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NASZE   SPRAWY

Konkursy  czerwiec  2012
W  siedzibie OIPiP w Katowicach odbyły się  
postępowania konkursowe na stanowiska  
Naczelnej  Pielęgniarki i Pielęgniarek Oddziało-
wych.

SP wojewódzki Szpital chirurgii  
Urazowej im. dr Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich

Naczelna Pielęgniarka Grażyna Kruk - Kupiec

Śląskie centrum chorób Serca zabrze 

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego- 
Anestezjologii    

Longina Nocoń 

Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Opieki 
Kardiologicznej -R        

Magdalena Lukoszczyk

Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Serca  
i Naczyń Dorosłych i Dzieci      

Iwona wolanowska

SP Szpital Kliniczny Nr 7 ŚUM 
Katowice - ochojec 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii     

Elżbieta Gustyńska 

wojewódzki ośrodek Lecznictwa 
odwykowego i zakładu opiekuń-
czo-Leczniczego w Gorzycach

Pielęgniarka Oddziałowa  Oddziału Przyjęć i 
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyj-
nych

róża Skrzyszowska

Powiatowy Publiczny zakład opieki zdro-
wotnej w rydułtowach i wodzisławiu Śl.

Pielęgniarka Oddziałowa Pogotowia  Ratunko-
wego      

anna wiatrek                                                                   

Pielęgniarka Oddziałowa Chorób  Wewnętrz-
nych       

 zyta cuber

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji 
w pełnieniu  obowiązków, realizacji zamie-
rzeń  dla dobra pacjentów  oraz zespołu 
pielęgniarek i położnych.          
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SPRZĘŻENIE ZWROTNE 
czyli jak przetrwać  wakacje….

Czas wakacji to czas wypoczynku, urlopów i refleksji…  ale czas płynie dla wszyst-
kich, zarówno dla wypoczywających, jak i dla pracujących. tym bardziej trzeba być 
czujnym. w wielu placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce  zbliżający się letni 
czas wypełniony będzie zmianami ekonomicznymi, a co za tym idzie organizacyjnymi 
i  personalnymi… także przekazem informacji, które są potrzebne w trakcie realiza-
cji zadania, a których brak wywołuje niepokój.  

Ograniczanie wydatków to dziś tenden-
cja rozwojowa dla wielu dziedzin, nie tylko 
marketingu w sektorze ochrony zdrowia. Nie 
wszystko jednak można zrobić dla ogranicze-
nia kosztów. Pamiętać należy, że dla realizacji 
świadczeń potrzebny jest zarówno sprzęt, jak 
i ludzie. Za mała liczba personelu, spowodo-
wana z jednej strony zaplanowanymi urlopa-
mi, z drugiej ograniczeniami w zatrudnieniu 
w ogóle, spowodować może ryzyko wypra-
cowania kontraktu NFZ. Półmetek tego roku 
kontraktowego już minął, pierwsze wyliczenia 
w placówkach wskazują na  zbyt małą licz-
bę środków finansowych pozyskanych z kon-
traktów. Tym samym wypracowanie kontraktu 
daje szansę na terminowe rozliczenie, nie-
mniej jednak w jednostkach, w których wy-
konano 60-70 % zaplanowanego kontraktu, 
środki będą wypłacone proporcjonalnie. Czyli 
będzie ich dla zakładu za mało… to natomiast 
skutkować może zadłużeniem placówki. 

Kolejne kroki to poszukiwanie środków na 
uzupełnienie tej niszy. Dlatego proszę o czuj-
ność i podejmowanie jedynie przemyślanych 
kroków. Proszę też pamiętać, że w zdecydo-
wanej większości placówek obowiązują prze-
pisy o normach zatrudnienia dla pielęgniarek 
i położnych, co tym samym daje nam gwa-
rancję bezpiecznej pracy. Kilka tygodni temu, 
po interpelacji poselskiej dotyczącej norm za-
trudnienia pielęgniarek i położnych, ukazało 
się stanowisko Ministra Zdrowia, w którym 
jednoznacznie powiedziane jest, że nie ma 
możliwości praktykowania przez zakłady jed-
noosobowych obsad pielęgniarskich. Dlatego 
prosimy o informację o stosowaniu ewentu-
alnych praktyk ograniczania liczny personelu 

pielęgniarek i położnych, będziemy w Waszym 
imieniu interweniować. Pracujemy  bez prze-
rwy wakacyjnej.

Czas wakacji dla wielu z nas to czas kon-
tynuowania nauki, co czynimy w Łaziskach. 
W następnych miesiącach odbędą się kursy 
kwalifikacyjne min. z pielęgniarstwa rodzin-
nego, anestezjologicznego i kardiologicznego. 
Wspierajmy się nawzajem, pamiętajmy, że 
dla wielu z nas ukończenie kursu jest szansą 
na nową pracę. Zapowiada się również druga 
edycja języka migowego. Na kolejne serdecz-
nie zapraszamy.

Zapowiadamy również pierwsze powaka-
cyjne konferencje, a wśród nich przygotowy-
wana konferencja etyki poświęcona w tym 
roku etyce w pracy z dziećmi. Tym samym 
konferencja wpisała się w krajowe uroczysto-
ści poświęcone Januszowi Korczakowi- lidero-
wi i obrońcy praw dziecka. 

I pamiętajmy o sprzężeniu zwrotnym… 
czyli otrzymywaniu informacji  o działaniu  
w trakcie realizacji zadania. Wsłuchujmy się 
w przekazywane treści, ale nie pozwólmy by 
wywołały w nas niepokój. Niepokój jest wyni-
kiem braku wiedzy. A taką zawsze możecie od 
nas uzyskać. 

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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Kalendarium czerwiec 2012

4 czerwca
Spotkanie zespołu ds. DPS.

5 czerwca
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestni-
czyła w Konferencji Szkoleniowej dla Pielę-
gniarek „Problemy pielęgnacyjne pacjentów 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych” 
zorganizowanej przez OIPIP w Częstocho-
wie.

11 czerwca
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 
odbyła się Konferencja Edukacyjna „ Modelo-
wy program zdrowotny dotyczący profilakty-
ki wtórnej pacjentów po Ostrych Zespołach 
Wieńcowych. Przykład kompleksowego roz-
wiązania dla Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego”. Udział w konferencji wzięła Jadwi-
ga Zasuń, członek ORPiP.

11 czerwca
Spotkanie zespołu ds. DPS

12 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabe-
tologicznego

12 czerwca
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli OR-
PiP w Katowicach

13 czerwca
Posiedzenie Komisji Kształcenia

13 czerwca
Posiedzenie Prezydium ORPiP.

13 czerwca
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej OIPiP w Ka-
towicach.

13 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Dializacyjnego

14 czerwca
Posiedzenie Komisji Socjalnej

15 czerwca
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 w Rybniku odbyła się konferencja szko-
leniowa „Odpowiedzialność zawodowa i ety-
ka w pracy pielęgniarek i położnych”.

15 czerwca
IV Regionalna Konferencja „Zakażenia Szpi-
talne-Działajmy Razem” zorganizowana 
przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiolo-
gicznego. 

18 czerwca
Rada Społeczna SPSK nr 6 SUM w Kato-
wicach Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach im. Jana Pawła 
II, w której udział wzięła Przewodnicząca 
 Mariola Bartusek.

19 czerwca
W Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach 
Górnych odbyła się konferencja szkoleniowa 
„Odpowiedzialność zawodowa i etyka w pra-
cy pielęgniarek i położnych” 

19 czerwca
Rada Społeczna SPSK nr 1 SUM w Katowi-
cach im. prof. S. Szyszko, w której udział 
wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.

19 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pie-
lęgniarek i Położnych.

19 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Kardiologicznego.
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20 czerwca
W Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położ-
nych w Łaziskach Górnych odbyła się zorga-
nizowana Przez Zespół Ds. Domów Pomocy 
Społecznej Konferencja Naukowa ,,Choroba 
Alzheimera jako nieznana choroba wywołują-
ca lęk i niepokój’’. 

21 czerwca
Uroczyste otwarcie Banku Mleka Kobiecego 
przy Szpitalu w Rudzie Śl. Udział wzięła Anna 
Żerucha-Świnarew, członek Zespołu ds. 
położnych.

21 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Organizacji 
i Zarządzania

21 czerwca
Posiedzenie Komisji Etyki.

22 czerwca
W Ośrodku Kształcenia OIPIP Łaziskach Gór-
nych odbyła się zorganizowana przez  Zespół 
Ds. Opieki Długoterminowej Konferencja Na-
ukowa „Przyszłość Opieki Długoterminowej 
w Polsce”.

22 czerwca
Rada Społeczna SPSK nr 7 SUM w Katowi-
cach Górnośląskiego Centrum Medyczne-
go im. prof. Leszka Gieca, w której udział 
wzięła Wiceprzewodnicząca Czesława  
Brylak-Kozdraś.

22 czerwca
Uroczyste otwarcie basenu rehabilitacyjnego 
w SPZOZ GCR „Repty” w Tarnowskich Gó-
rach. Udział w uroczystości wzięła Wiceprze-
wodnicząca komisji Etyki Hanna Paszko

28 czerwca
W SPSK nr 6 SUM w Katowicach Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach im. Jana Pawła II odbyła się konferencja 
szkoleniowa „Odpowiedzialność zawodowa  
i etyka w pracy pielęgniarek i położnych”.

28 czerwca
W Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych odbyło się uroczyste wręczenie dy-
plomów Specjalistkom w dziedzinie pielę-
gniarstwa zachowawczego. 

25 czerwca
W Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych odbyło się spotkanie Kadry 
Zarządzającej w Pielęgniarstwie.

26 czerwca
W Szpitalu Rejonowym w Raciborzu odbyła 
się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzial-
ność zawodowa i etyka w pracy pielęgniarek 
i położnych”.

23 czerwca
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych

27 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa 
Operacyjnego. 

29 czerwca
W Katowicach odbyła się uroczystość z oka-
zji 55-lecia Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego w Polsce zorganizowana przez 
Zarząd Oddziału w Katowicach. W uroczy-
stości udział wzięła Przewodnicząca Mario-
la Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłow-
ski Czesława Brylak-Kozdraś, Małgorzata  
Maślanka, Anna Grelowska , Beata Ochocka.
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wyciąg z protokołu z posiedzenia
orPiP w Katowicach

w dniu 23 czerwca 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgnia-
rek ORPiP w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek ORPiP w Ka-
towicach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek ORPiP  
w Katowicach,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
położnej oraz wpisu do rejestru położnych 
ORPiP w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych ORPiP  
w Katowicach,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisów z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,

• powołania pełnomocnego przedstawiciela 
ORPiP w Katowicach,

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyj-
nego,

• druku Biuletynu Informacyjnego OIPiP w Ka-
towicach „Nasze Sprawy”,

• wynagrodzenia za materiały publikowane  
w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Katowi-
cach „Nasze Sprawy”,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach kursów  
w ramach kształcenia podyplomowego,

• przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pielę-
gniarek i położnych po przerwie dłuższej niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych członkom sa-

morządu,
• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomóg dla pielęgniarek i położ-

nych, które utraciły pracę z przyczyn doty-
czących zakładu pracy,

• zakupu manekinów do nauki konikopunkcji  
i odbarczenia odmy oraz zestawów szkolenio-
wych do wykonywania wkłuć doszpikowych,

• spłaty zaległych składek członkowskich,
• pokrycia kosztów udziału w IV Kongresie Na-

ukowo – Szkoleniowym Polskiego Towarzy-
stwa Leczenia Ran,

• przyznania środków budżetowych dla Zespo-
łu ds. pielęgniarstwa operacyjnego,

• sfinansowania kosztów uczestnictwa dwóch 
członków Zespołu ds. pielęgniarstwa dializa-
cyjnego w Krakowskich Dniach Dializoterapii,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP  
w dniu 23 maja 2012 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Prezydium 
ORPiP w dniu 15 czerwca 2012 roku.

sekretarz ORPiP - Bartosz Szczudłowski

wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium okręgowej rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

w dniu 13 czerwca 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpi-
su do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu 
wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony, 

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
położnej oraz wpisu do rejestru położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej oraz wpisu do 
rejestru położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu 
wykonywania zawodu położnej na czas nie-
określony,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, 

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisów z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,

• powołania pełnomocnego przedstawicie-
la Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach,

• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych,

• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
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Szymon Szemik 
mgr socjologii Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa ŚUM

Żywność typu GMo – czy nadciąga rewolucja?

XXI wiek jest epoką radykalnych, nieograniczonych przemian cywilizacyjnych  
i technologicznych. Na naszych oczach dokonuje się postęp naukowy, który 

stanowi podwaliny teraźniejszych oraz przyszłych kierunków działań społeczeństw. 

Przedstawicele wielu dziedzin naukowych, 
wykorzystując, dzięki wprowadzeniu wynalaz-
ku internetu  możliwość transgranicznej wspó-
łpracy, mają coraz większy wpływ na funkc-
jowanie praktycznie wszystkich sfer ludzkiej 
aktywności – przyczyniając się do organizowa-
nia „na nowo“ istniejącego ładu  społecznego. 
Owe przemiany, burzące utarte przyzwycza-
jenia, wzorce myślenia i podejście do rzeczy-
wistości, powodują liczne napięcia, u podstaw 
których często leżą oba-
wy  przed  ich skutkami. 
Znakomitym  przykładem 
dyscypliny naukowej, w 
obrębie której  realizuje 
się obecnie rozkwit idei 
i pomysłów odnośnie jej 
zastosowań, jest biotech-
nologia. Dzięki inżynierii genetycznej, która 
swój dynamiczny rozwój w ostatnim stuleciu 
zawdzięcza poznaniu struktury i funkcji DNA, 
otworzyły się perspektywy wytwarzania orga-
nizmów genetycznie modyfikowanych, zwanych 
także organizmami transgenicznymi, lub orga-
nizmami przekształconymi genetycznie. 

organizmem genetycznie zmodyfiko-
wanym może być na przykład pomidor  
z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, 
karp z genami człowieka, czy soja i ku-
kurydza z genami bakterii, które zabijają 
owady i uodparniają te rośliny na działa-
nie środków chwastobójczych. 

Czy wobec tego, w świetle powyższych 
faktów, możemy sobie bez skrępowania po-

wiedzieć, że nadciąga re-
wolucja w sposobie pro-
dukcji żywności? Aby 
udzielić odpowiedzi na 
to pytanie warto określić 
główne obszary zagrożeń  
i szans, dotyczących uprawy  
i spożywania pokarmu po-
chodzącego z upraw roślin 

transgenicznych, widziane z perspektywy prze-
ciwników oraz zwolenników biotechnologicznej 
ingerencji w naturę. 

Najbardziej rozpowszechnione obawy, do-
tyczące technologii upraw  roślin genetycz-

nie modyfikowanych, odnoszą się 
do  zagrożeń dla zdrowia i środowiska 
naturalnego oraz zgubnych  konse-
kwencji społeczno-ekonomicznych. 
Wśród  przeciwników GMO, głównie 
organizacji pozarządowych i naukow-
ców, nawiązała się duskusja o tym, 
które z  zagrożeń należy uznać za 
najistotniejsze. Ja w niniejszym arty-
kule zdecydowałem się skupić przede  
wszystkim  na zarysie problematyki 
potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, 
pozostałe aspekty traktując skrótowo. 

Antagoniści idei GMO zgodnie pod-
kreslają, że jednym z zasadniczych 
problemów, towarzyszących populary-
zacji upraw transgenicznych, jest nie-
dobór niezależnych badań nad ich bez-

Biotechnologia wykorzystuje pro-
cesy biologiczne na skalę przemy-
słową, koncentrując się zwłaszcza 
na zagadnieniu organizmów gene-
tycznie modyfikowanych GMO (Ge-
netically Modificated Organisms). 
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pieczeństwem dla zdrowia ludzkiego. Niemniej 
jednak niezależni badacze donoszą, iż ziarna 
zbóż, zawierających gen Bt (czyli np. kukury-
dza MON810 amerykańskiej firmy Monsanto), 
wykazują silnie toksyczne działanie na komór-
ki wątroby, nerek [4], trzustki (zmiany  w jej 

funkcjonowaniu, takie jak spadek produkcji 
głównego enzymu – alfa-mylazy) [5][6], jelita 
[7] i jąder [8] gryzoni (dotychczas nie przepro-
wadzono ekperymentów na ludziach). 

Wykazano, iż śla-
dowe ilości glyfosatu 
(herbicydu obecnego 
w środku chwasto-
bójczym Roundup, 
produkcji Monsanto, 
wykorzystywanym do 
oprysku upraw roślin 
transgenicznych) wywołują hamowanie proce-
su podziału komórek zarodka oraz uszkodzenie 
komórek łożyska, co może prowadzić do zabu-
rzeń rozrodu W raporcie z tych badań stwier-
dzono, że „Roundup w stężeniu, występującym 
w uprawach GMO, a nawet 800 razy mniej-
szym, jest w stanie zabijać komórki człowieka 
w bardzo krótkim czasie – 2 do 3 dni” [10].

Ciekawych wniosków dostarcza także eks-
peryment, który przeprowadził węgierski uczo-
ny Arpad Pusztai. Wykonał on operację prze-
niesienia genu lektyny z genomu przebiśniegu 
do ziemniaka, po to, aby wzmocnić jego od-
porność na mszyce i nicienie. Lektyna, sama w 
sobie nieszkodliwa dla ssaków, w ziemniakach 
genetycznie modyfikowanych spowodowała 
spowolnienie wzrostu szczurów doświadczal-
nych, jak również zmiany somatyczne, takie 
jak chociażby patologiczny rozrost śluzówki 
jelit [12]. Co więcej, w wyniku badań toksy-
kologicznych na zwierzętach karmionych poży-
wieniem z roślin transgenicznych zaobserwo-
wano zmianę wskaźników hematologicznych, 
biochemicznych i immunologicznych [13]. 

Dużym problemem jest też alergenność po-
żywienia pochodzącego z upraw roślin GM. W 
Stanach Zjednoczonych, w 2000 r, w atmos-
ferze skandalu, ujawniono przypadki aler-
gii na transgeniczną kukurydzę StarLink fir-
my Bayer, wykorzystywaną między innymi  

w przetwórstwie spożywczym. W cza-
sie dwóch miesięcy od wykrycia afe-
ry, amerykańskie zrzeszenia pro-
ducentów żywności przetworzonej 
(National Food Processors Association  
in Grocery Manufacturers of America) 
odnotowały ponad 90 - krotny wzrost 
liczebności zgłoszonych reakcji alergicz-
nych, które były związane ze spożyciem 
kukurydzy StarLink. 

Z kolei entuzjaści upowszechnienia 
upraw roślin genetycznie modyfikowa-
nych, czyli przedstawiciele nauk bio-
technologicznych oraz korporacje agro-
chemiczne, np. amerykańskie Monsanto 

i Pioneer, niemiecki BASF, czy szwajcarska 
Syngenta, dostrzegają dobroczynny wpływ 
przemian zachodzących w przemyśle rolno-
-spożywczym. Według zwolenników GMO, 

spożywanie pokarmu 
wytworzonego przy 
pomocy metod bio-
technologicznych nie 
wiąże się z najmniej-
szym nawet ryzykiem 
dla zdrowia ludzkiego 
– wręcz przeciwnie, 
podkreślają oni jego 

dobroczynny wpływ na funkcjonowanie orga-
nizmu człowieka. Żywność tego typu, dzięki 
restrykcyjnym zasadom produkcji oraz rygory-
stycznym testom  laboratoryjnym, będzie dużo 
zdrowsza oraz smaczniejsza od żywności tra-
dycyjnej. Nie powinna więc zawierać podwyż-
szonej ilości substancji szkodliwych, ani też 
toksyn, których występowanie mogłoby być 
efektem „ubocznym” manipulacji genetycz-
nych. Zastosowanie transgeniki w produkcji 
pożywienia daje nawet możliwość podniesienia 
zawartości niektórych składników, występują-
cych w żywności tradycyjnej w bardzo niewiel-
kich ilościach, co jest przyczyną ich niedobo-
rów w diecie, bardzo często prowadzących do 
poważnych schorzeń. Jako przykład może słu-
żyć tutaj wyprodukowanie odmiany ryżu bar-
dzo bogatej w łatwo przyswajalne formy żelaza 
i beta- karoten. W związku z tym, że ryż jest 
podstawą wyżywienia ludności zamieszkującej 
kraje azjatyckie, nękanej schorzeniami wyni-
kającymi z niedoboru soli mineralnych i wita-
min, technologia GMO powinna stać się bardzo 
cennym instrumentem do walki z niedożywie-
niem w tych rejonach świata[15].

Produkcja żywności w XXI wieku bę-
dzie w dużej mierze oparta na technologii 
genetycznych modyfikacji, której ekspan-
sja stała się możliwa dzięki intensywnemu 
rozwojowi biologii molekularnej, transge-
niki i inżynierii genetycznej. 
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Produkty spożywcze uzyskiwane me-
todami inżynierii genetycznej mogą stać 
się zatem źródłem cennych substancji 
odżywczych, wyjątkowo użytecznych 
dla zdrowia. Należą do nich między inny-
mi probiotyki (wyselekcjonowane szczepy 
żywych kultur bakterii mlekowych Lactoba-
cillus i pokrewnych rodzaju Bifidobacterium, 
wzmacniające jelitowy system odpornościo-
wy), prebiotyki (oligosacharozy niezbęd-
ne dla rozwoju  bakterii probiotycznych), 
błonnik pokarmowy (hemicelulozy, celuloza, 
pektyny, lignina oraz inne substancje, które 
nie ulegają rozkładowi przez ludzkie enzymy 
trawienne), niektóre sole mineralne, głównie 
wapnia, magnezu i żelaza, witaminy (przede 
wszystkim A, C i E), niektóre fotozwiązki (w 
tym fitoestrogeny i barwniki roślinne o dzia-
łaniu przeciwutleniającym), wielonasycone 
kwasy tłuszczowe (zwłaszcza cenne kwasy 
omega-3) [16]. 

Entuzjaści GMO, podkreślają ponadto, że 
spożywanie żywności genetycznie modyfi-
kowanej absolutnie nie wywołuje alergii, a 
na brak dowodów, dotyczących jej szkodli-
wego wpływu na zdrowie człowieka zwra-
ca uwagę Piotr Węgleński, polski biolog  

i genetyk, kierownik Zakładu Genetyki UW. 
Twierdzi on, że „nie ma żadnych dowodów na 
to, żeby żywność modyfikowana genetycznie 
komukolwiek zaszkodziła. Jedzą ją Amerykanie 
 od 15 lat, karmione jest nią bydło i drób i nic 
złego się nie dzieje”. Według niego technolo-
gia GMO nie powoduje więcej szkód dla zdro-
wia niż uprawy zwykłych roślin współczesnymi 
metodami, a niekiedy nawet mniej, natomiast 
„na świecie nie ma ani jednego poważnego 
naukowca, który by twierdził, że żywność ge-
netycznie modyfikowana jest szkodliwa dla 
zdrowia” [17].

Oczywiście kwestia potencjalnych skut-
ków produkcji, czy spożycia żywności mo-
dyfikowanej genetycznie nie ogranicza się 
wyłącznie do aspektu ryzyka zdrowotnego.  
Założyciele Międzynarodowej Koalicji dla 
Ochrony Wsi Polskiej z siedzibą w Stryszowie 
- Jadwiga Łopata (laureatka nagrody Gold-
mana – tzw. ekologicznego Nobla) oraz Bry-
tyjczyk Sir Julian Rose (rolnik ekologiczny, pi-
sarz, leśnik i działacz społeczny, doradca rządu 
Wielkiej Brytanii ds. rolnictwa) – alarmują, 
że wprowadzenie upraw roślin GM, opartych  
w dużej mierze na ogromnych latyfundiach, 
prowadzących produkcję na skalę przemysło-
wą, oznacza rozpad tradycyjnych, wiejskich 
społeczności lokalnych, bankructwo małych go-
spodarstw rolnych oraz degradację środowiska 
naturalnego. Natomiast zwolennicy opisywanej 
technologii upatrują w niej szansy  uporania 
się z problemem głodu w krajach trzeciego 
świata. Zdaniem tej grupy uprawa roślin GM 
jest tańsza, a przez to bardziej wydajna i bar-
dziej opłacalna niż uprawa roślin tradycyjnych. 

Podsumowując rozważania przedstawio-
ne w niniejszym artykule, możemy wyraźnie 
zaobserwować znaczącą rozbieżność opinii 
wśród grup społecznych,zaangażowanych w 

dyskusję na temat potencjalnych kon-
sekwencji uprawy oraz spożywania 
żywności modyfikowanej genetycznie. 
Odmienność poglądów dotyczy zarów-
no zagrożeń dla zdrowia człowieka, 
środowiska naturalnego, jak i skutków 
społeczno-ekonomicznych, związanych  
z zastosowaniem nowoczesnych metod 
inżynierii genetycznej w obszarze pro-
dukcji rolnej. Czy wobec tego, w kon-
tekście wyraźnego konfliktu pomiędzy 
przeciwnikami a zwolennikami GMO i 
braku jednego, dominującego poglą-
du, możemy sobie jasno powiedzieć, że 
nadciąga rewolucja w produkcji żyw-
ności? Ludzkości zawsze towarzyszył 
lęk przed zmianami, a jednak do tej 
pory nikomu nie udało się powstrzymać 
nieokiełznanej siły postępu technolo-

gicznego, w dzisiejszym świecie dodatkowo 
wzmocnionej poprzez zglobalizowany charak-
ter nauki. Idee, wiedza, rozprzestrzeniają się 
obecnie ponad granicami krajów i kontynen-
tów z niesłychaną szybkością, a możliwości 
ograniczenia ich siły sprawczej poprzez de-
cyzje polityczne i normy etyczne są bardzo 
ograniczone. Postęp zawsze się realizował. 
Jak będzie tym razem? Kwestię odpowiedzi na 
to pytanie pozostawiam otwartą.

Literatura u autora.
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Niedożywienie hospitalizowanych 
pacjentów i jego następstwa

Iwona woźniak  
mgr pielęgniarstwa, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczy-
niowej i Transplantacyjnej, SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM w Kato-
wicach, członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 

występujące niedożywienie chorych w każdym wieku jest problemem ogólnoświa-
towym i dotyczy głównie osób cierpiących na choroby przewlekłe. w Unii Europejskiej 
co czwarty pacjent przyjęty do szpitala wykazuje cechy niedożywienia. 

Niedożywienie jest skutkiem niedostoso-
wania podaży substancji odżywczych do ak-
tualnych potrzeb i możliwości metabolicznych 
chorego i / lub zaburzeń trawienia, wchłania-
nia pokarmu (1), diagnozowane zarówno u 
chorych leczonych w warunkach szpitalnych 
oraz  ambulatoryjnych. W Europie dotyczy po-
nad 2 milonów ludzi a dodatkowe nakłady na 
służbę zdrowia z tego powodu wynoszą ponad 
120 milionów Euro każdego roku.W domach 
opieki społecznej i opieki długoterminowej, ce-
chy niedożywienia stwierdono u co trzeciego 
mieszklańca tych instytucji (3-4,8-11). Koszty 
leczenia następstw niedożywienia w populacji 
Wielkiej Brytanii (około 58 mln osób) szacuje 
się na 7,5 mld funtów rocznie – jest to budżet 
równy budżetowi NFZ (12)

W dniu 6.10.2011 roku na Konferencji pt. 
Fight Against Malnutriton  przedstawiciele Par-
lamentu Europejskiego, Ministerstwa Zdrowia, 
Europejskiego Towarzystwa Żywienia Kliniczne-
go i Metabolizmu, Polskiego Towarzystwa Ży-
wienia Pozajelitowego i 
Dojelitowego, Europen 
Nutrition for Health Al-
liance ustalili cztery kie-
runki działania  w walce 
z niedożywieniem:

1. Wprowadzen ie 
rutynowej oceny stanu zdrowia odżywienia 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Zwiększenie świadomości społecznej.
3. Zapewnienie możliwości bezpłatnego le-

czenia.
4. Edukacja medyczna.
Każdy oddział jest zobowiązany do powo-

łania zespołu żywieniowego, złożonego z le-
karza, pielęgniarki, dietetyka i farmaceuty. 
Członkowie zespołów powinni ukończyć szko-
lenie, kursy z zakresu leczenia żywieniowego.

Zrozumienie poszczególnych mechanizmów 
prowadzących do rozwoju różnych form niedo-
żywienia ma zasadnicze znaczenie w jego roz-
poznawaniu i leczeniu.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje nie-

dożywienia:
1. niedożywienie typu marasmus (wy-

niszczenie z niedożywienia) – jest na-
stępstwem przewlekłego niepowikłanego 
głodzenia. Charakteryzuje się spadkiem 
masy ciała i innych wskaźników antropo-
metrycznych przy zachowaniu prawidło-
wych stężeń białka i albumin w surowicy, 
które obniżają się dopiero w krańcowym 
stadium niedożywienia.

2. niedożywienie typu kwashiorkor – wy-
stępuje u prawidłowo odżywionych lub 
otyłych chorych po dużym urazie, ope-
racji lub w czasie zakażenia, a więc w 
okresie nasilonego katabolizmu i niedo-
statecznego odżywiania oraz akumulacji 
wody i sodu u chorych otrzymujących 
dożylnie wyłącznie płyny krystaliczne 
(bez białka i energii). Charakteryzuje je 
spadek stężenia białek w surowicy,szcze-
gólnie albumin i innych białek o krótkim 
okresie półtrwania, oraz spadek odporno-

ści komórkowej.W bar-
dziej zaawansowanych 
stadiach występują 
zaburzenia gospodarki 
elektrolitowej i obrzęki. 
Jego rozpoznanie opie-
ra się głównie na wyni-

kach badań stężenia albumin w surowicy 
oraz zmniejszenie całkowitej liczby limfo-
cytów w krwi obwodowej.

3. niedożywienie typu mieszanego (biał-
kowo – kaloryczne) – charakteryzuje 
się spadkiem masy ciała, stężenia białek 
w surowicy i odporności komórkowej oraz 
zaburzeniami gospodarki wodno – elektro-
litowej.Występuje u hiperkatabolicznych 
chorych, którzy  nie otrzymują dostatecz-
nej ilości białka i substancji energetycz-
nych lub u chorych wyniszczonych z niedo-
żywienia po urazie lub operacji (12).

Na ocenę stanu odżywienia składa się kilka 
elementów: wywiad żywieniowy, badania an-
tropometryczne, badania biochemiczne, bada-
nia immunologiczne.

w Polsce od 1.01.2012 roku wprowa-
dzono obowiązek oceny stanu odży-
wienia hospitalizowanego pacjenta 
na każdym oddziale szpitalnym.
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Do pierwszych następstw niedoży-
wienia  należą: 

spadek masy ciała, osłabienie 
siły mięśniowej i sprawności psy-
chomotorycznej, upośledzenie 
odporności komórkowej i humo-
ralnej, niedokrwistość, spadek 
stężeń białek w surowicy, zabu-
rzenia wodno – elektrolitowe i 
osłabienie perystaltyki jelitowej. 

W układzie krążenia obserwuje się: 
spadek kurczliwości mięśnia ser-
cowego, zmniejszenie objętości 
wyrzutowej i minutowej oraz gor-
sze wykorzystanie tlenu,  

W układzie oddechowym: 
pogorszenie wentylacji z powo-
du zaniku mięśni oddechowych, 
spadek utlenienia krwi, hipoksję, 
niedodmę i skłonność do zapale-
nia płuc (12). 

Wraz z postępującym niedożywie-
niem dochodzi do wtórnych następstw: 
złe gojenie ran, rozejścia zespoleń 
przewodu pokarmowego, wytrzewie-
nia, wzrost częstości zakażeń, a w  
konsekwencji wydłużony czas pobytu w 
szpitalu, a nawet w niektórych przypad-
kach zgon pacjenta. Komi-
sja Ekspertów powołana 
przez Radę Europy zalicza 
do dodatkowych przyczyn 
niedożywienia chorych, 
głodzenie w czasie badań 
diagnostycznych, złą orga-
nizację żywienia w szpita-
lach.  

Niedożywienie pacjenta 
wypisanego ze szpitala po-
garsza rokowanie. Badania 
pokazały, że w ciągu od pół 
roku do 2 lat od wypisania 
ze szpitala śmiertelność 
wśród niedożywionych była 
czterokrotnie wyższa niż 
wśród chorych prawidłowo 
odżywionych (12).

Niestety niedożywienie 
często umyka uwadze ze-
społu leczącego (13).

Negatywny wpływ mają 
również złe warunki socjalno 
- ekonomiczne, ogranicze-
nia finansowe, samotność, 
fizjologiczne obniżenie wrażliwości senso-
rycznej, niepełnosprawność utrudniająca 
przygotowywanie posiłków, robienie za-
kupów.

Taniej i łatwiej jest zapobiegać następstwom zabu-
rzeń stanu odżywienia niż je leczyć.

Pracując w placówkach ochrony zdrowia powinni-
śmy znać podstawowe zasady leczenia żywieniowego, 
rodzaje i dawkowanie diet przemysłowych, formę po-
daży, umieć rozpoznać objawy niedożywienia, sposo-
by pomiaru tkanki tłuszczowej fałdomierzem, zasady 
przygotowania i uzupełnienia mieszanin odżywczych 
do żywienia, powikłań infekcyjnych dostępu żylnego, 
powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego i 

dojelitowego oraz umiejętnie dobrać dietę do wieku i 
choroby podstawowej, indywidualnych potrzeb chore-
go wynikajacych ze stanu klinicznego.
Literatura u autora.

Fałdomierz metalowy typu SH 5020 do pomiaru procentowe-
go udziału tkanki tluszczowej w całkowitej masie ciała.

Sposób pomiaru tkanki tłuszczowej fałdomierzem
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zachowania i postawy w zdrowiu
Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz….

J. Kochanowski 

Lidia Styrc 
 mgr socjologii  pielegniarka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3  Rybnik

 
zdrowie jest fundamentalną wartością każdego człowieka. Nie zawsze zdajemy so-

bie z tego sprawę. Nie doceniamy naszego zdrowia, dopóki nic nam nie dolega. Dopiero 
w obliczu choroby odczuwamy, jak ważne ono dla nas jest.

Najbardziej powszechna dziś i cytowana de-
finicja zdrowia jest opracowana przez Świato-
wą Organizację Zdrowia: „zdrowie to stan peł-
nego fizycznego, psychicznego i społecznego 
dobrostanu człowieka, a nie tylko brak choroby 
lub ułomności".

Bez względu na definicje, każdy człowiek 
pojmuje zdrowie w sposób bardzo subiektyw-
ny. Dla jednych zdrowiem może być brak bólu, 
dla innych brak cierpienia fizycznego lub psy-
chicznego. Myślę, że pojęcie zdrowia inaczej 
będzie pojmowane u ludzi młodych, inaczej u 
ludzi starszych; zróżnicowanie pojęcia zdrowia 
będzie też z pewnością uzależnione od płci.

Jak powiada J. Elinson, „niemożność wyko-
nywania roli społecznej robotnika czy studenta, 
małżonka czy rodzica, w następstwie przebytej 
choroby jest socjometryczną miarą poziomu 
zdrowia jednostki”.

Beata Tobiasz-Adamczyk zwraca uwagę, że 
współcześnie pojęcie zdrowia ulega rozszerze-
niu i może być rozumiane jako :

1- pojęcie przeciwstawne chorobie- „jestem 
zdrowy oznacza, że nie jestem chory”;

2- pojęcie to może wyrażać fizjologiczno- 
biologiczną charakterystykę zdrowia;

3- zdrowie oznacza stan pełnej równowagi 
fizycznej, psychicznej 
i społecznej- „jestem 
zdrowy, jeżeli czuję, 
że mogę robić to, co 
chcę”.

Analizując zdrowie jako 
dobrostan, można wskazać  jego wymiary:

Wymiar fizyczny - aktywność fizyczna, od-
powiednia dieta, samoopieka w zakresie zdro-
wia (w tym unikanie używek);

Wymiar społeczny - a więc odpowiednie re-
lacje z najbliższą rodziną, przyjaciółmi, aktyw-
ność w życiu publicznym, troska o środowisko;

Wymiar emocjonalny - umiejętności wyraża-
nia własnych uczuć, akceptacja pewnych ogra-
niczeń, umiejętność panowania nad emocjami, 
pokonywanie stresu;

Wymiar intelektualny - poczucie kreatywno-
ści, rozwijanie wiedzy, umiejętności;

Wymiar duchowy- spokój „ducha”, przyswo-
jenie pewnego systemu wartości, określające-
go cel życia;

Wymiar zawodowy- satysfakcja z pracy, in-
terakcje ze współpracownikami, satysfakcja z 
osiągnięć, równowaga między życiem zawodo-
wym a czasem wolnym.

Każdy człowiek, bez względu na wiek, płeć, 
kolor skóry, stan majątkowy, pochodzenie, wy-
kształcenie ma prawo do ochrony zdrowia. Wg 
definicji Światowej Organizacji Zdrowia zada-
niem ochrony zdrowia jest „zapobieganie cho-
robom, przedłużanie życia ludzkiego, poprawa 
stanu zdrowia psychicznego i fizycznego przez 
organizowanie społeczeństwa do walki o uzdro-
wienie otoczenia, walka z chorobami zakaźny-
mi, szerzenie oświaty sanitarnej w celu podnie-
sienia poziomu higieny oraz organizacja opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej dla wczesnego roz-
poznawania, zapobiegania i leczenia chorób”.

Wiek XX przyniósł zmiany w świadomo-
ści społeczeństw dotyczące zdrowia. Uznano 
przede wszystkim, że  zdrowie nie jest przywi-
lejem, ale prawem każdego człowieka. To dało 
swój wyraz w prawnych zapisach konstytucyj-
nych większości państw rozwiniętych. Obecnie 
to jedno z podstawowych praw człowieka.

Człowiek, który ma zapewniony dostęp do 
opieki zdrowotnej, żyje w spo-
łeczeństwie o wysokiej świado-
mości zdrowotnej, sam może 
wpływać w ogromnym stopniu 
na swoją kondycję zdrowotną, 
głównie poprzez wszelkie za-

chowania prozdrowotne.
Antonina Ostrowska zaznacza, że zachowa-

nia związane ze zdrowiem to inaczej zachowa-
nia prozdrowotne, a więc styl życia. Wyróżnia 
kilka elementów stylu życia, które mają wpływ 
na nasze zdrowie (lub jego pogorszenie) :

Sposób odżywiania - odpowiednie odży-
wianie ma ogromne znaczenie w profilaktyce 
wielu schorzeń, m.in. chorób układu krążenia, 
nowotworów, cukrzycy czy niedokrwistości. W 
pewnych środowiskach panuje „moda” na tzw. 
zdrowy styl odżywiania, gdzie jasno jest za-
znaczone, co jest zdrowe, a czego nie należy 

zdrowie poszczególnych 
jednostek zależy w dużej 
mierze od nich samych.
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spożywać. Składniki diety zależą też od kultury 
danej zbiorowości, czego przykładem są kuch-
nie narodowe czy regionalne. Również religia 
jest często wyznacznikiem stylu odżywiania. 

Palenie tytoniu - powszechnie dziś wiado-
mo, że palenie tytoniu ma niekorzystny wpływ 
na zdrowie człowieka. Jednak ludzie, świadomi 
tego w pełni, wciąż sięgają po tę używkę. Świa-
towa Organizacja Zdrowia uznała palenie tytoniu 
za czynnik najpoważniejszego ryzyka zdrowot-
nego oraz za przyczynę przedwczesnej umie-
ralności. Systematyczne zatruwanie organizmu 
tytoniem prowadzi do zaburzeń w funkcjonowa-
niu układu krążenia, oddechowego, nerwowego, 
pokarmowego i dokrewnego. Poza tym  palenie 
zmniejsza ogólną odporność organizmu. 

Picie alkoholu - w naszej kulturze alkohol 
zagościł na dobre w diecie. I o ile nie udowod-
niono wpływu nikłego spożycia alkoholu na 
zdrowie, to jego nadużywanie prowadzi do po-
ważnych konsekwencji zdrowotnych. Choroba 
alkoholowa, oprócz tego, że prowadzi do  utra-
ty krytycyzmu, uczuć wyższych, rozwoju agre-
sji, co już czyni człowieka osobą nie w pełni 
zdrową, to doprowadza ponadto do uszkodze-
nia wielu narządów wewnętrznych, tj. wątroby, 
nerek, trzustki czy serca.. 

Aktywność fizyczna - organizm człowieka 
jest przygotowany na aktywny styl życia. Choć 
współczesna cywilizacja wpływa niekorzystnie 
na aktywność człowieka, to na szczęście coraz 
częściej w naszej kulturze obserwujemy ak-
tywny styl życia ludności. Jeszcze do niedawna 
większość Polaków odpoczywała głównie przed 
telewizorem; ta tendencja się zmienia i obec-
nie coraz częściej aktywnie i rodzinnie odpo-
czywamy na świeżym powietrzu, Coraz więcej 
kobiet systematycznie uprawia aerobik, modny 
stał się też tzw. nordic walking . 

Badania kontrolne - systematyczne wyko-
nywanie badań kontrolnych sprzyja lepszemu 
zdrowiu o tyle, że wcześnie możemy wykryć 
choroby i we wczesnych stadiach je leczyć, co 
może zapewnić całkowity powrót do zdrowia. 
A. Ostrowska podaje, iż Polacy wykonują bada-
nia kontrolne raczej w ramach zachowań „me-
dycznych” niż jako zachowanie prozdrowotne. 
Autorka tłumaczy to przede wszystkim kryzy-
sem zaufania do medycyny oficjalnej i szuka-
niem nowych form poprawy zdrowia.

Sen - to naturalna i niezbędna forma odpo-
czynku człowieka. Sen jest bardzo ważny dla 
prawidłowego funkcjonowania ogólnego orga-
nizmu człowieka. Choć zapotrzebowanie na sen 
jest zróżnicowane i zależne od wieku, to każdy 
człowiek w ciągu doby potrzebuje przeciętnie 7 
godzin na sen. 

Życie seksualne - według najnowszych ba-
dań jest to element składający się na prozdro-
wotny styl życia. Wiele osób badanych, udane 
życie seksualne podaje jako warunek dobrego 
samopoczucia. Satysfakcjonujące życie seksu-

alne, stały partner,  systematyczne badania pro-
filaktyczne są warunkiem dla psychospołeczne-
go funkcjonowania i zachowania zdrowia.

Wsparcie społeczne - Zofia Kawczyńska- 
Butrym zaznacza, iż wsparcie spłeczne nie 
może być realizowane, jeśli pominiemy wspie-
ranie zdrowia. Nawet człowiek zdrowy powinien 
mieć sieć wsparcia w umocnieniu, utrzymaniu 
czy poprawie zdrowia. Wskazuje się na rodzi-
nę jako najbliższą instytucję wspierającą jed-
nostkę w zdrowiu, która przekazuje właściwe 
wzorce zachowań prozdrowotnych, uczy umie-
jętności dbania o zdrowie, motywuje do tych 
zachowań. Odpowiednie wsparcie jednostki po-
woduje, że redukowany jest stres, który często 
jest przyczyną zaburzeń psychosomatycznych.

Podsumowując rozważania o zachowaniach 
człowieka w zdrowiu, warto zastanowić się, 
co powoduje, że każdy z nas przejawia pew-
ne zachowania zdrowotne,  które jednak są 
zróżnicowane u poszczególnych jednostek. 
B. Tobiasz-Adamczyk podaje, iż wszelkie za-
chowania w zdrowiu są wyznaczane przez 3 ro-
dzaje czynników:

Czynniki poznawcze - są one związane z po-
ziomem wiedzy na temat związku określonego 
zachowania ze zdrowiem;

Czynniki emocjonalno-motywacyjne - czyli 
stan gotowości do podjęcia zachowań zdrowot-
nych;

Czynniki behawioralne - należą do nich za-
chowania zalecane i zachowania przeciwwska-
zane z punktu widzenia zdrowia.

Biorąc pod uwagę postawy wobec zdrowia, 
możemy w naszym społeczeństwie wyróżnić 
dwie podstawowe, najbardziej obserwowalne 
postawy wobec zdrowia:

postawa roszczeniowa- utrwalona w Polsce 
 w okresie socjalizmu; to przekonanie, że od-
powiedzialność za zdrowie jednostki spoczywa 
na instytucjach państwowych i systemie usług 
lekarskich. Niestety, ten typ postawy ciągle 
jeszcze dominuje wśród osób gorzej wykształ-
conych. Przejawem tej postawy jest tzw. „wy-
uczona bezradność”;

postawa autokreacyjna- to przekona-
nie, że sama jednostka jest odpowiedzialna za 
swój los, a więc i za poziom własnego zdrowia. 
Coraz częściej dominuje ona u osób młodych,  
kreatywnych.

Polityka zdrowotna kreowana poprzez 
różnego rodzaju programy  profilaktyczne 
promujące zdrowie, kształtują zachowania 
zdrowotne społeczeństwa. Niejednokrot-
nie przyczyniają się  do zmiany zachowań 
wobec zdrowia. a to wszystko po to aby 
uświadomić nam że to my jesteśmy naj-
bardziej odpowiedzialni za nasze zdrowie. 

Zatem:  Dbajmy o Siebie

Bibliografia u autora
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aNNa JENczUra 
 mgr położnictwa, CSK w Katowicach

opieka medyczna nad kobietą w okresie menopauzy

Klimakterium jest okresem przejściowym i nie uniknionym w życiu każdej kobiety.  
z punktu widzenia przemian hormonalnych dokonujących się w ciągu życia kobiety 
jest to okres rozpoczynający proces starzenia się, który średnio trwa od 2-8 lat. 

Jest okresem wpisanym w życie każdej ko-
biety; wybitnej aktorki, naukowca czy upra-
wiającej pole. Aktualnie ostatnia miesiączka 
(menopauza) wstępuje średnio w wieku około 
50 lat, na okres po menopauzie przypada 1/3 
okresu życia kobiety.

Ze względu na przebieg zmian hormonal-
nych klimakterium dzieli się na 3 okresy; pre-
menopauę, menopauzę oraz postmenopauzę. 
Zachodzące zmiany hormonalne następują 
stopniowo. W premenopauzie wzrasta stęże-
nie gonadotropin, a obniżeniu ulega wydzie-
lanie estrogenów, a cykle miesiączkowe są 
jednofazowe i bezowulacyjne. Powoli wygasa 
czynność lutealna jajnika i FSH, estradiolu, 
zanikają komórki ziarniste, co skutkuje zabu-
rzeniami, a następnie zanikiem miesiączkowa-
nia. Głównym źródłem estrogenów po okresie 
menopauzy jest obwodowa tkanka tłuszczowa,  
a jajniki wytwarzają wyłącznie testosteron.

W okresie tym występu-
ją liczne zaburzenia doty-
czące stanu somatyczne-
go, psychicznego, za które 
odpowiedzialny jest spadek 
estrogenów i starzejące się 
jajniki. Na początku występują nieregularne 
miesiączki, dołączają się stany depresyjne, 
obniżony nastrój, rozdrażnienie, brak chęci 
do działania, zmęczenie oraz objawy fizycz-
ne, kołatanie serca, zaburzenia snu, uderzenia 
gorąca, bóle głowy, napady potów. Następuje 
osłabienie zainteresowania życiem seksual-
nym wskutek spadku libido. Winą za ten stan 
obarcza się zmiany w błonie śluzowej pochwy 
oraz zmniejszeniem stężenia estrogenów i te-
stosteronu. Leczenie dolegliwości związanych  
z okresem przekwitania polega na uzupełnia-
niu brakujących hormonów poprzez stosowanie 
hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Terapia 
ta łagodzi, a nawet całkowicie znosi dolegliwo-
ści tego okresu, poprawiając jakość życia, przy-
wracając chęć do aktywnego działania. 

Kobiety w wieku menopauzalnym obcią-
żone są większym ryzykiem zapadalności na 
choroby sercowo-naczyniowe, w tym na za-
wał mięśnia sercowego, osteoporozę, zwiększa 

się także zapadalność na raka endometrium  
raka sutka, oraz ze względu na pojawiające się 
zaburzenia statyki miednicy mniejszej, może 
dochodzić do wypadania macicy i obniżenia 
ściany pochwy. Okres ten sprzyja również wy-
stępowaniu nadwagi i otyłości, co zdecydowa-
nie obniża samopoczucie kobiet.

Tak więc mimo iż klimakterium ma podło-
że fizjologiczne, okres ten niesie ze sobą wie-
le stanów patologicznych, dlatego konieczne 
stają się regularne wizyty u lekarza rodzinne-
go, ginekologa, rozmowy z położną, a przede 
wszystkim wdrożenie profilaktyki wyżej wy-
mienionych dolegliwości. 

Wygasanie funkcji gonad powoduje rozpo-
częcie szeregu procesów w każdym układzie 
organizmu kobiety. W tym okresie życia wy-
różnia się wiele postaci nieprawidłowych krwa-
wień z narządów rodnych. Zalicza się do nich: 
krwawienia międzymiesiączkowe (tzw. plamie-

nia), rzadkie miesiączkowa-
nie, częste miesiączkowa-
nie, przedłużone krwawienia 
miesiączkowe o różnym na-
sileniu. Etiologia nieprawi-
dłowych krwawień jest róż-

norodna i często są one problemem zarówno 
dla lekarza, jak i dla kobiety. Wśród przyczyn 
nieprawidłowych krwawień wymienia się: nie-
złośliwe guzy mięśnia macicy, niezłośliwe roz-
rosty błony śluzowej, polipy endometroidal-
ne, przerost endometrium, rak endometrium, 
rak szyjki macicy. Kobiece narządy płciowe są 
ponadto zasiedlane różnego rodzaju patoge-
nami. Do infekcji dochodzi wskutek zaburzeń 
w funkcjonowaniu naturalnych mechanizmów 
obronnych. Zmienia się kwasowość pochwy, 
gdyż w wieku okołomenopauzalnym obniżają-
cy się poziom estrogenów zaburza proces po-
wstawania kwasu mlekowego, zmieniając pH. 
Właściwości ochronne traci też warstwa na-
błonka płaskiego macicy, który na skutek ob-
niżającego się poziomu estrogenów staje się 
cieńszy, podatny na zakażenia i uszkodzenia, a 
postepujące rozciągnięcie mięśni nie zapewnia 
należytej bariery w postaci zamknięcia wejścia 
do pochwy. Ponadto stany zapalne szyjki maci-

wygasanie funkcji gonad  
powoduje rozpoczęcie szeregu  
procesów w każdym układzie  

organizmu kobiety
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cy wywoływane są przez drobnoustroje takie, 
jak: paciorkowce, gronkowce, grzyby, wirusy 
- głównie HPV- wirus brodawczaka ludzkiego, 
pałeczki okrężnicy.

Nowotwory narządów rodnych mogą mieć 
różne przyczyny powstania. Jedne z nich prze-
kazywane są w genach, inne są spowodowane 
nieprawidłowym etapem kancerogenezy.

W okresie klimakterium narządem szczegól-
nie narażonym na występowanie zmian patolo-
gicznych jest sutek. Występują w tym okresie 
w obrębie tego narządu zmiany mastopatyczne 
oraz nowotwory. Do przyczyn jego powstania 
oprócz czynników genetycznych i środowisko-
wych, zalicza się czynniki hormonalne. Pomoc-
ne dla medycyny jest odkrycie wrodzonych 
mutacji w genach BRCA 1 i BRCA 2, które po-
siada część populacji kobiet na świecie. Ta gru-
pa jest najbardziej narażona na rozwinięcie się 
tego nowotworu.

Inną dolegliwością tego okresu jest nie-
trzymanie moczu, które zostało zdefiniowane 
przez International Continence Socjety (ICS) 
w 2002 r. jako niekontrolowana utrata moczu. 
W związku ze złożoną etiopatogenezą nie-
trzymanie moczu powinno być potraktowane 
jako objaw, a nie jako jednostka chorobowa. 
Czynników predysponujących do wystąpienia 
nietrzymania moczu wśród kobiet jest bardzo 
wiele. Jednym z najważniej-
szych jest niski poziom stę-
żenia estrogenów w organi-
zmie, co powoduje szereg 
zmian w układzie moczowo 
- płciowym i prowadzi do 
upośledzenia funkcji trzy-
mania moczu. Schorzenia i dolegliwości układu 
moczowego obniżają jakość życia kobiety. Ze 
względu na różnorodną etiopatogenezę wyróż-
nia się: wysiłkowe nietrzymanie moczu, na-
glące nietrzymanie moczu, nietrzymanie mo-
czu z przepełnienia, odruchowe nietrzymanie 
moczu, nietrzymanie moczu związane z wadą 
wrodzoną, anatomiczną i nietrzymanie moczu 
związane z istnieniem przetok.

Często w okresie okołomenopauzalnym 
zauważa się zmiany dotyczące usytuowania 
narządu rodnego. Zaburzenia statyki narzą-
dów rodnych mogą być spowodowane uszko-
dzeniem, jak również niewydolnością aparatu 
podporowego i wieszadłowego, co jest zwią-
zane z odbytymi porodami drogą pochwową. 
Zaburzenia statyki narządów rodnych, rozumie 
się jako obniżenie narządów miednicy, które 
z kolei prowadzą do wysuwania się pochwy  
i/lub szyjki macicy. Ze względu na wieloaspek-
towość problemów występujących wśród ko-
biet w okresie klimakterium, opieka medyczna 
skierowana jest na działania profilaktyczne, 
lecznicze farmakologiczne i rehabilitacyjne. 

Badania profilaktyczne są podstawowym 
elementem opieki nad kobietą w okresie me-

nopauzalnym. Obejmują one badania bioche-
miczne, pomiar masy ciała, zestawione bada-
nie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne 
narządów rodnych, rozmaz cytologiczny, bada-
nie palpacyjne sutków wraz z mammografią. 
Hipoestrogenizm niekorzystnie wpływa na wie-
le układów w organizmie, o czym należy infor-
mować każdą kobietę w tym okresie życia.

Ochronne działanie estrogenów, które za-
nika w okresie przekwitania, przyczynia się 
do powstawania zmian miażdżycowych. Pro-
blem ten można skutecznie zwalczać poprzez 
codzienną aktywność fizyczną. Ruch pozwala 
zachować dobrą kondycję, wzmacniać mięśnie  
i skutecznie przyspieszyć spalanie kalorii. 

Kolejnym pożądanym zachowaniem w okre-
sie menopauzy jest przestrzeganie diety i re-
gularna kontrola masy ciała. Prawidłowe odży-
wianie polega na modyfikacji dotychczasowego 
jadłospisu, uwzględniając jakość produktów 
i ilość spożywanych posiłków. Dieta powinna 
być bogata w wapń, białko, sole mineralne, 
witaminy, warzywa i owoce. Ograniczenia ży-
wieniowe dotyczą ilości spożywanego alkoholu, 
tłuszczów zwierzęcych, cukrów prostych, soli 
kuchennej, mocnej kawy. Posiłki powinny być 
mniej obfite, lecz częściej spożywane w ciągu 
dnia. Znamienne dla okresu menopauzy są za-
burzenia odpoczynku nocnego. 

Od długości i jakości snu 
zależy samopoczucie, zdro-
wie psychiczne i stan zdrowia.  
U kobiet w okresie przekwi-
tania ważny jest spokojny 
sen, który powinien trwać 
dostatecznie długo w za-

leżności od indywidualnych potrzeb. W celu 
polepszenia jakości snu zaleca się wieczorny 
spacer i spożycie ciepłego napoju przed snem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pale-
nie papierosów i sposoby zerwania z nałogiem. 
Bardzo istotnym elementem opieki medycznej 
jest również udzielanie informacji na temat 
konieczności wykonywania badań profilaktycz-
nych i przesiewowych, przedstawienie sposo-
bów leczenia dolegliwości menopauzalnych, ich 
wad oraz zalet. Ponadto należy uświadamiać 
kobietom, że o trudnościach okresu menopau-
zy należy rozmawiać z najbliższymi przyja-
ciółmi i rodziną. Takie rozwiązanie korzystnie 
wpływa na lepsze zrozumienie przez bliskich 
obecnej sytuacji i najczęściej daje wsparcie 
psychiczne. Warto, by każda kobieta znalazła 
w ciągu każdego dnia czas tylko dla siebie, wy-
konując takie zadania, które sprawiają jej wie-
le radości i spokoju.

Opisane działania mają służyć zwiększaniu 
własnej wartości, atrakcyjności, utrzymaniu 
życia seksualnego i rodzinnego, co w konse-
kwencji przekłada się poprawę zdrowia fizycz-
nego i psychicznego kobiety. 
Literatura u autora

w Polsce najczęstszym scho-
rzeniem nowotworowym i zło-
śliwym u kobiet jest rak piersi, 

gdzie ryzyko zapadalności wzra-
sta w piątej dekadzie życia. 
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IV KONFERENCJA
 „ZAKAŻENIA  SZPITALNE  - DZIAŁAJMY RAZEM”

Jak co roku w czerwcu, zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego działający od 
wielu lat w ramach oIPiP w Katowicach gościł pielęgniarki i położne województwa ślą-
skiego na cyklicznej konferencji naukowo - szkoleniowej. Patronat nad Konferencją objęli  
dr Mariola bartusek Przewodnicząca orPiP w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa  
Epidemiologicznego. 

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in Państwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Grzegorz Hudzik, 
przedstawiciel wojewody, pracownicy wojewódzkiej i powia-
towych stacji sanitarno-epidemiologicznych,Prezes Polskiego 
Towarzystwa Podologicznego.

 Dyrektor Wydziału Nad-
zoru Nad Systemem Opie-
ki Zdrowotnej dr Ireneusz 
Ryszkiel przekazał list Wo-
jewody Śląskiego z gratu-
lacjami i wyrazami uznania 
dla Zespołu i Konsultanta 
Mirosławy Malary za efek-
tywne działania związane 
z propagowaniem jakości 
opieki w obszarze bezpie-
czeństwa epidemiologiczne-
go pacjentów i personelu placówek medycznych. Na wstępie 
głos zabrała Beata Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego  podkreślając, iż za-
każenia szpitalne są jednym z najpoważniejszych problemów 
zdrowia publicznego, a dawny XIX - wieczny „hospitalizm”, 
odpowiada współcześnie za 5 - 10% powikłań infekcyjnych  
w samych tylko krajach rozwiniętych. Przypomniała, że nie-
zmiennie od lat najważniejszą procedurą zapobiegania zaka-
żeniom szpitalnym jest higiena rąk personelu medycznego, 
ale także pacjentów, osób odwiedzających oraz pozostałych 
grup zawodowych zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia. 
Nie zabrakło więc wykładu o problemach higieny rąk widzia-
nych nie tylko z perspektywy pielęgniarki i położnej.

Dr Grzegorz Ziółkowski honorowy członek PSPE wielki 
sympatyk pielęgniarek i położnych epidemiolog, specjalista  
mikrobiologii klinicznej, wykładowca w Wyższej   Szkole  Me-
dycznej w Sosnowcu, przedstawił interesujący wykład „Anty-
biotykoterapia wyzwaniem współczesnej epidemiologii szpi-

talnej”. Kolejne wystąpienia 
prelegentów Doroty Paruzel, 
Iwony Kowalskiej, Anny 
Dyl, Katarzyny Skibińskiej, 
 Małgorzaty Pytel, Rity  
Pawletko,  Justyny Kapuściok 
dotyczyły szkodliwych czynni-
ków biologicznych, zagrożeń 
w pracy personelu medyczne-
go, antyseptyki, profilaktyki  
i leczenia  ran przewlekłych.  
W Europie dużo się dzieje 

w zakresie profilaktyki i leczenia ran. W naszym kraju mało 
jest specjalistycznych ośrodków, w których pacjenci mogliby 
otrzymać fachową pomoc. Dobrej rady poszukują wtedy u pie-
lęgniarek i położnych. Pielęgniarki epidemiologiczne  śląskich 

szpitali dzieliły się swoimi do-
świadczeniami i obserwacjami w 
zapobieganiu gruźlicy, zakażeń 
laseczką rzekomobłoniastego 
zapalenia jelit oraz wskazaniami 
do izolacji pacjentów stwarza-
jących zagrożenie przeniesienia 
zakażenia na innych chorych. 
W przerwie wykładów uczestni-
cy mieli okazję zapoznania się  
z ofertą firm medycznych spon-
sorujących nasze przedsięwzię-
cie. Na zakończenie rozloso-
wano drobne upominki wśród 
uczestników konferencji. Ser-
decznie dziękuję wykładowcom  
i koleżankom z Zespołu ds. pie-
lęgniarstwa epidemiologiczne-
go za ogromne zaangażowanie   
w przygotowaniu konferencji.

Mam nadzieję, iż nasze na-

ukowe spotkania na trwałe za-
jęły  miejsce w szkoleniach 
organizowanych przez OIPiP  
w Katowicach  dlatego już dzi-
siaj zapraszam  na kolejne spo-
tkanie, mały jubileusz V edycję 
Konferencji. Dzielimy się chętnie 
naszą specjalistyczną wiedzą  
i wiemy, że jest z powodzeniem 
wykorzystywana w praktyce, 
dlatego tak przekonująco brzmi 
hasło naszych konferencji… 
działajmy razem!           

Przewodnicząca Zespołu  
ds. Pielęgniarstwa Epi-

demiologicznego
Anna Dyl



Reportaż z I edycji kursu języka migowego organizowanego przez OIPiP w Katowicach

Świat ciszy

Jest ich około 900 tysięcy, wśród nich są Głusi. Są obywatelami pol-
skimi, a mają wrażenie jakby cały czas znajdowali się w obcym kraju, 
gdzie nie znają języka. wydają się przez to zagubieni, dziwni, inni – a przecież są  
u siebie. Głusi, niesłyszący, niedosłyszący – od 1 kwietnia 2012 mają szansę na to, by 
wreszcie ich w pełni dostrzeżono, usłyszano, zaakceptowano.

Zaczęło się od pasji Lidii Kulawik, pielę-
gniarki zafascynowanej światem ciszy, środo-
wiskiem ludzi niesłyszących. Kończąc kolejne 
stopnie kursów języka migowego zdała sobie 
sprawę z tego, jak bardzo potrzebni są łączni-
cy, tłumacze, którzy pomogą w porozumieniu 
pozornie dwóch różnych światów. 

Lidia Kulawik: Żyjemy obok siebie i do-
brze żebyśmy więcej o sobie wiedzieli. Integra-
cja jest ważnym elementem naszych czasów. 
Język migowy to pierwszy wyróżnik kulturo-
wy,  jest spójnikiem wszystkich przedsięwzięć 
i spełnia swoją rolę bardziej niż można się tego 
spodziewać. Ucząc się podstaw języka migo-
wego niwelujemy bariery komunikacyjne i co 
najważniejsze eliminujemy sytuacje podobne 
do tej, gdy niesłyszący mąż mojej znajomej 
czekał w przychodni od go-
dziny ósmej do szesnastej. 
Od tej pory z obawy przed 
powtórką, do lekarza chodzi 
z żoną. Podejmując naukę 
migania, tak niewiele daje-
my z siebie, a tak dużo dobrego robimy dla 
niesłyszących. Wyciągamy rękę do nich, do-
strzegamy ich potrzeby, otwieramy się na ich 
dysfunkcję, dostosowujemy się do ich potrzeb.

Pomysł kursu języka migowego pochwyciła 
Przewodnicząca Okręgowej rady Pielęgniarek i 
Położnych, dr Mariola Bartusek. Wraz z Lidią 
Kulawik opracowały program kursu języka mi-
gowego dla pielęgniarek i położnych. 

Mariola bartusek: Celem kursu było przy-
gotowanie pielęgniarek i położnych do komu-
nikacji w języku migowym,  w stopniu podsta-
wowym, z pacjentem zdrowym i chorym, w 
przychodni, szpitalu  i w środowisku zamiesz-
kania. 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie 
ustawa o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, która nakłada na szpitale, 
przychodnie i urzędy administracji publicznej, 
zapewnienie osobie niesłyszącej pomocy pra-
cownika znającego język migowy lub zapew-
nienie tłumacza. Ale nie patrzmy na to poprzez 
pryzmat obowiązku ustawowego, priorytetem  
przecież jest  zapewnienie jak najlepszej ja-

kości usług oraz poczucie bezpieczeństwa  pa-
cjentów niesłyszących, a to właśnie daje kon-
takt z osobami, które ich zrozumieją, które 
potrafią przełamać bariery komunikacyjne. 

W czerwcu  w Ośrodku Szkoleniowym OIPiP 
w Łaziskach Górnych rozpoczęły się zajęcia 
kursu dokształcającego dla pielęgniarek i po-
łożnych pt „Podstawy komunikacji z pacjen-
tem niesłyszącym”. Był to pierwszy taki kurs 
organizowany przez samorząd zawodowy pie-
lęgniarek i położnych. Paradoksalnie, wkra-
czając w świat ciszy – grupa biorąca udział w 
kursie była... najgłośniejsza. I radosna – bo 
śmiech rozbrzmiewał podczas zajęć dość czę-
sto. To zasługa Mirosława Koperwasa, certyfi-
kowanego wykładowcy języka migowego. Jego 
doświadczenie zawodowe – jest m.in. tłuma-

czem języka migowe-
go, biegłym sądowym, 
tłumaczem programów 
telewizyjnych, nauczy-
cielem – podpowiedziało 
mu jak najlepiej dotrzeć 
do pielęgniarek i położ-

nych, jak przełożyć na język migowy wyraże-
nia i zwroty z codziennej pielęgniarskiej prak-
tyki tak, by zostały łatwo przyswojone przez 
uczestniczki kursu.

Mirosław Koperwas: Trzeba mieć pew-
ne zadatki, wyobraźnię, nazwijmy to. przeło-
żenie na ręce, by umieć  wszystko pokazać. 
Ale nie tylko, trzeba dobrze wiedzieć co chce 
się pokazać… Pielęgniarka wie co to jest we-
nflon,  ale w szpitalu dobrze jest gdy  ma w 
ręce ten przyrząd i pokazuje co będzie z nim 
robić, wtedy wszystko staje się jasne. To działa 
na zasadzie rekwizytu, pokazu, tak też będzie 
łatwiej dla pielęgniarki.  Migamy  konkretną 
czynność, starając się ją pokazać, wskazać np. 
miejsce wykonywania operacji czy zabiegu, 
np. usunięcie pieprzyka. A jak to przekazać? 
Wykładowca, czy tłumacz intuicyjnie wyczu-
wa jaki jest poziom wiedzy osoby, do której 
miga, i dostosowuje się do tej sytuacji. Używa 
się nawet … pantomimy. W języku fonicznym 
dostosowujemy się słownictwem, zwrotami do 
osoby z którą rozmawiamy, i tak samo jest w 

Podejmując naukę migania,
 tak niewiele dajemy z siebie,
 a tak dużo dobrego robimy 

dla niesłyszących



świecie ciszy. Ważna jest więc… po pierwsze – wyobraźnia, po drugie – 
sprawność manualna. Po trzecie – konsekwencja. Nie wolno się podda-
wać. Jeżeli pielęgniarka nie będzie umiała pokazać – to potrzebna jest 
kartka, ołówek, długopis -  może zawsze napisać, narysować, przekazać 
tak, by niesłyszący pacjent zrozumiał. Pielęgniarka nie powinna wstydzić 
się swojej mowy ciała, nie powinna wstydzić się swoich gestów, mimiki, 
powinna użyć każdej formy i metody na wytłumaczenie swoich czynności 
niesłyszącemu pacjentowi. To przecież nie musi być „klasyczny” język 
migowy, to może być pantomima, gra. I tu liczy się inwencja – przekaz 
może być połączeniem  rysunku, mimiki, gestów, i – języka migowego. 

Kurs języka migowego uczy jak przełamywać bariery, jak przezwycię-
żać zakłopotanie. Nauka „migania” otwiera ludzi, uczy wyrażania się za 
pomocą gestów, mimiki, mowy ciała, uczy też...szczerości. Bo przekaz 
musi być wiarygodny. Ale „miganie” to nie zabawa, to system kilkuset 
znaków, które mają ściśle określone znaczenia. A pomyłki w rzeczywi-
stości szpitalnej mogą mieć duże znaczenie. I tu mogą pojawiać się trud-
ności...

Lidia Kulawik: Trudności? Tak jak z nauką każdego języka obce-
go, trzeba ćwiczyć. Myślę, że każdy ma swoją piętę Achillesową i ma 
trudności z zapamiętaniem jakiegoś znaku. W komunikacji z pacjentem 
niesłyszącym bardzo ważna jest mimika, być może nie każdy potrafi tak 
od razu przekazywać informacje „mową twarzy”, ale wszystkiego można 
się nauczyć. Osoby niesłyszące są bardzo spostrzegawcze i bardzo szybo 
„wyłapują” niespójność komunikatu miganego z mimiką twarzy.

Mirosław Koperwas: Po to są właśnie kursy języka migowego – by 
nauczyć pielęgniarkę reagowania, kontaktowania się z pacjentem nie-
słyszącym, by wiedzieć co robić i jak postępować z pacjentem niesły-
szącym. Dobrze poprowadzony kurs języka migowego powinien być po-
prowadzony  przez wykładowcę, który nie tylko nauczy podstaw tego 
języka, ale będzie także wyjaśniał co robić w danej sytuacji. Poprzez pry-
zmat swojego doświadczenia, poprzez pracę  z osobami niesłyszącymi 
doświadczony wykładowca wie jak postępować np. w sytuacji wypadku 
(drogowego), w sytuacjach stresujących, nagłych.  Dobrze jest, gdy taki 
wykładowca jest tłumaczem, jego zawodowe doświadczenia mogą wiele 
wnieść, jest w stanie pomóc, doradzić pielęgniarkom, które w różnych 
przecież sytuacjach stykają się z niesłyszącymi pacjentami.

Jednak...początkiem nauki języka migowego powinno być głębokie 
przekonanie, że...warto. I trzeba. Bo nie może być  to jedynie nakaz wy-
nikający z ustawy, poparty poleceniem służbowym – ale chęć podniesienia 
kwalifikacji poprzez nabycie unikalnej przecież umiejętności.

Mirosław Koperwas: 1 kwietnia br weszła w życie ustawa o języku 
migowym, w  związku z powyższym, ci którzy mogą pomóc, ci którzy zna-
ją ustawę i chcą być profesjonalistami, ci którzy są empatyczni – zrobią 
wszystko aby pomóc pacjentowi niesłyszącemu. Kiedyś  osoba niesłyszą-
ca, czy to w szpitalu czy w przychodni ( oprócz sądu i policji) musiała sama 
znaleźć dla siebie tłumacza.  Wiadomo, że zdarzają się sytuacje, gdy liczy 
się czas, a tłumaczy nie było. W chwili wejścia w życie ustawy instytucja 
ma obowiązek posiadać w swoich szeregach osobę przeszkolone w języku 
migowym, powiedzmy – będące tłumaczami języka migowego. Najlepiej 
– zawodowego tłumacza, ale jak wiemy, takich tłumaczy zawodowych wo-
jewództwo śląskie ma...5.  W tej części Śląska  ( Zabrze)  jest  tylko jeden 
biegły sądowy – tłumacz języka migowego. Dwóch jest w Bielsku, po jed-
nym w Wodzisławiu, Raciborzu, Częstochowie. W takiej sytuacji osoby po 
kursach języka migowego, najlepiej po stopniu drugim, trzecim – pełnią 
rolę tłumaczy, z  braku tłumaczy zawodowych – profesjonalistów. W szpi-
talu jeden zatrudniony tłumacz nie rozwiąże problemu….Dlatego właśnie 
trzeba przeszkolić jak największą ilość pielęgniarek, położnych – by na 
każdej zmianie była przynajmniej jedna taka osoba. 



Warto spojrzeć na ten problem z perspektywy niesłyszących pacjen-
tów, kwietniowa ustawa daje im coś więcej niż nadzieję na poprawę sy-
tuacji. Na ustawę czekali niemal 10 lat i mają swoje oczekiwania...

Lidia Kulawik: Przede wszystkim oczekują akceptacji. Dostrzeżenia 
ich potrzeb i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, pacjent musi wie-
dzieć, że pielęgniarka zapewnia mu wsparcie. Oczekują empatii, cier-
pliwości, zrozumienia i znajomości różnych metod komunikowania się. 
Od pracowników medycznych chcą uzyskać przydatną wiedzę i umie-
jętności zależne od stopnia niepełnosprawności i ich sytuacji życiowej. 
Najważniejsze jednak znaczenie ma szybkość nawiązania porozumienia  
w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Język migowy może mieć zastosowanie nie tylko w sferze zawodowej...

Mirosław Koperwas: Wiem z doświadczenia, że podczas kursów już 
po pierwszych lekcjach 80% uczestników otwiera oczy ze zdumienia, 
bo nigdy nie przypuszczały, ze język migowy wygląda w ten sposób, że 
można się go nauczyć, i że można go używać nie tylko w stosunku do 
życia zawodowego. Także w sferze prywatnej. Problemy lateralne… pro-
sty przekaz. skręć w lewo, to – może będę tu szowinistą, ale to właśnie 
panie  mają najczęściej tę tendencję, albo skręcają w … prawo, albo 
zdezorientowane pojadą prosto. Po kursie języka migowego u większo-
ści  słuchaczek ten problem znika. W sferze prywatnej są sytuacje gdy 
można wykorzystać umiejętności nabyte na kursie języka migowego. Są 
sytuacje, gdy trzeba zachować ciszę. w czytelniach, w kościele,  a nie 
zawsze można mówić szeptem – w takich sytuacjach możemy nie tylko 
skorzystać z języka migowego, ale także i upowszechnić go. Rozpropa-
gować. Pomóc niesłyszącym, stać się bardziej empatycznym, a co za tym 
idzie – być bardziej profesjonalnym. 

Kurs w Łaziskach trwał 90 godzin, zakończył się egzaminem oceniającym umie-
jętności porozumiewania się językiem migowym w stopniu elementarnym. O jego 
skuteczności uczestniczki przekonają się podczas pierwszego kontaktu z pacjen-
tem niesłyszącym. Ale kurs jest już sukcesem – 17 osób z grupy , która zakończyła 
zajęcia 30 czerwca  zadeklarowało już chęć dalszej nauki języka migowego, i  do-
skonalenia swoich świeżo nabytych umiejętności na kolejnych stopniach kształ-
cenia. Kolejna edycja kursu rusza w Ośrodku w Łaziskach Górnych  na początku 
sierpnia .

       barbara Lemanik

od 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku 
migowym i innych środkach komunikowa-
nia się. Ustawa ma na celu zagwaranto-
wanie dla osoby głuchej i słabosłyszącej 
komunikacji w Polskim Języku Migowym 
(PJM), Systemie Językowo - Migowym 
(SJM) lub w Systemie Komunikacji osób 
Głuchoniewidomych (SKoGN). Ustawa 
dotyczy organów administracji publicz-
nej: rządowej i samorządowej, jednostek 
systemu: szpitalne oddziały ratunkowe, 

zespoły ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, 
jednostek Policji, Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jed-
nostek ochotniczych działających w tych obszarach. Dzięki 
nowej ustawie osoba niesłysząca, słabosłysząca lub głucho-
niewidoma może nareszcie załatwić swoje sprawy np. wyrobić 
dowód osobisty czy skorzystać z usług lekarza. Do tej pory nie 
było to regulowane, od 1 kwietnia br. podmioty wymienione w 
ustawie mają obowiązek obsługi osób niesłyszących. 
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PRAWNIK WYJAŚNIA

bartłomiej rupik mgr na kierunku prawo, specjalista ds. 
prawnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

SKŁaDKI czŁoNKowSKIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  
z 2011r. Nr 174, poz. 1038), pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny są zobowiązani do  
regularnego opłacania składki członkowskiej na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych, której są członkami. Na marginesie podkreślić należy, iż przynależność pielęgniarek/pielę-
gniarzy/położnych do samorządu pielęgniarek i położnych jest obowiązkowa (art. 2 ust. 3 ustawy  
o samorządzie pielęgniarek i położnych).

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich, w tym w szczególności wysokość  mie-
sięcznej składki członkowskiej, reguluje podjęta na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych, Uchwała nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 
2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której 
członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.
Miesięczna składka członkowska wynosi odpowiednio:

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pie-
lęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;

2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogła-

szanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego (w 2012 
roku składka wynosi 37,70 zł) w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położ-
nej w ramach  działalności  gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, 
a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w 
pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek 
i położnych.
W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z:
1) zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na 

podstawie stosunku służbowego oraz
2) emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,
składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki 

jest wyższa. 
W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej – prowadzenia indy-

widualnej bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego  źródła takiego jak:
1)  zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na 

podstawie stosunku służbowego lub
2)  emerytura, renta lub świadczenie przedemerytalnego,
składka członkowska powinna być naliczana w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał 
poprzedniego roku kalendarzowego, chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła byłaby 
wyższa. 

W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż jednego 
pracodawcy, wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego miesięcznego wynagro-
dzenia zasadniczego.

Składki członkowskie opłaca się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za mie-
siąc poprzedni. Składki członkowskie należy przekazywać na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w Banku ING BSK O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734, 
a przypadku posiadania indywidualnego konta składkowego na to konto. 
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z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki/pielęgniarze/położne/położni: 
1) bezrobotni/e, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, 
2) przebywający na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny, 
3) którzy zaprzestali  wykonywania  zawodu  i  złożyły  wniosek  odnośnie  zaprzestania wykony-

wania zawodu.
Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nieopłacone w terminie 
składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji.

Najczęściej zadawane pytania związane z opłacaniem składek członkowskich na okręgową 
Izbę?

1. Jestem na emeryturze, rencie lub świadczeniach przedemerytalnych, czy muszę opłacać 
składki członkowskie.
Przejście na emeryturę, rentę czy świadczenia przedemerytalne nie zwalnia z opłacania składek 
członkowskich na rzecz samorządu. Zmienia się jedynie wysokość składki członkowskiej na 0,5% 
miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego. 
W przypadku, gdy nie wykonuje się zawodu i nie chce się opłacać składek członkowskich, należy 
złożyć w Dziale Rejestru OIPiP w Katowicach wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu i sto-
sowna adnotacja urzędowa zostanie wpisana  w zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu. 

2. wyjeżdżam do pracy zagranicę, czy muszę opłacać składki członkowskie?
Wyjazd do pracy zagranicę sam z siebie nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich. W 
przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i 
położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu. 
W takiej sytuacji, wnioskodawca traci status członka samorządu pielęgniarek i położnych, a co za tym 
idzie jest zwolniona z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Nie wykonuję zawodu, czy muszę opłacać składki członkowskie?
Nie wykonywanie zawodu samo z siebie nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkow-

skich.W przypadku nie wykonywania zawodu, aby być zwolnionym z opłacania składek członkow-
skich na rzecz samorządu, należy dokonać jednej z następujących czynności:
a) zarejestrować się w urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej lub
b) złożyć w Dziale Rejestru OIPiP w Katowicach wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu i stosowna 

adnotacja urzędowa zostanie dokonana w zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu.
4. wykonuję zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, składkę członkowską w ja-

kiej wysokości muszę opłacać?
W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej, miesięczną 

składkę należy obliczać na podstawie 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsię-
biorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku 
kalendarzowego.

5. Jestem zatrudniona/y na stanowisku innym niż pielęgniarka/pielęgniarz/położna/po-
łożny, lecz wykonuję zawód w świetle ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w 
jakiej wysokości powinnam/powinienem opłacać składkę członkowską? 

W przypadku zatrudnienia na stanowisku innym niż pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny, 
miesięczną składkę należy obliczać na podstawie 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał po-
przedniego roku kalendarzowego.

6. regularnie opłacam składkę członkowską, lecz nie wykonuję zawodu, czy to oznacza, że 
nie mam przerwy w wykonywaniu zawodu?

Przerwa w wykonywaniu zawodu jest całkowicie niezależna od opłacania składek członkowskich, 
a co za tym idzie opłacanie składek członkowskich nie skutkuje brakiem przerwy w wykonywaniu 
zawodu.  

7. Jakie korzyści mam z opłacania składek członkowskich?
Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie opłacający składki 

członkowskie na rzecz samorządu mają prawo korzystać ze świadczeń z funduszu samopomoco-
wego, takich jak:

zapomogi losowe, zapomogi pośmiertne,
kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach lub refundacja kosztów kształcenia u innego 
organizatora kształcenia,
leczenie sanatoryjne,
pożyczki socjalne,
pożyczki dla studiujących odpłatnie,
pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
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   Pielęgniarki dla społeczeństwa lokalnego 

Krystyna Klimaszewska 
mgr pedagogiki socjalnej, specjalista organizacji i zarządzania, Przewodni-

cząca  PTP KT w Raciborzu, Przewodnicząca zespołu d.s. Organizacji  
i Zarządzania przy OIPiP w Katowicach, Szpital Rejonowy w Raciborzu    

zdrowie człowieka wiąże się przede wszystkim z jego świadomą i aktywną posta-
wą wobec zdrowia. choroby cywilizacyjne stają coraz bardziej powszechne i doty-
kają nie tylko ludzi starszych, ale i dzieci. warunkiem skuteczności nabywania przez 
młodych ludzi właściwych postaw, umiejętności jest edukacja zdrowotna, trakto-
wana jako proces wychowawczy. większość zaburzeń i chorób cywilizacyjnych jest 
efektem wadliwego stylu życia i niedostatku stosowania nawyków prozdrowotnych. 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu po 

raz ósmy podjęło działania promujące zdrowy 
styl życia  na rzecz lokalnego środowiska.  

VIII Raciborskie dni Promocji Zdrowia trwa-
ły od 22 do 25 maja 2012r  a skierowane były 
dla mieszkańców gminy Racibórz. Ideą przed-
sięwzięcia było rozpoznanie we wczesnym sta-
dium rozwoju chorób cywilizacyjnych i nowo-
tworowych. 

  Oferta tegoroczna dotyczyła badań dia-
gnostycznych i laboratoryjnych w zakresie 
przeciwdziałania;

▪ Nowotworom  skóry - diagnozowanie zna-
mian skórnych 

▪ Chorobom układu krążenia - uwzględ-
nienie otyłości i cukrzycy jako czynnika 
prowadzącego do chorób cywilizacyjnych  
i społecznych 

▪ Nowotworom  piersi, płuc 
▪ Nowotworom  układu trawienia 
▪ Nowotworom prostaty oraz problemom  nie-

trzymania moczu wśród mężczyzn i kobiet.   
Koszty badań profilaktycznych, zabiegów, 

leczenia chorób nowotworowych, rehabilitacji, 
leków oraz opieki psychologicznej i paliatywnej 
w wielu przypadkach przekraczają możliwości 
finansowe społeczeństwa. My daliśmy moż-
liwość mieszkańcom zbadania swego stanu 
zdrowia, ale również wskazywaliśmy metody 
podtrzymywania i dbania o zdrowie jak o naj-
większą wartość.    

W tym roku w ciągu trwania czterodniowej 
akcji, wykonano ponad 4000 usług na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Wśród bezpłatnych badań diagnostycznych 
można było wykonać badania pomiaru ciśnie-
nia krwi, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, 
HDL, LTG i PSA. Sporo osób ustawiało się w 
długiej kolejce do pomiaru tkanki tłuszczowej i 
chętnie wysłuchiwało rad  na temat jak dbać o 
zdrowie poprzez aktywny tryb życia i właściwe 
odżywianie. Część uczestników podchodziła do 
stoiska „BICOM” aby dowiedzieć się jak rzucić 
palenie przy pomocy terapii biorezonansowej. 

Można było wykonać badanie skóry przez der-
matoskop, zaprezentowano metodę samoba-
dania piersi na fantomach z guzkami piersi. 

Dostępne były konsultacje urologiczne, on-
kologiczne, kardiologiczne. 

Promocja zdrowia jest pierwszą i bardzo 

istotną częścią systemu zwalczania nowotwo-
rów. Wymaga ona  włączenia problemów zdro-
wia do porządku dziennego prac polityków, 
wszystkich dziedzin życia społecznego. W ra-
mach VIII Raciborskich Dni Promocji Zdrowia  
przygotowano  wykłady mające na celu przy-
bliżenie wiedzy na temat chorób cywilizacyj-
nych i społecznych jak również umożliwienie 
samokontroli swojego stanu zdrowia. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się wykłady: „Ra-
dioterapia jako metoda skutecznego leczenia 
nowotworów i nauka samobadania piersi”-   
dr n. med. Krystyny Trela. 

"Choroby serca – problem społeczny” 
 - dr n. med. Bogusława Grzegorzewskiego.

„Rak skóry – choroba cywilizacyjna” - pre-
lekcja dermatologa Klaudii Krężel i onkologa 
Jerzego Hanslika połączone z badaniami spe-
cjalistycznymi. Prezentowane były tematy do-
tyczące chorób nowotworowych żołądka, je-
lita, trzustki, płuca, pęcherzyka żółciowego, 
prostaty.  

Sporo uwagi poświęcono koniecznej pro-
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filaktyce. Wszystkie wykłady prezentowano  
w formie pokazu multimedialnego, ułatwiające-
go odbiór  przedstawianej problematyki.

Uczestnicy wykładów otrzymali bezpłatne 
kupony do wykonania badań diagnostycznych 
związanych z tematyką wykładów.  

Promocja zdrowia prowadzona była w sze-
rokim zakresie. Obejmowała prezentację no-
woczesnych opatrunków, udostęonione były 
materiały edukacyjne dotyczące cukrzycy, ży-
laków kończyn dolnych, nowotworów , samo 
edukacji i samo pielęgnacji w chorobach, po 
zabiegach chirurgicznych, profilaktyki antyni-
kotynowej, zdrowego żywienia, itp.  

Można zauważyć rosnące z roku na rok 
zainteresowanie mieszkańców ziemi racibor-
skiej ideą Dni Promocji Zdrowia. Niewątpliwie, 
czynnikiem decydującym są bezpłatne badania 
specjalistyczne, na które do poradni czeka się 
miesiącami. Ale ogromne znaczenie mają rów-
nież trafnie dobrane tematy prelekcji i przy-

stępny poziom ich przekazu przez wysokiej 
klasy specjalistów. 

Idea organizacji Raciborskich Dni Promo-

cji Zdrowia to pomysł własny jako Przewod-
niczącej PTP KT przy współpracy pielęgniar-
ki mgr  Beaty Wysoczańskiej. W ramach 
czterodniowej akcji przy poszczególnych 
stanowiskach pracowały charytatywnie:  
Bernadeta Drozdowska, Beata Szulc,  
Edyta Malik, Barbara Didenko, Gabriela Herzog,  
Joanna Laska, Jolanta Lihs, Klaudia  
Meissner, Teresa Mokry, Beata Małecka, Sylwia  
Junka, Lidia Skrobek, Elżbieta Baran, Karina 
Piksa- Majnusz  i  Ewa Głowińska.  W rozmo-
wach wielu uczestników sugerowało, aby za 
przykładem Raciborza, chociaż raz w  roku ta-
kie dni organizowały także inne gminy powiatu 
raciborskiego. 

 Gościliśmy podczas tegorocznej akcji pie-
lęgniarskiej-  Przewodniczącą Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w  Katowicach – Panią 
dr Mariolę Bartusek, która wyraziła ciepłe słowa 
uznania dla pielęgniarskiej inicjatywy. 

Całe przedsięwzięcie mogło być zorganizo-
wane przy współpracy i dofinansowaniu Miasta 
Racibórz, Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Fun-
dacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Racibo-
rzu. Osobiście składam wszystkim Pielęgniar-
kom i Położnym oraz Osobom Wspierającym 
nasze pielęgniarskie przedsięwzięcie serdecz-
ne podziękowania. 

 Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego działający przy OIPiP w Katowicach 
zaprasza do udziału w  II ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej 

chirurgia Małoinwazyjna - nowe wyzwania w pracy 
 pielęgniarek i położnych operacyjnych.

Data i miejsce Konferencji:. 11.10. 2012 r. godz. 9.00 -16.00 
ośrodek Kształcenia oIPiP Łaziska  Górne ul wodna 15 .

Karta  zgłoszenia uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej: www izbapiel.katowice.pl
 Zgłoszenia przyjmuje Marta Dębska  na adres email:  pieloper2@op.pl
 Informacji udziela: Danuta Siemiątkowska - Tel 604 577 398

Górnośląskie centrum rehabilitacji „repty”
okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

organizują w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach 
w dniach 20,21 września 2012 r.

VI ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Leczenie, pielęgnacja ,rehabilitacja i edukacja pacjenta z cukrzycą 
Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej  www.repty.pl 
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zawoDowa  toŻSaMoŚć  
wSPÓŁczESNEJ  PIELĘGNIarKI

Hanna Paszko 
 Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki OIPiP w Katowicach

"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 do pielę-
gniarek, odczytanego w dniu jej pogrzebu... 

Niech pielęgniarki trzymają się razem, niech 
stanowią jedno…Piękne i znaczące słowa. Czy 
dzisiaj możemy się z nimi identyfikować – my, 
współczesne pielęgniarki? 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w miarę 
upływu lat, historia staje się daleką przeszło-
ścią, a jej wielcy i wspaniali bohaterowie, nie 
jeden raz, postrzegani są jak "odległy element 
czasów minionych". Nie zawsze ideały kiedyś 
piękne, są postrzegane podobnie dzisiaj. Świat 
nieustannie się zmienia, ubogaca, doskona-
li, wynosi człowieka wraz z jego inteligencją i 
osiągnięciami naukowymi, na wyżyny ludzkich 
możliwości. Ważny 
staje się sam czło-
wiek, jego cele i pra-
gnienia, jego dążenia 
do sukcesów, jego 
godność osobista 
oraz indywidualna 
ścieżka kariery za-
wodowej. Wszystko 
piękne, dopasowane do jednostki, wynoszące 
bardzo wysoko ambicję i potrzeby własne. 

Właśnie w takim, współczesnym świecie 
żyją, kształcą się i doskonalą, pielęgniarki. Z 
całą pewnością stwierdzić należy, że potrze-
ba wyjątkowej osobistej wrażliwości, mocnej 
postawy etyczno - moralnej, ugruntowanej 
wiedzy oraz poszanowania godności każdego 
człowieka (nie tylko własnej!), aby w tym bar-
dzo nowoczesnym świecie, przepełnionym re-
klamami i błyskotkami, nie zagubić siebie oraz 
swojego indywidualnego jestestwa. Nie jest to 
wcale taki proste. Dążąc do rozwoju jednostki, 
nie zawsze mamy ochotę identyfikowania się 
z innymi, z grupą zawodową. Stąd też rodzą 
się pytania, dla jednych niezrozumiałe, dla in-
nych zasadne. Pytania o wspólnotę zawodową, 
o wspólne zawodowe cele, o przyszłość pielę-
gniarek i pielęgniarstwa. 

Czym jest dzisiaj, u progu trzeciego tysiąc-
lecia, nasza pielęgniarska zawodowa tożsa-
mość? Czym jest identyfikowanie się z zawo-
dem oraz z jego przedstawicielami? Czym są 
wspólne cele, stawiane zawodowi i jego przed-
stawicielom? Czy obligatoryjna przynależność 
do samorządu zawodowego jest zaszczytem 
czy (jak uważają niektórzy …), tylko niepo-
trzebną koniecznością? 

Jakże często, w ostatnich miesiącach, moż-
na usłyszeć takie i tym podobne, powtarzające 
się pytania. Można w nich odczytać zarówno 
uwypukloną troskę jak i ujawniony niepokój. 

Kształcimy się, 
otrzymujemy zawodo-
wy dyplom, wypowia-
damy słowa pielęgniar-
skiego, wzruszającego 
"PRZYRZECZENIA"… i 
rozpoczynamy pracę, 
zgodnie z własnym wy-
borem, z pełną świado-

mością i odpowiedzialnością. Kreślimy indywi-
dualną ścieżkę kariery zawodowej, wspinamy 
się szybko po jej szczebelkach, coraz wyżej i 
wyżej. Cieszymy się! Jest pięknie! Świat nowo-
czesnej medycyny i nowoczesnego pielęgniar-
stwa otwiera przed nami szeroko drzwi możli-
wości… Nie może być inaczej! Jesteśmy młode, 
eleganckie, wykształcone, asertywne, doce-
niane, dostrzegane, wyróżniane, dyspozycyj-
ne. Zawsze gotowe do pracy bez limitu godzin, 
bo przecież nie odczuwamy zmęczenia!!! A o 
wypaleniu zawodowym, stresie w pracy, trud-
nościach kadrowych, nie chcemy nawet słu-
chać. Praca daje nam gratyfikację finansową, 
możliwość awansu, satysfakcję osobistą. Jest 
pięknie… Młodość dodaje nam skrzydeł … 

A zatem, dlaczego bywa źle, skoro miało 
być tak pięknie? 

"człowiek szlachetny ma trzy oblicza:  
z daleka wydaje się surowy i pełen godno-
ści, w obcowaniu z ludźmi jest pełen do-
broci, a jego słowa mają stałą wartość"

Konfucjusz
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Dlaczego nagle (z sobie tylko znanych po-
wodów), przestajemy płacić składki na sa-
morząd zawodowy? Dlaczego określenie  
" p r z yna l e żno ś ć    o b l i g a t o r y j na " 
zaczyna uwierać, jak przysłowiowa ciasna kur-
teczka?... Są osoby, które zaprzestają odpro-
wadzać składki i zdecydowanie odcinają się 
od grupy zawodowej mówiąc, że dyplom to 
jest, tylko i wyłącznie, sprawa prywatna!?... 
W takim przekonaniu trwają, pamiętając (tak 
twierdzą!) o solidarności zawodowej, o przy-
rzeczeniu, o zapisach ujętych w kodeksie etyki 
zawodowej. Trwają spokojnie do czasu, kiedy 
coś zaczyna się zmieniać. Kiedy, na przykład, 
decydują się na zmianę pracy. Właśnie wtedy, 
nagle potrzebują (w trybie natychmiastowym, 
nadzwyczaj pilnym!!!) z a ś w i a d c z e n i a 
o ukończeniu, odpowiedniego kursu. Co się 
wtedy dzieje z pielęgniarką?...

Pojawia się ogromny stres! Pielęgniarka 
oczekuje "wyjątkowego" 
trybu postępowania! Chce 
uzupełnić składki, jedno-
razową wpłatą do kasy, 
chce natychmiast "pójść" 
na kurs!!! Nie może cze-
kać, bo zmienia pracę i 
terminy gonią… Zgadzam 
się, że zainteresowana doznaje wielkiego roz-
czarowania. Ludzi, którzy mogą jej pomóc, 
zaczyna postrzegać, jako kogoś, kto nie rozu-
mie… Na przeszkodzie stają przepisy prawne, 
regulaminy, rozporządzenie i osoby, które "nie 
chcą zrozumieć" osoby zainteresowanej! Tym-
czasem, fakty są inne, smutne… Składki? – nie 
opłacane od kilku lat … Zgłoszenie na kurs? 
– brak… Oczekiwanie, według kolejności zgło-
szeń? – wykluczone… 

Czy musi dochodzić do takich stresujących 
sytuacji? Jak pomóc takiej, rozczarowanej i 
niezadowolonej osobie? Jak wyjaśnić, że nie 
wszystko można wykonać na zasadzie działań 
ratunkowych, podczas ostrego dyżuru? 

Proponuję, abyśmy (o ile przyjdzie nam na 
to ochota!), weryfikując swój własny, zawodo-
wy autoportret, postawili sobie pytania o za-
wodową tożsamość, o wspólne samorządowe 
cele i priorytety. Przecież nikt nas nie przymu-
sza do wyboru zawodu, do trwania w pielę-
gniarstwie. Mamy samorząd zawodowy, mamy 
ustalenia prawne, mamy kodeks etyki, mamy 
nowe możliwość …. Mamy wybór – postępować 
zgodnie z przyjętymi ustaleniami, przepisami 
i rozporządzeniami. Nasza zawodowa demo-
kracja jest młoda, uczymy się jej prawideł. To 
od nas samych zależy, czy chcemy stanowić 
część, wartościową i pozytywną, właśnie tej 
grupy zawodowej? 

Dlaczego bywa źle? Dlaczego doznajemy 
rozczarowań? 

Pieniądze były od dawna źródłem wielu nie-
porozumień. Podobnie jest i teraz w relacjach 
międzyludzkich. Nie opłacanie składek, to tyl-
ko jedna odsłona pieniężnych nieporozumień, 
w naszym zawodowym gronie. Inna, podobna, 
występuje przy o b o w i ą z k u  spłacania 
rat pożyczki, zaciągniętej w naszym samorzą-
dzie zawodowym. Stresem obciążone są obie 
strony – pożyczkobiorca i pożyczkodawca. Nie-
możliwe? … Z przykrością stwierdzić należy : 
jest to możliwe i prawdziwe!!! A przecież po-
życzka (tak jak wybór zawodu!), jest również 
decyzją osobistą, bardzo indywidualną. Nikt 
nikogo nie przymusza do zaciągania pożyczki. 
W sytuacjach życiowo trudnych, samorząd za-
wodowy dysponuje funduszem charytatywnym 
i pomaga, w miarę możliwości, potrzebującym. 
Pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę, cieszy 

się, dziękuje. Wszystko 
przebiega prawidłowo a 
później bywa źle… 

Uważam, że pytaniem 
niezwykle ważnym jest: 
dlaczego niektóre oso-
by nie spłacają pożycz-

ki w terminie, zgodnie z ustaloną wysokością 
rat? Dlaczego zalegają ze spłacaniem pożycz-
ki, mimo upomnień? Chciałoby się powiedzieć 
wprost :"spłać pożyczkę, bo ktoś inny na nią 
czeka!!!" Skąd ten problem? Czyżby nasza za-
wodowa, pielęgniarska tożsamość zaczynała 
się dewaluować? 

W aktualnie obowiązującym kodeksie etyki 
zawodowej, [ 2 ] w rozdziale III, jest wyraźnie 
zapisane, że (cyt.): 

"1. Pielęgniarki / położne powinny solidar-
nie wspierać działalność swego samorzą-
du, którego zadaniem jest zapewnienie 
im należytej pozycji w społeczeństwie. 

 2. Pielęgniarka / położna jest obowiąza-
na do przestrzegania uchwał podjętych 
przez uprawnione organy samorządu za-
wodowego". 

Jak należy postępować, aby spełnić oczeki-
wanie niezadowolonych, bacząc, aby równo-
cześnie nie urazić tych przedstawicieli korpora-
cji zawodowej, którzy z grupą się identyfikują, 
którzy na rzecz zawodu oraz jego członków 
pracują? To jest bardzo trudne. Mając za sobą 
ogromny bagaż doświadczeń, związanych z 
orzekaniem o winie lub jej braku, uważam, 
że należy postępować tak jak wskazuje nam 
zawodowy profesjonalizm i własne sumienie, 
czyli: z troską, pełnym zrozumieniem stron, 
zgodnie z zasadami etyki oraz z pełną odpo-

wiemy, z pełną świadomością i odpo-
wiedzialnością, że nieprzestrzeganie 
zapisów ujętych w kodeksie etyki, 
jest wykrocczeniem i podlega karze
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wiedzialnością. Uczciwie i sprawiedliwie! To się 
opłaca. 

Już wiele lat temu, sprawiedliwość podnosił 
na wyżyny ludzkiego działania, Platon. [ 3 ]. 
Platon uważał, że sprawiedliwie postępuje ten 
człowiek, który jest do tego zdolny. Taki, któ-
ry potrafi w odpowiedniej harmonii utrzymać, 
niezależnie od okoliczności, trzy części składo-
we swojej osobowości : 

1. mądrość – dawaną przez rozum;

2. odwagę – płynącą ze sfery, gdzie rodzą 
się ludzkie pasje;

3. opanowanie – które sprawuje władzę nad 
pożądaniem. 

Według Platona, nikt nie będzie sprawiedli-
wym, jeśli nie będzie miał wewnętrznej har-
monii mądrości, odwagi i opanowania. 

Kolejne wątpliwości (i niezadowolenie po-
szczególnych osób) bu-
dzi temat, moim zda-
niem, również jasny, 
dobrze określony i do-
skonale umocowany 
prawnie. Tym tematem 
jest sprawa przynależ-
ności do naszego sa-
morządu zawodowego. Ustawa o samorządzie 
zawodowym, jasno precyzuje, kto może zo-
stać członkiem tego samorządu zawodowe-
go. Wszystko czytelne, wiadome, a jednak … 
Nieustannie wzrasta liczba osób, które zgła-
szają potrzebą i indywidualnie "c h c ą  s i ę   
z a p i s a ć  do naszego samorządu!" Wiem o 
tym, gdyż do mnie również takie osoby tra-
fiają. Zainteresowani pytają: co należy zrobić, 
kogo poprosić, komu zapłacić składki? W uza-
sadnieniu podają, że chcą korzystać z pracy 
w komisjach działających przy OR, z różne-
go rodzaju szkoleń i kursów organizowanych 
przez Okręgową Radę, z konferencji, ze spo-
tkań integracyjnych itd... Dodają, że przecież 
"PIELĘGNIARKA" – to prawie taka sama pra-
cownica, co opiekun medyczny, opiekun osób 
starszych, opiekunka dziecięca, asystentka 
stomatologiczna, higienistka szkolna itp… 

Niezrozumienie, wśród przedstawicieli in-
nych grup zawodowych jest nieraz tak duże, 
że swoje niezadowolenie wyrażają w for-
mie pisemnej. Nie dowierzają, że nie można 
na czyjeś życzenie d o p i s y w a ć  do sa-
morządu zawodowego! Bywa, że z powodu 
niezrozumienia, naruszona zostaje, bardzo 
mocno, godność osobista pielęgniarki. Nie 
możemy godzić się na określenie, że ktoś jest 
"tak samo dobry zawodowo jak pielęgniarka"  
- więc jest już (zacytuję zasłyszaną opinię!) 

" p r a w i e    p i e l ę g n i a r k ą " .  Dłu-
go zastanawiałam się, szukając potwierdzenia 
w liter turze naukowej, kim jest"prawie pielę-
gniarka"? Niestety, do dnia dzisiejszego, nie 
znalazłam potrzebnej mi odpowiedzi… 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położ-
nych, stoi na straży czystości zawodu, więc 
niemożliwym jest "d o p i s y w a n i e " przed-
stawicieli innych grup zawodowych do grona 
członów naszego samorządu. Tak się stanie, 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoba zaintere-
sowana uzyska odpowiednie wykształcenie i 
będzie legitymowała się naszym zawodowym 
dyplomem. Uważam, że potrzeba nam wszyst-
kim spokoju i zrozumienia, potrzeba rozmów 
wyjaśniających, potrzeba rozszerzonego dzia-
łania w zakresie promocji obu zawodów, aby w 
przyszłości, nie występowały podobne nieporo-
zumienia. 

Wracając do naruszenia godności osobistej 
pielęgniarki – funkcjo-
nariusza publicznego, w 
miejscu pracy, pamiętać 
należy, iż kwestia ta znaj-
duje odzwierciedlenie w 
przepisach prawnych. W 
szczególnych sytuacjach 
możemy z niej skorzy-

stać. W art.212 Kodeksu Karnego [4] (Zniesła-
wienie), w paragrafie 1., możemy przeczytać 
(cyt): "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, 
instytucję, osobę prawną lub jednostkę organi-
zacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie 
postępowanie lub właściwości, które mogą po-
niżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utra-
tę zaufania potrzebnego dla danego stanowi-
ska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia 
wolności do roku…"

Pielęgniarki, pracujące w bezpośredniej bli-
skości człowieka oraz na rzecz drugiego człowie-
ka, bardzo dobrze wiedzą, że ważna jest god-
ność osobista każdego człowieka bez wyjątku, 
godność zawodu oraz godność osobista własna. 
To jest baza pielęgniarskich działań i decyzji. 

Z całą odpowiedzialnością stwierdzić należy, 
że w sytuacjach piętrzących się oznak streso-
gennych, trudnych pytań i rozbieżności w spoj-
rzeniu na tą samą kwestię, trzeba zachować 
szczególną ostrożność w słowach i decyzjach, 
bacząc na szlachetność czynów, celów i in-
tencji. Wtedy trud stanie się mniejszym a nie 
rozwiązany dotąd węzeł, sam poluzuje grube 
sznury… Przedstawiciele naszej korporacji za-
wodowej (jestem o tym głęboko przekonana) 
są ludźmi wielkich serc, ludźmi szlachetnymi. 

Literatura u autorki.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i 
położnych, stoi na straży czystości 
 zawodu, więc niemożliwym jest 
 "dopisywanie" przedstawicieli 
 innych grup zawodowych do  

grona członów naszego samorządu.



27

EGzotyczNE PoDrÓŻE I  ProFILaKtyKa 

agnieszka Niedźwiecka 
mgr pielęgniarstwa, Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego 

Kierownik Sekcji Epidemiologii PSSE w Katowicach

według Światowej organizacji turystyki w 2010r. na całym świecie turyści odbyli 
446 mln podróży. wycieczki zagraniczne, zwłaszcza egzotyczne wiążą się z znaczną 
zmianą warunków otoczenia. Podróżni doświadczają: zmian temperatury, wilgotno-
ści, wysokości, narażeni są na różnorodne zakażenia i choroby zakaźne oraz kontakt 
z egzotyczną fauną i florą. Istotny wpływ na zdrowie ma również standard usług tu-
rystycznych panujący w docelowym miejscu podróży (w tym dostęp do czystej wody, 
stan sanitarno-higieniczny miejsca zakwaterowania) oraz jakość usług medycznych w 
razie nagłego zachorowania. 

Podróż zagraniczna powinna wiązać się z 
przygotowaniem polegającym przede wszyst-
kim na zebraniu wiarygodnych informacji na 
temat celu podróży, panujących w 
danym kraju warunków i zwycza-
jów, występujących zagrożeń zdro-
wotnych, wymaganych szczepień 
i innych form profilaktyki chorób. 
Przygotowując się do podróży należy 
uwzględnić również planowany śro-
dek transportu, i charakterystyczne 
dla niego obciążenia zdrowotne (1). 

Podróż samolotem jest zazwyczaj 
przeciwwskazana m. in. dla (2): 
 niemowląt w pierwszych dwóch 

dobach życia,
 kobiety po 36 tyg. ciąży (lub po 

32 tyg. - w przypadku ciąż mno-
gich),

 osób po niedawnej operacji, 
 osób z:
 ostrą chorobą zakaźną,
 niestabilną dławicą piersiową lub bólami 

spoczynkowymi w klatce piersiowej,
 chorobą dekompresyjną (po nurkowaniu),
 podwyższonym ciśnieniem śródczasz-

kowym (z powodu urazu, zakażenia lub 
krwotoku),

 infekcją zatok, ucha, nosa (zwłaszcza w 
przypadku zatkania trąbki słuchowej),

 świeżo przebytym zawałem serca lub uda-
rem mózgu,

 przewlekłą chorobą układu oddechowego, 
dusznością spoczynkową,

 odmą,
 anemią sierpowatą,
 niekontrolowaną psychozą,
 niewydolnością krążeniowo-oddechową (3),
 nadciśnieniem > 220 mm Hg (3),

 niedokrwistością < 9gHb/100ml (3). 
W okresie przygotowań do wyjazdu, w celu 

uniknięcia martwicy zębowej (mogącej po-

wstać z nieleczonej próchnicy w wyniku zmia-
ny ciśnień związanych z lotem) wskazana jest 
również kontrola stomatologiczna (3). 

Przemieszczając się w trakcie urlopu lub 
przygotowując do powrotu, należy pamiętać, 
że przed lotem samolotem nie powinno się 
nurkować  z aparatem tlenowym przez około 
12 godzin, a w przypadku wielokrotnego nur-
kowania oraz nurkowania z przystankami de-
-kompresyjnymi okres ten powinno się wydłu-
żyć do 18-48 godzin (4) (5) (6). Lot samolotem 
po epizodzie nurkowania może spowodować 
wystąpienie choroby dekompresyjnej w przy-
padku spadku ciśnienia w kabinie samolotu (5).

Kolejnym czynnikiem zagrażającym zdrowiu 
zwłaszcza w trakcie długotrwałych podróży jest 
unieruchomienie. Ryzyko zakrzepicy żył głę-
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bokich wzrasta 2-3 krotnie w trakcie podróży 
wiążących się z unieruchomieniem trwającym 
powyżej 4 godzin. Podobnie ryzyko choroby 
rośnie w przypadku wielu krótkotrwałych epi-
zodów podróży. Skutkiem powstania w trakcie 
unieruchomienia zakrzepów może być zarów-
no brak jakichkolwiek objawów, przez ból, tkli-
wość, obrzęk kończyn dolnych do poważnych 
powikłań wynikających z wywołania zatoru w  
płucach (7). Aby zapobiec powikłaniom należy 
w trakcie podróży (7):
 co 2-3 godziny robić przerwy np. na przej-

ście do łazienki,
 starać się ćwiczyć łydki w pozycji siedzą-

cej (wskazane jest zapoznanie się z moż-
liwymi ćwiczeniami w fazie przygotowania 
do podróży),

 zapewnić sobie na czas podróży wygodną 
i luźną odzież,

 przechowywać bagaż w sposób niekrępu-
jący swobody ruchów kończyn dolnych,

 z uwagi na brak wyraźnych dowodów dzia-
łania profilaktycznego i możliwe działania 
niepożądane, WHO nie zaleca rutynowego 
stosowania kwasu acetylosalicylowego,

 w przypadku występowania indywidual-
-nych czynników ryzyka (epizody choroby 
zakrzepowo-zatorowej w przeszłości, wy-
stąpienie zatorowości płucnej w przeszło-
ści lub obciążenie rodzinne w tym zakresie, 
stosowanie preparatów estrogenowych 
(środki antykoncepcyjne, hormonalna te-
rapia zastępcza), ciąża, niedawny uraz lub 
operacja, otyłość, rak, niektóre zaburze-
nia krzepnięcia krwi) należy skonsultować 
postępowanie z lekarzem.

Informacje na temat warunków panujących 
w kraju docelowym oraz wymagań i ograni-
czeń obowiązujących turystów można znaleźć 
na stronach internetowych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (8) (9) (10). Warto pamiętać, 
w związku z możliwością kradzieży, o wyko-
naniu kopii pierwszej strony paszportu i prze-
chowywaniu zestawu przyjmowanych leków, 
w co najmniej dwóch różnych bagażach (3). 
Bardzo pomocne może być również odnotowa-
nie danych teleadresowych właściwej polskiej 
placówki dyplomatycznej na wypadek potrzeby 
uzyskania pomocy. Kolejną ważną kwestią jest 
wybór ubezpieczenia zdrowotnego i np. uzy-
skanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego (11). 

Informacje na temat zagrożenia chorobami 
zakaźnymi w różnych rejonach świata można 
znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego (GIS) – Departamentu Zapobiegania 
oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych 
u Ludzi, w zakładce: Informacje dla podróżu-
jących (12). 

Turysta powinien zaplanować, na co naj-
mniej 6-8 tygodni przed wyjazdem wizytę u le-
karza w celu ustalenia planowanych szczepień 
ochronnych, cyklu ich wykonania, ewentualnej 

chemioprofilaktyki malarii (13) (14). Wśród 
proponowanych szczepień znajdują się zarów-
no obowiązkowe (przeciwko żółtej gorączce, 
przeciwko meningokokom i polio [wymagane 

od pielgrzymów w Arabii Saudyjskiej), jak i za-
lecane (przeciwko: WZW typu A, WZW typu B, 
cholerze, wściekliźnie, kleszczowemu zapaleniu 
mózgu, japońskiemu zapaleniu mózgu, durowi 
brzusznemu, zakażeniom meningokokowym, 
poliomyelitis i inne) (14). Rodzaj szczepień i 
zalecanej profilaktyki zależy od wymagań kra-
ju będącego celem podróży i lokalnych za-
grożeń zdrowia. Niektóre ze szczepień można 
wykonać w miejscu złożenia deklaracji POZ, 
inne np. przeciwko żółtej gorączce w punktach 
szczepień specjalizujących się w uodpornieniu 
przed wyjazdem zagranicznym. Wykaz pod-
miotów leczniczych wykonujących szczepienie 
można znaleźć na stronie GIS (15). Świad-
czeniodawca realizujący szczepienie przeciw-
ko żółtej gorączce ma obowiązek, na prośbę 
osoby poddającej się szczepieniu, wydać Mię-
dzynarodową Książeczkę Szczepień. Książecz-
ka musi spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów, zarówno w zakresie wyglądu, jak 
i sposobu dokonywania w niej zapisów (16). 
Niedopuszczalne jest wpisywanie szczepień do 
kserokopii wzoru druku książeczki. 

Książeczka wraz wpisami obowiązkowych 
szczepień ochronnych umożliwia przekraczanie 
granic krajów, które jej wymagają. W przy-
padku szczepień przeciwko żółtej gorączce wy-
magania takie obowiązują w krajach, w któ-
rych(14):

► istnieje ryzyko transmisji wirusa, świadec-
two szczepień jest wymagane od wszyst-
kich podróżnych,

► istnieje ryzyko transmisji wirusa, świadec-
two szczepień jest wymagane od podróż-
nych przybywających z państw, w których 
występuje ryzyko transmisji wirusa,

► świadectwo szczepień jest wymagane od 
podróżnych przybywających z państw, w 
których występuje ryzyko transmisji wiru-
sa.

W rejonach endemicznych konieczne jest 
stosowanie chemioprofilaktyki malarii. Stoso-
wanie leków przeciwmalarycznych zleconych 
przez lekarza rozpoczyna się przed wyjazdem 
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z Polski, kontynuuje w trakcie jego trwania 
oraz po powrocie (22). 

Z uwagi na przenoszenie przez owady (np. 
komary) różnych chorób konieczne jest sto-
sowanie repelentów (gł. z DEET – dietylotolu-
oamidem), moskitier, odzieży osłaniającej całe 
ciało, siatek w oknach i drzwiach, klimatyzacji 
pomieszczeń (3) (17). Należy jednak pamię-
tać, że komary, są tylko jednym z przykładów 
owadów przenoszących choroby zakaźne. W 
trakcie wyjazdów egzotycznych turysta styka 
się z różnorodnymi owadami, pajęczakami (w 
tym kleszczami), zwierzętami przenoszącymi 
zakażenia i choroby lub wywołującymi urazy 
(3) (18). Nie bez znaczenia również pozosta-
je zebranie jak największej ilości informacji na 
temat szkodliwej dla zdrowia flory. 

W celu uniknięcia najczęstszego problemu 
podróżnych - biegunki, warto pamiętać w trak-
cie urlopu o podstawowych zasadach dotyczą-
cych bezpiecznego żywienia (19), pić wyłącz-
nie przegotowaną lub butelkowana wodę, a w 
razie konieczności dezynfekować wodę odpo-
wiednimi tabletkami (20). Nadal wszechstron-
na pozostaje prosta zasada dotycząca żywno-
ści „obierz, ugotuj lub zrezygnuj” (3).

I ostatnim z omawianych elementów przy-
gotowań powinno być skompletowanie aptecz-
ki/niezbędnika (3) (20). W doraźnych przypad-
kach zachorowań lub urazów może się okazać, 
że własny zasób leków i innych materiałów 
medycznych, jest jedynym dostępnym, na jaki 

może liczyć turysta lub najtańszym i najła-
twiejszym do zdobycia.

Po powrocie z egzotycznej wyprawy należy 
zgłosić się do lekarza i poinformować o odbytej 
podróży m. in. w przypadku (21):

► doznania w trakcie podróży obrażeń ciała, 
pogryzień przez zwierzęta, otrzymania in-
iekcji lub kroplówek,

► gorączki (nawet po wielu miesiącach po 
powrocie z urlopu),

► utrzymujących się, nieustępujących po le-
czeniu zmian skórnych,

► leczenia malarii w trakcie pobytu zagra-
-nicznego (22),

► podejrzenia narażenia na zakażenie cho-

robą zakaźną (22),
► biegunek, wymiotów, żółtaczki, objawów 

infekcji narządów moczowo-płciowych (22).
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opalanie, czyli ekspozycja skóry na działanie promieni słonecznych, to proces pro-
wadzący do brązowienia naskórka oraz wywołania szeregu pozytywnych i potrzeb-
nych funkcjonalnie procesów hormonalnych, których prekursorem są promienie  
ultrafioletowe (UV). 

Opalanie wpływa na  samopoczucie, dobry 
humor, podnoszenie odporności organizmu i 
szereg przemian niezbędnych do prawidłowego 
rozwoju, zdrowia i egzystencji. Opalanie moż-
na w skrócie nazwać najszybszą i najprostszą 
drogą do wytwarzania zwiększonej ilości hor-
monu szczęścia, czyli endorfiny. 

Promienie ultrafioletowe (UV) są niezbędne 
do produkcji i wykorzystania przez organizm 
witaminy D. Człowiek nie jest w stanie syntety-
zować jej sam, proces ten 
zachodzi jedynie pod wpły-
wem pełnowartościowych 
promieni UV. Wytwarzają 
one w skórze witaminę D2 
i D3, która przechodząc do 
układu krążenia, zwiększa 
przyswajanie wapnia i fosforu z przewodu po-
karmowego oraz utrzymuje ich prawidłowy po-
ziom we krwi. Z punktu widzenia najnowszej 
wiedzy na całym świecie panuje epidemia nie-
doboru witaminy D. Postępujący deficyt wita-
miny D skutkuje powrotem krzywicy − choroby 
polegającej na niewłaściwym rozwoju kośćca u 
dzieci. Minimalna dzienna dawka, zapewniają-
ca prewencję przeciw krzywicy to 400 IU (IU - 
międzynarodowa jednostka). 20 minut na let-
nim słońcu (godzina 12 w południe od czerwca 
do sierpnia) zapewnia produkcję ok. 20 000 
IU witaminy D w skórze, pod warunkiem, 
 że człowiek ma odkrytą większość ciała. Udo-
wodniony jest również pozytywny wpływ pro-
mieniowania UVB u chorych z osteoporozą oraz 
rola witaminy D3 w zapobieganiu i leczeniu 
chorób nowotworowych, z czerniakiem włącz-
nie. Opalanie jest więc narzędziem światłote-
rapii zarówno estetycznej, jak i prozdrowotnej. 

Stopień wrażliwości skóry na światło określa 
rodzaj karnacji (im jaśniejsza tym wrażliwsza). 
Skóra posiada naturalne mechanizmy ochron-
ne i naprawcze. Pod wpływem promieniowania 
uwalnia mechanizmy fotoprotekcji naturalnej 
(opalenizny). Jednak wzrost zachorowań na 
nowotwory skóry oraz inne choroby, w których 
udział promieniowania słonecznego jest do-

wiedziony naukowo świadczy o tym, że natu-
ralne systemy obrony immunologicznej skóry 
po ekspozycji na UV nie są wystarczające. Ist-
nieje więc konieczność fotoprotekcji sztucznej. 
Obejmuje ona stosowanie preparatów ochrony 
przeciwsłonecznej (posiadają one oznaczenie 
SPF (Sun protection factor). Preparaty  SPF od 
2 do 12 określa się jako ochronę niską do śred-
niej, natomiast od SPF 30 jako bardzo wysoką. 
Jednak  nawet preparaty o największym SPF 

(SPF+50) nie zabezpie-
czają całkowicie przed 
promieniowaniem UV.

Pod wpływem pro-
mieni UV skóra staje 
się lepiej unaczyniona, 
odżywiona, elastyczna, 

sprężysta, zwiększa się jej odporność  na za-
każenia, odczyn rumieniowy zwiększa dopływ 
leukocytów do skóry, poprzez pobudzenie ziar-
ninowania szybciej goją się owrzodzenia i urazy. 
Promieniowanie ultrafioletowe wykazu-
je właściwości bakteriobójcze i bakterio-
statyczne. Promienie UV posiadają właści-
wości stymulujące produkcję erytrocytów, 
hemoglobiny, okresowo zwiększają ilość 
płytek krwi. Po kąpieli słonecznej następu-
je przyspieszenie ogólnej przemiany ma-
terii. Wyraźnie spada poziom cholesterolu. 
Promieniowanie ultrafioletowe zwiększa możli-
wości wykorzystania tlenu.

Dobrym rozwiązaniem zastępczym w uzu-
pełnianie deficytów witaminy D jest solarium.  
Pierwsze zbudowane przez niemieckiego fo-
tobiologia Friedricha Wolffa było urządzeniem 
terapeutycznym. W profesjonalnym solarium, 
w którym istnieje  możliwość regulacji zarów-
no mocy, jak i pasma promieni ultrafioleto-
wych opalanie może być zdrowe i bezpieczne.  
Poprzez korzystanie z odpowiedniego solarium 
w okresie zimowym możemy zagwarantować 
sobie stale wysoki poziom witaminy D3 i cie-
szyć się zdrowiem i dobrym humorem przez 
cały rok. 

Należy pamiętać, że oko nie ma możliwości 

Słońce i jego światło to od tysięcy 
lat największy przyjaciel i tera-
peuta człowieka. opalanie w umia-
rze jest więc zdrowe, przyjemne  
i korzystne.
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budowania komórek melaniny i jak skóra chro-
nić się samodzielnie przed promieniowaniem. 
Stąd okulary słoneczne powinny być wyposa-
żone w filtry przeciwsłoneczne. Ich wysokość 
powinna wynosić przynajmniej 100 UV. Tyl-
ko takie pochłaniają promieniowanie w nie-
mal 100 procentach. 
Na plaży kolor szkieł 
jest bardzo istotny 
(ciemne, brązowe 
lub niebieskie) naj-
lepiej chronią nas 
przed ostrym słoń-
cem. Oprawki okula-
rów powinny osłaniać 
oczy aż po łuk brwiowy - to gwarantuje lepszą 
ochronę wzroku. 

Przy niewłaściwym korzystaniu z uro-
ków promieni słonecznych  może dojść  do 
zjawiska oparzenia. Oparzenie słoneczne 
to uraz skóry, do którego  dochodzi w wyni-
ku nadmiernej ekspozycji skóry na działa-
nie promieni ultrafioletowych (UVB). Do nie-
świadomego poparzenia słonecznego często 
dochodzi podczas pływania,  przy bezchmur-
nym niebie, w miejscach zaśnieżonych i 
piaszczystych, łatwo odbijających promienie. 
Im dłuższy czas ekspozycji na promieniowanie, 
większe natężenie promieniowania i jaśniejsze 
zabarwienie skóry, tym bardziej nasilony może 
być odczyn rumieniowy. Najbardziej narażo-
ne na oparzenie są okolice powiek, dekoltu, 
dołu brzucha, wewnętrznych powierzchni ud. 
Skóra posiada naturalne mechanizmy obron-
ne wobec promieni UV – warstwę rogową, me-
laninę, czyli barwnik skóry (jej wytwarzanie 
jest podstawowym mechanizmem obronnym 
naszego organizmu przed promieniowaniem 
UV) oraz pot i serum, które pochłaniają pew-
ną część promieniowania. Oparzenia słonecz-
ne są najczęściej oparzeniami I stopnia (skóra 
jest wtedy zaczerwieniona, bolesna, a po kil-
ku dniach dochodzi do złuszczenia naskórka) 
oraz II stopnia A, gdzie pojawiają się pęcherze 
wypełnione płynem surowiczym. Rany goją się 
po 2-6 tygodniach. Rumień po ekspozycji na 

UVB osiąga szczyt po 12-24 
godzinach od ekspozycji na 
promieniowanie słoneczne i 
w ciągu 72 godzin ustępu-
je całkowicie lub pozostawia 
niewielką opaleniznę. 

Zwykle oparzenie poja-
wia się  pod postacią za-
czerwienienia, ocieplenia 
skóry, mniej lub bardziej 
nasilonych dreszczy oraz 
ogólnego zmęczenia. Gdy  
odczuwamy intensywny ból, 
pieczenie i ściąganie skóry, 
ulgę przynosi schładzanie 
miejsc oparzonych chłodną 

wodą (nie zimną, grozi to wystąpieniem szo-
ku termicznego). Doskonałe działanie na po-
parzoną skórę wykazują mleczka i balsamy z 
dodatkiem alantoliny, pantenolu i odżywczej 
witaminy E - nawilżają, niosą  ukojenie do-
legliwości bólowych, korzystnie wpływają na 

rozpoczęcie procesów 
naprawczych skóry. 
Konsultacja lekarska 
jest wskazana jeśli 
wystąpi wysoka tem-
peratura,  na uszko-
dzonej skórze poja-
wiają się zmiany w 
postaci pęcherzy lub  

ból miejsc oparzonych staje się coraz bardziej 
uporczywy, występuje pogorszenie  samopo-
czucia, nudności, wymioty, zawroty głowy, a 
nawet stany utraty świadomości.

Niezwykle groźnym następstwem przeby-
wania na słońcu  jest udar słoneczny. Jest on 
następstwem ekspozycji głowy na intensywne 
działanie naświetlenia słonecznego. Objawami 
są bóle głowy, karku, nudności, zawroty głowy, 
zaburzenia świadomości aż do utraty przytom-
ności. Twarz i skóra głowy stają się zaczerwie-
nione i gorące przy normalnej temperaturze 
ciała, niekiedy pojawiają się drgawki pocho-
dzenia mózgowego. 

odległe następstwa ekspozycji na pro-
mieniowanie UV poza niekorzystnym 
wpływem na wygląd skóry obejmują po-
nadto zwiększone ryzyko zachorowania 
na czerniaka i nieczerniakowe nowotwo-
ry skóry. Można jednak uniknąć negatywnych 
skutków opalania się. Pierwszą zasadą jest 
umiar w eksponowaniu swojego ciała na dzia-
łanie promieni słonecznych. Słońce działa na 
nas dobroczynnie tylko wtedy, gdy nie przesa-
dzamy z czasem i natężeniem. 

Ponadto stosowanie środków ochron-
nych, zawierających filtry UVA i UVB, kre-
my lub mleczka z filtrami nakładane na skó-
rę parę minut przed wyjściem na słońce jest 
niezwykle ważne. Należy pamiętać o faktorze 
kremu dobranym do karnacji, a jego nakła-
danie  powtarzać kilkakrotnie w ciągu dnia. 
Opalanie, szczególnie pierwsze po długiej  
przerwie, powinno być przedłużane stopnio-
wo.  Wskazane jest unikanie przebywania na 
słońcu w  godzinach, kiedy słońce ma najbar-
dziej intensywne działanie (11:00  a 15:00).  
Słońce ma na nas dobroczynny wpływ, jeśli nie 
przesadzimy z nadmierną ekspozycją swojego 
ciała na jego działanie. Stosując właściwe daw-
ki słońca nasza skóra będzie gładka, elastyczna 
i odporna na choroby i zakażenia. 

tak więc opalając się z umiarem, roz-
sądkiem, zadbamy o swój wygląd, samo-
poczucie i zdrowie. 
Literatura u autorki.

Środki ochrony przeciwsłonecznej po-
winny być stosowane u dorosłych, ale 
przede wszystkim u dzieci już od 6 mie-
siąca życia. Należy je nakładać co naj-
mniej 20 minut przed ekspozycją, po-
wtarzać kilkakrotnie w ciągu dnia.
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Czy pamiętasz to uczucie dziecięcego entuzjazmu i radości, ten dreszczyk emocji 
i podekscytowania na samą myśl o wakacjach? ostatni dzwonek, biała bluz-

ka i granatowa spódnica, świadectwo… a potem…? wakacje!!! 

JUŻ waKacJE!

aleksandra Nowak 
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Katowicki Instytut Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski.

Być może pamiętasz jeszcze miejsca, w 
które najbardziej lubiłaś wyjeżdżać? 

Może było to morze…? 
Może góry…? 
Działka za miastem…?
Jezioro…? 
Wyjazd na wieś…? 
Ogród u cioci lub u babci…? 
Najpierw trochę zamieszania…, szykowa-

nia…, pakowanie…, pożegnania… Potem jesz-
cze podróż… Czasami tłok na peronie lub w 
pociągu… A może autobusem…? Uściski na 
pożegnanie…, wyciągnięte na do widzenia dło-
nie…, rytmiczny stukot kół o szyny..., przesu-
wające się i zmieniające się za oknem krajo-
brazy… A potem…

Może przypominasz 
sobie zapach wilgotne-
go piasku na plaży nad 
jeziorem lub morzem, z 
którego lepiłaś babki lub 
wznosiłaś bajkowe bu-
dowle…, zapach letniej, 
górskiej łąki cykającej 
tysiącem świerszczy…, 
zapach świeżo skoszonej 
trawy…, siana… Może przypominasz sobie smak 
soczystych, nagrzanych słońcem poziomek lub 
malin… albo jagód rwanych garściami prosto 
z krzaczka…, orzeźwiający smak rosy spijanej 
skoro świt…, mleka prosto od krowy… A może 
pamiętasz to doznanie, kiedy wiatr czesał Two-

je włosy, gdy biegłaś przed siebie plażą, łąką, 
ścieżką, lasem… przed siebie…, z górki na pa-
zurki… Albo kiedy słońce ogrzewało troskliwie 
i z czułością Twoje ramiona, ręce, policzki… 
Kiedy tańczyłaś w kroplach deszczu, skacząc 
figlarnie przez kałuże…, w kałuże…? Lub gdy 
zanurzałaś się w chłodnej wodzie… najpierw 
stopy…, potem do pasa… a potem aż po czu-
bek głowy… Być może możesz przypomnieć so-
bie również widok z najwyższej gałęzi drzewa, 
na jaką udało Ci się wspiąć… lub obraz zacho-
dzącego, tonącego w wodzie słońca… tworzą-
cego na jego tafli pomarańczowozłotą poświa-
tę, która wyglądała jak magiczna dróżka… na 
drugą stronę świata…, w nieznane… Być może 

pamiętasz odciski swoich 
stóp na piasku…, smak 
słonej bryzy na ustach…, 
zapach słońca…, odgłosy 
zbliżającej się burzy… i 
tęczę… i tuż po burzy…

Ciekawe w jaki sposób 
najbardziej lubiłaś od-
poczywać? Jako dziecko 
z pewnością doskonale 
wiedziałaś, jak odpoczy-

wać w przyjemny i dobry dla Ciebie sposób.  
A może wtedy nie nazywałaś tego odpoczyn-
kiem tylko… zabawą…, uciechą…, radością…, 
frajdą… lub po prostu fantastycznie spędzałaś 
czas?

Rozmarzyłaś się? To wspaniale!!! Przecież 
wakacje to czas na marzenia i ich spełnianie, 
na mniejsze i większe przyjemności, na roz-
pieszczanie siebie… To właśnie w wakacje mo-
żesz pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa! 
To właśnie w wakacje możesz odkryć w sobie 
na nowo wewnętrzne dziecko, które potrafi 
cieszyć się chwilą, całą sobą być „tu i teraz”, 
zachwycać się cudami dnia codziennego i… 
bawić się! 

A jak jest teraz, gdy myślisz o wakacjach, 
które tuż, tuż… a może już…? Czekają na Cie-
bie, wzywają Cię… szelestem liści drzew…, po-
rannym świergotem ptaków…, powiewem wia-
tru…, ciepłem promieni słońca…, zapachem 

Niezależnie od tego, co wybierzesz 
tym razem, bądź dla siebie dobra i wy-
rozumiała. Wyjeżdżając, niezależnie od 
tego, jak daleko lub na jak długo, ode-
rwij się od rutyny dnia codziennego. Po-
zwól sobie na bycie spontaniczną, a może  
nawet leniwą…
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truskawek…, dźwiękiem kropel deszczu ude-
rzających o parapet okna…, czerwienią czere-
śni… Jak chcesz spędzić wakacje, które masz 
przed sobą? Być może w odnalezieniu odpo-
wiedzi na to pytanie pomoże Ci sięgnięcie do 
„skarbczyka” Twoich wspomnień, który nosisz 
gdzieś w sobie, mniej lub bardziej głęboko, w 
zakamarkach Twojej pa-
mięci. Być może odnaj-
dziesz tam to, czego po-
trzebujesz, aby wiedzieć, 
czego potrzebujesz w te 
wakacje… Uspokajające-
go szumu morskich fal…, 
rozgrzanego słońcem piasku na plaży…, gór-
skich hal i otwartych przestrzeni…, kontaktu z 
wilgotną i żyzną ziemią w ogrodzie…, a może 
wygodnego leżaka… hamaka… rozłożonego w 
cieniu drzewa… Czego potrzebujesz w te wa-
kacje…?

 Zrób czasami coś szalonego, niezwykłe-
go, innego niż na co dzień…, inaczej niż na co 
dzień… Pochodź boso po wilgotnej trawie…, 
zjedz śniadanie na obiad…, pokrzycz najgło-
śniej jak potrafisz…, wlej kawę do mleka…, po-
turlaj się po łące…, poleż w łóżku jeszcze chwil-
kę…, przytul się do pnia drzewa…, zamknij oczy 
i… posłuchaj siebie… Zapytaj siebie, uważnie 
wsłuchując się w odpowiedź: „Czego teraz po-
trzebuję?”, „Na co mam teraz ochotę…?”… Po-
zwól, aby Twoje myśli zwalniały, wyhamowy-
wały, zmieniały się… Możesz im się przyglądać, 
jak żeglującym po niebie obłokom…, w swo-
im własnym tempie…, nieśpiesznie… Możesz 
puszczać te, które są zbędne i niepotrzebne…, 
robiąc przestrzeń dla tych nowych…, być może 
twórczych…, być może lżejszych… Znajdź swój 
własny wakacyjny rytm, zgodny z Twoim we-

wnętrznym rytmem… Zatrzymaj się lub przy-
śpiesz… Bądź mniej lub bardziej aktywna, na 
swój własny sposób…, w zależności od tego, 
czego właśnie w danej chwili potrzebujesz.

Zwróć również uwagę na swoje ciało. Cie-
kawe czego potrzebują w te wakacje Two-
je stopy…, kostki…, łydki…, kolana… i uda…? 
Czego potrzebują Twoje plecy…, ramiona…, 
ręce…, dłonie…, paznokcie…? A czego potrze-
buje tego lata Twój kark…, głowa…, policzki…, 
usta…, oczy…, uszy…? A włosy? Czego potrze-
bują Twoje włosy? Odpowiedzi na te pytania 
również z pewnością odnajdziesz w sobie, jeśli 
tylko uważnie się wsłuchasz w swój wewnętrz-
ny głos… intuicji… kobiecej mądrości… Być 
może wystarczy masaż stóp podczas spaceru 
po piasku… lub trawie… Kąpiel w ciepłych pro-
mieniach słońca…, a może w odmładzającym i 
odświeżającym deszczu… A być może to, cze-
go potrzebuje Twoja cera to… A może 

Twoje usta pragną perlistego, radosnego 
śmiechu… aż do łez… A uszy potrzebują po-
słuchać ciszy… lub jeszcze innej muzyki… A 
być może to, czego potrzebuje Twoje ciało w 
te wakacje to… powylegiwać się dłużej rano…, 
zaspać dłużej…, wstać później…, poprzeciągać 
się leniwie… jak kot…, zdrzemnąć się niezależ-
nie od pory dnia i miejsca…, zjeść coś pyszne-
go…

Oddychaj… Zwróć uwa-
gę, jak świeże, pachnące 
latem powietrze wypełnia 
po brzegi Twoje płuca…, 
jak z każdym wdechem 
czerpiesz życiodajny 
tlen…, a jak z każdym wy-

dechem pozbywasz się balastu trosk dnia co-
dziennego… Odetchnij pełną piersią… Poczuj 
jak Twój oddech uspokaja się wraz z Tobą…, 
pogłębia się…, staje się lżejszy… Ciekawe jak 
możesz odnaleźć wraz ze swoim oddechem 
odprężenie…, relaks… i komfort jakiego po-
trzebujesz… Możesz to robić patrząc na piękny 
widok, jaki rozpościera się przed Tobą…, peda-
łując rytmicznie jadąc na rowerze…, wybiera-
jąc kwiaty na wakacyjny bukiet lub rabatkę…, 
czytając książkę…, gazetę…, idąc przez las…, 
pole…, między łanami dojrzewających zbóż…

 Masz tyle możliwości! Dostrzeż je, na swój 
własny sposób i wykorzystaj dla siebie najle-
piej jak potrafisz… A z pewnością potrafisz! 
Przecież kiedyś byłaś dzieckiem i… pewnie pa-
miętasz to uczucie dziecięcego entuzjazmu i 
radości, ten dreszczyk emocji i podekscytowa-
nia na myśl o wakacjach…

Życzę Ci udanych wakacji i… 
                                   baw się dobrze!!!

 Masz tyle możliwości! Dostrzeż je, 
na swój własny sposób i wykorzystaj 

dla siebie najlepiej jak potrafisz… 
… A z pewnością potrafisz! 
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kondo l e n c j e

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Irenie Hajder  
składają: p.o.Przełożona Pielęgniarek 

oraz Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego  
w Siemianowicach Śląskich."

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki
Bogusławy Majchrowskiej 

z powodu śmierci Męża 
składają koleżanki pielęgniarki 

z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca 
 w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy głębokiego współczucia dla Koleżanki 
 Mirelli Białas

 z powodu śmierci
 Matki 

składają koleżanki pielęgniarki 
z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca 

w Dąbrowie Górniczej

Wyrazy szczerego współczucia 
Pani Henryce Moskwie 
z powodu śmierci Ojca

 składają Pracownicy i Dyrekcja MZOZ Lędziny

Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim 
i najdroższym - Matką”

 Naszej Koleżance Mariannie Wolnej
 wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
 składa cały personel Izby Przyjęć 

Kardiologicznej w Katowicach-Ochojcu.

Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają 
w naszej pamięci…

 Naszej Koleżance Ewie Grudzień 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Taty
 składa cały personel Izby Przyjęć Kardiologicznej 

w Katowicach-Ochojcu 

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, zostają 
na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach” 

Wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci Taty  

Koleżance Brygidzie Kampa 
składają Pielęgniarka oddziałowa wraz 

z Pielęgniarkami Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala 

Powiatowego SA NZOZ w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia 
koleżance Basi Zabieglo 

z powodu śmierci Taty 
składa pełnomocnik OIPIP  

oraz Pielęgniarki Izby Przyjęć Samodzielnego  
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Wyrazy szczerego współczucia 
koleżance Ani Kozioł 

z powodu śmierci Męża 
składa pełnomocnik OIPIP

oraz Pielęgniarki  Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Serdeczne podziękowania 
koleżankom Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu 
za udział w uroczystości pogrzebowej 

męża Bogdana Kozioł w dniu 06-06-2012 r .
za modlitwę, złożone kwiaty, słowa otuchy oraz

kondolencje składa żona Anna Kozioł z rodziną.

„Mimo, że odchodzą, w naszych sercach 
pozostają na zawsze”

Wyrazy współczucia z powodu śmierci
TATY

Dla Jolanty Greli
Składają koleżanki Klinicznego Oddziału Chirurgii  

Ogólnej,  Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Szpitala  Specjalistycznego w Zabrzu.

Bliscy naszemu sercu zawsze 
pozostają w naszej pamięci” 

Naszej Koleżance Jolancie Damis 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca 

składają koleżanki z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 

w Jastrzębiu - Zdroju. Bliscy, których kochamy, zastają na zawsze, bo zostawili śla-
dy w naszych sercach… 

Koleżance Ewie Paschos  wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia z powodu śmierci  Ojca  
składają koleżanki z SP CSK w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Pelagii Górnioczek  składają 
Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki 

i położne Szpitala Powiatowego w Mikołowie. 



35

INTER Polska od 20 lat jest partnerem ubezpieczeniowym Pielęgniarek i Położnych.  
Posiadamy rekomendację Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Sprawdź naszą ofertę!

Nowe obowiązkowe ubezpieczenie  
OC Pielęgniarki i Położnej:

n   zastępuje dotychczasowe ubezpieczenia obowiązkowe
n   podwyższa sumy gwarancyjne
n   konieczne dla Pielęgniarek lub Położnych pracujących  

na kontrakcie lub prowadzących praktykę pielęgniarską  
lub podmiot leczniczy.

          Kompleksowy pakiet ubezpieczeń  
          INTER dla medycyny

q   Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
q   Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 

– rozszerzające zakres ochrony na wszystkie czynności  
medyczne, niezależnie od miejsca ich świadczenia,  
czy też formy zatrudnienia. 

q   Ochrona prawna dla wszystkich osób wykonujących 
zawód medyczny

q   Świadczenie pieniężne  w przypadku przerwy  
w wykonywaniu zawodu (INTER Kontrakt)

q   Ubezpieczenie skutków ekspozycji na materiał zakaźny  
(HIV/WZW)

q   Ochrona majątku praktyki pielęgniarskiej (INTER Partner)
q   Ubezpieczenia w życiu prywatnym: Dom, Mieszkanie,  

Turystyka (INTER Lokum, INTER Tour)

Zaznacz, jaka ochrona jest ważna w Twojej praktyce 
pielęgniarskiej. Skontaktuj się z naszym doradcą 
ubezpieczeniowym, który dobierze odpowiednią  
dla Ciebie polisę.

TU INTER Polska S.A.
Oddział w Katowicach 
ul. Grażyńskiego 49a
40-126 Katowice, 
tel: 32 257 10 17 do 19

              Już od 01 stycznia 2012 nowe obowiązkowe OC Pielęgniarki i Położnej.  
Zapewniamy kompleksową ochronę Twoich indywidualnych potrzeb!
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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

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

Sekretariat
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

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

Dział Prawa wykonywania zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Prawny
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.00 do 15.00

biuro okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
tel. 510 132 171
e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik  

Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 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 również w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
04.01.2012 r. 09.05.2012 r. 19.09.2012 r.
18.01.2012 r. 23.05.2012 r. 03.10.2012 r.
01.02.2012 r. 06.06.2012 r. 17.10.2012 r.
15.02.2012 r. 20.06.2012 r. 31.10.2012 r.
29.02.2012 r. 04.07.2012 r. 07.11.2012 r.
07.03.2012 r. 18.07.2012 r. 21.11.2012 r.
21.03.2012 r. 01.08.2012 r. 05.12.2012 r.
04.04.2012 r. 22.08.2012 r. 19.12.2012 r.
18.04.2012 r. 05.09.2012 r.

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

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Biblioteka i czytelnia czynne 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
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799


