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Bo¿ena Dworska

Trzy siostry
Grudniowy, mrony dzieñ. Ludzie spieszyli siê do poci¹gów, aby na czas dotrzeæ do domów. Co jaki czas w megafonie s³ychaæ by³o g³os ...poci¹g osobowy do... odje¿d¿a
z toru... przy peronie.... Kto potkn¹³ siê, upad³, po czym
w popiechu zbiera³ rozsypane wi¹teczne zakupy. Po liskiej nawierzchni peronu potoczy³a siê jak bombka choinkowa pomarañczowa mandarynka. Zatrzyma³a siê przy ³awce
i zdawa³o siê, ¿e wo³a... podnie mnie, zasmakuj....
Opustosza³ dworzec, poci¹gi nadal odje¿d¿a³y, nieg zasypa³ lady butów. Ludzie ju¿ dawno dotarli do domów.
Przy ³awce opruszonej niegiem, trochê zmarzniêta, le¿a³a pomarañczowa mandarynka.
- Sk¹d ty siê wziê³a? - chwilow¹ ciszê przerwa³ zachrypniêty g³os.
- Pachniesz znakomicie, ale nie zjem ciê teraz.
W³o¿y³ owoc do kieszeni i zamyli³ siê g³êboko.
Mróz coraz bardziej doskwiera³, p³atki niegu tañczy³y
w wietle dworcowej lampy. Z dala tylko dochodzi³ dziwny
dialog:
- Do kogo ty mówisz cz³owieku?
- Wstawaj, bo zamarzniesz. - krzykn¹³ konduktor wsiadaj¹cy do poci¹gu.
- Dobrze, dobrze ju¿ sobie pójdê, ale dok¹d?  wyszepta³.
Z trudem wsta³ z ³awki, wyj¹³ z kieszeni mandarynkê i d³ugo
jej siê przygl¹da³.
- Przypominasz mi dobre chwile, kiedy to.... - g³os mu
zadr¿a³.
- Ach to ¿ycie, ¿ycie...
- Gdybym wiedzia³, ¿e tak potocz¹ siê moje losy to...
- Nie traæ wiary - wstañ i id!
- Kto do mnie mówi?
- Hej, odezwij siê!
Popatrzy³ w stronê odje¿d¿aj¹cego poci¹gu. Zobaczy³ tylko dwa czerwone wiat³a ostatniego wagonu.
- Bo¿e pomó¿, daj mi jaki znak! Nie chce byæ sam w te
wiêta. Zapakuj mi ten prezent pod choinkê. Niczego wiêcej
nie pragnê!
Klakson wózka towarowego wyrwa³ go z zadumy.
- Z drogi, bo ciê rozjadê!
- Id st¹d, bo wezwê stra¿ miejsk¹ - krzycza³ kierowca.
- Tak, ju¿ czas na mnie, nikt nie przyjecha³, pewnie jutro
dotr¹- smutno odpowiedzia³ mê¿czyzna.
Wiedzia³, ¿e ju¿ nikt nie przyjedzie i ¿e w domu nikt na
niego nie czeka. Najchêtniej przespa³by ten czas i obudzi³ siê
w zwyk³y szary dzieñ.
***
Budzik dzwoni³ uparcie. Kobieta wyci¹gnê³a rêkê spod
ko³dry i wy³¹czy³a dzwonek.
- Nie, jeszcze piêæ minut.
Przy³o¿y³a g³owê do poduszki i zasnê³a, o czym ni³a.
- Która godzina? Kiedy ja zd¹¿ê wszystko zrobiæ - krzycza³a nerwowo.
- Wstawaj! - wo³a do córki. - Ju¿ póno, musimy iæ na
zakupy, nie mamy za du¿o czasu.
- Mamo, wyluzuj!
- Jak zwykle przesadzasz - miej¹c siê dopowiada³a córka.
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Pamiêta³a czasy, kiedy by³a ma³a i matka pieszy³a siê
z pracy do domu, aby ze wszystkim zd¹¿yæ na czas.
Kobieta zd¹¿y³a wypiæ porann¹ kawê i ju¿ mia³a wychodziæ, gdy nagle powiedzia³a do córki.
- Masz racje, po co ja siê tak spieszê. Przecie¿ nie to jest
najwa¿niejsze, zakupy, jedzenie. Wiesz kochanie, dobrze ¿e
jestemy zdrowe i mamy siebie. Najwa¿niejsza jest przecie¿
atmosfera, któr¹ wczeniej budujemy.
- Zaskakujesz mnie mamusiu, jaka metamorfoza. - doda³a uszczypliwie, ale z umiechem na twarzy.
- Lubi³am z Tob¹ porozmawiaæ, zawsze nam na to brakowa³o czasu.
Kobieta pokiwa³a g³ow¹ i przyzna³a racje.
- No tak, biegamy, biegamy - mówi³a do siebie.
- Tak naprawdê zapominamy, co jest w wiêtach najwa¿niejsze.
Popatrzy³a przez okno, pruszy³ nieg, dzieci ci¹gnê³y za sob¹
sanki, rzuca³y nie¿kami. Wróci³y jej wspomnienia z dzieciñstwa,
zapach dro¿d¿owego ciasta, pierogów z kapust¹ i grzybami,
uszek, barszczu. Niew¹tpliwie najwa¿niejszym wspomnieniem
by³ czas, kiedy to ojciec przynosi³ z lasu najpiêkniejsz¹ jode³kê.
Póniej wszyscy przy niej siadali, piewali kolêdy, ojciec
gra³ na harmonijce ustnej. Ile cudownych wspomnieñ, chwil
spêdzonych razem i nadziei, ¿e nastêpne bêd¹ takie same,
chocia¿ trochê inne.
- Mamo, o czym mylisz? Tylko siê nie smuæ. bo to radosny czas. Idziemy w pierwszej kolejnoci po choinkê. Ma byæ
taka du¿a jak za dawnych lat. Pamiêtasz, kiedy pomaga³ mi
przynieæ choinkê...? - urwa³a w pó³ zdania.
- Kto j¹ bêdzie dwiga³, ja ju¿ jestem stara - miej¹c siê
mówi³a matka.
- I nie mam si³y - doda³a.
- Mo¿e kto nam pomo¿e - optymistycznie odpowiedzia³a m³oda kobieta.
Pies, który zawsze g³ono szczeka³ i merda³ ogonem, znieruchomia³. Czy¿by zrozumia³, co mówi¹ domownicy? No tak
w Wigiliê podobno zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. Jak
mówi¹ to pewnie te¿ i s³ysz¹.
Zrobi³o siê bardzo weso³o jak zwykle na ten czas przysta³o, ogarn¹³ je, bowiem wi¹teczny nastrój.
- Nie zapomnijmy kupiæ jemio³y, bo wiesz bez jemio³y
dom go³y. - jak mówi stare porzekad³o.
- Pod jemio³¹ ca³uj¹ siê zakochani.
- Tak ca³uj¹.- odpowiedzia³a kobieta i patrzy³a nadal przez
okno jakby kogo wypatrywa³a.
- To co jest najwa¿niejsze choinka czy jemio³a?
- Wszystko jest wa¿ne. - odpowiedzia³a matka.
- Chodmy ju¿ wreszcie, bo wykupi¹ nam najpiêkniejsze
drzewka.
Dotar³y do miejsca, gdzie sta³y ró¿norodne choinki, a to
wierk, jod³a, sosna.
- Jakie piêkne drzewko z szyszkami.
- To sosna, bierzecie panie? - zapyta³ sprzedaj¹cy mê¿czyzna.
- Tak, ale ona jest wysoka, ciê¿ka, kto j¹ bêdzie dwiga³?
- Ja paniom pomogê. - us³ysza³y glos dobiegaj¹cy od strony
stoiska.
Kobiety popatrzy³y na siebie porozumiewawczo.

- Nie, dziêkujemy bardzo, poradzimy sobie.
- Jak panie sobie ¿ycz¹. - bardzo grzecznie odpowiedzia³
nieznajomy.
Kobieta zatrzyma³a siê na chwile, bo g³os wydal siê jej znajomy, tak¿e i postaæ. Wysoki, szczup³y mê¿czyzna w czarnej
kurtce, owiniêty szalikiem. Trudno jej by³o rozpoznaæ twarz,
tylko te oczy... Ju¿ mia³a odejæ, kiedy nieznajomy powiedzia³:
- By³em tutaj kiedy z kobiet¹ i kupowalimy razem choinkê, ona te¿ tak¹ wybra³a  sosnê, jak panie.
Kobieta nieufnie spojrza³a w stronê nieznajomego. By³
zdenerwowany, szuka³ czego w kieszeniach kurtki, co mu
wypad³o, schyli³ siê i próbowa³ podnieæ, po niegu srebrz¹cym siê w promieniach s³oñca toczy³a siê ma³a kulka. Gdzieniegdzie widaæ by³o pomarañczowe przewity. Pod¹¿y³a w
stronê kobiety, która ze zdziwieniem patrzy³a na mê¿czyznê,
usi³uj¹cego zatrzymaæ mandarynkê.
- Proszê pana, proszê wstaæ przeziêbi siê pan - ciep³o
powiedzia³a kobieta. Ich spojrzenia siê spotka³y. D³ugo wpatrywali siê w siebie.
- Widzi pani - przerwa³ milczenie nieznajomy - ta kobieta
bardzo lubi³a mandarynki. Zawsze w wiêta uk³ada³a je na
stole i d³ugo siê nimi zachwyca³a.
- W dzieciñstwie marzy³a o cytrusach, wtedy by³a to rzadkoæ.
- Kto to dzisiaj pamiêta te czasy. - doda³a kobieta.
- Pani mi j¹ przypomina . Darzy³a mnie uczuciem, które
skrzêtnie próbowa³a ukryæ. Nigdy nie powiedzia³a co czuje,
a ja jej tego nie u³atwi³em.
- Co siê sta³o z pañsk¹ znajom¹?
- Widzi pani, wyjecha³a, po czym straci³em kontakt.
Czêsto bywa³em w jej domu. Do tej pory pamiêtam ciep³o
i ró¿ne opowieci, którymi lubi³a siê dzieliæ, próbowa³em
j¹ odnaleæ, ale na pró¿no. Kiedy by³a tak blisko. Dzisiaj
chcia³bym aby wróci³y tamte chwile. Podj¹³bym inne decyzje...
- Dzisiaj to wiem, ¿e najwiêkszym skarbem dla cz³owieka
jest drugi kochaj¹cy cz³owiek.
- Tak, to prawda - prze³ykaj¹c ³zy wyszepta³a kobieta.

- Co roku przychodzi³am tutaj i mia³am nadzieje, ¿e spotkam mê¿czyznê który....- nie mog³a dalej mówiæ.
Po d³ugiej chwili zapyta cicho:
- Gdzie tak d³ugo by³e? Bardzo zmarz³am czekaj¹c.
- Szuka³em ciê po ca³ym wiecie, a wystarczy³o pos³uchaæ tylko g³osu serca. Przytuli³ j¹ bardzo mocno do piersi
obawiaj¹c siê, ¿e znowu los mo¿e ich rozdzieliæ na wiele lat.
- Przynios³em ci mandarynkê, to ona doprowadzi³a mnie
do ciebie.
- Dziêkujê skarbie. Chodmy ju¿ do domu. Znowu przyniesiemy razem nasz¹ choinkê
- I jemio³ê mamusiu, i jemio³ê - dorzuci³a córka.
***
P³atki niegu tañczy³y radonie, mróz malowa³ ró¿norodne pejza¿e na szybach okien. Sople lodu przypomina³y d³ugie cukierki, które kiedy wiesza³o siê na choinkê. W kominku tañczy³ ogieñ. Pe³nia szczêcia. Radosne wiêta. Zapach
barszczu, kapusty, grzybów i dro¿d¿owego ciasta na przemian z makiem i serem.
Pod jemio³¹ stanê³a para bohaterów szukaj¹cych siê wiele lal. To by³y ich pierwsze wspólne wiêta. £amali siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie wiele mi³oci na kolejne dni wspólnego
¿ycia. Tak - cud Bo¿ego Narodzenia, kiedy niemo¿liwe staje
siê rzeczywiste, a trudne historie znajduj¹ pozytywne rozwi¹zanie. Ca³y wiat ogarnê³a radoæ i szczêcie bo:
Narodzi³ siê Jezus Chrystus.
B¹dmy weseli,
Chwa³a Mu na wysokoci,
nuc¹ anieli,
Gloria, gloria in excelsis Deo
***
Trzy siostry - Wiara, Nadzieja, Mi³oæ wêdruj¹ po wiecie
i pukaj¹ do drzwi ka¿dego mieszkañca tej ziemi. Zawsze nios¹ ze sob¹ dary i tylko od Ciebie zale¿y czy otworzysz dla
nich serce.
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Telefon: 430-07-23.
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PRAWA KARNEGO I PRAWA PRACY
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adwokat Monika Ca³a
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Telefon: 430-07-23.

Posiedzenia Komisji Socjalnej
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rodê miesi¹ca
Kasa czynna codziennie
od 1200 - 1600
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OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA W KRAKOWIE
MA£OPOLSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

Konferencja prasowa
zorganizowana przez OIL i MOIPiP
W dniu 24 listopada br. odby³a siê konferencja prasowa zorganizowana wspólnie przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Krakowie oraz Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Krakowie. Konferencja dotyczy³a aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i migracji personelu medycznego.
Konferencja odby³a siê w siedzibie Okrêgowej Izby Lekarskiej przy ul. Krupniczej 11a.
Ze strony Okrêgowej Izby Lekarskiej w konferencji udzia³ wziêli:
- przewodnicz¹cy - dr Jerzy Friediger,
- sekretarz - dr Mariusz Janikowski.

Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych reprezentowali:
- przewodnicz¹cy - mgr Tadeusz Wadas,
- wiceprzewodnicz¹ca - mgr Zuzanna Mys³owska,
- sekretarz - Stanis³aw £ukasik.

Poni¿ej publikujemy treæ wspólnego stanowiska ORL i MORPIP.
Stanowisko
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 padziernika 2004 r.
i Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie
z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie: aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i migracji personelu medycznego.
Okrêgowa Rada Lekarska i Ma³opolska Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie po raz
kolejny, zwracaj¹ uwagê na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê w Ochronie Zdrowia i coraz trudniejsz¹ sytuacjê
bytow¹ pracowników medycznych zw³aszcza pielêgniarek i lekarzy.
Od pocz¹tku tak zwanych reform ochrona zdrowia sta³a siê elementem przetargowym i propagandowym partii politycznych. Usi³uj¹ na tym zbijaæ kapita³ polityczny lokalni dzia³acze. Tymczasem wbrew
obietnicom nie zwiêksza siê iloæ rodków przeznaczanych na leczenie pacjentów. Podwy¿ka podatku
Vat, wprowadzenie szeregu procedur finansowanych
poprzednio z bud¿etu Pañstwa do procedur finansowanych ze sk³adki zdrowotnej, podwy¿ka podatków
od nieruchomoci i wprowadzenie finansowania przez
Fundusz organizowanych Oddzia³ów Ratunkowych
zu¿y³o ju¿ dawno podniesienie sk³adki zdrowotnej.
Has³o tzw. ekonomizacji i restrukturyzacji szpitali,
usprawiedliwia ka¿de dzia³ania administracyjne nawet takie, które w ewidentny sposób pogarszaj¹ ich
funkcjonowanie.

Znikn¹³ ca³kowicie nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ szpitali. Pracownicy opieki zdrowotnej traktowani s¹ w sposób lekcewa¿¹cy, Na porz¹dku dziennym jest wymuszanie zgody na obni¿anie p³ac, opónienia wyp³at i tak ju¿ g³odowych wynagrodzeñ,
System ochrony zdrowia w Polsce zaczyna siê za³amywaæ i co gorsza nie widaæ - prócz werbalnych ¿adnych dzia³añ w kierunku jego naprawy.
Okrêgowa Rada Lekarska i Ma³opolska Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych po raz kolejny tym
razem wspólnie - ostrzegaj¹ w³adze i informuj¹ spo³eczeñstwo o pilnej koniecznoci naprawy systemu
i wprowadzenia dodatkowego finansowania.
W kraju, w którym s¹ pieni¹dze na dop³aty z w³asnych miliardowych kwot do niektórych ga³êzi gospodarki od lat zapewnia siê, ¿e dodatkowych pieniêdzy
na ochronê zdrowia nie ma i nie bêdzie.
Pracownicy ochrony zdrowia nie zamierzaj¹ d³u¿ej akceptowaæ ba³aganu i niekompetencji, g³odowych
p³ac wyp³acanych z ³aski, nie terminowo, utrzymywania z w³asnych poborów szpitali.
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Efektem takiej dzia³alnoci s¹ masowe wyjazdy za
granicê lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych oraz masowe odchodzenie od zawodu personelu medycznego.
Nasilaj¹ca siê migracja ekonomiczna lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielêgniarek i po³o¿nych pro-

wadzi nieuchronnie do dezorganizacji pracy oddzia³ów szpitalnych, jak równie¿ utrudni spo³eczeñstwu
dostêp do specjalistów.
Oczekujemy pilnych i radykalnych dzia³añ w kierunku zmian w sytuacji w Ochronie Zdrowia.

Sekretarz
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Przewodnicz¹cy
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

dr Mariusz Janikowski

dr Jerzy Friediger

Sekretarz
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Przewodnicz¹cy
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Stanis³aw £ukasik

mgr Tadeusz Wadas

ODPOWIEDZI NA STANOWISKO

Nasz znak SEN 128/2004

Brzesko, dnia 30.11.2004r.
Sz.Pan
Stanis³aw £ukasik
Sekretarz
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych

Dziêkuje za przes³anie wspólnego stanowiska Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27
padziernika 2004r. i Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie z dnia 10
listopada 2004r. w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i migracji personelu medycznego.
S³u¿ba zdrowia w Polsce znajduje siê w sytuacji kryzysowej. Przeprowadzane reformy organizacyjne i finansowe nie przynosz¹ oczekiwanych przez spo³eczeñstwo pozytywnych efektów. Zamieszczona
w przes³anym stanowisku analiza i przedstawione oceny stanu s³u¿by medycznej w Ma³opolsce potwierdzaj¹ znane ju¿ w uk³adzie ogólnopolskim negatywne zjawiska i negatywne konsekwencje nieudanych reform w dziedzinie ochrony zdrowia, funkcjonowania placówek i instytucji medycznych.
Pragnê zapewniæ, ¿e zawarte w Stanowisku informacje przekazane zostan¹ Ministrowi Zdrowia oraz
Senackiej Komisji Zdrowia. Jako Senator podejmê te problemy w ramach zapytañ senatorskich, oraz
w dyskusji publicznej na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w naszym kraju.
Z powa¿aniem
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Kraków, dnia 7.12.2004
DK/CM/I/362/2004

Ma³opolska Okrêgowa Rada
Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Krakowie
Szanowni Pañstwo,
W zwi¹zku z pismem [znak: MOI/1115/04 z dnia 25.11.2004 r.], prezentuj¹cym wspólne stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i migracji personelu medycznego, pragnê niniejszym poinformowaæ, ¿e w pe³ni popieram Pañstwa dzia³ania maj¹ce na celu ostrzeganie i informowanie opinii
publicznej o koniecznoci podjêcia zdecydowanych kroków naprawczych systemu ochrony zdrowia i wprowadzenia dodatkowego finansowania.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku

Konferencja prasowa
w Ma³opolskiej Izbie
W dniu 24 listopada br. odby³o siê posiedzenie
Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych, g³ównym powodem zwo³ania posiedzenia
Prezydium MORPiP by³o omówienie przez
Przewodnicz¹cego MORPiP spotkañ negocjacyjnych w
Ma³opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia dotycz¹cych ustalenia stawek
kapitacyjnych dla pielêgniarek i po³o¿nych rodowiskowo
- rodzinnych oraz pielêgniarek rodowiska nauczania
i wychowania. Kolejn¹ spraw¹ omawian¹ podczas
posiedzenia Prezydium by³o dofinansowanie do studiów
pomostowych dla studiuj¹cych pielêgniarek.

Decyzj¹ Prezydium MORPiP na dzieñ 25 listopada
br. w zwo³ano konferencjê prasow¹ podsumowuj¹c¹ sposób i tryb negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli rodowiska ma³opolskich pielêgniarek i po³o¿nych
z Ma³opolskim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ w sprawie wysokoci stawek kapitacyjnych na wiadczenia
zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej dla pielêgniarek rodowiskowo-rodzinnych, po³o¿nych rodowiskowo-rodzinnych i pielêgniarek rodowiska nauczania
i wychowania na rok 2005.
Poni¿ej publikujemy stanowiska przyjête na posiedzeniu
Prezydium MORPiP w dniu 24 listopada 2004 r.

Stanowisko
Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie
dotycz¹ce: aktualnej sytuacji w procesie negocjacji stawek kapitacyjnych dla pielêgniarek i po³o¿nych rodowiskowo  rodzinnych.
wyra¿one w dniu 24 listopada 2004 roku
Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych po zakoñczeniu w dniu dzisiejszym negocjacji w MOW NFZ w Krakowie, dotycz¹cych ustalenia wysokoci stawek kapitacyjnych dla pielêgniarek

i po³o¿nych rodzinnych, w zwi¹zku z nieprzejednan¹
postaw¹ przedstawicieli NFZ polegaj¹c¹ m.in. na obni¿eniu stawki kapitacyjnej dla pielêgniarek rodowiskowo-rodzinnych z 14,16 z³ na 13,56 z³, bez przewi-
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dzianych prawem uzgodnieñ z przedstawicielami rodowiska pielêgniarskiego wyra¿a swój stanowczy protest przeciwko tego typu praktykom, zarzucaj¹c jednoczenie przedstawicielom Narodowego Funduszu Zdrowia samowolne dzia³anie z pokrzywdzeniem rodowiska pielêgniarskiego.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ pielêgniarki maj¹c wiadomoæ dramatycznej sytuacji systemu opieki zdrowotnej walcz¹ obecnie o utrzymanie w roku 2005 stawek
kapitacyjnych na dotychczasowym poziomie, nie wnioskuj¹c o ich podwy¿szenie, pomimo realnego wzrostu
kosztów utrzymania.
Obni¿anie w takiej sytuacji i tak bardzo niskiej stawki
kapitacyjnej uwa¿amy za dzia³anie na szkodê nie tylko
rodowiska pielêgniarskiego, ale i spo³eczeñstwa, na
którym NFZ przeprowadza swoisty test wytrzyma³ociowy.

Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w imieniu ca³ego rodowiska pielêgniarskiego, wyra¿aj¹c zaniepokojenie powy¿szymi dzia³aniami NFZ zobowi¹zuje siê do podjêcia wszelkiej przewidzianej przepisami prawa walki o zachowanie godnoci wykonywania zawodu pielêgniarki i po³o¿nej.
Ujmê i wstyd naszemu krajowi przynosi masowa emigracja pielêgniarek za chlebem przypominaj¹ca migracjê biednych warstw spo³eczeñstwa do Ameryki na prze³omie XIX i XX wieku. Je¿eli proces pauperyzacji naszego rodowiska nie zostanie zahamowany poprzez umo¿liwienie godnego wykonywania zawodu w kraju, za kilka
lat rzeczywicie problem stawek kapitacyjnych dla pielêgniarek i po³o¿nych mo¿e przestaæ mieæ znaczenie,
bo nie bêdzie mia³ kto tego zawodu wykonywaæ.

Sekretarz
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Przewodnicz¹cy
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Stanis³aw £ukasik

mgr Tadeusz Wadas

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, wnosimy jak na wstêpie.

Stanowisko
Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie: zasad i kryteriów dofinansowania studiów pomostowych.
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Prezydium Rady Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie wyra¿a swoje g³êbokie
zaniepokojenie w zwi¹zku z przyjêtymi zasadami dofinansowania studiów pomostowych dla pielêgniarek i po³o¿nych.
W og³oszonym komunikacie Departamentu Nauki
Szkolnictwa Wy¿szego w sprawie uruchomienia Programu Studiów Pomostowych dla Pielêgniarek i Po³o¿nych
zosta³y zawarte warunki dofinansowania studiów pomostowych bezpodstawnie dyskryminuj¹ce czêæ rodowiska pielêgniarek i po³o¿nych.
Mo¿liwoci dofinansowania zosta³y pozbawione pielêgniarki i po³o¿ne absolwentki liceów medycznych oraz
dwuletnich medycznych szkó³ zawodowych.
Przyjêcie takich zasad stoi w jawnej sprzecznoci
z ide¹ przewodni¹ wprowadzenia studiów pomostowych,
które mia³y daæ mo¿liwoæ uzupe³nienia kwalifikacji w
g³ównej mierze pielêgniarkom absolwentkom liceów
medycznych.
Jak wskazali eksperci europejscy w swoim raporcie
z 2002 roku zawody pielêgniarki i po³o¿nej przesz³y od

1990 roku g³êbok¹ przemianê. Zwracano uwagê na
transformacjê zarówno zasad wykonywania zawodu jak
i systemu kszta³cenia.
Pielêgniarki i po³o¿ne nie mia³y wp³ywu na okres i zasady uzyskiwania przez siebie kwalifikacji zawodowych.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e powo³anie studiów pomostowych ma doprowadziæ do wyrównania kwalifikacji.
Tymczasem wprowadzenie nierównych zasad dofinansowania do studiów pomostowych uniemo¿liwi
znacznej grupie pielêgniarek ukoñczenie tych studiów.
Na zakoñczenie pragniemy podnieæ, ¿e nasze
szczególne zaniepokojenie odnonie uniemo¿liwienia
du¿ej czêci pielêgniarek i po³o¿nych skorzystania z dofinansowania spowodowane jest faktem, ¿e jest to grupa o bardzo niskich zarobkach a koniecznoæ ukoñczenia studiów pomostowych czêsto jest im narzucana przez
pracodawców.
Koniecznoæ samodzielnego sfinansowania studiów
pomostowych w ca³oci mo¿e doprowadziæ do dalszego pogorszenia i tak ju¿ z³ej sytuacji finansowej pielêgniarek i po³o¿nych.

Sekretarz
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Przewodnicz¹cy
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie

Stanis³aw £ukasik

mgr Tadeusz Wadas

NACZELNA RADA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Stanowisko
Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 14 padziernika 2004 r.
w sprawie: uznawania kwalifikacji zawodowych pielêgniarek
Prezydium Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
uwa¿a, i¿ pielêgniarki, które ukoñczy³y 5-letnie licea
medyczne, posiadaj¹ kwalifikacje w zawodzie pielêgniarki
odpowiedzialnej za opiekê ogóln¹ równorzêdne z wymogami art. 1 Dyrektywy Rady 77/453/EWG i uznaje te

kwalifikacje za równowa¿ne do kwalifikacji okrelonych
w aneksie do Dyrektywy Rady 77/452/EWG.
Tym samym uznaje, ¿e polskie pielêgniarki i po³o¿ne s¹ uprawnione do wykonywania zawodu nie tylko
w Polsce, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Prezes NRPiP
El¿bieta Buczkowska

Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Pielêgniarstwa Pediatrycznego
mgr KRYSTYNA PISKORZ

Zalecenia
Krajowego konsultanta w Dziedzinie Pielêgniarstwa Pediatrycznego
nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie: podawania antybiotyków noworodkom i niemowlêtom do 3 miesi¹ca ¿ycia
W celu zminimalizowania ryzyka powstania powik³añ
takich jak m.in.:
● uszkodzenie nerwu kulszowego,
● uszkodzenie tkanki miêniowej,
● ból (spowodowany czêstotliwoci¹ iniekcji dla utrzymania poziomu terapeutycznego antybiotyku i objêtoci¹ podawanego roztworu)
u noworodków i niemowl¹t, które nie posiadaj¹ dostatecznie wykszta³conej tkanki miêniowej, zaleca siê podawanie antybiotyków droga infuzji i wykluczenie iniekcji domiêniowych, szczególnie wykonywanych w warunkach domowych.
W realizacji procedury podawania antybiotyków, zaleca siê przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
1. Antybiotyki mog¹ byæ podawane tylko na podstawie
pisemnego zlecenia lekarza.
2. Antybiotyki powinny byæ podawane tylko w rozcieñczeniu, w odpowiednio zalecanej dawce i zalecanym czasie trwania infuzji. Aby utrzymaæ sta³y poziom terapeutyczny leku zaleca siê stosowanie pomp infuzyjnych.
3. Przed podaniem leku nale¿y sprawdziæ 3 razy nazwê
leku, termin wa¿noci, dawkê i nazwisko pacjenta.
4. W przypadku zlecenia kilku antybiotyków równoczenie,
nale¿y raczej unikaæ ich ³¹cznego podawania, do ka¿dego antybiotyku wybraæ odrêbny dostêp ¿ylny. W wyj¹tkowych sytuacjach, w których nie mo¿na unikn¹æ ³¹cznego podawania antybiotyków, nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ i sprawdziæ ich zgodnoæ ³¹czenia.

5. Do antybiotykoterapii drog¹ infuzji nale¿y wybraæ
odpowiedni¹ liniê naczyniow¹, z zastosowaniem zasad aseptyki za³o¿yæ cewnik ¿ylny, który nale¿y unieruchomiæ przezroczystym, ja³owym opatrunkiem
umo¿liwiaj¹cym obserwacjê miejsca wk³ucia.
6. Miejsce wk³ucia nale¿y obserwowaæ w kierunku wyst¹pienia powik³añ takich jak m.in.: zaczerwienienie,
obrzêk, wynaczynienie, wysuniêcie cewnika itp. W
przypadku wyst¹pienia powik³añ nale¿y usun¹æ cewnik. Maksymalny czas pozostawania cewnika w naczyniu okrela producent cewników. S¹ to najczêciej 72 godziny, przy zachowaniu regularnej pielêgnacji miejsca wk³ucia.
7. Za³o¿enie cewnika, obserwacjê i pielêgnacjê miejsca wk³ucia nale¿y udokumentowaæ w dokumentacji
medycznej pacjenta.
8. Pielêgniarka, po³o¿na realizuj¹ca antybiotykoterapiê
powinna znaæ dzia³anie podawanych leków, ich sposób podawani, przechowywania i skutki uboczne oraz
posiadaæ wiedze i umiejêtnoci z zakresu resuscytacji kr¹¿eniowo  oddechowej i zastosowania produktów leczniczych wchodz¹cych w sk³ad zestawu przeciwwstrz¹sowego, ratuj¹cego ¿ycie.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zasady, zaleca siê realizowanie antybiotykoterapii u noworodków i niemowl¹t do
3 miesi¹ca ¿ycia przez po³o¿ne i pielêgniarki pediatryczne,
które posiadaj¹ wiedzê i umiejêtnoci w zakresie farmakoterapii noworodków i niemowl¹t w warunkach szpitalnych.
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Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielêgniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepe³nosprawnych
mgr EL¯BIETA SZWALKIEWICZ

Zalecenia
Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielêgniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepe³nosprawnych
w sprawie: zakresu podstawowych wiadczeñ w stacjonarnych zak³adach opieki d³ugoterminowej
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Obszarem opieki d³ugoterminowej rz¹dz¹ dwie generalne zasady: koniecznoci i indywidualnoci. Z uwagi na ograniczenia systemowe, do stacjonarnej opieki
d³ugoterminowej kwalifikuje siê ludzi, którzy wed³ug skali
Barthel maj¹ do 40 punktów, a wiêc wymagaj¹ ca³kowitej pomocy osób trzecich oraz profesjonalnego nadzoru
nad kontynuacj¹ leczenia. O zakresie udzielanej pomocy decyduje specyficzna sytuacja zdrowotna osoby, która
jest pielêgnowana. Tak wiêc ramy postêpowania w stacjonarnych zak³adach opieki d³ugoterminowej wytyczaj¹ medyczne i pielêgnacyjne koniecznoci.
Podstaw¹ do wyliczenia minimalnych kosztów jest
zakres czynnoci i czas ich trwania w trzech obszarach,
tj.: 1) pielêgnacja podstawowa, 2) leczenie, 3) rehabilitacja.
Do pielêgnacji podstawowej zalicza siê: higienê osobist¹, od¿ywianie i mobilizacjê. Podstaw¹ do wyliczenia
czasu trwania czynnoci, a wiêc zaanga¿owania pracownika (koszty osobowe), jest czas trwania czynnoci, która w ca³oci jest wykonywana przez osobê pielêgnuj¹c¹.
Zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszych zaleceñ, ³¹czny czas dziennej podstawowej pielêgnacji jednego pacjenta wynosi 362,5 minut. Czasy ujête w za³¹czniku s¹
wynikiem kilkumiesiêcznych obserwacji i monitorowania
czynnoci pielêgnacyjnych, w tym pielêgniarskich, opiekuñczych i rehabilitacyjnych.
Z praktyki wynika (tak¿e w innych krajach europejskich), ¿e z uwagi na szczególne okolicznoci nie wszystkie czynnoci, wymienione w za³¹czniku, s¹ codziennie
wykonywane z t¹ sam¹ czêstotliwoci¹. Wnikliwe dokumentowanie praktyki i precyzyjne wyliczanie czasu poszczególnych czynnoci udowadnia, ¿e ca³kowita opieka nad pacjentem ocenianym do 40 punktów w skali
Barthel, nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 300 minut, w tym 240
minut musi byæ przeznaczone na pielêgnacjê podstawow¹. W przeciwnym razie wyst¹pi¹ grone dla zdrowia zaniedbania pielêgnacyjne.
Pozosta³y czas w wymiarze 60 minut przeznacza siê
na czynnoci zwi¹zane z leczeniem, rehabilitacj¹ i edukacj¹ pacjenta oraz jego rodziny, przygotowuj¹c¹ do pobytu w domu. Rehabilitacja powinna byæ realizowana w
zale¿noci od potrzeb przez rehabilitanta, fizjoterapeutê zajêciowego, logopedê, psychologa. rednio na pacjenta trzeba przeznaczyæ 30 minut dziennie.
Leczenie obejmuje m.in. zdawanie dy¿uru, udzia³
w zebraniach zespo³ów terapeutycznych, przyjmowa-

nie zleceñ lekarskich, wykonanie zleceñ, przygotowanie leków i ich podanie, pobieranie materia³u do badañ, wykonywacie opatrunków i zabiegów pielêgniarskich itp. rednio na pacjenta trzeba przeznaczyæ 20
minut na dobê.
Dokumentowanie pracy i edukacja pacjenta oraz jego
rodziny dotyczy przygotowañ do pobytu w domu i edukacji w zakresie samoopieki. rednio na pacjenta wynosi 10 minut dziennie.
A zatem ustalaj¹c poziom zatrudnienia dla 40-to-tó¿kowego zak³adu, nale¿y uwzglêdniæ co najmniej 26 osób
do pielêgnacji podstawowej i innych wiadczeñ zdrowotnych, oraz lekarza, dwóch fizjoterapeutów i terapeutê
zajêciowego.
rednie miesiêczne koszty osobowe personelu medycznego - 64.000,00 z³.
redni miesiêczny koszt materia³ów ch³on¹cych
mocz, podstawowych materia³ów sanitarnych i opatrunkowych oraz sprzêtu pomocniczego zwi¹zanego z nietrzymaniem moczu - 15.000,00 z³.
redni koszt leków i sprzêtu jednorazowego (bez
uwzglêdniania kosztu leków kupowanych przez pacjenta we w³asnym zakresie, tj. leków przyjmowanych stale
w zwi¹zku z chorob¹ przewlek³¹) - 1.500,00 z³. Wymieniona kwota dotyczy sytuacji, gdy pacjent nie wymaga
modyfikacji leczenia, przyjmuje pod nadzorem pielêgniarki leki wykupione we w³asnym zakresie. Jeli w zak³adzie jest prowadzone leczenie na wzór szpitalny, dotyczy to g³ównie zak³adów opiekuñczo-leczniczych, koszt
leków i sprzêtu jednorazowego wzrasta kilkakrotnie,
rednio do 15.000,00 z³ miesiêcznie.
redni koszt innych wiadczeñ, np. badania diagnostyczne, sterylizacja, utylizacja odpadów medycznych,
transport pacjentów, konsultacje itp. -1.000,00 z³.
£¹czny koszt wiadczeñ, bez uwzglêdniania kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia i administracji, wynosi
81.500,00 z³. Minimalny koszt dobowy w przeliczeniu
na jednego pacjenta wynosi w zak³adach pielêgnacyjno-opiekuñczych 70,00 z³, a w zak³adach opiekuñczoleczniczych - 90,00 z³. Tak wiêc minimalny koszt podstawowej pielêgnacji w stacjonarnych zak³adach opieki
d³ugoterminowej w wymiarze jednego osobodnia wynosi co najmniej 70,00 - 90,00 z³. Obni¿enie tej stawki wymusi na zak³adach ograniczenie zakresu podstawowej
pielêgnacji i bêdzie skutkowaæ ra¿¹cymi zaniedbaniami
gronymi dla zdrowia i bezpieczeñstwa pacjentów.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

W dniach 21 - 23 padziernika br. w Krakowie odby³
siê Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz
Zjazd Sekcji Pielêgniarskiej PTNch. Tematem Zjazdu
by³a Wspó³czesna Opieka Pielêgniarstwa w Neurochirurgii, uczestniczy³o w niej ponad 100 pielêgniarek z ca³ej
Polski. Wyg³oszono 35 referatów specjalistycznych oraz
kilka na temat etyki, syndromu wypalenia zawodowego.
Zajêcia odbywa³y siê w hotelu Novotel. Po sesji wyk³adowej zwiedzalimy Kopalniê Soli w Wieliczce.
Konferencja przynios³a wiele korzyci merytorycznych. Zapocz¹tkowa³a wspólne spotkania naukowe pielêgniarek i lekarzy, wymianê dowiadczeñ, aby wspólnie jak najlepiej pomagaæ pacjentom.

Mgr Marta Przybycieñ, dr hab. Ryszard Czepko,
dr hab. Marek Moska³a - podczas otwarcia Konferencji.

Dorota Holeczko (Kraków) podczas wyg³aszania referatu
Niesteroidowe leki przeciwzapalne.

23 padziernika 2004 r. - obrady Zjazdu.
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OPRACOWA£A
HALINA SERAFIN

Wp³yw emocji
na jakoæ ¿ycia kobiety
2-3 padziernika br. w orodku wypoczynkowo szkoleniowym Ondraszek w Ustroniu odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Po³o¿nych pod tytu³em Wp³yw emocji na jakoæ ¿ycia kobiety. Organizatorem by³ Zespó³ do spraw po³o¿nych przy Okrêgowej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Katowicach.
Konferencja sk³ada³a siê z trzech sesji.
Sesja I

WOKÓ£ ZAWODU
Podczas tej sesji pani Postulka Krystyna - po³o¿na
specjalista pielêgniarstwa po³o¿niczo-ginekologicznego zachêca³a wszystkie po³o¿ne, aby spojrza³y na Kodeks Etyki dla Po³o¿nych, tak aby dostrzec w nim pozytywne elementy i wykorzystaæ jego walory w codziennej pracy Kolejnym tematem, który by³ omówiony
przez pani¹ dr n. med. Gra¿ynê Iwanowicz - Palus podczas tej sesji to: Wspó³czesne mo¿liwoci kszta³cenia
i doskonalenia zawodowego po³o¿nych. Dziêki opracowanemu programowi przez zespó³ polskich ekspertów i zatwierdzeniu go przez Uniê Europejsk¹, oraz
Departament Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Ministerstwa Zdrowia polskie pielêgniarki i po³o¿ne mog¹ podnosiæ swoje kwalifikacje poprzez studia pomostowe.
Dla mnie najwiêksz¹ przykroci¹ jest brak w ca³ej Ma³opolsce studiów licencjackich dla po³o¿nych. Mam nadziejê, ¿e dzia³ania podjête przez Przewodnicz¹cego
MORPiP mgr Tadeusza Wadasa oraz Przewodnicz¹c¹
Ogólnokrajowego Zwi¹zku Zawodowego Po³o¿nych
Joannê Cury³o na rzecz powo³ania takich studiów przynios¹ wymierny efekt i ma³opolskie po³o¿ne bêd¹ mog³y kszta³ciæ siê na najstarszej uczelni w Polsce. W czasie tej sesji wyst¹pi³a Zuzanna Stromerowa reprezentuj¹ca Czeski Stowarzyszenie Po³o¿nych i przedstawi³a niekorzystn¹ sytuacjê Czeskich po³o¿nych, które pomimo i¿ maj¹ ustawê pozwalaj¹c¹ im na samodzielnoæ
nie maj¹ przychylnoci ze strony lekarzy, oraz brak poparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia.
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SESJA II
EMOCJE W PRACY PO£O¯NEJ
Sesjê rozpoczê³a pani Agata Zapotoczny - Górnik,
studentka V roku psychologii, która w oparciu o w³asne prze¿ycia mówi³a o problemach emocjonalnych
kobiet w okresie przedporodowym, psychologiczno -

spo³ecznych aspektach ci¹¿y, zmianach hormonalnych
w okresie ci¹¿y, o emocjach jakie towarzysz¹ porodowi
a tak¿e omówi³a t³o psychologiczne okresu po³ogu.
W czasie tej sesji wyst¹pi³a pani Katarzyna Ole po³o¿na, która poprzez opracowanie stosownej ankiety
postanowi³a zbadaæ wzajemne oczekiwania po³o¿nych
i pacjentek. Dziêki analizie tej ankiety ka¿da z nas
mog³a zastanowiæ siê nad realizacj¹ przez siebie potrzeb pacjentki.
W bardzo ciekawy sposób mówi³ pan Jerzy Ruman
lek. psychiatra o zespo³ach psychopatologicznych, jakie mog¹ wyst¹piæ u kobiet np.:
zespó³ napiêcia przedmiesi¹czkowego, depresja
poporodowa, choroba afektywna dwubiegunowa oraz
zespo³y urojeniowe w tym schizofreniczne.
SESJA III
SYTUACJE TRUDNE W ¯YCIU KOBIETY
Pierwszy wyk³ad w czasie tej sesji przedstawi³
dr n. med. Wojciech Kluszczyk i dotyczy³ wp³ywu nie
trzymania moczu na jakoæ ¿ycia kobiety. Nie trzymanie moczu wywiera silny niekorzystny wp³yw na kobietê. Prowadzi do powstawania nerwic, izolacji psychicznej, stanów depresyjnych, a tak¿e myli samobójczych.
Kolejnym tematem przedstawionym w czasie tej
sesji by³a seksualnoæ w ró¿nych okresach ¿ycia kobiety omówiona przez lek. med. Janusza Demetrake ginekologa, seksuologa. Najnowsza teoria seksualnoci kobiet wg psychiatry Rosemary Basson z 1999
roku mówi, ¿e o wiele wa¿niejsz¹ rolê ni¿ fizyczna
potrzeba zaspokojenia seksualnego pe³ni¹ pragnienie
poczucia bliskoci i inne aspekty zwi¹zków osobistych,
czyli tzw. motywacja seksualna.
Konferencja pozwoli³a na zapoznanie siê z przedstawionymi tematami, wymianê dowiadczeñ i pogl¹dów pomiêdzy po³o¿nymi z ca³ego kraju a zaproszonymi goæmi.

MONIKA CA£A
ADWOKAT

ALIMENTY
Szanowni Czytelnicy,
W trakcie wiadczenia us³ug pomocy prawnej dla cz³onków Ma³opolskiej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w
Krakowie, poza udzielaniem odpowiedzi na pytania stricte zwi¹zane z pielêgniarstwem, udzielam równie¿
odpowiedzi na pytania z tzw. prywatnej sfery ¿ycia cz³onków MOIPiP.
Wród najczêciej zadawanych pytañ przewa¿aj¹ pytania dotycz¹ce alimentów, rozwi¹zania ma³¿eñstwa
poprzez rozwód, separacji i spraw spadkowych.
W dzisiejszym odcinku omówiê najczêciej przedstawiane mi problemy zwi¹zane z dochodzeniem alimentów.

Alimenty - zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego do wiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie siê utrzymaæ, obowi¹zani s¹ rodzice, chyba ¿e dochody z maj¹tku dziecka wystarczaj¹ na pokrycie kosztów jego utrzymania.
Obowi¹zek ten istnieje niezale¿nie od tego czy dziecko pochodzi z ma³¿eñstwa, czy ze zwi¹zku
pozama³¿eñskiego.
Podstawowe zasady obowi¹zku alimentacyjnego:
1. Dzieci maj¹ prawo do ¿ycia na równej stopie ¿yciowej z rodzicami. Oznacza to, ze dziecko posiada
prawo do zbli¿onego z rodzicami zaspokajania swoich usprawiedliwionych potrzeb,
2. Obowi¹zek alimentacyjny rodziców trwa do czasu,
kiedy uzyska ono zdolnoæ do samodzielnego utrzymania siê (nie myliæ z pe³noletnioci¹). W praktyce oznacza to okres pobierania przez dziecko nauki, praktycznie do 25 roku ¿ycia. W przypadku
tzw. wiecznych studentów ok. 30-stki ¿¹daj¹cych
od rodziców alimentów, po stronie dziecka le¿y obowi¹zek wykazania, ze zw³oka w nauce by³a przez
niego niezawiniona i wynika³a np. z ciê¿kiej choroby. Generalnie wiek osi¹gniêcia pe³nej samodzielnoci po zakoñczeniu nauki na studiach wy¿szych
okrela siê na ukoñczony 25 rok ¿ycia.
3. Zakres wiadczeñ alimentacyjnych zale¿y od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka)
oraz od zarobkowych i maj¹tkowych mo¿liwoci zobowi¹zanego. W praktyce oznacza to, ¿e je¿eli zobowi¹zany do alimentacji wyka¿e, ¿e pomimo czynionych w tym kierunku wysi³ków nie jest w stanie zwiêkszyæ swoich zarobków, alimenty bêd¹ zas¹dzone proporcjonalnie do jego wynagrodzenia,
bez wzglêdu na fakt pobieranie przez dziecko kosztownej nauki jazdy konnej czy tenisa. Je¿eli zobowi¹zany do alimentów nie wykorzystuje posiadanych mo¿liwoci zarobkowych (kwalifikacji, zdolnoci itp.), to jego mo¿liwoci zarobkowe nale¿y
oceniaæ wed³ug dochodów, jakie by osi¹gn¹³, gdyby podj¹³ odpowiednie do nich zatrudnienie.

4. Alimenty to nie tylko dostarczanie rodków finansowych, ale równie¿ w ca³oci lub w czêci czynienie osobistych starañ o utrzymanie dziecka i jego
wychowanie. W praktyce polega to na tym, ¿e niepracuj¹ca matka zawodowo matka poprzez sam fakt
opieki nad dzieckiem i jego wychowywania, prania
jego rzeczy, przygotowywania posi³ków, pielêgnowania w czasie choroby wiadczy obowi¹zek alimentacyjny i zasadnym jest wówczas obci¹¿enie ojca
dziecka alimentami w wysokoci przekraczaj¹cej
po³owê kosztów ponoszonych na dziecko.
5. Pozew o alimenty wnosimy do S¹du Rejonowego
wed³ug w³aciwoci przemiennej - tzn. - albo s¹du
w³aciwego wed³ug miejsca zamieszkania osoby
uprawnionej do alimentacji, albo wed³ug miejsca
zamieszkania osoby zobowi¹zanej do alimentacji.
Wybór s¹du nale¿y do powoda.
6. Od pozwu o alimenty nie pobiera siê op³aty s¹dowej oraz powód nie ma obowi¹zku uiszczenia inny
kosztów s¹dowych.
7. Roszczenia z tytu³u alimentów przedawniaj¹ siê
z up³ywem lat trzech.
8. Pozew wnosi rodzic sprawuj¹cy opiekê nad dzieckiem, w imieniu ma³oletniego. Dziecko po uzyskaniu pe³noletnoci dochodzi alimentów samodzielnie.
9. Wyrokowi zas¹dzaj¹cemu alimenty S¹d z urzêdu nadaje rygor natychmiastowej wykonalnoci, co oznacza, ¿e
niezale¿nie od tego czy strona przeciwna niezadowolona z wyroku wniesie rodek odwo³awczy w postaci apelacji czy te¿ nie, zas¹dzone alimenty obowi¹zuj¹ w wysokoci ustalonej w wyroku od dnia jego wydania.
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mgr STANIS£AWA RÓG
Kierownik ¯³obka Samorz¹dowego nr 20
w Krakowie, ul. Okólna 6.
Zdjêcia: J. JASIÑSKI.

¯³obek - bezpieczne miejsce
opiekuj¹ce siê najwiêkszym skarbem
Ciep³y prawie drugi rodzinny dom, z którego czêsto wcale nie chce siê wychodziæ do rzeczywistego
gnaj¹cego w niewiadomym kierunku wiata.
Jak wiele osób tak wiele opinii, ale te niepochlebne s¹
najczêciej od osób, które wcale lub przez wiele lat nie
widzia³y ¿³obka, nie znaj¹ zasad jego funkcjonowania.
Niezale¿nie od nich jest to miejsce bardzo potrzebne, wtopione w rzeczywistoæ tak bardzo, ¿e prawie
niewidoczne. Ostatnio staje siê instytucj¹ nie tylko
bardzo potrzebn¹, ale coraz bardziej modn¹. Dla
wielu rodziców to jedyne miejsce gdzie mo¿na bezpiecznie pozostawiæ pod czu³¹ i fachow¹ opiek¹ swój
najwiêkszy skarb - swoje dziecko.
¯adna niania nie posiada tak wielu umiejêtnoci
i nie ma tylu mo¿liwoci, jakimi dysponuje zespó³
opiekuj¹cy siê dzieckiem w ¿³obku.
Ciocie oferuj¹ swoim pociechom otwarte drzwi
i serca od godz. 6oo rano do 17oo.
W ci¹gu dnia dzieci w trakcie zabaw ucz¹ siê i wychowuj¹. Zgodnie z za³o¿eniami placówki kszta³tuj¹
swe postawy i zachowania pro zdrowotne, uspo³eczniaj¹ siê, nabywaj¹ liczne umiejêtnoci.
Zatrudniony w ¿³obku fachowy personel medyczny nazywany pieszczotliwie i rodzinnie cioci¹ podejmuje siê ogromnej, trudnej do ocenienia, a na pewno nie do przecenienia pracy.
Zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa zarówno
psychicznego jak i fizycznego wymaga wielu umiejêtnoci, konsekwencji w podejmowanych dzia³aniach, znajomoci psychiki dziecka, cierpliwoci.
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Efekty tej ¿mudnej pracy widaæ najlepiej w trakcie licznych imprez odbywaj¹cych siê w ci¹gu roku.
Do wpisanych w ¿³obkowy kalendarz na sta³e nale¿¹:
zabawa miko³ajowa, jase³ka, bal karnawa³owy, przywitanie wiosny, bale z okazji dnia matki i dziecka.
Dzieci popisuj¹ siê osi¹gniêtymi umiejêtnociami na
zajêciach z rytmiki, baletu, umuzykalniania, zajêciach
plastycznych i wielu innych.
Od inwencji kole¿anek pielêgniarek, po³o¿nych
i opiekunek zale¿y nie tylko oferta programowa placówki, ale przede wszystkim jej realizacja. To dziêki
nim na ustach i w dzieciêcych sercach jest tyle radoci i szczêcia. Praca w ¿³obku mimo wielu trudnoci
daje ogromn¹ satysfakcjê.
W Krakowie wg danych na dzieñ 15.09.2004 r.
funkcjonuj¹ 23 ¿³obki. Uczêszcza do nich ponad 1200
dzieci. Zatrudniaj¹ przede wszystkim pielêgniarki, po³o¿ne, opiekunki dzieciêce, pedagogów. Fachowy personel medyczny systematycznie podnosi swoje kwalifikacje st¹d te¿ niema³¹ grupê stanowi¹ mgr pielêgniarstwa.
Organem za³o¿ycielskim ¿³obków jest Gmina Miejska Kraków i dzia³aj¹ one w oparciu o:
1. Ustawê z dnia 30.08.1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z pón. zmianami)
i podlegaj¹ jej re¿imowi (art. 2. ust. 2 pkt 7). ¯³obek udziela wiadczeñ zdrowotnych, które obejmuj¹ swoim zakresem dzia³ania profilaktyczne i opiekê nad dzieckiem w wieku do 3 lat (art. 32 b).

2. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.
74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz.261)  prowadzenie ¿³obka nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
W praktyce na skutek kolejnych reform ¿³obek:
- jest zak³adem opieki zdrowotnej;
- podlega merytorycznie Wydzia³owi Edukacji
Urzêdu Miasta Krakowa;
- finansowany jest z dzia³u 853 opieka spo³eczna,
rozdzia³ 85305 - ¿³obki.
Obecnie wiele osób zastanawia siê nad propozycjami kolejnych zmian dot. funkcjonowania ¿³obków
- oby wysz³y one nam wszystkim na zdrowie, a ¿³obek nie zosta³ sierot¹.
***

BARBARA JAB£OÑSKA
pielêgniarka
Oddzia³u Obserwacyjno - Zakanego Doros³ych i Dzieci
Szpitala Specjalistycznego im. St. ¯eromskiego
w Krakowie

Nosicielstwo antygenu HBs
nie jest przeszkod¹ w macierzyñstwie
Przychodz¹ce na wiat dziecko matki, która jest
nosicielem wirusa zapalenia w¹troby typu B powinno
i jest objête specjaln¹ opiek¹ i profilaktyk¹.
Wirus wirusowego zapalenia w¹troby znajduje siê
we krwi matki. Do kontaktu krwi dziecka z krwi¹ matki mo¿e dojæ w czasie ci¹¿y ( wyj¹tkowo rzadko, gdy
dojdzie do mikro uszkodzeñ ³o¿yska) oraz podczas porodu, gdy w kanale rodnym znajduje siê du¿o krwi
a przechodz¹ca przez kana³ rodny g³ówka dziecka dozna³a mikro uszkodzeñ. Innym ród³em zaka¿enia
mog¹ byæ poporodowe odchody z dróg rodnych oraz
krwawi¹ce brodawki piersi. W profilaktyce wa¿ne jest,
aby zwróciæ uwagê po³o¿nicy na higienê osobist¹ oraz
obserwacjê i w³aciw¹ pielêgnacjê brodawek.
Ka¿de dziecko matki HBs (+) otrzymuje do 24 godzin od momentu porodu gamma globulinê anty HBs
200 tj. (Immunoglobulinum humanum anty HBs) oraz
jednoczasowo pierwsz¹ dawkê szczepionki przeciwko wzw typu B. Druga dawka zgodnie z kalendarzem
wypada po 6 tygodniach od pierwszego szczepienia.
Matka, która jest nosicielem wirusa B mo¿e i powinna karmiæ piersi¹ swoje dziecko.
Stosowana profilaktyka bierna ( immunoglobulina) i czynna (szczepienie) zabezpiecza dziecko przed
zaka¿eniem w 95- 98%. Wg. Programu Szczepieñ

Ochronnych w 2004 zaleca siê 3 dawki szczepionki
przeciwko wzw typu B. Jedynie poradnie ds. szczepieñ mog¹ zaleciæ szczepienie dziecka czterema lub
wiêksz¹ iloci¹ dawek szczepionki.
Oprócz profilaktyki zwi¹zanej ze szczepieniem
dziecko razem z matk¹ powinno byæ objête opiek¹
Poradni Hepatologicznej do której skierowanie wydaje lekarz POZ. U dziecka wykonuje siê badania , które
sprawdz¹ czy nie dosz³o do zaka¿enia wirusem . Wa¿ne jest, aby równie¿ matka podda³a siê rutynowej kontroli w Poradni Hepatologicznej dla doros³ych. Konieczna jest ocena stopnia zaawansowania zapalenia w¹troby. Pacjentka jest informowana o koniecznoci szczepienia przeciwko wzw B cz³onków rodziny oraz mo¿liwoci szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu
w¹troby typu A. Ka¿da kobieta bêd¹ca nosicielem antygenu HBs musi wiedzieæ, ¿e istnieje mo¿liwoæ zaka¿enia partnera droga seksualn¹, oraz poprzez krew.
Problemy matki jak i opieka nad dzieckiem s¹ bardzo wa¿ne, wiêc nale¿y uwiadamiaæ kobiety i nak³aniaæ je, aby zg³asza³y siê do Poradni Hepatologicznej.
W tym zakresie wa¿n¹ rolê odgrywa pielêgniarka rodowiskowa, po³o¿na rodowiskowa oraz pielêgniarki
i po³o¿ne pracuj¹ce na oddzia³ach po³o¿niczo-noworodkowych.
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St. pielêgniarka AGATA ZAJ¥C

Metody i technika prowadzenia
terapii inhalacyjnej u niemowl¹t

w oddziale pulmonologiczno  alergologicznym Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Krakowie
Choroby dróg oddechowych nale¿¹ do najczêstszych
chorób wieku rozwojowego, szczególnie u dzieci najm³odszych. Leczenie ich jest czêsto d³ugotrwa³e i trudne, musi uwzglêdniæ wiele metod postêpowania, wród
których znacz¹c¹ rolê odgrywa terapia inhalacyjna.
Inhalacja (wziewanie) - jest to metoda lecznicza
polegaj¹ca na wprowadzeniu leków do dróg oddechowych, dziêki zastosowaniu urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych
aerozole lecznicze o ró¿nym stopniu rozproszenia.
Zastosowanie terapii inhalacyjnej w chorobach
uk³adu oddechowego sta³o siê dzi powszechn¹ metod¹ leczenia nie tylko w pediatrii. Zasadniczym jej
celem jest bezporednie dostarczenie leku, poprzez
wdychane powietrze, do zmienionych chorobowo regionów dróg oddechowych. Korzyci wynikaj¹ce z podawania leków drog¹ wziewn¹ to:
❑ Bezporednie dzia³anie na chory narz¹d.
❑ Szybki efekt dzia³ania.
❑ Nik³e objawy uboczne.
❑ Mo¿liwoæ podania ró¿nych grup leków.
❑ Bezpieczne stosowanie w warunkach domowych.
Na optymalne prowadzenie terapii inhalacyjnej u ma³ych dzieci ma wp³yw:
1. Przygotowanie dróg oddechowych.
2. Dobór metody inhalacji.
3. Zasady prowadzenia zabiegu inhalacyjnego.
4. Edukacja rodziców.
Prowadzenie terapii inhalacyjnej nie jest rzecz¹ ³atw¹ poniewa¿ niemowlê nie bêdzie z nami wspó³pracowaæ podczas inhalacji. Sam zabieg inhalacji, który
trwa kilka minut, mo¿e byæ zbyt d³ugi i nudny dla
malucha. Najszybciej jednak dziecko przyzwyczaja
siê, je¿eli podczas zabiegu uwaga dziecka bêdzie skupiona na zabawie w otoczeniu najbli¿szej osoby np.
matki

nych jego rejonach. Najlepsz¹ metod¹ usuniêcia wydzieliny jest odessanie za pomoc¹ cewnika okolic noso - gardzieli przed inhalacj¹. Podra¿niaj¹c okolicê noso  gardzieli wywo³ujemy odruch kaszlowy u dziecka, dziêki
czemu dochodzi do odkrztuszenia wydzieliny z dolnych
czêci dróg oddechowych przy równoczesnym jej odessaniu. Wywo³anie kaszlu u niemowl¹t jest bardzo wa¿ne, gdy¿ proces zapalny b³ony luzowej i zwiêkszona produkcja luzu zmniejsza ruchomoæ rzêsek i tym samym
zaburza proces oczyszczania dróg oddechowych. Nale¿y
pamiêtaæ, aby zabieg by³ wykonany przed nakarmieniem
dziecka w pozycji pionowej, poniewa¿ mo¿e on wywo³aæ
oprócz odruchu kaszlu równie¿ odruch wymiotny.
2. Sposoby prowadzenia terapii inhalacyjnej
u ma³ych dzieci
Wyró¿niamy dwie metody prowadzenia terapii inhalacyjnej:
● Klasyczn¹ metodê pneumatyczn¹ polegaj¹c¹ na przep³ywie sprê¿onego gazu przez nebulizator wype³niony
lekiem ulegaj¹cym rozbiciu na aerozol. Jako gazów s³u¿¹cych do rozproszenia leku mo¿emy zastosowaæ w zale¿noci od potrzeb tlen lub powietrze. W tej metodzie
mo¿emy zastosowaæ ró¿ne grupy leków, poniewa¿ pneumatyczne rozproszenie nie wp³ywa destrukcyjnie na
strukturê chemiczn¹ inhalowanego leku. Metoda ta jest

1. Przygotowanie dróg oddechowych do inhalacji
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Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ usuniêcie zalegaj¹cej wydzieliny z dróg oddechowych co umo¿liwi zdeponowanie zainhalowanego leku w chorobowo zmienio-

Spejser typu Babyhaler

dobrze tolerowana przez najm³odszych, poniewa¿ aerozol nie dzia³a dra¿ni¹co na luzówkê dróg oddechowych.
W nebulizatorze typu sidestream po pod³¹czeniu gazu
o przep³ywie ok. 6  8 l / min. uzyskuje siê aerozol o wielkoci cz¹stek ok. 3  6 µm, co pozwala na depozycjê
leku na poziomie oskrzelików. Im wiêkszy przep³yw
gazu, tym mniejsze cz¹stki wytwarzanego aerozolu i odwrotnie, mniejszy przep³yw gazu, tym wytworzony aerozol jest o wiêkszych cz¹steczkach deponuj¹c lek w wy¿szych partiach dróg oddechowych. Stosowanie aerozolu o rednicy cz¹stek poni¿ej 1 µm jest niecelowe, gdy¿
lek nie zostanie zdeponowany w obrêbie dróg oddechowych, lecz jest z nich usuwany w fazie wydechu.
● Stosowanie leków w dozowniku cinieniowych
MDI w po³¹czeniu ze spejserem.

Potencjalne uboczne efekty dzia³ania glikokortykosteroidów wziewnych i metody zapobiegania
Podczas stosowania glikokortykosteroidów wziewnie
nale¿y pamiêtaæ o niepo¿¹danym dzia³aniu miejscowym
tych leków. Szczególnie u niemowl¹t mo¿e dochodziæ
do zmian grzybiczych na luzówce jamy ustnej. Najlepiej inhalacjê wykonywaæ bezporednio przed karmieniem, aby cz¹steczki osadzonego na luzówkach leku
zosta³y usuniête wraz z po³ykanym pokarmem
Do innych objawów ubocznego dzia³ania nale¿¹:
kaszel, chrypka a czasem wrêcz bezg³os spowodowany miopati¹ miêni krtani. Jest to wskazaniem do czasowego odstawienia leków.

3. Zasady prowadzenia inhalacji
W nebulizacji:
■ Wlaæ zlecon¹ dla danego pacjenta dawkê leku i uzupe³niæ 0,9 % NaCl do 3 ml.
■ Zamkn¹æ pojemnik i na³o¿yæ specjaln¹ maseczkê
(z du¿ymi otworami po bokach) odpowiedniej wielkoci dla pacjenta.
■ Przy³o¿yæ maseczkê do twarzy dziecka, tak aby
szczelnie obejmowa³a usta i nos.
■ Pod³¹czyæ nebulizator za pomoc¹ drenu do ród³a
sprê¿onego powietrza lub tlenu i ustawiæ
przep³yw na 6  8 l/min dla zapewnienia optymalnej
depozycja leku na poziomie oskrzelików
■ Zabieg inhalacyjny powinien trwaæ nie d³u¿ej ni¿
10 minut, a dla Berodualu 6  7 minut

Nebulizator typu Sidestream
Babyhaler jest to plastikowa komora zaopatrzona
w sylikonow¹ maseczkê twarzow¹. Wyposa¿ona
w dwie zastawki o ma³ym oporze - wdechow¹ i wydechow¹. Jest to najlepszy spacer dla dzieci do 3 roku
¿ycia. Jedynym mankamentem komory jest bierne zanikanie aerozolu. Aby temu zapobiec nale¿y:
❐ Podaæ ok. 20 dawek leku do nowego urz¹dzenia bez wykonania inhalacji.
❐ Myæ w p³ynie do naczyñ i pozostawiæ do samoistnego wyschniêcia.
Zanieczyszczone wnêtrze Babyhalera zmniejsza
dawkê zainhalowanego leku do dróg oddechowych.
Grupy leków stosowanych wziewnie
Lek / rodzaj
Technika inhalacji

MDI

Nebulizacja

GKS

Budesonit

Pulmicort

B2 mimetyki
krótkodzia³aj¹ce

Berodual

Berodual

Mucolityki

Mucosolvan

Antybiotyki

Colistin,
tobramycyna

Podczas prawid³owo prowadzonego zabiegu powinien
byæ widoczny aerozol w postaci mg³y.
Uwaga! Jeli maseczka podczas inhalacji znajdzie siê
w odleg³oci 1 cm od twarzy dziecka, iloæ leku penetruj¹cego do p³uc zmniejszy siê o 50%, a przy odleg³oci 2 cm  a¿ 80 % podanej dawki nie dociera do
dróg oddechowych.
Z dozownika cinieniowego (MDI) po³¹czonego z komor¹ przed³u¿aj¹c¹ typu Babyhaler
■ Zdj¹æ ochraniacz ustnika z pojemnika MDI.
■ Wstrz¹sn¹æ pojemnikiem.
■ Umieciæ ustnik pojemnika w otworze wlotowym

Babyhalera.
■ Przy³o¿yæ poziomo Babyhaler do twarzy dziecka,
uszczelniaj¹c usta i nos maseczk¹.
■ Nacisn¹æ dozownik z lekiem, aby wyzwoliæ dawkê leku.
■ Odliczyæ 5-10 swobodnych wdechów dziecka (ok.
15 sekund).
W trakcie prawid³owo wykonywanej inhalacji powinno obserwowaæ siê ruch zastawek komory przed³u¿aj¹cej. W razie koniecznoci podania dwóch dawek
leku, po wyzwoleniu ka¿dej z nich nale¿y powtórzyæ
powy¿sze czynnoci.
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Uwaga! Podczas stosowania kilku leków, nale¿y podaæ
najpierw lek rozszerzaj¹cy oskrzela lub inne, odczekaæ
ok. 15 minut, a nastêpnie podaæ glikokortykosteroid.

4. Edukacja rodziców
Edukacja rodziców jest nieodzownym elementem
postêpowania, aby umo¿liwiæ kontynuowanie podawania leków wziewnie u dziecka z chorob¹ dróg oddechowych w warunkach domowych.
W tym celu rodzice:.
■ Ucz¹ siê rehabilitacji oddechowej prowadzonej
przez zespó³ rehabilitantów.
■ Poznaj¹ techniki i zasady podawania leków drog¹
wziewn¹.
■ Poznaj¹ metody konserwacji sprzêtu do inhalacji.
Najlepsz¹ form¹ edukacji jest czynny udzia³ rodziców w zabiegach inhalacyjnych prowadzonych u ich
dziecka podczas pobytu w oddziale szpitalnym.
Jednorazowe udzielenie instrukcji rodzicom jest
absolutnie niewystarczaj¹ce do prawid³owej i skutecznej kontynuacji terapii inhalacyjnej w domu.
Wnioski:

❑ Podawanie leków wziewnie jest optymaln¹ meto-

d¹ leczenia przewlek³ych chorób uk³adu oddechowego u najm³odszych
❑ Zastosowanie leku miejscowo daje szybki efekt
dzia³ania i minimalizuje jego dzia³anie uboczne.
❑ Prawid³owe przygotowanie dróg oddechowych
dziecka oraz w³aciwa technika inhalacji decyduj¹
o skutecznoci terapii.

❑ Sprzêt do inhalacji musi byæ czysty i nieuszkodzony.
❑ W przypadku stosowania kilku leków, podajemy

najpierw rozszerzaj¹ce oskrzela lub inne, a nastêpnie po 15 min. glikokortykosteroid.
❑ Do podawania leków w dozowniku MDI u dzieci poni¿ej 3 roku ¿ycia optymalnym spejserem jest Babyhaler.
❑ Uczestnictwo rodziców podczas zabiegu inhalacyjnego u swojego dziecka, daje im czas na poznanie
metody i techniki prowadzenia aerozoloterapii.
❑ Dobrze wyedukowani rodzice mog¹ skutecznie kontynuowaæ terapiê w domu i tym samym uchroniæ
dziecko przed koniecznoci¹ podania leków o dzia³aniu ogólnym oraz kolejnymi hospitalizacjami.
Literatura:
1. Technika zabiegów inhalacyjnych u dzieci  Cichocka  Jarosz E., Kwinta P., Medycyna Praktyczna  Pediatria 4/2001.
2. Aktualne 1998 zlecenia dotycz¹ce postêpowania w astmie oskrzelowej u dzieci  Medycyna Praktyczna  Pediatria 2/1999.
3. Wybór formy inhalacji  podstawa skutecznoci leczenia
astmy oskrzelowej u dzieci - Kurzawa R., Doniec Z., Acta
Pneumonologica et Allergologica Pediatrica Sesja IV
1999, 67  68.
4. Astma trudna u dzieci  definicja, problemy diagnostyczne i leczenie  Brêborowicz A.  Nowa Pediatria 5/2000.
5. Kliniczne aspekty zastosowania nowych, bezfreonowych
noników i teorii drobnych cz¹stek aerozoli - Alkiewicz,
Nowa Pediatria 5/2000.
6. Bezpieczne leczenie glikortykosteroidami wziewnymi w astmie dzieciêcej  Brêborowicz A.  Nowa Pediatria 5/2000.

mgr EWA KOWALCZEWSKA
Klinika Neurotraumatologii Instytutu Neurologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dylematy etyczne pielêgniarek
dotycz¹ce pobierania narz¹dów do przeszczepów
Historia ludzkoci wielokrotnie ju¿ dawa³a dowody na to, ¿e nie ma ¿adnej twórczej i postêpowej dzia³alnoci cz³owieka, która nie uwzglêdnia³aby zasad i norm etycznych. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia, które nie uwzglêdniaj¹ tych¿e norm s¹
dzia³aniami nieefektywnymi, destrukcyjnymi a w ekstremalnych warunkach czêsto zbrodniczymi.
Etyka zawodowa pielêgniarstwa jest subdyscypln¹ nauki pielêgniarstwa, która rozwija siê niemal równolegle do
postêpu nauki, czy odkryæ przyrodniczych. Poszerza siê
coraz bardziej jej pole dzia³ania siêgaj¹ce od pomocy w roz-
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wi¹zywaniu dylematów etycznych, z którymi spotyka siê
czêstokroæ pielêgniarka w swej praktyce zawodowej, a¿ po
rozwa¿ania czysto teoretyczne o pod³o¿u filozoficznym.
Sytuacje takie s¹ bardzo czêste i niezmiernie trudne, po-

niewa¿ naszym dzia³aniem objêty jest drugi cz³owiek, cz³owiek chory, cierpi¹cy, potrzebuj¹cy pomocy. Uzyskanie po¿¹danych efektów jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy ludzie spe³niaj¹cy czynnoci terapeutyczne wykonuj¹ je kierowani
okrelonymi wartociami etycznymi. Kszta³towanie umiejêtnoci podejmowania trudnych decyzji w praktyce zawodowej pielêgniarek mo¿e stwarzaæ ró¿ne trudnoci, poniewa¿ oprócz osi¹gniêæ naukowych i ich konsekwencji musi
uwzglêdniæ szereg dodatkowych czynników. Du¿e znaczenie odgrywa tu sekularyzacja spo³eczeñstw (prowadzi do
zaniechania przestrzegania obowi¹zuj¹cych kiedy norm
moralnych). Mamy dzi do czynienia równie¿ ze zindywidualizowaniem hierarchii wartoci a nawet jej ca³kowitym
zanikiem. Koniecznym staje siê zatem prze³amywanie wielu barier - zarówno naszych osobistych, jak i pochodz¹cych z zewn¹trz. Pielêgniarstwo jest bowiem dziedzin¹, która
w swej istocie ma charakter moralny. Zmusza nas to do
podejmowania du¿ych wysi³ków w tym zakresie.
Ogromny postêp naukowo - techniczny w medycynie, przemiany spo³eczne, dzia³añ medycznych, ogromne spiêtrzenie wiedzy medycznej, powoduje, ¿e zachodzi postêpuj¹ca ekonomizacja wartoci, depersonalizacja koniecznoæ dokonania przez pracowników medycznych oceny w³asnej dzia³alnoci, roli i obowi¹zków wobec pacjenta i spo³eczeñstwa. Pojawienie siê tak spektakularnych dziedzin jak in¿ynieria genetyczna, terapia
prenatalna i diagnostyka, transplantologia i inne, poci¹gaj¹ za sob¹ zmianê nastawienia do potomstwa, cz³owieka umieraj¹cego, martwego. Wspó³czesna medycyna znajduje siê obecnie w krêgu zainteresowañ nie tylko pod k¹tem jej mo¿liwoci, ale i granic. Nie mo¿na
nie doceniaæ sukcesów wspó³czesnej medycyny, ale
nale¿y tak¿e dostrzec pu³apki, jakie ten postêp ze sob¹
niesie. Trudno wyobraziæ sobie obecnie funkcjonowanie oddzia³ów szpitalnych bez nowoczesnej aparatury
diagnostyczno - leczniczej czy nowej generacji leków.
Jednoczenie mamy do czynienia z tzw. paradoksem
postêpu - np. wyd³u¿anie ¿ycia wi¹¿e siê z pojawieniem wielu chorób przewlek³ych, wzrostem niepe³nosprawnych, starszych ludzi.
Innym przyk³adem paradoksu postêpu jest to, ¿e w
epoce reanimacji zatar³a siê niejako granica miêdzy ¿yciem
a mierci¹. Stanowi to du¿y problem, natury teoretycznej
i praktycznej. Czy cz³owiek, u którego nast¹pi³a mieræ pewnej czêci mózgu (chory nieodwracalnie utraci³ wiadomoæ),
a nadal funkcjonuje ta czêæ, która steruje czynnociami
wegetatywnymi, jest ju¿ martwy czy jeszcze ¿ywy?
Tak wiêc zagadnieniem o wyranie zarysowanych cechach etycznych, by³o zdefiniowanie mierci klinicznej.
Ma to ogromne znaczenie dla dalszego opracowania postêpowania w przypadku pobierania organów do przeszczepu. Dawc¹ mo¿e, bowiem zostaæ zmar³y z powodu
mierci pnia mózgu, którego narz¹dy jeszcze pracuj¹.
Okrelenie najlepszych warunków dla pobierania narz¹dów wi¹¿¹ siê z ustaleniem nieodwracalnych uszkodzeñ
orodkowego uk³adu nerwowego. Rozpoznanie tego stanu jest najwa¿niejszym elementem wp³ywaj¹cym na decyzjê o pobraniu narz¹du do przeszczepu. Wybór granicznego stanu nieodwracalnego uszkodzenia OUN sta³
siê podstawowym zagadnieniem nie tylko medycznym,
lecz równie¿ etycznym. Ustalenie w³aciwych kryteriów

mierci mózgu sta³o siê bardzo trudne, czego wyrazem
mo¿e byæ kilkukrotna ich zmiana. Ostatecznie aktualnie
obowi¹zuj¹ce kryteria - opieraj¹ce siê m.in. na niewydolnoci orodków czynnociowych pnia mózgu - nie s¹
prawdopodobnie ostatecznymi, poniewa¿ nie mo¿na
przewidzieæ nowych odkryæ, które byæ mo¿e pozwol¹ na
ucilenie kryteriów mierci mózgu. Aktualny stan wiedzy w tym zakresie nie uwalnia nas od wyborów moralnych w chwili podejmowania decyzji o uznaniu, ¿e w danym przypadku mamy do czynienia z osob¹ wykazuj¹c¹
oznaki mierci mózgu.
S¹ to bardzo trudne dylematy zarówno dla lekarzy
jak i asystuj¹cych im pielêgniarek. Dlatego te¿ stale bêdzie istnia³ spór o istotê cz³owieczeñstwa, wartoæ i jakoæ ¿ycia, definicjê mierci. Pytania: kim jest cz³owiek?,
czym jest ¿ycie i jak¹ ma wartoæ?, co to jest zdrowie?,
czym jest choroba ?, czym jest mieræ? - z natury swej s¹
pytaniami filozoficznymi. Nie wystarcza, wiêc ju¿ zawodowa nauka o powinnociach - deontologia, lecz filozoficzna etyka medyczna.
Jednym z takich problemów, który rodzi wiele dylematów, a z którym czêsto stykamy siê w Klinice Neurotraumatologii, jest pobieranie organów z cia³ zmar³ych dla celów przeszczepu. Jest to wielkie osi¹gniêcie wspó³czesnej
medycyny, choæ nadal budzi wiele kontrowersji. Historia
przeszczepów w Polsce siêga 1965r. - kiedy to prof. dr
Wiktor Bross we Wroc³awiu po raz pierwszy przeszczepi³
pacjentowi nerkê pobran¹ ze zw³ok. Obecnie prawie milion ludzi ¿yje na wiecie z przeszczepionym narz¹dem. Narz¹dy, które przeszczepia siê w Polsce to: nerki, serce,
w¹troba, p³uca, szpik kostny, skóra, jelito, rogówki.
Przyznaj¹c, ¿e przeszczep organów jest w swojej istocie
dzia³aniem altruistycznym, darem w³asnego organu jednej
osoby dla drugiej potrzebuj¹cej go - czterdzieste Zgromadzenie wiatowej Organizacji Zdrowia przyjê³o zbiór zasad
w sprawie transplantacji organów ludzkich.
Celem tych zasad jest:
wprowadzenie uporz¹dkowanych, etycznych
i akceptowanych podstaw transplantacji organów ludzkich dla celów leczenia (WHO,
1991, s.7).
ZASADA 1
Organy mog¹ byæ pobrane z cia³ zmar³ych dla celów przeszczepu wtedy, gdy:
- wszystkie wymagane przez prawo zgody zosta³y wyra¿one,
- nie ma podstaw do przypuszczenia, ¿e przed mierci¹
osoba zmar³a wyrazi³a sprzeciw w sprawie ew. pobrania jej organów do transplantacji - w tych sytuacjach,
gdy brakuje formalnej zgody na ich pobranie wyra¿onej
na pimie.
ZASADA 2
Lekarze stwierdzaj¹cy mieræ potencjalnego dawcy nie
mog¹ byæ zaanga¿owani bezporednio, ani w pobieranie
organu, ani w przeprowadzanie transplantacji, ani ponosiæ
odpowiedzialnoci za zapewnienie póniejszej opieki nad
potencjalnymi biorcami tych organów.
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Zasada 3
Organy do transplantacji powinny byæ w pierwszej kolejnoci pobierane z cia³ osób zmar³ych. Dawcami mog¹
byæ jednak tak¿e ludzie ¿yj¹cy doroli - ogólnie bior¹c
bliscy genetycznie biorcy. Wyj¹tki mo¿e stanowiæ pobieranie do transplantacji szpiku kostnego lub innych regeneruj¹cych siê tkanek.
Organ do przeszczepu mo¿e byæ wyjêty z cia³a doros³ego
¿yj¹cego dawcy tylko za jego wiadom¹ zgod¹. Dawca powinien byæ wolny od wszelkich nacisków i wp³ywów oraz tak
poinformowany, aby mia³ pe³n¹ wiadomoæ ponoszonego
ryzyka, korzyci i konsekwencji podejmowanego czynu.
ZASADA 4
¯adnych organów dla celów transplantacji nie mo¿na pobieraæ z cia³a ¿yj¹cego ma³oletniego. Wyj¹tkowo i zawsze
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem mog¹ byæ pobrane tkanki
regeneruj¹ce siê.
ZASADA 5
Ani cia³o ludzkie, ani jego czêci nie mog¹ byæ przedmiotem transakcji handlowych. Zgodnie z tym, przekazywanie
lub przyjmowanie zap³aty (z w³¹czeniem ró¿nych form rekompensaty lub nagrody) za ludzkie organy powinno byæ
zakazane.
ZASADA 6
Og³aszanie zapotrzebowania lub mo¿liwoci dostarczania
organów, z sugerowaniem zap³aty, winno byæ zakazane.
ZASADA 7
Nale¿y zakazaæ lekarzom i innym pracownikom s³u¿by zdrowia anga¿owania siê w procedury transplantacji w razie
uzasadnionego podejrzenia, ¿e organy pochodz¹ z transakcji handlowych.
ZASADA 8
Nale¿y zakazaæ wszystkim bior¹cym udzia³ w transplantacji, a tak¿e tym, którzy umo¿liwiaj¹ korzystanie z koniecznych udogodnieñ, przyjmowania wy¿szej zap³aty, ani¿eli
wyranie uzasadnionej za tego typu us³ugê medyczn¹.
ZASADA 9
W wietle zasad sprawiedliwoci i uczciwoci, organy powinny byæ dostêpne dla pacjentów wy³¹cznie na podstawie
potrzeby medycznej, a nie finansowej lub jakiejkolwiek innej.
Zrozumienie tych zasad jest niezbêdne, je¿eli pielêgniarka ma wype³niaæ odpowiednio swoje etyczne zobowi¹zania wobec pacjenta oczekuj¹cego na przeszczep oraz potencjalnych dawców. Pielêgniarki mog¹ mieæ znacz¹cy
wp³yw na przywracanie zdrowia, podejmuj¹c edukacjê spo³eczeñstwa w sprawie ofiarowywania ludzkich organów i
wyjanienia tego, jak funkcjonuje krajowy system pobierania, przyjmowania i rozdzielania organów do przeszczepu.
Bliski kontakt pielêgniarki z pacjentem i rodzin¹ czêsto czyni
z niej pierwsz¹ osobê, która kontaktuje siê z potencjalnymi
dawcami.
Obecnie w Polsce lekarze nie musz¹ pytaæ rodziny
zmar³ego o zgodê na wyciêcie jego narz¹dów. Od 1995 r.
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obowi¹zuje, bowiem zasada zgody domniemanej. Swój
sprzeciw ka¿dy pacjent mo¿e wnieæ do dokumentacji
podczas pobytu w szpitalu. Jest te¿ tzw. Rejestr Sprzeciwów. Jeli kto nie zabroni³ w nim pobrania swoich organów, w razie mierci mo¿e zostaæ dawc¹. W praktyce
jednak lekarze nie korzystaj¹ z tego prawa - zawsze informuj¹ rodzinê zmar³ego o zamiarze pobrania materia³u do przeszczepów. Wtedy czêsto pojawiaj¹ siê problemy. Okazuje siê, bowiem, ¿e nawet ludzie, którzy deklarowali zgodê, czêsto wycofuj¹ siê. Trudno im pogodziæ
siê z myl¹, ¿e serce lub nerki zostan¹ wyjête z cia³a
w³asnego syna, brata czy ojca. Trudno kogokolwiek za
to winiæ. Mo¿na jednak i nale¿y doceniæ tych, którzy prze³amali ten naturalny przecie¿ odruch i przekazali do przeszczepu organy swoich bliskich.
Ksi¹dz prof. Tadeusz lipko w swojej ksi¹¿ce pt. Granice ¿ycia - pisze: ..Ta s³u¿ebna relacja narz¹dów ludzkiego organizmu nie zamyka siê w obrêbie poszczególnych jednostek, ale posiada charakter uniwersalny, poniewa¿ opiera siê na istotowej strukturze ludzkiego bytu.
Punktem odniesienia moralnej wartociowoci ludzkich
organów i uzdolnieñ jest osoba ludzka jako taka i dlatego wartociowoæ ta zachowuje sw¹ wa¿noæ w odniesieniu do ka¿dego osobnika, w którym urzeczywistnia
siê treæ osobowego cz³owieczeñstwa. Rozwiniêta w tych
s³owach idea instrumentalnego podporz¹dkowania poszczególnych organów ludzkiego cia³a dobru osoby
w etycznym sformu³owaniu nosi nazwê zasady ca³ociowoci.....
W sierpniu 2000 r. Papie¿ specjalnie przyjecha³ na Miêdzynarodowy Kongres Transplantologiczny. Do zgromadzonych lekarzy powiedzia³, ¿e zaoferowanie za darmo
czêci w³asnego cia³a innemu cz³owiekowi to akt wielkiej
mi³oci, która daje ¿ycie za innych.
S³owa tak niepodwa¿alnego autorytetu etycznego, jakim niew¹tpliwie jest Papie¿, stanowi¹ cenn¹ wskazówkê
w rozwi¹zywaniu tak trudnych dylematów.
Poddaj¹c analizie filozoficznej trudne i zawi³e moralnie
kwestie pracy w zawodach medycznych, rzadko dochodzi
siê do jednoznacznych rozstrzygniêæ etycznych, ale nie zwalnia to od wiadomych poszukiwañ moralnie najlepszych
rozwi¹zañ. Wybór w³asnych pogl¹dów i decyzji jest wyborem indywidualnym. Wa¿ne jest jednak, aby wybraæ - zgodnie z w³asnym sumieniem - tê w³aciw¹ drogê.
Pimiennictwo:
1. Erd - Jezioro E.: Nowe znaczenie etyki medycznej, czyli
jak powinna byæ uprawiana etyka medyczna u progu
XXI wieku, Pielêgniarstwo u progu XXI w. Wroc³aw
1998.
2. Ka³u¿a J.: O wyborach moralnych lekarza uwarunkowanych rozwojem wspó³czesnej medycyny, Neurotraumatologia 1/ 2001 s. 11.
3. Kucharczyk P., Gruszka  Zych B.: Narz¹dy podarujê,
Goæ Niedzielny 6/ 2004.
4. Ks. lipko T.: Granice ¿ycia- Dylematy wspó³czesnej
bioetyki, Wydawnictwo WAM- Ksiê¿a Jezuici, Kraków
1994, s. 212, 213.
5. Wroñska I.: Podstawy etyki pielêgniarskiej, Wydawnictwo AUXILIUM sp. z o.o., Warszawa 1993, s. 31.

HALINA MATOGA

SIOSTRA MAGDALENA MARIA EPSTEIN OP
/Maria Epsteinówna/
1875 - 1947

Maria, Aniela, Wiktoria Epstienówna urodzi³a
siê 2 sierpnia 1875 r. w Pilicy, w zamku z czasów ostatnich Piastów, który by³ w³asnoci¹ jej
ojca Leona Epsteina, zamo¿nego przemys³owca pochodzenia ¿ydowskiego.
Matka hrabianka Maria ze Skar¿yñskich pochodzi³a ze zubo¿a³ego ziemiañstwa, by³a drug¹ ¿on¹ owdowia³ego Leona. Epstein pod wp³ywem pierwszej ¿ony
katoliczki, z któr¹ mia³ trzech synów, przyj¹³ chrzest
w Kociele katolickim. Maria by³a jedynym dzieckiem
z drugiego ma³¿eñstwa. Dzieciñstwo Marii up³ynê³o
w atmosferze ogromnego luksusu, by³a rozpieszczana przez ca³¹ rodzinê a zw³aszcza babkê ze strony ojca,
która mieszkaj¹c w Pary¿u, zasypywa³a ma³¹ Nunê
/tak nazywano Mariê/ kosztownymi prezentami. Rodzina prowadzi³a kwitn¹ce ¿ycie towarzyskie. Zawiera³a przyjanie z licznymi znamienitymi rodami i wybitnymi ludmi nauki, kultury. Maria przyjani³a siê
do koñca ¿ycia z kardyna³em metropolit¹ ksiêciem
Adamem Stefanem Sapieh¹, austriackim skrzypkiem
wiatowej s³awy Fritzem Kreislerem, ludmi nauki
z krêgu Uniwersytetu Jagielloñskiego, wybitnymi
w owych czasach lekarzami krakowskimi. Odby³a wiele podró¿y zagranicznych, podczas których nawi¹zywa³a ciekawe kontakty towarzyskie.
Po niepowodzeniach finansowych oraz chorobie
ojca, który do koñca ¿ycia przykuty by³ do wózka inwalidzkiego, zamek w Pilicy zosta³ sprzedany. rodzina przenios³a siê do pa³acyku przy ul. Pijarskiej 5, róg
ul. S³awkowskiej 31 w Krakowie. Matka Marii z wyj¹tkow¹ troskliwoci¹ opiekowa³a siê sparali¿owanym
ojcem oraz trzema pasierbami, troszcz¹c siê o staranne wychowanie domowe córki. Maria uczy³a siê muzyki, jêzyków obcych, zna³a biegle francuski i niemiecki. By³a mi³onikiem opery, kolekcjonowa³a p³yty z nagraniami ulubionych piewaków: Caruso, Szaliapina, Tito Scipa.
Maria wychowywa³a siê w domu o tradycjach patriotycznych i wynios³a z niego g³êbok¹ religijnoæ oraz
wra¿liwoæ na potrzeby innych ludzi.

W 1895 r. przyst¹pi³a do Stowarzyszenia Panien Ekonomek w. Wincentego
a Paulo zajmuj¹cego
siê przygotowaniem
odzie¿y dla ubogich,
po dziesiêciu latach
pracy zosta³a przewodnicz¹c¹ stowarzyszenia, wprowadzaj¹c wiele zmian w
jego funkcjonowaniu. Dzia³aj¹c równoczenie w Zwi¹zku
Maria Epsteinówna
w latach m³odoci.
Niewiast Katolickich
organizuje tanie kuchnie dla robotników oraz inteligencji katolickiej Krakowa.
W roku 1903 umiera ojciec a dwa lata póniej matka. Przyrodni bracia za³o¿yli swoje rodziny, Maria pozostaje sama z oddan¹ s³u¿b¹ i guwernantk¹ w pa³acyku przy S³awkowskiej. Z ogromn¹ pasj¹ oddaje sie
pracy dobroczynnej. Wraz z grup¹ m³odych kobiet,
wród których znalaz³a siê Anna Rydlówna organizuj¹ ambulatorium dla ubogich i bezdomnych a wkrótce potem salkê operacyjn¹ i salê szpitaln¹, w pomieszczeniach klasztornych udostêpnionych przez ss Mi³osierdzia /szarytki/. rodki finansowe na ten cel pozyskiwa³y ze zbiórek, organizowanych loterii.
Maria podjê³a równie¿ regularn¹ opiekê nad ubogimi chorymi w domach. Bardzo szybko zda³a sobie sprawê, ¿e do tej pracy potrzebny jest fachowy
personel. Maj¹c poparcie rodowiska lekarskiego
Krakowa spowodowa³a za³o¿enie w 1911 r. pierwszej szko³y t.j. Szko³y Pielêgniarek Zawodowych
Stowarzyszenia Pañ Ekonomek w. Wincentego
a Paulo. Wraz z Ann¹ Rydlówn¹ by³y pierwszymi
s³uchaczkami, uzyskuj¹c dyplomy w 1913 r. Mimo,
¿e formalnym dyrektorem szko³y by³ lekarz dr Wac³aw Damski, Epsteinówna jako prezes Rady Nad-
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Grupa Chirurgiczna prof. Mariana Rutkowskiego rok 1915 podczas I Wojny wiatowej - trzecia z lewej Maria Epsteinówna
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zorczej faktycznie ni¹ kierowa³a. Po wybuchu I wojny wiatowej Maria organizowa³a krótkie kursy samarytañskie dla ochotniczek do pielêgnowania rannych w dzia³aniach wojennych. Od listopada 1914
r. przebywa³a na froncie wraz z grup¹ chirurgów pod
kierownictwem prof. Maksymiliana Rutkowskiego.
W ramach akcji zwalczania chorób zakanych organizowanej przez Ksi¹¿êco - Biskupi Komitet Pomocy w Krakowie organizowa³a zespo³y pielêgniarskie
pracuj¹ce na terenach objêtych epidemi¹. Wraz
z Ann¹ Rydlówn¹ prowadzi³a stacjê wypoczynkow¹ dla ¿o³nierzy.
Po wojnie bra³a udzia³ w zabezpieczeniu medycznym w powstaniach na Górnym l¹sku. Otrzyma³a order Rzeczpospolitej za zorganizowanie i poprowadzenie kolumn sanitarnych na objêtym plebiscytem obszarze Górnego l¹ska. W 1916 r. szko³a wznowi³a dzia³alnoæ, Maria prowadzi³a j¹ do
r. 1921, Z powodu braku rodków finansowych
szko³ê zamkniêto. Maria usilnie zabiega³a o wznowienie jej dzia³alnoci. Zwróci³a siê o pomoc do
amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a i Fundacji
Rockefellera, na razie bez rezultatu. W 1922 r. z pomoc¹ tych instytucji powsta³a Warszawska Szko³a
Pielêgniarek. Maria nie kapitulowa³a. Swoimi projektami przekona³a przedstawicieli fundacji, z którymi zetknê³a siê podczas dzia³añ wojennych oraz
w³adze Uniwersytetu Jagielloñskiego, co w efekcie doprowadzi³o do podpisania umowy miêdzy
Fundacj¹ a Uniwersytetem i utworzenia w Krakowie Uniwersyteckiej Szko³y Pielêgniarek. Zgodnie
z ¿yczeniem przedstawicieli fundacji na czele szko³y stanê³a Maria. Fundacja wysy³a Mariê do Francji, Anglii. Belgii i Austrii w celu zapoznania siê z organizacj¹ i dzia³alnoci¹ szkó³ pielêgniarskich
w tych krajach. 10 grudnia 1925 roku w nowowyremontowanym budynku przy ul. Kopernika 25 na-

st¹pi³o uroczyste otwarcie Uniwersyteckiej Szko³y
Pielêgniarek i Higienistek. Szko³a wkrótce zdoby³a sobie uznanie zarówno w kraju jak i poza granicami. Ca³¹ wyprawê dla szko³y przygotowywa³y
i szy³y ss Dominikanki na Gródku. Ulepszy³y nawet zakupione ceratowe fantomy do sali æwiczeñ.
Praca ta by³a finansowym wsparciem dla klasztoru.
Maria dba³a o ¿ycie religijne uczennic. W szkole zosta³a otwarta kaplica, odbywa³y siê rekolekcje
wielkopostne i przed rozpoczêciem praktyk, na które trochê siê z¿yma³a m³oda instruktorka Hanna
Chrzanowska. Maria mia³a swoich przewodników
duchowych, wybitnych kap³anów, w tym dominikanina o Jacka Woronieckiego. W 1918 r. z³o¿y³a
luby w trzecim zakonie w. Dominika dla wieckich. Utrzymywa³a sta³e kontakty z zakonem ss Dominikanek na Gródku, uczestniczy³a w nabo¿eñstwach i rekolekcjach organizowanych przez siostry.
S³u¿y³a im równie¿ pomoc¹ medyczn¹, udziela³a
lekcji francuskiego. Uzyska³a prawo wstêpu za klauzurê, poznawa³a zakon. Prawdopodobnie ju¿ od
dawna pragnê³a wst¹piæ do tego zakonu, jednak
powodowana trosk¹ o losy swoich domowników i zabezpieczenie bytu wiernym s³ugom nie pozwala³o
jej na ten krok. Po sprzeda¿y pa³acyku przy S³awkowskiej, dokonaniu podzia³u maj¹tku oraz zabezpieczeniu cz³onków s³u¿by domowej, Maria przenosi siê do ma³ego skromnego mieszkania przy
ul. Studenckiej. Czêæ wyposa¿enia domu jak meble, dywany przekaza³a na Gródek. Jesieni¹ 1930 r.
sk³ada na rêce w³adz uniwersyteckich rezygnacje z
funkcji dyrektorki podaj¹c jako powód odejcia
wzglêdy zdrowotne. Postanowienie by³o nieodwo³alne mimo prób i odwo³añ rodowiska medycznego. 4 stycznia 1931 r. odby³o siê w szkole uroczyste
po¿egnanie Epsteinówny. Decyzja 56 - letniej Marii o wst¹pieniu do klauzurowego klasztoru ss Do-

Siostry wojenne - rok 1915.
Siedz¹ca w rodku Maria Epsteinówna.

minikanek by³a sensacj¹ w jej rodowisku towarzyskim i zawodowym. W marcu 1931 r. Maria przekroczy³a klasztorn¹ brame. 30 wrzenia 1931 r. odby³a siê uroczystoæ ob³óczyn, której przewodniczy³
jej spowiednik, towarzysz lat dzieciêcych Adam,
Stefan kardyna³ Sapieha. W klasztorze przyjê³a imiê
Magdalena Maria. Pierwsz¹ profesjê, czyli luby zakonne czasowe z³o¿y³a w roku 1932, luby wieczyste w 1936 r. Jako zakonnica pe³ni³a ró¿ne obowi¹zki: infirmerki, organistki, ekonomki, kronikarki, sekretarki rady klasztoru, egzaminatorki nowicjuszk.
Organizowa³a dla sióstr ciekawe konferencje formacyjne, zapraszaj¹c wybitnych teologów z Uniwersytetu Jagielloñskiego. Podstawowym jednak celem
by³a modlitwa zarówno wspólnotowa jak i prywatna, zg³êbianie bo¿ych prawd, kontemplacja i pokuta. Los szko³y interesowa³ j¹ nadal, otrzymywa³a
informacjê od swojej przyjació³ki i nastêpczyni
Anny Rydlówny. 14 kwietnia 1937 Maria zg³osi³a
siê w klinice chirurgicznej do zabiegu operacyjnego nogi. Po operacji przebywa³a na rekonwalescencji na terenie szko³y przy ul. Kopernika, gdzie by³a
pielêgnowana przez uczennice z najwiêksz¹ troskliwoci¹. 23 wrzenia powróci³a na Gródek. Wybuch
drugiej wojny wiatowej zak³óci³ ¿ycie klasztorne
na Gródku. W 1944 r. siostry musia³y opuciæ klasztor, schronienia udzieli³y im ss klaryski na ul. Grodzkiej. Wczeniej Maria dowiedzia³a siê, ¿e wiêkszoæ
cz³onków jej rodziny ze wzglêdu na swoje ¿ydowskie pochodzenie zginê³a. Nielicznym uda³o siê
prze¿yæ za granic¹. W r. 1942
dozna³a parali¿u lewostronnego cia³a. Przez piêæ lat znosi³a
swoje cierpienie z poddaniem
siê woli Bo¿ej i ofiarowa³a je w
intencji szybkiego powrotu
sióstr do macierzystego domu
zakonnego na Gródek. Nast¹pi³o to w r. 1946. S. Magdalena
Maria zmar³a na Gródku w opinii wiêtoci dnia 6 wrzenia
1947 r. Pochowana zosta³a w
dominikañskim grobowcu na
Cmentarzu Rakowickim w
Krakowie. Przez szesnacie lat
¿ycia klasztornego powiêci³a
siê wy³¹cznie Bogu, by³a dla
otoczenia przyk³adem wielkiej
pokory.
Od kilku lat siostry Dominikanki czyni³y starania o otwarcie procesu kanonizacyjnego

Grono pedagogiczne i s³uchaczki Szko³y Pielêgniarek i Higienistek rok 1929, w rodku w ciemnym stroju Maria Epstein, obok niej po prawej Anna Rydlówna. W dolnym rzêdzie od po lewej siedz¹ instruktorki: Maria Wiszniewska druga, nastêpnie El¿bieta Borkowska i Teresa Kulczyñska.
s. Magdaleny Marii Epstein, dnia 6 wrzenia 2004 r.
ks. kardyna³ Fr. Macharski dokona³ uroczystego otwarcia w kociele ss Dominikanek na Gródku. Trwaj¹
przes³uchania wiadków.
rodowisko pielêgniarek katolickich winno z³¹czyæ
siê w modlitwie, aby orêdowniczki u Boga pielêgniarki, S³ugi Bo¿e..........
Zamek w Pilcy.
Po³o¿ony w piêknym parku, odrestaurowany
z ogromnym nak³adem finansowym i pieczo³owitoci¹ przez Leona Epsteina popada w ruinê. Zamkniêty dla zwiedzaj¹cych. Zmienia³ w³acicieli.
Po wojnie umieszczono tam
zak³ad karny dla m³odocianych. W latach nam wspó³czesnych zakupi³a go Barbara Piasecka - Johnsson. Ze
wzglêdu na nieuregulowane
prawa w³asnoci trwaj¹ procedury s¹dowe.
W opracowaniu wykorzystano:
- dokumenty i wyci¹g z Kroniki Gródekiej z archiwum klasztoru ss Dominikanek.
- Artyku³ prof. Urszuli Perkowskiej: Alma Mater - czerwiec
2004.
- Artyku³y zawarte w rocznikach Pielêgniarki Polskiej.
- Wywiady autorki z osobami
¿yj¹cymi, które pamiêtaj¹
s. Magdalenê.
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K¥CIK WSPOMNIEÑ

Maria Nieniewska /1914 - 2004/
Dnia 21 padziernika bie¿¹cego roku, dziesi¹tki
uczestników po¿egna³o na cmentarzu Rakowickim zmar³¹ 16 padziernika, pielêgniarkê Mariê
NIENIEWSK¥.
Maria, Anna ur. siê w Krakowie 3 wrzenia 1914 r.
Dzieciñstwo mia³a szczêliwe. Wychowywana z rodzeñstwem w wielopokoleniowej rodzinie o patriotycznych
tradycjach. Dziadek - powstaniec 1863 r. przez d³u¿szy
czas przebywa³ na emigracji w Turcji i zajmowa³ tam
eksponowane stanowisko.
Maria uczêszcza³a do prywatnego gimnazjum i liceum
Heleny Kapliñskiej przy ul. £obzowskiej w Krakowie.
Maturê zda³a w roku 1935 i w tym samym roku rozpoczê³a naukê w Uniwersyteckiej Szkole Pielêgniarek i Higienistek w Krakowie przy ul. Kopernika 25. W roku 1938
otrzyma³a dyplom i podjê³a swoj¹ pierwsz¹ pracê. W
1939 r. wysz³a za m¹¿ za Andrzeja Na³êcz Nieniewskiego a w latach okupacji urodzi³a dwóch synów Jerzego
i Marka.
W roku 1947 podjê³a pracê w przychodni przy Pl. w.
Ducha gdzie pracowa³a do roku 1949. W tym¿e roku za
namow¹ Hanny Chrzanowskiej przesz³a do pracy w Uniwersyteckiej Szkole. Rok ten by³ prze³omowym w ¿yciu
szko³y. Szko³a zosta³a oderwana od Uniwersytetu Jagielloñskiego, kadra nauczycielska zosta³a poddana
weryfikacji. Dotychczasowa dyrektorka Anna Rydlówna
oraz jej zastêpczyni Teresa Kulczyñska musia³y odejæ.
Uleg³y zmianie czas i program kszta³cenia pielêgniarek.
Na dyrektora szko³y powo³ano Zofiê Kurkow¹. Maria
Nieniewska objê³a stanowisko asystentki nowej dyrektorki z czasem powierzono jej funkcjê kierownika szkolenia lecznictwa zamkniêtego.
Jak wspomina³a Maria Nieniewska prze¿y³a w Uniwersyteckiej Szkole trudne momenty. Przed odejciem
dyrektorki Anny Rydlówny nale¿a³o zlikwidowaæ kaplicê
szkoln¹, dokona³a tego osobicie Anna Rydlówna, zabezpieczaj¹c wszystkie paramenty i gasz¹c wieczn¹
lampkê. Pocz¹tek pracy nowej dyrekcji rozpocz¹³ siê od
zdejmowania krzy¿y w salach szkolnych oraz weryfikacji ksiêgozbioru bibliotecznego. Marii uda³o siê przechowaæ czêæ krzy¿y, jeden pozostawi³a sobie. Ksi¹¿ki rozdawa³a zainteresowanym /autorstwa m.in. Sienkiewicza,
Kossak-Szczuckiej/.
W szkole pracowa³a do roku 1956 odchodz¹c na w³asn¹ probê,. Przesz³a do pracy jako instruktorka szkolenia w lecznictwie otwartym w Szkole Po³o¿nych za
dyrekcji mgr Zuzanny mierzchalskiej. Pracowa³a w
przychodni przy ul. Galla, gdzie w poradni dla Kobiet
za³o¿y³a Szko³ê Rodzenia. Kolejnym etapem pracy by³
Oddzia³ Septyczny Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa przy
ul. Kopernika 23. W roku 1969 z powodu zatrucia tlen-
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kiem wêgla Maria przechodzi na rentê. Po polepszeniu
siê stanu zdrowia nosi³a siê z zamiarem nawi¹zania
wspó³pracy z Hann¹ Chrzanowsk¹ w Pielêgniarstwie
Parafialnym. W tym czasie przyjecha³a do Krakowa
wspó³pracuj¹ca z Kardyna³em Stefanem Wyszyñskim
Teresa Strzembosz /z trojaczków siostra profesorów
Adama i Tomasza/. Teresa by³a inicjatork¹ poradnictwa
rodzinnego przy parafiach, zaproponowa³a Marii prowadzenie kilku ju¿ istniej¹cych poradni przy parafiach krakowskich. Maria w pierwszej chwili odmówi³a, dopiero
po przeprowadzonej powa¿nej rozmowie z ks. kardyna³em Karolem Wojty³¹ wyrazi³a zgodê. Otrzyma³a równie¿
zapewnienie pomocy od dr Wandy P³ótawskiej. Podjê³a
etatow¹ pracê w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin w tym okresie stara³ siê rozwi¹zaæ problem opieki nad samotnymi matkami poprzez zorganizowanie dla nich odpowiedniego
domu. Dziêki wspó³pracy ze Zgromadzeniem ss Nazaretanek udaje siê uzyskaæ u nich gocinne pokoje. Drugim dzie³em podjêtym przez Krakowsk¹ Kuriê Metrpolitaln¹, w którym uczestniczy³a Maria to obrona ¿ycia.
W Kocio³ach pojawi³y siê gabloty z odpowiednimi fotografiami ilustruj¹cymi rozwój ¿ycia p³odowego poczêtego dziecka. Ilustracje niedostêpne w Polsce zosta³y przywiezione z Wiednia przez in¿. Antoniego Ziêbê, który
jest gor¹cym orêdownikiem obrony ¿ycia poczêtego.
W kolejnych latach uda³o siê dziêki pomocy Kurii
zakupiæ kilka domów, z przeznaczeniem na domy dla
samotnych matek.
W uznaniu zas³ug Marii, zosta³a jej przyznana w roku
1998 odznaka honorowa od Humen Life International
Europe, w lutym 2004 r. odznaczona dyplomem za ofiarnoæ na rzecz obrony ¿ycia cz³owieka przez Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia.
Najbardziej jednak presti¿owym i cenionym przez ni¹
wyró¿nieniem by³ otrzymany w podziêkowaniu za dwudziestoletni¹ pracê w Duszpasterstwie Rodzin, przyznany przez papie¿a Jana Paw³a II medal oraz dyplom Pro

Ecclesia et Pontifice /Zas³u¿ony dla Kocio³a i Papiestwa/. Medal wrêczy³ w imieniu Ojca wiêtego ks. kard.
Franciszek Macharski.
Podczas ostatniej pielgrzymki Ojca w. Jana Paw³a
II Maria znalaz³a siê w gronie nielicznych osób, które
dost¹pi³y zaszczytu powitania papie¿a u bram tynieckiego klasztoru oo Benedyktynów.
Maria utrzymywa³a nadal kontakty z Duszpasterstwem Rodzin. Organizowa³a konferencje i spotkania dla
pielêgniarek i po³o¿nych a nade wszystko troszczy³a siê
jak niegdy Hanna Chrzanowska o staranne przygotowanie rekolekcji wielkopostnych dla pielêgniarek u ss
Dominikanek Na Gródku.
Do koñca swoich dni modli³a siê w intencji dzieci poczêtych oraz matki w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Halina Matoga

***

Pe³nomocnik
GRA¯YNA SKOPIÑSKA

25 rocznica mierci
Janiny Woynarowskiej
W dniu 24.XI.2004 odby³a siê w Chrzanowie niecodzienna uroczystoæ z okazji 25. rocznicy mierci
pielêgniarki Janiny Woynarowskiej.
Uroczystoæ przybra³a charakter miejskich uroczystoci rocznicowych, odbywaj¹cych siê pod patronatem proboszcza parafii w. Miko³aja w Chrzanowie ks.
dr Stefana Misiñca oraz Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego.
W trakcie obchodów nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej w budynku Przychodni na ul. Soko³a 19,
w której pracowa³a pani Janina Woynarowska oraz odby³a siê promocja tomiku poetyckiego jej autorstwa
pt. W Drodze.
(....) Pracuj¹c trzydzieci lat jako pielêgniarka
Nigdy jeszcze nie znalaz³am siê w sytuacji,
w której bezinteresowna ¿yczliwoæ,
stawa³a siê niepotrzebnym luksusem.
Widzieæ zawsze cz³owieka w kontekcie wielorakich
ukierunkowañ,
Chcieæ go zrozumieæ takim,
jakim jest,
uczuliæ siê na jego potrzeby,
chocia¿ niesie to za sob¹
nieraz bardzo czasoch³onne za³atwianie
i pukanie do drzwi wielu urzêdów

Na uroczystoæ przybyli w³odarze miasta i powiatu, duchowieñstwo oraz zas³u¿one osoby.
Poetka Lucyna Szubel przybli¿y³a postaæ zas³u¿onej dla miasta pielêgniarki, cichej, spokojnej, nios¹cej pomoc potrzebuj¹cym, skromnej i oddanej innym.
Ks. dr Stefan Misiniec powiedzia³ - przez wiele
lat pracuj¹ca wród chorych i ludzi dotkniêtych nieszczêciami - doskonali³a wewnêtrzny s³uch, który
pomaga³ jej w pracy na gruncie dzia³alnoci charytatywnej. Szczêliwie zachowa³y siê wiersze, które
o tym mówi¹.

i ludzkich serc to posi¹æ (nazwijmy to umownie)
radarow¹ umiejêtnoæ wychwytywania
ludzkich potrzeb,
a nawet skrytych pragnieñ.
Czym ja mogê staæ siê dla tego drugiego,
aby jego ¿ycie by³o odrobinê lepsze i szczêliwsze
i nie zawis³o w pró¿ni
nie widz¹cych oczu i nie s³ysz¹cych uszu oto dylemat zawsze aktualny.
Jego rozwi¹zanie stwarza sta³¹ mo¿liwoæ
Przekraczania siebie. (.....)

Ludzki sens pracy - Janina Woynarowska
Pomimo wielu trosk i szaroci zwyk³ych dni s¹ wród nas pielêgniarek wielcy duchem.
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Informacje
■ Komisja

Kszta³cenia informuje pielêgniarki pracuj¹ce w
rodowisku nauczania i wychowania o planowanym szkoleniu w zakresie fluoryzacji. Pielêgniarki z terenu ca³ego
województwa ma³opolskiego zainteresowane szkoleniem
proszone s¹ o kontakt z biurem Ma³opolskiej Izby w celu
ustalenia terminu pod nr tel. 430-07-23.
G³ównym wyk³adowc¹ szkolenia bêdzie Pani dr n.
med. Katarzyna Emerich - Konsultant Wojewódzki
ds. Stomatologii Dzieciêcej.
Szkolenie odbêdzie siê w dniach 11,12,13 stycznia 2005
r. w godz. 9:00 - 13:00 w sali wyk³adowej II Katedry Chorób Wewnêtrznych CMUJ ul. Skawiñska 8 w Krakowie.

■

Informacji na temat szkoleñ organizowanych przez
MOIPiP udzielaj¹ cz³onkowie Komisji Kszta³cenia,
podczas dy¿urów w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 13:00
do 15:00 pod nr telefonu 430-07-23.

■ Zespó³ Redakcyjny Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pie-

lêgniarek i Po³o¿nych prosi o nadsy³anie materia³ów
informacyjnych prezentuj¹cych miejsca pracy pielêgniarek i po³o¿nych - wraz ze zdjêciami, do naszego
dzia³u POZNAJMY SIÊ

Komisja Kszta³cenia
wraz z
Zespo³em Redakcyjnym
Ma³opolskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych
prosi o nadsy³anie streszczeñ prac magisterskich i licencjackich maj¹cych zastosowanie w zawodzie pielêgniarki i zawodzie po³o¿nej.
■ Prace

bêd¹ opublikowane w gazecie Ad vocem.
■ Streszczenia prac prosimy przesy³aæ w formie papierowej i elektronicznej, w programie Microsoft
Word 97, czcionk¹ Arial CE 12 pkt, odstêp 100%.
■ Do zg³oszenia pracy magisterskiej lub licencjackiej
do opublikowania nale¿y do³¹czyæ pisemn¹ zgodê
autora pracy.
■ Wyró¿nione prace zostan¹ nagrodzone na uroczystociach organizowanych przez Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Izbê Pielêgniarek i Po³o¿nych, po wczeniejszym zawiadomieniu autora pracy.

B³ogos³awieni, którzy umieraj¹ w Panu
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
OJCA
dla mgr Tadeusza Wadasa
Przewodnicz¹cego
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
sk³adaj¹
cz³onkowie
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
i pracownicy biura MOIPiP

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
OJCA
dla mgr Tadeusza Wadasa
Przewodnicz¹cego MORPiP
sk³adaj¹
Pielêgniarki Naczelne i Prze³o¿one
Placówek Ochrony Zdrowia

Kole¿ance
Danucie Adamek
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹
cz³onkowie
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
i pracownicy biura MOIPiP

G³êbokie wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci
ukochanej CIOCI
dla kole¿anki
Bo¿eny Dworskiej
sk³adaj¹
cz³onkowie Zespo³u Redakcyjnego
i Rady Okrêgowej MOIPiP

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu mierci
OJCA
koledze Jerzemu Piwowarczykowi
sk³adaj¹
cz³onkowie
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
oraz pracownicy biura MOIPiP

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
dla Pani mgr Marty Kowalewskiej
z powodu mierci
OJCA
sk³adaj¹
cz³onkowie
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych

OG£OSZENIE P£ATNE

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie
ul. Do¿ynkowa 61,
zamierza og³osiæ
KONKURS
na stanowisko
Prze³o¿onej Pielêgniarek
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej
Orodka Rehabilitacji Narz¹du Ruchu Krzeszowice
w Krzeszowicach
og³asza konkurs na stanowisko
Prze³o¿onej Pielêgniarek
Kandydaci spe³niaj¹cy wymagania okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia³ Opieki Spo³ecznej z dnia 29 marca 1999
r. (Dz. U Nr 30, poz. 300) proszeni s¹ o z³o¿enie dokumentów okrelonych w § 11 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 115,
poz. 749) w terminie 30 dni od daty ukazania siê og³oszenia
w Gazecie Wyborczej.
Oferty prosimy kierowaæ na adres:
Orodek Rehabilitacji Narz¹du Ruchu KRZESZOWICE
SPZOZ w Krzeszowicach
ul. Daszyñskiego 1
32-065 Krzeszowice,
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ lub przes³aæ w zamkniêtej kopercie z adnotacj¹ na kopercie:

MOIPiP nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ og³oszenia

Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek
i Pielêgniarzy zarejestrowany jest s¹downie od
5ciu lat. Aktualnie zrzesza pielêgniarki i pielêO terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci gniarzy g³ównie ze szpitali takich jak:
Konkurs na stanowisko Prze³o¿onej Pielêgniarek
i podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego.
zostan¹ powiadomieni indywidualnie na pimie.

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji w Zakopanem
og³asza ponownie
konkurs na stanowisko
Prze³o¿onej Pielêgniarek
Kandydaci zg³aszaj¹cy siê do konkursu powinni spe³niaæ wymogi okrelone w rozporz¹dzeniu MZiOS z 29.03.1999 r. (Dz.
U. Nr 30, poz. 300) oraz z³o¿yæ dokumenty okrelone w rozporz¹dzeniu MZiOS z 19.08.1998 r. (Dz. U. Nr 115, poz,749).

■ Szpital
■ Szpital
■ Szpital

Specjalistyczny im. J. Babiñskiego,
Specjalistyczny im. J. Dietla,
MSWiA,
■ Miejski Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza,
■ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera,
■ Szpital Powiatowy w Proszowicach,
■ Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Witkowicach,

■

a tak¿e z lecznictwa otwartego:
NZOZ Poradnia Kardiologiczna - Krowodrza.

Przewodnicz¹c¹ OZZPiP jest pielêgniarka p. Lucyna
Wodecka
 Hajto. Siedziba zwi¹zku mieci siê w KraOferty z adnotacj¹ na kopercie KONKURS
kowie przy ul. Rusznikarskiej 17.
prosimy sk³adaæ w terminie 30 dni od daty ukazania siê og³oKontakt telefoniczny z przewodnicz¹c¹ tel. kom. 505
szenia tj. do dnia 14 grudnia 2004 r. pod adresem:
 024  953.
Centrum Rehabilitacji im. dr Stefana Jasiñskiego
Zarz¹d Zwi¹zku spotka³ siê z przewodnicz¹cym
ul. Ci¹g³ówka 9
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿34-500 Zakopane
nych p. T. Wadasem gdzie omówiono cis³¹ wspó³O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostan¹ popracê z OZZPiP.
wiadomieni indywidualnie.
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Lucyna Dyrcz - Kowalska
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List I
Kochana M.
Nie wiem jak zacz¹æ...

Maleñki ró¿owy dzidziu

Pozdrawiam Ciê!

w zasiêgu rêki, serca...

Donoszê, ¿e u nas

wiesz, ¿e jest twój, jednoczenie

wszystko dobrze

oddajesz go Bogu

jestemy zdrowi.

i wiatu i to wszystko

Cieszymy siê z tych wi¹t

nie pozwala ci spaæ.

z tych wszystkich

Ze zmêczenia i wzruszenia

wiate³ek, uszek i pierogów.

krêci ci siê w g³owie,

Du¿o myla³am ostatnio

ale czujesz tak ogromn¹ wdziêcznoæ,

o Tobie kochana M.

¿e choæby nigdy nie s³ysza³a o Bogu

Czy bardzo martwi³a siê o J.

w tej chwili

zanim siê urodzi³?

ogarnê³aby sercem

Czy by³a a¿ tak doskona³a,

Jego Istnienie.

¿eby siê nie baæ?

S¹ takie chwile...

Mówiê, zreszt¹ wszystko na to wskazuje,

Prawda Kochana M?

¿e by³a doskona³a.

Kiedy skacze siê w przepaæ

Poradziæ sobie w takiej sytuacji

w ¿ycie...

jak Twoja...

a wtedy

to niezwyk³e.

liczy siê tylko To  co siê liczy.

Czy bola³o Ciê a¿ tak,

- Pozdrawiam Ciê! Twoja L.

¿e nie dostrzeg³a brudnego klepiska?
Czy myla³a tylko o tym,
¿e dziecku bêdzie zimno,
¿e nie bêdzie nikogo, tylko
przera¿ony J.  który wie?
Czy potem zamyka³a oczy
i prze¿ywa³a na nowo
dziwne ciep³e szczêcie,

***

Chcia³abym s³yszeæ
Twój G³os
Poczuæ jak
w obie d³onie
ujmujesz moj¹ twarz
tak, aby nasze oczy siê spotka³y

które d³awi w gardle

moje - ludzkie

i zas³ania mg³¹ obraz?

Twoje - Bo¿e
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