Wydziałów Nauk o Zdrowiu ca-
łej Polski. 

Biorące  w niej  udział pielęgniarki i po-
łożne reprezentujące wszystkie regiony 
Polski miały przyjemność wysłuchać wielu 
autorytetów oraz znakomitych naukow-
ców.  Wykłady pozwoliły jednak nie tyl-
ko na wysłuchanie profesjonalnych treści, 
ale i przedyskutowanie  ważnych dla nas 
tematów. Zasadnicze tematy wiązały się z  
kształceniem podyplomowym pielęgnia-
rek i położnych, rozwojem badań nauko-
wych oraz praktyką zawodową.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również spotkania i szkolenia towarzyszą-
ce konferencji. Warsztaty poruszały te-
matykę leczenia ran, agresji w systemie 
opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa proce-

dur pielęgniarskich czy żywienia nowo-
rodków i niemowląt. Spotkania po latach 

wzruszały, znajomi dawno nie widziani 
otwierali serca, a nauczyciele i wykła-
dowcy wspominali kształcenie ostatnich 
dziesięcioleci w Krakowie. 

To wszystko stanowiło  uzupełnienie 
wzniosłej uroczystości. Razem w jesien-
nej scenerii Krakowa dało przeżycia nie-
codzienne. Nie jestem absolwentką tej 

uczelni, ale marzę o takim spo-
tkaniu po latach u nas, w Ka-
towicach. Niech właśnie takie i 
podobne uroczystości jednoczą, 
łączą tych, którzy w jej murach 
weszli w arkana tak pięknych za-
wodów, jak zawód pielęgniarki i 
położnej.

Z pozdrowieniami  
i podziękowaniami za udział

Mariola Bartusek
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NIE CHCĘ TAK ŻYĆ!!!
czyli kilka słów o osobach,  

które dokonują prób samobójczych

dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Dzisiaj kilka słów na temat, który w naszej kulturze często bywa skryty pod 
zasłoną milczenia…, niezrozumienia… oraz ogromu cierpienia zarówno tych, którzy 
odbierają sobie życie, jak i tych, którzy mierzą się z codziennością dalej…, mimo… 

Komu z nas choć raz w życiu nie pojawiała 
się – choć przez ułamek chwili – myśl o tym, 
że być może lepiej umrzeć…, zasnąć na zawsze 
i już się nie obudzić…, zniknąć z tego świata…, 
byle tylko nie męczyć się już tak bardzo…, nie 
cierpieć tak ogromnie…, uniknąć nieznośnej 
rozpaczy i bólu…, uciec od życia, które w da-
nym momencie wydaje się nie do zniesienia… 
Myśl czy też wyobrażenie o śmierci…, o nie-
istnieniu kusi wtedy i niesie ulotną, ale jakże 
obiecującą, nadzieję wiecznej ulgi… Choć na 
chwilę… Choć przez chwilę…

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata,

za niepewność – wśród jego pewności,

za to, że odczuwacie innych tak, jak 
siebie samych,

zarażając się każdym bólem,

za lęk przed światem, jego ślepą pew-
nością,

która nie ma dna,

za potrzebę oczyszczania rąk niewi-
dzialnego nawet brudu ziemi,

bądźcie pozdrowieni. 

 Wbrew pozorom samobójstwo lub próba 
samobójcza to nie zawsze krzyk „NIE CHCĘ 
ŻYĆ!”, lecz przede wszystkim „NIE CHCĘ TAK 
ŻYĆ!!!”. To krzyk osoby, która w szczegól-
nie wrażliwy – nadwrażliwy – sposób przeży-
wa siebie i otaczający ją świat. Jej „warstwa 
ochronna” jest szczególnie cienka i delikatna, 
a co za tym idzie szczególnie podatna na ura-
zy i zranienia. Jeśli nagromadzi się ich w do-
świadczeniu życiowym zbyt dużo, a w najbliż-
szym otoczeniu brakuje miłości…, uważności…, 
wsparcia…, zrozumienia… to „dzban goryczy” 
może się przepełnić… Gdyż pragnienie śmier-
ci rodzi się głównie z tęsknoty za lepszym…, 
lżejszym…, pełniejszym życiem… Za tym, aby 
sprawy przyjęły wreszczcie inny…, bardziej po-
zytywny, czy też korzystny obrót. Paradoksal-

nie targanie się na własne życie to manifesta-
cja życia poprzez negację życia.

 Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi

 za wasz lęk przed absurdem istnienia

 i delikatność nie mówienia innym tego, 
co w nich widzicie,

 za niezaradność w rzeczach zwykłych  
i umiejętność obcowania z niezwykło-
ścią

 za realizm transcendentalny i brak reali-
zmu życiowego,

za nieprzystosowanie do tego, co jest,

a przystosowanie do tego, co być po-
winno,

za to, co nieskończone – nieznane – 
niewypowiedziane, ukryte w was.

To, co jest charakterystyczne oraz warun-
kujące zachowanie osoby o tendencjach samo-
bójczych to specyficzny rodzaj spostrzegania 
rzeczywistości oraz myślenia. Osoby te czę-
sto doświadczają siebie tak, jakby znajdowały 
się w pułapce…, w sytuacji bez wyjścia… Ich 
postrzeganie świata mocno się zawęża i ogra-
nicza, a co za tym idzie zawężają się również 
możliwości dostrzegania rozwiązań i poszuki-
wania pomocy. Można ten stan porównać do 
odczucia bycia zamkniętym w tunelu bez wyj-
ścia, bądź w pomieszczeniu bez okien i drzwi, 
którego ściany przybliżają się do siebie…, coraz 
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bardziej i bardziej… Aż do momentu poczucia 
takiej beznadziejności i bezsilności, gdzie sa-
mobójstwo wydaje się jedynym możliwym i do-
stępnym sposobem wyjścia z trudnej sytuacji…

 Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi

 za waszą twórczość i ekstazę,

 za wasze zachłanne przyjaźnie, mi-
łość i lęk,

 że miłość mogłaby umrzeć jeszcze 
przed wami.

Opisanemu wcześniej myśleniu i widze-
niu tunelowemu towarzyszy również myślenie 
czarno-białe. Złożona, wielowymiarowa, wielo-
barwna i wieloodcieniowa rzeczywistość zosta-
je w umyśle samobójcy znacznie uproszczona 
i ponownie ograniczona do par przeciwieństw: 
czarne-białe, blisko-daleko, dobrze-źle, kocha-
-nienawidzi, jasność-ciemność, żyć-umrzeć…, 
które generują wewnętrzne konflikty oraz na-
silają niepokój i psychiczne cierpienie…

 Bądźcie pozdrowieni za wasze 
uzdolnienia – nigdy nie wykorzystane – 

(niedocenianie waszej wielkości nie 
pozwoli poznać wielkości tych, co 
przyjdą po was)

 za to, że chcą was zmieniać, za-
miast naśladować, 

 że jesteście leczeni, zamiast leczyć 
świat,

 za waszą boską moc niszczoną 
przez zwierzęcą siłę, 

za niezwykłość i samotność waszych 
dróg,
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi.

Można w tym miejscu zadać ważne pytanie: 

„Jak być uważnym na sygnały ostrzegawcze 
wysyłane przez osoby zagrożone samobój-
stwem?”. To, co powinno zaniepokoić najbliż-
sze otoczenie to z pewnością:

	każda zmiana w zachowaniu i charakterze 
osoby (na przykład jeśli ktoś do tej pory 
był raczej zamknięty w sobie a zachowuje 
się w sposób nazbyt ekstrawertyczny),

	zaniedbanie w wyglądzie zewnętrznym, 
obowiązkach szkolnych lub zawodowych, 
życiu towarzyskim, zanik dotychczasowych 
pasji i zainteresowań,

	nagłe zainteresowanie tematyką śmierci,
	rozdawanie swoich rzeczy, nawet cennych, 

oddawanie kotów, psów,
	samookaleczenia lub takie próby,
	wcześniejsze próby samobójcze i grożenie 

samobójstwem, 
	uwagi, często wypowiadane mimochodem, 

niby miedzy zdaniami: „nie będziecie się 
musieli już dłużej martwić…”, „może wresz-

cie odnajdę spokój…”, „lepiej wam będzie 
beze mnie…”, 

	mówienie wprost o samobójstwie lub 
śmierci.

Wystarczająco wczesne reagowanie na nie-
pokojące sygnały może pozwolić na stworzenie 
szansy na zmiany, które mogą uratować komuś 
życie. Warto być uważnym… 
Literatura (dla osób zainteresowanych tematem):
• O’Connor R., Sheehy N. (2003). Zrozumieć sa-

mobójcę. Gdańsk, GWP
• Carr A. (2004). Depresja i próby samobójcze 

młodzieży. Gdańsk, GWP
• Wiersz Kazimierza Dąbrowskiego „Przesłanie do 

Nadwrażliwych”
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Depresja – chorobą XXI wieku

Dnia 8 października w Łaziskach Górnych odbyła się piąta już konferencja szko-
leniowa, zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dzia-
łający przy OIPiP w Katowicach. W tym roku tematyka dotyczyła depresji, jednej  
z powszechnie występujących chorób afektywnych.

W związku z dużą chorobowością i rozpo-
wszechnieniem na całym świecie depresja 
należy obecnie do najważniejszych zaburzeń 
zdrowotnych. Prognozuje się, że w 2020 roku 
(dane wg WHO) będzie ona drugą najczęstszą 
chorobą na świecie, zaraz po chorobach serco-
wo-naczyniowych! 

Depresja dotyczyć może każdego z nas. 
Chorują dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz 
osoby starsze. 

Wystąpienia zaproszonych na konferen-
cję prelegentów przybliżyły problem depresji  
w wybranych okresach życia człowieka. 

Wystąpienie pierwszego wykładowcy – lek. 
med. Ireneusza Jelonka, konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i mło-
dzieży, lekarza Oddziału  Klinicznego Psychia-
trii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego ŚUM 
w Katowicach – dotyczyło zaburzeń afektyw-
nych u adolescentów. Zaprezentowany wykład 
zawierał wiele ciekawych informacji na temat 
diagnostyki oraz obrazu klinicznego zespołu 
depresyjnego u dzieci i młodzieży. 

Swoją obecnością zaszczycił nas także  
dr hab. n. med. Robert Pudlo – konsultant 
wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, który  
w bardzo interesujący sposób przybliżył 
uczestnikom konferencji specyfikę depresji  
w starości. W swoim wystąpieniu przedstawił in-
formacje dotyczące czynników ryzyka depresji  
w starości, symptomatologię oraz diagnosty-
kę tej choroby u osób starszych. Zwrócił także 
uwagę na często występujący problem samo-
bójstw w tej grupie pacjentów. Kończąc swój 
wykład lekarz przedstawił zasady kontaktu 
z osobą starszą borykającą się z problemem 
depresji oraz poruszył temat profilaktyki de-
presji w starości, której podstawą zdaniem 
docenta Pudlo jest wyrobienie nawyków zdro-
wego stylu życia w młodości lub wieku śred-
nim. Kontakt z chorym depresyjnym wyma-
ga od osoby pomagającej taktu, cierpliwości,  
a przede wszystkim zrozumienia dla bezradno-
ści ogarniającej pacjenta. 

Komunikacja z pacjentem depresyjnym, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na komu-
nikację pielęgniarki z pacjentem, była przed-
miotem wykładu specjalisty psychiatry – lek. 
med. Krzysztofa Kotrysa – psychoterapeu-
ty, superwizora psychoterapii Sekcji Nauko-
wej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego. Wykładowca ten podkreślał, że 

osoba pomagająca komunikująca się z pacjen-
tem depresyjnym, musi wykazać autentyczny 
stosunek do podopiecznego, zaangażowanie 
w jego sytuację i chęć udzielenia pomocy. Ko-
munikaty od osoby pomagającej powinny być 
proste, a zalecane techniki komunikowania się 
z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi to 
min.: bycie otwartym, autentycznym, aktywne 
słuchanie, dostrzeganie zmian, klasyfikowa-
nie, identyfikowanie mocnych stron pacjenta, 
wspieranie oraz koncentrowanie się na tym, co 
przeżywa pacjent. 

Zaburzenia afektywne, a w szcze-
gólności depresyjne, są silnie związane  
z zachowaniami samobójczymi. 

Problem samobójstw został przybliżony 
uczestnikom konferencji przez mgr Dorotę 
Jakubczak – psychologa szpitala psychia-
trycznego w Toszku. Przerażają dane przyta-
czane przez prelegentkę, iż co 40 sekund na 
świecie ktoś popełnia samobójstwo, dla osób 
w wieku 15-29 lat – samobójstwo na świecie 
jest drugą przyczyną śmierci, czy fakt, że Pol-
ska jest na 16 pozycji wśród 20 państw świata 
o największej liczbie samobójstw. Wystąpienie 
Pani psycholog pozwoliło nam także poznać 
czynniki ryzyka samobójstwa oraz zasady po-
stępowania z pacjentem o skłonnościach sa-
mobójczych. 

Mgr Jakubczak była również wykładow-
czynią kolejnego wystąpienia dotyczącego 
diety w depresji. Jak podaje pani psycholog, 
badania nad związkiem diety w depresji są  
w toku, jednak prawidłowo skomponowany ja-
dłospis może obniżyć ryzyko wystąpienia za-
burzeń nastroju i złagodzić przebieg choroby. 
Zdaniem wykładowczyni dieta powinna być 
urozmaicona, pamiętać należy o właściwej 
proporcji kwasów omega 6 do omega 3 oraz 
zadbać o właściwą ilość wody, która wypłukuje 
toksyny z naszego organizmu, dotlenia, redu-
kuje ból głowy – a przez to wszystko wpływa 
na poprawę nastroju. Nie należy zapomnieć  
o odpowiedniej ilości witaminy D, selenu, ma-
gnezu, ograniczeniu kofeiny, teiny i alkoholu.

Wszystkim prelegentom bardzo dziękujemy 
za przybycie i przekazanie nam swojej cennej 
wiedzy. Dziękujemy także wszystkim licznie 
przybyłym uczestnikom konferencji za poświę-
cony czas i chęć zdobywania wiedzy. 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Dr n. med. Aleksandra Cieślik

Relacja z konferencji
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IX Zajazd
Polskiego Towarzystwa  

Pielęgniarek  Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki 

W dniach 17 – 19 września 2015 r. w Mikołajkach odbył się IX  Zajazd Polskiego  
Towarzystwa  Pielęgniarek  Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Na-
ukowego  Członków i Sympatyków PTPAiIO po-
witał Prezes Zarządu PTPAiIO  Paweł Witt.

Podczas Zjazdu zaprezentowano wiele cie-
kawych tematów np.

• Wiedza pielęgniarek anestezjologicz-
nych na temat samodzielności zawodo-
wej i regulacji prawnych dotyczących 
wykonywania zawodu 

• Błąd wykonawczy / zdarzenie niepożą-
dane w  pielęgniarstwie anestezjologicz-
nym i intensywnej opieki

• Zjawisko przekraczania kompetencji 
przez pielęgniarki pracujące w oddzia-
łach 

• Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Jak pomóc rodzicom małych dzieci  

w trakcie ich hospitalizacji w Oddziale IT
• Bezpieczny dostęp naczyniowy a wyma-

gania współczesnej medycyny
• Nowoczesna pielęgnacja pacjenta na 

oddziałach OIOM – zysk czy strata?
• Postępowanie z bólem u osób niekomu-

nikatywnych
• Sepsa 2015
• Bakteryjna kolonizacja drzewa oskrzelo-

wego u pacjentów w Oddziale IT

W drugi dzień Zjazdu na przystani przy ho-
telu Gołębiewski odbyły się pokazy z ratownic-
twa wodnego.

W czasie trwania Zjazdu odbywały się rów-
nież warsztaty przedstawiające np.

• Nowoczesne rozwiązania na bloku ope-
racyjnym również w aspekcie poprawy 
bezpieczeństwa pacjenta i personelu

• Kaniulacje dużych naczyń

• Znieczulenia regionalne
Henryk Wójs

Relacja ze zjazdu

www.sterylizacja.org.pl
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Transkulturowość – dylematy etyczne  
w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych

Dnia 24 września 2015 roku, w Łaziskach Górnych odbyła się kolejna konferencja 
zorganizowana przez Komisję Etyki działającą przy ORPiP w Katowicach. Tematem 
wiodącym konferencji była transkulturowość, różnorodność obyczajowa ludzi i społe-
czeństw.  

Gości i uczestników konferencji powitała – 
dr Mariola Bartusek - Przewodnicząca  ORPiP 
w Katowicach, Przewodnicząca Komisji Etyki 
przy NRPIP.

W swoim wystąpieniu  Andrzej Misiołek 
- Senator  RP, powiedział, między innymi  
o tym, że sprawa emigrantów i uchodźców jest 
niezwykle ważną, że Senat RP bierze czynny 
udział we wszystkich pracach przygotowują-
cych nas, Polaków do przyjęcia pewnej części 
osób potrzebujących pomocy. Powiedział też, 
że są kraje ( w tym Jordania ), które proszą 
Polskę o pomoc dla uchodźców, na swoim te-
renie.  Porucznik Roman Muchorowski -Za-
stępca Naczelnika Wydziału Ds. Cudzoziem-
ców Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży 
Granicznej W Raciborzu  przedstawił   różni-
ce kulturowe mogące być barierą w dostępie 

do opieki medycznej. Wskazał istotne różnice,  
w bezpośredniej opiece nad uchodźcami, któ-
rzy mają dokumenty tożsamości i tymi, któ-
rzy przybywają bez dokumentów. Przygotowa-
nia do pełnej i prawidłowo udzielanej pomocy 
trwają nieustannie – wiele spraw jest nowych, 
w tym, brak wystarczającej liczby tłumaczy 
języka arabskiego. Zaznaczył, że cały system 
ochrony zdrowia, w razie potrzeby, może być 
włączony do pomocy służbom pogranicza. 

K olejny istotny temat przedstawił Grzegorz  
Kamienowski  - Dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego omawiając sposoby 
przygotowania, wszystkich struktur pomocy 
bezpośredniej i pośredniej (tak w wojewódz-
twie jak i w całym kraju), do tego nowego 
zadania, jakim jest i będzie, przyjmowanie 
nowych osób  przybywających do Polski z tere-
nów zagrożonych wojną. 

Migracja ludności z innych krajów oraz od-
miennych kulturowo obszarów geograficznych 
doprowadziła do sytuacji, w której każdy inny  
pracownik ochrony zdrowia, musi postrzegać 
pacjenta nie tylko przez pryzmat potrzeb biolo-
gicznych, psychicznych i społecznych, ale tak-
że pod kątem potrzeb duchowych związanych 
z religią oraz wierzeniami. Także możliwość 
podejmowania pracy przez polskie pielęgniarki 
i położne w innych krajach powoduje, że mu-
szą być wyposażone w wiedzę pozwalającą na  

Relacja z konferencji
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poszanowanie wyznawanych przez pacjenta 
wartości moralnych, praktyk religijnych oraz 
wartości kulturowych. 

Przekształcenia naszego stylu życia oraz 
mobilność, stworzyły sytuacje, w których co-
raz częściej mamy do czynienia z pacjentami 
i współpracownikami pochodzącymi z innych 
/ różnych obszarów kulturowych, kierujący-
mi  się innymi wartościami, wychowanych  
w innych strukturach społecznych. Stwarza to 
często sytuacje konfliktowe i niezrozumiałe,  
w których trudno jest się odnaleźć.  Zagadnie-
nie to interesująco  omówiła dr Iman Hijazi  
pracująca w Oddziale Położniczo Gineko-
logicznym - Centrum Zdrowia w Mikołowie  

Kolejny temat wielokulturowości w prak-
tyce zaprezentował   Ks.Wojciech Grzesiak 
- Kapelan  z WSS nr 2 Jastrzębie Zdrój, 
który misję pomocy medycznej dla Paragwa-
ju rozpoczął kilka lat temu. W poprzedniej mi-
sji udział wzięły pielęgniarki  Barbara Dziak  
i Marta Wdowczyk z Jastrzębskiego OIO-
Mu.  W ciekawy sposób prelegenci przedsta-
wili jak uczestnicy misji  przecierali szlaki w 
dotarciu do najuboższych leżących z pomocą 
pielęgniarską, lekarską  badając paramenty 
życiowe,  opatrując rany, odleżyny, rozdając 
lekarstwa i opatrunki. Nasze pielęgniarki pie-
lęgnowały i uczyły pielęgnować. 

Konferencję swoją obecnością zaszczy-
cili również:

dr Grzegorz Krawiec - Przedstawiciel Rzecz-
nika Praw Obywatelskich,

dr Maria Trzeciak Pełnomocnik Dziekana 
ds. Praktyk Wyższa Szkoła Zarządza-
nia im. gen.J. Ziętka Wydział Nauk  
o Zdrowiu 

Dr Grażyna Franek Wiceprezes Zarządu 
Glównego PTP

Dr Katarzyna Błaszczuk- Przewodnicząca 
Komisji Etyki w OIPIP Rzeszów

Jolanta  Paciuch Przewodnicząca Komisji 
Etyki  w Kielcach

Małgorzata Szwed Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Bielsku-Białej 

Krystyna Puchutka członek Komisji Etyki  
w Bielsku-Białej 

Maria Labus Katolickie Stowarzyszenie Pie-
lęgniarek i Położnych Polskich

Zainteresowanie wielokulturowością i jej 
znaczeniem dla opieki rozpoczęło się w Stanach 
Zjednoczonych w latach 50 ubiegłego wieku, 
dzięki pielęgniarce Madelejne M. Leininger. 
Jako pierwsza dostrzegła potrzebę zmiany tra-
dycyjnych, monokulturowych norm i praktyk 
zawodowych na wielokulturowe i zróżnicowa-
ne sposoby holistycznej, zindywidualizowanej  
i humanistycznej opieki zdrowotnej.  Zauważy-
ła także, że pielęgniarki powinny posiadać wie-
dzę o różnych kulturach i ich wpływie na za-
chowania zdrowotne oraz dużą wrażliwość na 
odrębność kulturową pacjenta. Transkulturowa 
pielęgnacja staje się dziedziną pielęgniarstwa, 
zajmującą się wartościami, poglądami, stylem 
życia różnych kultur i zastosowaniem jej spe-
cyfiki do tworzenia uniwersalnych modeli po-
zwalających na pielęgnację jednostki, rodziny, 
czy też całej grupy należącej do konkretnego 
obszaru kulturowego. 

Ważne jest, aby zdobywanie wiedzy na te-
mat wrażliwości międzykulturowej objęło osoby 
sprawujące bezpośrednią opiekę nad pacjentami  
z różnych kultur: pielęgniarki, położne, ratow-
ników medycznych, lekarzy oraz osoby, które 
tworzą i realizują programy z zakresu edukacji 
międzykulturowej. 

Małgorzata Maślanka
Hanna Paszko

Relacja z konferencji
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Nagrodzona Praca Dyplomowa

Aleksandra Przybyła – magister pielęgniarstwa, absolwentka Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach, obecnie słuchaczka stu-
diów podyplomowych na kierunku Psychoonkologia –Aka-
demia Ignatianum w Krakowie
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego  
w Gdańsku od 2001r. 
Członek Psychologicznego Koła Naukowego przy Zakładzie 
Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach.
Laureatka I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomo-
wą dotyczącą problematyki Stwardnienia Rozsianego or-
ganizowanego przez  redakcję  miesięcznika SM Express 
wydawany  przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Roz-
sianego. Nagroda została wręczona 04 października 2015 r  
podczas uroczystej gali 25 - lecia powstania PTSR na zam-
ku Królewskim w Warszawie. Patronat nad galą objął Pan 
Prezydent RP Andrzej Duda.

Redakcja: Serdecznie gratulujemy z 
otrzymanego wyróżnienia. Tytuł nagro-
dzonej pracy dyplomowej  to„ Otrzymy-

wane wsparcie społeczne przez opie-
kunów osób chorych na stwardnienie 
rozsiane” napisanej pod kierunkiem  

dr n med. Alicji Michalak- Zakład Psy-
chologii Katedra Filozofii i Nauk Humani-
stycznych Śląski Uniwersytet Medyczny. 

Proszę powiedzieć  skąd zainteresowanie 
tym tematem?

Aleksandra Przybyła. W całej mojej 
dotychczasowej pracy zawodowej najważniej-
szą osobą był pacjent i jego rodzina. Zawsze 
było dla mnie ważne to, aby otoczyć opieką 
również rodzinę i bliskich chorego, która nie-
jednokrotnie zostawała pozostawiona sama 
sobie ze swoimi  emocjami nie rozumiejąc 
często sytuacji w jakiej się znalazła.  Pomoc 
i wsparcie psychologiczne zawsze były moim 
priorytetem.

Spotykając się z ludźmi chorymi na 
stwardnienie rozsiane i ich rodzinami często 
zastanawiałam się, w jaki sposób osoby te ra-
dzą sobie z chorobą swojej osoby bliskiej, czy 
otrzymują pomoc z zewnątrz i jak wygląda ich 
codzienne życie. Z rozmów, jakie toczyły się 
podczas pobytu pacjenta w ośrodku wynika, że 

rodziny są obciążone i zmęczone chorobą swo-
jego bliskiego. Często zdarza się tak, że pacjen-
ci przyjeżdżają do ośrodka sami, bo małżonek 
nie wytrzymał presji i opuścił rodzinę. Zainte-
resowałam się tym problemem i postanowiłam 
go zbadać oraz ocenić jak zmaganie z chorobą 
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wygląda ze strony bliskich. Osobą, która za-
inspirowała mnie ostatecznie do rozpoczęcia 
badań była Marta młoda kobieta chorująca na 
SM porzucona przez męża w pierwszym roku 
choroby, której zadedykowałam  moja pracę.

R.  Jak przebiegał proces przygotowa-
nia i pisania pracy magisterskiej.

AP. W 2013 roku w ramach aktywnego 
uczestnictwa w Psychologicznym Kole Nauko-
wym SUM przeprowadziłam wstępne badania 
poziomu wsparcia opiekunów,  które przedsta-
wiłam na konferencji : The IX  International 
Scientific Conference of medical students and 

young doctors organizowaną w przez STN Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego zdobywając 
3 miejsce w sesji humanistycznej. Postanowi-
łam kontynuować badania, które zakończyłam 
w lutym 2015.

Moje badania wykorzystane w nagro-
dzonej pracy dotykają bardzo ważnej sfery 
życia opiekuna osoby chorej na SM. Wiele ba-
dań w Polsce i na świecie dotyczących wspar-
cia społecznego oraz jakości życia zostało 
przeprowadzonych z punktu widzenia chore-
go, natomiast istnieje niewielka liczba badań 
na świecie traktujących problem wsparcia  
z perspektywy opiekuna. O ile można doszu-
kać się badań dotyczących udzielania wsparcia 
opiekunom osób chorych z chorobą Alzheime-
ra czy zespołami otępiennymi, chorych w fa-
zie terminalnej choroby nowotworowej to nie 
stwierdzono w przeglądzie literatury wyników 
badań poziomu otrzymywanego wsparcia opie-
kunów osób chorych na SM. 

R. Skąd czerpała Pani materiały pi-
sząc pracę?

AP. W Polsce nie prowadzono dotych-
czas badań nad wsparciem opiekunów osób 
chorych na SM. Opracowano wiele skal i kwe-
stionariuszy służących do oceny jakości życia 
chorych na SM, niestety nie ma specyficznych 
narzędzi do badania oraz oceny jakości ży-
cia, obciążenia chorobą oraz otrzymywanego 
wsparcia społecznego opiekunów osób chorych  
na SM. Dlatego skonstruowałam swoje własne 
narzędzie badawcze jakim jest Kwestionariusz 
wsparcia społecznego opiekunów osób cho-
rych na SM  (Social Support Questionnaire Ca-
rers of people with MS, SSQC-MS). Materiały 
do części teoretycznej i dyskusji  pozyskałam  
z zagranicznych doniesień naukowych, artyku-
łów publikowanych w zagranicznych czasopi-
smach. Wszystkie badania były przeprowadzo-
ne w Centrum Terapii SM w Katowicach ul. W. 
Pola 9 za zgodą i aprobatą mojego ówczesnego 
szefa pana dr n med. Macieja Maciejowskiego 
wybitnego specjalisty w dziedzinie diagnostyki 
i leczenia Stwardnienia Rozsianego w Polsce.

R.  Jakie  ma Pani plany zawodowe  
na przyszłość?

AP. Obecnie zawodowo jestem zwią-
zana z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej w Katowicach ul. Ceglana 35, 
gdzie pracuję z pacjentami onkologicznymi. 
 To pierwszy tor mojej pracy zawodowej a dru-
gim  jest dalsza praca z pacjentami chorymi na 
SM i ich rodzinami. Obecnie prowadzę niefor-
malną jeszcze grupę wsparcia dla rodzin osób 
chorych na SM oraz internetowa grupę wspar-
cia „Mój bliski z SM (niestety chwilowo stronę 
mamy w przebudowie). Z kilkoma zapaleńca-
mi – pacjentami jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania projektu i pozyskiwania środków na 
stworzenie oddziału PTSR- u w Bielsku-Białej.

R.  A praca naukowa?

AP. A praca naukowa będzie sobie bie-
gła swoim trybem i mam nadzieję, że już w 
niedługim czasie zaowocuje przewodem dok-
torskim.

W wywiadzie wykorzystano fragmenty  z pracy ma-
gisterskiej 

 Dziękuję za rozmowę
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Współczesne wyzwania pielęgniarek  
operacyjnych w chirurgii dziecięcej

mgr piel Danuta Siemiątkowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds. piel operacyjnego przy ORPIP w Katowicach

To temat konferencji naukowo – szkoleniowej zorganizowanej przez Zespół ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach, we współpracy z zespołem pie-
lęgniarek operacyjnych bloku operacyjnego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach  Konferencja odbyła się 22 października 2015 r. w Ośrodku Kształcenia 
OIPiP w  Łaziskach Górnych.

Patronat Naukowy objęła  dr Maria Trzeciak  
(Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach  
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Je-
rzego Ziętka w Katowicach), Patronat Honorowy 
– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariu-
szek.

Konferencję otworzyła mgr Danuta  
Siemiątkowska witając przybyłych gości pod-
kreśliła,że jest to pierwsza konferencja poświęco-
na tematyce chirurgii dziecięcej, następnie pani 
dr Maria Trzeciak w swoim powitaniu  podkre-
śliła jak ważną rolę  odgrywają konferencje dla 
pielęgniarek operacyjnych które są nie tylko po-
głębieniem  wiedzy  merytorycznej uczestników a 
także wiedzy praktycznej 

Jako pierwszy zabrał głos dr hab. n med. 
Tomasz Koszutski (GCZD Katowice). Tematem 
przewodnim wypowiedzi były  cechy pielęgniarek 
operacyjnych pediatrycznych. Podkreślił koniecz-
ność posiadania wielospecjalistycznej wiedzy, 
którą muszą wykazać się pielęgniarki operacyj-
ne, umiejętność pracy z różnorodnym sprzętem, 
zaś powstające nowe specjalności lekarskie,,wy-
muszają” konieczność nowych specjalności pielę-
gniarskich.

W pediatrycznym bloku operacyjnym szcze-
gólnie istotnymi cechami pielęgniarki operacyj-
nej jest umiejętność komunikacji i uspokojenia 
dziecka.

,,Choroba Hirschprunga – przygotowa-
nie i zadania pielęgniarki  operacyjnej autor-
stwa dr n med. Brygidy Sedlak, mgr  piel  
Marzeny Majewskiej. Choroba Hirschprunga to 
wrodzona choroba przewodu pokarmowego po-

legająca na braku uzwojenia nerwowego na od-
cinku jelita grubego. Autorki podały klasyfikację 
tej choroby, wskazania i przeciwwskazania do tej 
operacji. Podczas prezentacji podkreślono wła-
ściwe ułożenie pacjenta, konieczność założenia 
cewnika Foleya. Wymienione zostały również do-
datkowe akcesoria medyczne do tego typu ope-
racji: ssak z dziecięcą końcówką, Liga Sure, sta-
plery i rozszerzała. 

Nagłe stany u noworodków wymagające 
interwencji kardiochirurgicznej przygotowa-
ła mgr Anna Nagadowska z  Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie. Wady krytyczne, wy-
magające pilnej interwencji farmakologicznej  
i kardiochirurgicznej to  wady zależne od droż-
ności przewodu tętniczego oraz nieprawidłowy 
całkowity spływ żył płucnych. Noworodek najczę-
ściej rodzi się zdrowy, a objawy pojawiają się w 
pierwszych godzinach lub dniach życia w chwili 
fizjologicznego przymykania się przewodu tętni-
czego. 

Do objawów należą: bladość, sinica, marmur-
kowatość skóry, duszność, przyspieszony, stęka-
jący oddech, przyspieszona czynność serca, nie-
pokój, niechęć do ssania, wiotkość, narastające 
objawy niewydolności oddechowo-krążeniowej 
do wstrząsu włącznie. Autorka posługując się bo-
gato ilustrowanymi slajdami omówiła najczęściej 
wykonywane zabiegi naprawcze, podkreślając 
konieczność współpracy w wielodyscyplinarnym 
zespole.

Rodzaje złamań kości u dzieci  przedstawił 
uczestnikom  dr n med. Jacek Kler. Złama-
nia kończyn najczęściej zdarzają się w wieku  
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7 – 10 lat, przy czym dwa razy częściej u chłop-
ców niż u dziewczynek. Szczegółowo zostały 
omówione definicje złamania awulsyjnego.   

W bogato ilustrowanej prezentacji zosta-
ły  przedstawione rodzaje zespoleń stosowane  
u dzieci: śruby kaniulowane, wchłaniane, pręt 
śródszpikowy, druty Kirschnera i zespolenia ze-
wnętrzne. 

Prewencja zakażeń w bloku operacyjnym to 
temat prezentacji Prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek Epidemiologicznych dr n med. 
Mirosławy Malary. Podczas prezentacji przed-
stawione zostały czynniki ryzyka zakażeń miej-
sca operowanego (ZMO): Czynniki te można po-
dzielić na czynniki ryzyka związane z pacjentem 
np.: wiek, stan ogólny chorego, nadwaga lub nie-
dożywienie, utrata dużej masy ciała w krótkim 
czasie. Drugą kategorię stanowią czynniki ryzyka 
związane ze środowiskiem np.: przedłużający się 
pobyt pacjenta w szpitalu przed operacją, niewła-
ściwa dezynfekcja i sterylizacja narzędzi chirur-
gicznych, braki kadrowe. Trzeci rodzaj czynników 
ryzyka ZMO stanowią związane z procedurą chi-
rurgiczną np.: niewłaściwe przygotowanie pola 
operacyjnego, czas trwania zabiegu operacyj-
nego pow 2 godzin, operacje brzuszne. Podczas 
prezentacji przedstawione zostały przypadki cho-
rych, u których doszło do ZMO oraz ekonomiczne 
skutki dla szpitala  (odszkodowania).

Endoskopia w urologii dziecięcej to te-
mat, który przygotowała lic. spec. piel. oper.  
Marta Sztrom z Uniwersyteckiego Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Specyfiką 
tego rodzaju zabiegu u dzieci są trudności z uło-
żeniem pacjenta, konieczność znieczulenia ogól-
nego oraz konieczność kalibracji cewki moczowej 
u chłopców. Autorka przedstawiła film, w którym 
przedstawiono etapy montowania cystoskopu.

Chirurgia bariatryczna nowe wyzwanie  
w chirurgii dziecięcej przygotowały mgr Ewa  
Jastrzębska i mgr Małgorzata Bystrzycka  
z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Kwalifikacja do operacji bariatrycznych  
u dzieci i młodzieży może być prowadzona tylko  
w ośrodkach z dużym doświadczeniem, w któ-
rych pracują również specjaliści pediatrii, diete-
tyki i psychologii. Zabieg dotyczy tylko dzieci/
młodzieży ze znaczną otyłością i ściśle 
określonymi wskazaniami, np. są po 
6-cio miesięcznym leczeniu zachowaw-
czym otyłości prowadzonym w ośrod-
ku wyspecjalizowanym w tym zakresie 
i mają BMI pow. 40 a także deklarują 
uczestnictwo w wielospecjalistycznym 
procesie diagnozy i leczenia. Na ilu-
strowanych slajdach uczestnicy mogli 
obejrzeć rodzaje zabiegów w chirurgii 
bariatryczej u dzieci.

Prezes Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Instrumentariuszek mgr  
Barbara Dąbrowska omówiła aktu-
alną sytuację polskiego pielęgniarstwa 
operacyjnego. Uczestnicy zostali po-
informowani, iż Naczelna Rada Pielę-
gniarek i Położnych podjęła uchwałę  

Nr 277/VI/2014, która przyjęła Standardy pielę-
gniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielę-
gniarstwa operacyjnego. Jest to zbiór dokumen-
tów prezentujących pielęgniarstwo operacyjne w 
sposób kompleksowy, a dostępny na stronie Sto-
warzyszenia i NRPiP. 

Drugą poruszaną kwestią  były nowe progra-
my specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych. Pani 
prezes podkreśliła wkład Stowarzyszenia w ich 
opracowywanie i chociaż nie wszystkie opinie śro-
dowiska pielęgniarek i położnych operacyjnych 
zostały wzięte pod uwagę, to należy przyznać, że 
zostały uaktualnione o nowoczesne techniki ope-
racyjne.

Trzecią poruszaną kwestią było Rozporządze-
nie MZ dotyczące Okołooperacyjnej Karty Kontro-
lnej. Problemem jest fakt, że nie zostało wskazane 
kto powinien być koordynatorem karty. Rozwiąza-
niem sprawdzonym w wielu szpitalach jest wska-
zanie przez Dyrektora jednostki lekarza przepro-
wadzającego znieczulenie jako koordynatora OKK. 

Następną kwestią był projekt  Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego z dnia 09 września 2015.  
w tym projekcie został uwzględniony postulat  
o dwóch pielęgniarkach/położnych operacyjnych 
(instrumentującej i pomagającej) na jeden czyn-
ny stół na jedną zmianę roboczą. Nie zostały  
w nim uwzględnione położne, które mają upraw-
nienia do pracy w blokach operacyjnych położni-
czo – ginekologicznych.

Podczas konferencji w części warsztatowej 
uczestnicy mogli zapoznać się między innymi  
z napędami, akcesoriami stosowanymi w neu-
rochirurgii a także z nowoczesnymi materiałami 
zapewniającymi hemostazę. Tematy z zakresu 
zabiegów z chirurgii dziecięcej będą nadal konty-
nuowane podczas kolejnych konferencji.

Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce prze-
żywa ogromną metamorfozę poprzez roz-
wój rożnych specjalizacji,nasze uczestnictwo  
w konferencjach,sympozjach i warsztatach prak-
tycznych z wszystkimi nowościami. Jesteśmy już 
w Europie, a co nowego w europejskim pielę-
gniarstwie operacyjnym warto przeczytać w arty-
kule koleżanki mgr Joanny Borzęckiej.
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Pielęgniarstwo Operacyjne w Europie

mgr Joanna Borzęcka
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego 
w Lublinie

Autorka standardów w pielęgniarstwie operacyjnym

W roku bieżącym miały miejsce dwa doniosłe wydarzenia dla pielęgniarstwa ope-
racyjnego w Europie. EORNA czyli Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Opera-
cyjnych. Zorganizowało dwa wydarzenia: walne zebranie państw - członków EORNA 
oraz kongres dedykowany środowisku pielęgniarek operacyjnych. Podczas pierwszego 
z wydarzeń została podjęta decyzja o zorganizowaniu następnego kongresu w Grecji 
(2017rok) oraz wybrano nowe władze. Nowym prezesem EORNA została reprezentant-
ka Francji pani May Karam, wiceprezesem – przedstawicielka Czech – Jana Wischová. 

W dniach 8 maja do 10 maja w hotelu Er-
fige Palace Hotel w Rzymie odbył się kongres 
zorganizowany przez EORNA, którego hasłem 
przewodnim było: ,,The art of perioperative 
care: eternally evolving”. Podczas ceremonii 
otwarcia, każdy z 28 krajów, członków EOR-
NA został zaprezentowany i uroczyście wnosił 
flagę swojego kraju. Polską flagę niosła pani 
Barbara Dąbrowska – prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Instrumentariuszek W Kongre-
sie uczestniczyło ponad 1300 osób, zaprezen-
towano 93 tematy w 24 sesjach odbywających 
się jednocześnie w 4 salach wykładowych

Najogólniej zakres wystąpień można po-
dzielić na następujące kategorie tematyczne: 

• Pracownicy wsparcia na bloku operacyj-
nym

• Wypalenie zawodowe
• Szkolenia w pielęgniarstwie operacyj-

nym
• Reprocesing sprzętu jednorazowego 

użytku 
• Zasady liczenia narzędzi i materiału 

opatrunkowego
• Ergonomia w bloku operacyjnym
Problem ,,pracowników wsparcia” na 

bloku operacyjnym (Sue Lord – Anglia) to 
rozwiązanie problemów kadrowych w blokach 
operacyjnych  w Anglii, Holandii, Turcji i nie-
których landach Niemiec.. ,,Technik bloku ope-
racyjnego” to osoba bez dyplomu pielęgniarki/
położnej wyszkolona w rozpoznawaniu narzę-
dzi i pracująca w charakterze pielęgniarki ope-
racyjnej.

Problem poruszający wypalenie za-
wodowe wśród pielęgniarek operacyjnych, 
satysfakcję z pracy, emocjonalne obciążenia  
w pracy pielęgniarki operacyjnej, problem za-
straszania czy wręcz tyranizowania dotyczący 
personelu to tematy wystąpień pielęgniarek z 
Turcji i Grecji.  Tureckie pielęgniarki pracujące 
na bloku operacyjnym dotyka problem wypa-
lenia zawodowego (przez badaczy określony 

jako ,,powyżej średniej”). Jako główne przy-
czyny lęku wskazały: kontakt z materiałem za-
kaźnym, brak wsparcia ze strony administracji 
szpitala. Z kolei greccy badacze (Angela Exin-
tari i współautorzy) podali, że  największa pre-
sja  podczas operacji jest wywierana przez le-
karzy  na pielęgniarkę operacyjną pomagającą 

Problem szkoleń w pielęgniarstwie 
operacyjnym a szczególnie wyzwania w cią-
głym szkoleniu pielęgniarek operacyjnych  
(Kari Krell i Roxane Fox z Kanady) podkreśli-
ły konieczność wytworzenia dobrych relacji 
między uczniem i nauczycielem, sprawdzanie 
postępów w szkoleniu, a nade wszystko opra-
cowanie programu szkolenia zgodnego ze stan-
dardami opracowanymi przez Stowarzyszenie 
pielęgniarek Bloku Operacyjnego w Kanadzie. 
W tym kraju średnia wieku pielęgniarek na blo-
ku operacyjnym jest wyższa niż w innych spe-
cjalnościach i wynosi 47,4 lat. Dlatego szko-
lenie nowych pracowników najważniejsze jest  
w procesie adaptacji, ponieważ przyczynia się 
do zmniejszenia stresu i chęci pozostania no-
wego pracownika na bloku operacyjnym. 

  Podczas tej sesji zostały zaprezentowa-
ne wskazówki dotyczące zasad bezpiecznej 
praktyki pielęgniarskiej na bloku opera-
cyjnym. Jest to zbiorowa praca pod redakcją 
Sandry Morton (Irlandia) wydana w marcu 2015 
roku przez EORNA. Prelegent  położył nacisk 
na zaprzestanie praktyk oddawania pacjentom 
np. wyjętych implantów czy kamieni. Rzeczy 
te stanowią odpad medyczny i jako taki powin-
ny zostać zutylizowane. Kamienie powinny być 
okazane lekarzowi operującemu a następnie 
wyrzucone. Innym tematem było poszanowa-
nie godności i zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjentowi (bez niepotrzebnego obnażania ciała 
pacjenta, właściwe ułożenie pacjenta na stole 
operacyjnym – z lekarzem operującym lub wy-
znaczonym przez niego asystentem, stosowa-
nie profilaktyki przeciwodleżynowej itp.)
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Reprocesing narzędzi jednorazowego 
użytku zaprezentowany przez Daniela V.Vu-
kelich z USA, będącego przedstawicielem sto-
warzyszenia zrzeszającego firmy zajmujące 
się reprocesingiem medycznego sprzętu jed-
norazowego użytku. Autor prezentacji opisał 
całą drogę narzędzi od momentu użycia na 
bloku operacyjnym aż do ponownej steryliza-
cji.  Zapewniał, że narzędzie jest dostarczane 
w pełni sprawne, bezpieczne pod względem 
bezpieczeństwa użytkowania i mikrobiologicz-
nym.  Podobne rozwiązanie jest już wdrożone 
w Niemczech, gdzie reprocesing danego na-
rzędzia można przeprowadzić trzy razy. Należy 
pamiętać, że wobec prawa unijnego organiza-
cja, która dokonuje reprocesingu jednorazo-
wego sprzętu – ponosi odpowiedzialność taką 
samą jak jego producent.

 Problem liczenia używanego instru-
mentarium i materiału opatrunkowego. 

Charmine Betzema (Holandia), przedstawiła 
systemy kontroli ilości narzędzi. Jednym z nich 
jest ważenie zestawu. Po każdej operacji cały 
zestaw, niezależnie od tego, czy narzędzia były 
na stoliku Mayo ,czy nie -  jest przygotowy-
wany do zanurzenia w płynie dezynfekcyjnym, 
a przedtem ważony, co oczywiście nie zwalnia 
z liczenia. Irlandki: Teresa Donnelly i współ-
autorzy podkreślili ważność współpracy mię-
dzy pielęgniarkami operacyjnymi a lekarzami. 
Czas jaki jest potrzebny na liczenie jest przez 
niektórych traktowany jako stracony, zwłasz-

cza kiedy wszystko się zgadza. Według za-
sad obowiązujących w Holandii – liczenie jest 
prowadzone na głos przez dwie osoby mające 
uprawnienia do pracy na bloku operacyjnym  
i powinno być odnotowane.   

Ergonomia w bloku operacyjnym zosta-
ła poruszona między innymi przez Fatmę Vural 
i Emel Sűtsűbűloglu z Turcji. 

Prelegentki podkreśliły jak ważne jest usta-
wienie stolika Mayo podczas różnych operacji. 
Blat stolika powinien być na wysokości zgięte-
go łokcia instrumentariuszki i ustawiony tak,  
by ani nie musiała się schylać po narzędzia, 
ani odwracać, ani wychylać po narzędzia. Wła-
ściwe ustawienie sprzętu (koagulacja, nóż har-
moniczny, laser itp.) polega na zapewnieniu 
do niego dostępu, tak  by wygodnie zmienić 
ustawienia. Duży sprzęt powinien być trans-
portowany przez dwie osoby. Inne zalecenia 
ergonomiczne: stosowanie rolek, właściwa 
komunikacja między członkami zespołu (dzie-
lenie się wiedzą, odpowiednio wczesne prze-
kazywanie informacji o zabiegu itp.).Prele-
gentki wymieniły najczęstsze błędy popełniane 
przez instrumentariuszki czyli: ciągłe stanie 
przy skręconym kręgosłupie, trzymanie kolan  
w przeproście, obciążenie jednej nogi. Zale-
cana pozycja podczas instrumentowania: całe 
ciało zwrócone w kierunku pola operacyjne-
go (nie tylko głowa), równomierne obciąże-
nie kręgosłupa (stanie na obu nogach lekko 
rozstawionych bez przeprostu kolan). Sposób 
prowadzenia wykładu prowokował do analizy 
własnego zachowania. 

Integralną częścią kongresu był ,,kącik pla-
katowy” – był to specjalnie zaprogramowany 
komputer, na którym można było znaleźć inte-
resujący uczestnika problem i wyświetlała się 
lista plakatów, z której wybierało się jakiś i po 
krótkiej chwili plakat był widoczny na monito-
rze. Kącik był zwykle oblegany przez uczest-
ników. Kongresowi  towarzyszyły wystawy 
zorganizowane przez różne firmy, jedną z naj-
ciekawszych była prezentacja urządzenia do 
skanowania ciała pacjenta w przypadku nie-
zgodności materiału opatrunkowego. W takim 
materiale zamiast nitki widocznej w RTG jest 
wszyty chip, który wysyła fale, odbierane przez 
urządzenie, które potrafi wskazać na monito-
rze miejsce, gdzie leży zagubiony materiał, na-
rzędzie. Niektóre firmy organizowały króciut-
kie szkolenia np. na temat szkodliwości dymów  
z elektrokoagulacji, bezpiecznego jej używa-
nia (kable nie powinny tworzyć pętli, a część 
pracująca nie powinna stale leżeć na ciele pa-
cjenta). Uczestnicy kongresu mogli skorzystać 
z wizyty w jednym z renomowanych szpitali  
w Rzymie – autorka wybrała klinikę Gemelli  
(w niej leczony był Jan Paweł II)..
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Dostępy naczyniowe  
stosowane w hemodializie
Część II 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

Odpowiednie korzystanie z terapii nerkozastępczej zależne jest od wytworzenia 
sprawnego i względnie trwałego dostępu naczyniowego. Obecna kwalifikacja pacjen-
tów do programu  przewlekłych dializ nie ogranicza dostępu do tego rodzaju terapii 
chorym zaawansowanym wiekowo, z bogatą współchorobowością. Dobór rodzaju wy-
tworzonego akcesu naczyniowego będzie jednak zależny od stanu klinicznego pacjen-
ta i historii przebiegu jego  chorób.

Najbardziej preferowanym dostępem na-
czyniowym jest wytworzenie zespolenia  
z naczyń własnych pacjenta. W przypad-
ku gdy stan naczyń uniemożliwia wytworze-
nie przetoki wykorzystuje się kolejno: prote-
zy naczyniowe lub cewniki permanentne  
zakładane do żył centralnych. Zaleca się, aby 
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie tera-
pii nerkozastępczej metodą hemodializy (6-12 
miesięcy) stan naczyń pacjenta ocenił chirurg 
naczyniowy celem wybrania optymalnego do-
stępu adekwatnego do stanu naczyń pacjen-
ta.  Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Dializacyjnych i Transplantacyj-
nych  (EDTNA/ERCA) zakładają iż wytworzenie 
dostępu naczyniowego w postaci zespolenia 
tętniczo – żylnego  powinno nastąpić w okre-
sie poprzedzającym leczenie nerkozastępcze, 
najlepiej około 6 miesięcy przed rozpoczęciem 
terapii hemodializą, Za optymalny czas uznano 
gdy chory znajduje się w  IV stadium Przewle-
kłej Choroby Nerek ( GFR < 30 mL/min./1,73 
m²).  Takie postępowanie  pozwala na spokojne 
dojrzewanie akcesu naczyniowego, edukację 
pacjenta i przygotowanie do późniejszej kaniu-
lacji wypracowanych  przez pacjenta naczyń. 

Celem działania chirurgicznego jest uzyska-
nie odpowiedniego odcinka zarterializowanego 
naczynia żylnego, o odpowiednim przepływie, 
dającego możliwość długoletniego nakłuwania. 
Odcinek powinien być odpowiednio długi, by 
możliwa była częsta zmiana miejsc wkłucia,. 

Wybór kończyny zależy od jakości naczyń jak 
i prawo lub leworęczności chorego, bowiem 
opieka nad założonym zespoleniem wymaga 
specjalnego traktowania.

Przygotowanie chorego w okresie przed-
dializacyjnym do rozpoczęcia terapii lecze-
nia hemodializą ma istotny wpływ na stan 
naczyń krwionośnych pacjenta, i pośrednio 
na losy uzyskanego dostępu naczyniowe-
go. Nierozważne i częste nakłuwanie naczyń  
w celu pobrania krwi lub założenie wkłucia ob-
wodowego mogą decydować o późniejszym 
losie przetoki. Częste hospitalizacje związa-
ne są z częstym nakłuwaniem naczyń. Waż-
ne jest, aby pielęgniarki mające do czynie-
nia z pacjentami z Przewlekłą Chorobą Nerek 
znały zasady ochrony naczyń  krwionośnych 
 i czuły się zobowiązane wykorzystywać je w 
praktyce zawodowej.

Rekomendacje obejmują:

1. W przypadku  pobierania krwi :
• W pierwszej kolejności wykorzystanie naj-

bardziej widocznych naczyń krwionośnych 
lub tych, z których w przyszłości nie będzie 
można wytworzyć przetoki tętniczo – żyl-
nej.

• Stazę należy umieszczać maksymalnie wy-
soko, a ucisk powinien być umiarkowany.

• Miejsce po pobraniu krwi, bezpośred-
nio po usunięciu igły należy punktowo  
i dość mocno uciskać gazikiem. Nie należy 

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

Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego  
przy ORPIP Katowice, 

 Nefrolux Dąbrowa Górnicza



27

bezpośrednio po usunięciu igły tamować 
krwi poprzez założenie gazika i przykleje-
nie go plastrem, ponieważ zwiększa to ry-
zyko powstania krwiaków podskórnych.

• Kończynę, z której pobierano krew, pod-
czas tamowania zaleca się unieść do góry.

2. W przypadku  założenia i utrzymania 
wkłuć obwodowych : 
• Wykorzystywanie w pierwszej kolejności  

okolicy nadgarstków obu rąk.
• Wykorzystanie do kolejnych wkłuć wyłącz-

nie kończyny niedominującej.
• Codzienną zmianę opatrunków i obserwa-

cję miejsca wkłucia. 
• Usuwanie wkłuć obwodowych powinno na-

stąpić po upływie 72 godzin, natomiast   
w uzasadnionych przypadkach (kruchość 
naczyń krwionośnych), jeżeli nie występu-
ją objawy zapalenia (ból, zaczerwienienie, 
nadmierne ocieplenie), wkłucie może być 
utrzymywane dłużej.

• Wykonywanie wszystkich procedur w okoli-
cy wkłucia z zachowaniem zasad aseptyki.

• Bezwzględne usuwanie wkłucia obwodo-
wego, jeśli zaobserwujemy cechy zapale-
nia lub niedrożności.

• W celu łagodzenia odczynu zapalnego  
i krwiaków natychmiast po usunięciu wkłu-
cia podejmowanie działań leczniczych (le-
czenie krwiaków – maści zawierające he-
parynę lub wyciąg z kasztanowca, stany 
zapalne należy leczyć środkami przeciwza-
palnymi – maści, zimne okłady).

• Unikanie zakładania wkłuć do żył pod-
obojczykowych, ze względu na powikłania 
uniemożliwiające wykorzystanie naczyń 
krwionośnych kończyn do późniejszych ce-
lów dializacyjnych

Istotnym elementem w pracy pielę-
gniarki  jest edukacja samego pacjen-
ta z PChN, który powinien być „strażni-
kiem własnych naczyń” i pamiętać przede 
wszystkim o oszczędzaniu kończyny nie-
dominującej, przygotowywanej do ewen-
tualnego wytworzenia zespolenia, w celu 
prawdopodobnego leczenia dializą. 

Okres od założenia zespolenia do momentu 
rozkuwania nazywamy okresem „dojrzewania 
przetoki’.

Czas ten jest różny u każdego pacjenta, 

natomiast  nie powinien być krótszy niż 4 ty-
godnie. (rekomendacje EDTNA/ERCA).  W tym 
okresie chory powinien wykonywać proste ćwi-
czenia mające na celu wzmocnienie i pogrubie-
nie ściany naczynia. Ćwiczenia można rozpo-
cząć po wygojeniu się rany i usunięciu szwów. 
Powinno się je wykonywać 5-6 razy dziennie 
przez  okres około 5 min. 

Program edukacji obejmuje ,między in-
nymi poniższe ćwiczenia:
• Ćwiczenia z wykorzystaniem żabki do odzie-

ży 
Polegające na wielokrotnym ściskaniu i otwie-
raniu  zacisku żabki złapanej między kciukiem  
a palcem wskazującym.

• Ściskanie miękkiej  piłeczki lub  balona wy-
pełnionego mąką.
Chory powinien wyciągnąć  dłoń przed sie-
bie, skierowaną ku  dołowi  i ściskać piłeczkę 
zaciskając i puszczając dłoń wielokrotnie.

• Dotykanie palców 
Dotykanie każdym palcem dłoni do czub-
ka kciuka, po każdym dotknięciu następuje 
otwarcie dłoni. Czynność powinno się po-
wtórzyć wielokrotnie. 
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Poza ćwiczeniami chory jest zobowiązany 
do przestrzegania zaleceń mających na celu 
ochronę akcesu naczyniowego i zachowanie go 
w możliwie jak w najlepszym stanie przez długi 
okres. Elementy edukacji przedstawia tabela 1  

Tabela 1. Zakres edukacji pacjenta mający 
na celu ochronę wytworzonego zespolenia A-V 

Tylko doświadczona pielęgniarka powinna 
ocenić stopień dojrzałości naczyń do rozpoczę-
cia kaniulacji. Dojrzała przetoka charaktery-
zuje się przepływem ≥600 ml/min. z dobrze 
wyczuwalna częścią żylną  o średnicy  ≥ 6mm, 
zlokalizowanej nie głębiej niż 6 mm. Reguła 
nosi miano reguły szóstek.

Zasady ogólne, dotyczące 
 higienicznego postępowania

Komentarz

	Mycie kończyny z przetoką, szcze-
gólnie bezpośrednio przed zabie-
giem hemodializy. 

	Zakaz noszenia biżuterii, obcisłych 
rękawów, noszenia ciężarów, 
stosowania opatrunków okręż-
nych, 

	Zasady tamowania krwi po zabie-
gu 
Postępowanie z założonym opa-
trunkiem

	Zapobiega powstawaniu ewentualnym 
stanom zapalnym, zakażeniu przetoki

	Tworzenie ucisku,  spowalnia przepływ 
krwi przez zespolenie  stanowi zagro-
żenie, w konsekwencji może prowadzić 
do zamknięcia światła zespolenia  

	Po usunięciu igieł dializacyjnych koń-
czyna powinna być uniesiona do góry. 
Takie działanie zmniejsza czas krwa-
wienia i zapobiega tętniakowaceniu 
okolicy zespolenia- normalny czas ta-
mowania krwawienia 10- 20 min.

Zalecenia odnoszące się do za-
sad mających na celu utrzyma-

nie zespolenia w dobrej kondycji
Komentarz

	Kontrola zespolenia wzrokowa, 
słuchowa, nauka oceny szumu na-
czyniowego 
 

	Wykorzystywanie kończyny 
 z zespoleniem tylko do wykonania 
zabiegu HD

	Unikanie skaleczeń, 
szybka dezynfekcja 
 w przypadku skaleczenia.

	Stosowanie leków p/zakrzepo-
wych zgodnie ze zleceniem 

	Zakaz podnoszenia ciężarów – 
więcej nic 3kg

	Stała obserwacja pozwala pacjentowi 
na wczesne wykrywanie zaburzeń w  
pracy  zespolenia A-V- 

	Pomiar CKT, wykonywanie wstrzyk-
nięć, na kończynie z przetoką   , na-
kłuwanie żył celem pobrania krwi jest 
niedozwolone 

	Zapobiega  zakrzepicy zespolenia

Każda kaniulacja naczynia powinna być 
poprzedzona  oceną stanu zespolenia, po-
legającej  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 po-
winna nakłuwać naczyń. Swoje spostrzeżenia 
powinna  skonsultować z lekarzem, który  po-
dejmie dalsze ewentualne  działania naprawcze.

Piśmiennictwo u autorek
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Watykan uznał cnoty heroiczne  
Hanny Chrzanowskiej

Pielęgniarka Polska w Aureoli Świętości !
Hanna Paszko 

Ekspert do spraw Etyki przy NRPiP

„Niech Ksiądz Arcybiskup powie im, że fakt mojego odejścia w niczym nie może 
umniejszyć ich zapału: że ja im tylko pomogłam, a teraz muszą się same trzymać na-
szej linii pielęgnowania ludzi w ich psychofizycznym całokształcie. ( - ) Niech się trzy-
mają razem, niech stanowią jedno…”  

 Hanna Chrzanowska (fragment listu – testamentu, który odczytywał nad grobem zmarłej, Arcybiskup Karol Wojtyła) 

Jestem głęboko przekonana, że warto, szcze-
gólnie teraz, po ogłoszeniu przez Watykan tej 
wyjątkowej informacji o uznaniu cnot heroicz-
nych Hanny Chrzanowskiej,  przybliżać sobie 
i innym jej osobowy i zawodowy wzór wszel-
kiego dobrego działanie i postępowania. Wzór 
skromnej, eleganckiej, bardzo wrażliwej na 
ludzką niedolę kobiety -  pielęgniarki. Mocno 
zatroskanej nie tylko o teraźniejszość i dzia-
łania bieżące ale także zatroskanej o przy-
szłość. Przyszłość ludzi chorych, potrzebują-
cych i umierających oraz o przyszłość  zawodu 
i zawodowej jedności, bez której trudno re-
alizować i rozwijać pielęgniarstwo. Empatycz-
ną troskę wyczuwa się w testamencie Hanny 
Chrzanowskiej. 

Bardzo trudno jest wspomnieć tylko ży-
ciorys, daty urodzenia i śmierci, miejsca pra-
cy i zadania, które realizowała, ta Wyjątkowa 
Pielęgniarka. Byłaby to tylko zwyczajna nota 
biograficzna, bez tego wszystkiego, co wynio-
sło Hannę aż pod aureolę świętości. Dlatego,  
chcąc zachować wyjątkowość życiorysu i nie-
przeciętną duchowość Chrzanowskiej, przy-
taczam fragmenty homilii, która uwzględnia 
całość jej życiowego piękna i przekazywanego 
dobra. Homilię tą wygłosił ks. Kazimierz Ku-
bik podczas Mszy św., odprawianej w intencji 
beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrza-
nowskiej, dnia 29.04.2001 roku w kościele św. 
Mikołaja w Krakowie. Ksiądz powiedział wtedy,  
że w życiu Tej, kolejnej kandydatki na ołtarze, 
miały miejsce  bardzo znaczące”CUDA”. Do 
tych najważniejszych kapłan zaliczył : cud po-
wołania, cud ofiarności, cud wychowaw-
czy oraz cud pielęgniarstwa parafialnego.

CUD  POWOŁANIA. (cytat z homilii).

„Patrząc na życie i działania Hanny Chrza-
nowskiej, wpisane tak pięknie w służbę dru-
giemu człowiekowi, nie sposób nie odczytać 
jako cudu Opatrzności Bożej już samego jej 

powołania pielęgniarskiego. To, czego Służeb-
nica Boża dokonała w swoim dojrzałym życiu, 
w pełni zawodowej i społecznej aktywności, 
było konsekwencją tego pierwotnego wyboru 
drogi życia – drogi służby. Bóg tak uformował  
i uwrażliwił jej serce, że zdolne było do podję-
cia posługi, która w oczach współczesnych była 
powszechnie odczytywana jako mało atrakcyj-
na i niepopularna. Hanna pochodziła przecież z 
rodziny cieszącej się wysoką pozycją społecz-
ną, a w chwili podejmowania decyzji o wstąpie-
niu do szkoły pielęgniarskiej była już studentką 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obdarzona wie-
loma talentami, m.in. literackim, mogła liczyć 
na bardziej prestiżową karierę zawodową. Wy-
brała jednak coś – o wiele bardziej wydawać 
by się mogło – prostego, a przecież o wiele 
bardziej trudnego – wybrała pielęgniarstwo.”

CUD  OFIARNOŚCI. (cytat z homilii).

„Ofiarna służba bliźniemu wypełniła całe ży-
cie Hanny Chrzanowskiej. Najwyraźniej jednak 
widoczna jest ona w czasie II wojny światowej. 
Dotknęła ona swymi tragicznymi skutkami 
Służebnicę Bożą bezpośrednio. Ofiarą zarów-
no hitlerowskiego, jak i sowieckiego agresora 
stała się najbliższa rodzina Hanny. 6 XI 1939 
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roku, w ramach Sonderaktion Krakau, zosta-
je aresztowany, wraz z innym profesorami 
UJ, jej ojciec, prof. Ignacy Chrzanowski, któ-
ry umiera niedługo potem, 19. 01. 1940 roku, 
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. 
Na początku wojny, 2 X 1939 roku, w bombar-
dowanej Warszawie, w skrajnych warunkach, 
bez światła i wody, umiera ciężko chora, po-
zbawiona odpowiedniej pomocy medycznej, 
jedna z najbliższych Hannie osób, jej ciotka, 
Zofia Szlenkierówna – fundatorka i dyrektorka 
Szpitala Dziecięcego im. Karola i Marii w War-
szawie. W dniach powstania spalony i prawie w 
całości zburzony przez Niemców zostaje rów-
nież sam szpital. 

Jedyny brat Hanny, Bohdan Chrzanowski, 
doktor filozofii UJ, zmobilizowany na począt-
ku wojny i wysłany na front wschodni, zostaje 
aresztowany przez sowietów a następnie be-
stialsko zamordowany w Katyniu wiosną 1940 
roku. W czasie wojny ginie też wielu innych, 
bliskich członków rodziny, a także przyjaciół 
Hanny Chrzanowskiej. Ona sama, wyrzucona 
wraz z matką przez Niemców z krakowskiego 
mieszkania, zatrzymuje się u zaprzyjaźnionej 
rodziny. Ten splot okrutnych i zdawało by się 
paraliżujących ciosów, nie załamuje jednak 
Służebnicy Bożej. Do złożenia przez rodzinę 
na ołtarzu ojczyzny najwyższej ofiary z życia, 
Hanna dokłada ofiarę własną tj. ofiarę miło-
siernego serca. 

Od początku wojny angażuje się w akcję 
pomocy humanitarnej na rzecz podobnie do-
świadczonych: wygnańców, uchodźców, głod-
nych, wycieńczonych chorobami i okaleczonych 
fizycznie oraz psychicznie rodaków. Szczegól-
ną troską otacza pozbawione domu i rodziców 
osierocone dzieci – w tym żydowskie, organi-
zuje dla nich rodziny zastępcze i bezpieczne 
miejsca pobytu. Swą mężną i ofiarną postawą, 
w ciemną noc okupacji, Służebnica Boża Han-
na Chrzanowska wpisała się w poczet moral-
nych zwycięzców nad przemocą i nienawiścią 
zbrodniczych totalitaryzmów. „

CUD  WYCHOWAWCZY. (cytat z homilii)

„Jako wspaniałego i mądrego człowieka, 
a zarazem wybitną instruktorkę i ukochaną 
wychowawczynię, wspominają do dziś Hannę 
Chrzanowską jej współpracownice i uczennice. 
Tę jednoznacznie pozytywną opinię i trwają-
cą serdeczną pamięć zawdzięcza Służebnica 
Boża niewątpliwie swojej niezwykłej osobowo-
ści i swoim wielorakim talentom, w tym talen-
towi pedagogicznemu. Nie tylko sama umiała  

sprawować wyróżniającą się najwyższym po-
ziomem profesjonalizmu i humanitaryzmu 
posługę wobec chorego, ale potrafiła również 
nauczyć rozumienia człowieka chorego i jego 
świata rzesze swoich uczennic. Najważniejsze 
jednak jest to, że Hanna Chrzanowska potrafi-
ła nie tylko uczyć, ale też mobilizować i zapalać 
innych do trudnej, samarytańskiej służby cho-
rym. W jej pracy znalazły w pełni uzasadnienie 
słowa starożytnej maksymy:”verba docent, 
exempla trahunt”–”słowa uczą, przykłady po-
ciągają„. Bo rzeczywiście tym, co w jej naucza-
niu było najbardziej przekonujące, to jej wła-
sny przykład i własny czyn”.

CUD   PIELĘEGNIARSTWA  PARAFIALNEGO.
 ( cytat z homilii ).

„Największym, w moim odczuciu i rozumie-
niu, cudem w życiu Hanny Chrzanowskiej – jak 
już wyżej wspomniałem – było zorganizowa-
nie na terenie Archidiecezji Krakowskiej, przy 
współpracy z księdzem, a później biskupem 
Karolem Wojtyłą, pielęgniarstwa parafialnego i 
rekolekcji dla chorych. W tym charyzmatycz-
nym dziele zaowocowały dojrzałością wszystkie 
talenty Hanny Chrzanowskiej i cała jej bogata 
osobowość. Cud charyzmatu Służebnicy Bożej 
polegał m.in. na tym, że podjętego dzieła nie 
realizowała sama. Do realizowania pielęgniar-
stwa parafialnego, a także rekolekcji dla cho-
rych, udało jej się zaprosić i zaangażować wie-
lu ludzi dobrej woli: księży, kleryków, siostry 
zakonne, profesorów i studentów, pielęgniarki 
i lekarzy./-/ Istotą tego dzieła było odkrywanie 
zapomnianych w zakamarkach domów i ze-
pchniętych na margines życia, ludzi przewlekle 
chorych, często niepełnosprawnych, których 
losem stała się pozbawiona nadziei, jałowa  
i szara egzystencja. 

Hanna Chrzanowska, można nawet powie-
dzieć, często”wskrzeszała”tych ludzi do ży-
cia, przywracając im radość i sens istnienia 
oraz pozwalając zrozumieć głęboką wartość 
egzystencji naznaczonej cierpieniem. W tym 
znaczeniu działalność Służebnicy Bożej była 
z pewnością i nadal pozostaje wyraźnym zna-
kiem sprzeciwu w świecie, w którym cywiliza-
cja śmierci zatacza coraz szersze kręgi./-/ Czy 
jest nam potrzebna beatyfikacja Hanny 
Chrzanowskiej? Jest nam potrzebna jako 
znak sprzeciwu i znak nadziei, jako zachęta do 
działanie dla jednych, a dla drugich jako wy-
rzut sumienia, jako drogowskaz, który na po-
plątanych szlakach współczesnego świata jed-
noznacznie wskazuje prawdziwą drogę do Boga 
i człowieka..”
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Wybrałam tylko małe fragmenty z całej ho-
milii księdza Kubika. Każdy z tych cudów, oma-
wiany bardzo szeroko i szczegółowo, pozwala 
każdemu człowiekowi  na przybliżenie się do  
niezwykłości Hanny. Chrzanowskiej. Wyjątko-
wa pielęgniarka, poetka, znakomity pedagog, 
godny naśladowania dyrektor dbający o pra-
widłowe postawy moralne młodzieży – wszę-
dzie gdzie była, pracowała, przebywała, pozo-
stawiła trwałe ślady naznaczone promieniami 
duchowości, perfekcyjnie wplecionymi w pielę-
gniarski profesjonalizm. 

„...Sama zostawała przy chorym lub zo-
stawiała przy nim dobrego człowieka, po 
to, żeby po prostu był i swoją życzliwą 
obecnością ową egzystencjalną pustkę 
wypełniał. (...) Czy są nam potrzebni nowi 
święci ? Czy jest nam potrzebna beatyfi-
kacja Hanny Chrzanowskiej ? Jest nam 
potrzebna jako znak sprzeciwu i znak na-
dziei, jako zachęta do działania dla jed-
nych, a dla drugich jako wyrzut sumienia, 
jako drogowskaz, który na poplątanych 
szlakach współczesnego świata jedno-
znacznie wskazuje prawdziwą drogę do 
Boga i człowieka.”.  - Ks. Kazimierz Kubik

Dla nas, polskich  pielęgniarek, dumnych  
z wyniesienia Jej Osoby do chwały ołtarza, po-
zostawiła swoje własne rozważania, napisane 
w postaci pytań. Pozostawiła ”Rachunek Su-
mienia Pielęgniarki”. Jest on, wraz z całą 
swoją zawartością, niezwykle cenną pozycją 
wśród publikacji pielęgniarskich. Może być, 
także dla współczesnych pielęgniarek, wyjąt-
kowym drogowskazem i przewodnikiem po 
rozterkach i zawodowych dylematach etycz-
nych i moralnych. Jak mówią znawcy – na tym 
polega spojrzenie osoby o duchowości święte-
go, że zdania i myśli zapisane kiedyś, pozosta-
ją aktualnymi w każdym czasie. Człowiek czy-
tając zapisane teksty, odnosi wrażenie jakby 
były napisane wczoraj. Takiego odczucia do-
znaję sama, wczytując się w zapisy ujęte przez 
H. Chrzanowska  w jej rachunku  sumienia. 

Zainteresowanych zachęcam do lektury. 

Warto zatrzymać się i zadumać nad py-
taniami, które napisała dla pielęgniarek. 
Wszystkie pytania są ciekawe, wyzwalają 
zawodowe odniesienie do teraźniejszo-
ści. Wybrałam zaledwie kilka pytań z tego 
tekstu: 

- ”Czy rozumiem godność swojego zawo-
du i czy staram się słowem i czynem dawać 
temu wyraz? Czy rozumiem, że wychodzenie 
poza krąg moich pielęgniarskich obowiązków 
i sięganie do funkcji lekarza jest zbaczaniem z 
drogi mojego powołania?”

- ”Czy jestem prawdomówna ? Czy miałam 
odwagę przyznawania się do popełnionych błę-
dów i pomyłek, czy odwrotnie – zatajałam albo 
fałszowałam fakty, aby chronić swoją opinię? 
Czy byłam sumienna w sprawozdaniach ust-
nych i piśmiennych, w dokumentacji, w staty-
stykach?”

- „Jeśli pracuję w atmosferze intryg, zawi-
ści, lenistwa, plotek, nieodpowiedzialności, 
przekupstwa – to czy jej ulegam, czy przeciw-
nie– staram się ją oczyścić? Czy nie rozjątrzam 
zaognionych sporów, tylko przeciwnie- staram 
się o ich złagodzenie, o zgodę? Czy nie obraża-
łam się, nie byłam drażliwa, małostkowa, nie 
wybaczająca przykrości jakich doznałam?”

MODLITWA SŁUGI BOŻEJ HANNY  
CHRZANOWSKIEJ  (napisana  podczas reko-
lekcji, dwa lata przed śmiercią). 

Topole pachną Mazowszem,

bzów już nie ma, kwitną irysy,

a w alei topolowe króciutka moja droga krzy-
żowa. 

Chryste daj, żebym zapomniała o krzywdzie 
śmiesznie małej, 

jaka mnie spotkała. 

Daj, żebym tu tylko żyła dla chorych, dla  
Ciebie, żebym zapomniała. 

Pamięć niech zginie. Zginie we mnie żal. 

I niech będę pod Twoją, Matko moja, opieką, 

pod Twoim płaszczem.

Wstaw się za mną, naprawdę biedną,

z  tymi rozhuśtanymi nerwami. 

Nie będę narzekała więcej na brak sił, 

na ich uciekanie.

Uciekają przecież nie w niewiadome. 

Każdy siwiejący włos niech będzie radośnie 
przyjęty, 

jako zapowiedź odlotu do Ciebie.

Każdy krok obolałej nogi zbliża mnie do  
Ciebie, Ojcze. 

Piśmiennictwo u autorki
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kondo l e n c j e

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance  
Ewie Dulak z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP  
oraz Pielęgniarki i Położne Szpitala  

w Wodzisławiu Śląskim

Bezsilni wobec kresu życia, w tych bolesnych chwilach
 Koleżance Agacie Sitko  

najgłębsze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Taty składają personel Izby 

Przyjęć SSW S P Szpitala Klinicznego Nr 7 
SUM GCM w Katowicach Ochojcu

„Życie przemija, jednak pamięć o kochanej oso-
bie pozostaje w sercach na zawsze”

 Wyrazy szczerego współczucia po stracie Taty 
 Pielęgniarce Iwonie Hornik  składają koleżanki ,  

pracownicy i Dyrekcja 
MZOZ-u  w Lędzinach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym” 
Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia  

dla Grażyny Jędraszek  z powodu 
 śmierci Mamy  składają koleżanki    

z Indywidualnej Praktyki   
z Medycyny Szkolnej w Katowicach 

„Umarli są niewidzialni, ale nie nieobecni, ich 
oczy pełne światła patrzą na nasze pełne łez”

Koleżance Danucie Kwiatkowskiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu  
śmierci Taty  składają współpracownicy  

Pracownicy Endoskopowej  oraz pielęgniarki i położne 
SP CSK im. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd  
w pamięci pozostają”

Koleżance Danucie Janickiej wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci  Mamy  

 składają Pielęgniarka oddziałowa  i współpracownicy  
Oddziału Neurologii oraz pielęgniarki i położne SP 

CSK im. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”
Pielęgniarce Dorocie Tam wyrazy współczucia  

 z powodu śmierci Mamy składają  
 koleżanki, pracownicy oraz Dyrekcja 

 MZOZ-u w Lędzinach

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Mamy 

Położnej Bożenie Lubas składają  
Naczelna Pielęgniarka, Położne i Pielęgniarki wraz  

z Pełnomocnikiem WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

 „Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”
Naszej  Drogiej Koleżance Grażynie Jarosz  

wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 
 z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarka Naczelna wraz  
z pielęgniarkami Centralnego Bloku Operacyjnego  

Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

„Łączymy się z Tobą w bólu i smutku,  
w trudnych chwilach. Sercem jesteśmy z Tobą”.   

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Męża 

 naszej Koleżance Elżbiecie Leśniak- Janus 
składają Pielęgniarka oddziałowa oraz pielę-

gniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii WSP S.A. w Tarnowskich Górach 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi ”. 
 Jan Paweł II

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę  
Pielęgniarkę Elżbietę Fortuna,
która odeszła na wieczny dyżur. 

Mówią, że człowiek żyje tak długo jak żyje o nim pamięć.
My o Tobie pamiętać będziemy zawsze.

Pogrążeni w bólu i głębokim smutku Lekarze,  
Pielęgniarki, Położne z Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej„Atut” Dąbrowa Górnicza i Katowice

Łącząc się w smutku i żalu z powodu śmierci  Mamy  
wyrazy głębokiego współczucia  

 Koleżance Urszuli  Szymańskiej składają   
Pielęgniarka Oddziałowa, Położne i  Pielęgniarki  
 oddziału Ginekologii  i Położnictwa SP Szpitala  

Klinicznego SUM w Katowicach
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„...TU Ciebie nie ma, lecz JESTEŚ przecież…
I pozostaniesz w jasnym świecie, Jest coś, co mrokom się opiera, Jest PAMIĘĆ.

A ona NIE UMIERA...”

Beata Kopydłowska  
(z domu Gratkowska), żyła 43 lata
Od 3 miesięcy męczyła Ją chrypka, często pokaszliwała
W czerwcu pokaszliwanie było już bardzo dla Niej męczące, 
momentami brakowało Jej tchu

Wtorek, 30.06.2015r. - wymusiłyśmy na Beatce decyzję o 
poddaniu się diagnostyce w oddziale pulmonologii
Niedziela, 05.07.2015r. – obroniła pracę magisterską na 
Wydziale Pielęgniarstwa w WSPS w Dąbrowie Górniczej
Poniedziałek, 06.07.2015r. – dowiedziała się, że to nowotwór 
płuc

Poniedziałek, 14.09.2015r. godz. 12:25 – Czas Beatki się 
wypełnił,  
dla Nas czas się zatrzymał…
Piątek, 18.09.2015r. godz. 12:00 – odprowadziliśmy Beatkę w 
Jej ostatnią drogę

Po ukończeniu nauki w Liceum Medycznym w 1991 roku podjęła pracę na stanowisku 
pielęgniarki w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku SP Szpitalu Klinicznym im. 
A.Mielęckiego SUM w Katowicach . Przez 24 lata miałyśmy okazję pracować z wyjątkową 
i wspaniałą osobą.

Pierwszy raz poznałam Beatkę na jednym z dyżurów, kiedy to będąc nowo za-
trudnioną pielęgniarką na dyżurze przyszło mi  zakładać wenflon u pacjentki  
z małopłytkowością w przebiegu choroby nowotworowej krwi, która dodatkowo miała 
żyły trudne do znalezienia. Oczywiście nie byłam w stanie po wielu próbach założyć 
wkłucia, poprosiłam o pomoc koleżankę z III odcinka. Przyszła Beatka – zapamiętałam 
życzliwą twarz, ogromne oczy i drobniutką osobę, która bezproblemowo założyła we-
nflon za pierwszym razem, jednocześnie tłumacząc jak ona to robi, a wychodząc po-
wiedziała mi z właściwym dla siebie promiennym uśmiechem, że kiedyś „Rybeńko” też 
będziesz dobrze się wkłuwać (wówczas była jedyną osobą, która w to wierzyła). 

Dla pacjentów wyrozumiała, spokojna, cierpliwa i oddana swojej pracy – na dyżur 
przychodziła zawsze znacznie przed czasem swojej zmiany, z dyżuru schodziła dopiero 
jak upewniła się, że wszystko zostało zrobione. 

Dwukrotnie przez te 24 lata była na zwolnieniu lekarskim – pierwszy raz jak rodziła 
córkę Ewę i drugi teraz w czerwcu 2015r.

Pracę magisterską na Wydziale Pielęgniarstwa w WSPS w Dąbrowie Górniczej obro-
niła „w magiczny sposób” – mając bardzo zaawansowane objawy niewydolności odde-
chowej – jednym tchem wspaniale odpowiedziała na wszystkie pytania zadawane przez 
komisję.

W tym roku, we wrześniu w naszym szpitalu został uruchomiony nowy odcinek trans-
plantacji szpiku, gdzie Beatka miała objąć stanowisko pielęgniarki koordynującej – pod-
czas prac remontowych skrzętnie planowała każde pomieszczenie rzetelnie dobierając 
wyposażenie i dbając o harmonie kolorów – nie zdążyła zobaczyć efektu końcowego, ale 
pozostawiła dla nas piękne miejsce w którym wyczuwalna jest Jej obecność.
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Sumienna, zaangażowana, zawsze odpowiedzialna, wzruszała swoją dobrocią - po 
prostu kochana – taka była i taka pozostanie w pamięci i sercach „Nasza Kopysia”.

Choroba i śmierć naszej Kopysi były i są nadal dla nas ogromnym zaskoczeniem, 
czymś niepojętnym, bolesnym i niesprawiedliwym.

Nie jest łatwo żegnać się z tak wspaniałym, niewiarygodnie dobrym człowiekiem… 
W naszej pamięci zachowamy wiele chwil spędzonych razem, tych „dyżurowych” i 

tych prywatnych. Była nieprzeciętną osobą. Zawsze ciepła, uśmiechnięta, mająca dla 
każdego dobre słowo, nieobojętna na cudzą krzywdę, czy kłopoty innych – sama zapo-
minająca o sobie. Niezwykle sympatyczna, wspaniała koleżanka, cudowna przyjaciółka. 
Mówi się, że uroda nigdy nie idzie w parze z rozumem - Beatka była tego totalnym za-
przeczeniem – i śliczna (ciałem i wnętrzem) i mądra. Przez cały okres choroby, aż do 
tych ostatnich, najtrudniejszych i najboleśniejszych chwil – towarzyszyła jej rodzina, 
wspierali znajomi, przyjaciele – każdy starał się pomóc, chociażby dobrym słowem, czy  
modlitwą. I tak bardzo bolała nasza niemoc i bezsilność w obliczu tej okropnej choroby… 

Beatko, nie byłaś jedną z wielu… Byłaś dla nas kimś szczególnym… Zaszczy-
tem było Cię poznać, pracować z Tobą i przebywać w Twym towarzystwie. 
Dziękujemy i tęsknimy…

„…Nie szlochaj, stojąc nad moją mogiłą wytrwale
bo mnie tam nie ma, Ja nie śpię wcale

Jestem wiatrem, który wieje w szczerym polu poprzez knieje,
Jestem słońca odblaskiem na zbożu, małym deszczykiem w jesiennym przestworzu,

Gdy się przebudzasz ze snu o świcie - Ja Cię wybudzam i wskrzeszam życie ,
poprzez okrężne ptaków latanie i gwiazd najpiękniejszych o zmroku migotanie

Nie płacz, stojąc nad moją mogiłą wytrwale, bo mnie tam nie ma, nie umarłam wcale…”

Z tego miejsca składam również słowa podziękowań przepełnionych wdzięcznością 
dla wszystkich osób, które w tym krótkim czasie Jej choroby okazały zrozumienie, do-
broć oraz otoczyły Beatkę opieką – odeszła w swoim szpitalu, tu gdzie pracowała, wśród 
rodziny i tych których znała.

Bardzo dziękuję
Paulina Reinhard

W roku 2015 pożegnaliśmy  
nasze Koleżanki Pielęgniarki  i Położne

Śp. Barbara  Jasińska   Śp. Agnieszka Dziok

Śp. Danuta Czekaj Śp. Irena Czembor

Śp. Alicja  Dombrot Śp. Regina Boroń

Śp.  Janina Szmania Śp. Jadwiga  Knopp

Śp.  Małgorzata Smrek Śp. Beata Kopydłowska

Śp. Sylwia Lutarewicz Śp. Elżbieta Fortuna



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


