Homo homini
Kraków
Nr 65
1
Luty 2005 r.

Bo¿ena Dworska

Cz³owiek cz³owiekowi...
Kiedy mia³am 14 lat pierwszy raz z wycieczk¹
szkoln¹ pojecha³am do Owiêcimia. Nigdy nie zapomnê tego co zobaczy³am. Nie mog³am zrozumieæ
i do tej pory nie mogê, ¿e cz³owiek cz³owiekowi
potrafi³ zgotowaæ taki los. Wtedy jeszcze nie przypuszcza³am, ¿e losy zawodowe przywiod¹ mnie na
ulicê Dietla 64 w Krakowie. W marcu 2000 r. zatrzyma³am siê przy kamienicy na murze, której widnia³a tablica z napisem Przychodnia Dla By³ych
Wiêniów Obozów Koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu. Wesz³am do rodka i pierwsze co zobaczy³am to portret w. Maksymiliana Maria Kolbe
w pasiaku, jak siê póniej dowiedzia³am namalowany przez by³ego wiênia obozu koncentracyjnego
w Owiêcimiu. W poczekalni siedzia³o kilka osób
w starszym wieku oczekuj¹cych na wizytê u lekarzy specjalistów. Przeprosi³am ich mówi¹c, i¿ jestem
pielêgniark¹ umówion¹ na spotkanie z Kierownikiem Przychodni. Wesz³am do gabinetu, przyjê³a
mnie bardzo mi³a pani dr n. med. Helena lizowska. Opowiedzia³am jej kilka s³ów o sobie, swoich
dowiadczeniach zawodowych i czeka³am na odpowied. Pani doktor przygl¹da³a siê mi uwa¿nie po
czym powiedzia³a: Praca ta wymaga szczególnego powiêcenia, bo s¹ to wyj¹tkowi pacjenci. Oni prze¿yli piek³o. Trzeba im okazaæ wiele serca, zrozumienia i cierpliwoci. W trakcie organizacji jest zespó³, który bêdzie pracowa³ tylko w domu chorego, s¹ to ludzie, którzy ju¿ samodzielnie nie mog¹ funkcjonowaæ i trzeba siê nimi zaopiekowaæ. Najwa¿niejsze jest nawi¹zanie pierwszego
kontaktu i umiejêtnoæ s³uchania.
Pomimo wieloletniego dowiadczenia zawodowego czu³am, ¿e jest to wyj¹tkowa praca, bo i chorzy s¹ wyj¹tkowi. Sama przychodnia w ca³ej swojej
atmosferze ju¿ tworzy³a odpowiedni klimat.
Pielêgniarka Jolanta Kara koordynuj¹ca prac¹
zespo³u pielêgniarskiego wprowadzi³a mnie w nowe
obowi¹zki, opowiedzia³a o pacjentach, którymi bêdê
siê opiekowaæ. Udzieli³a mi wielu cennych wskazówek, bowiem posiada³a ju¿ wieloletnie dowiadczenie zawodowe w tej przychodni.
Zosta³am wprowadzona do zespo³u pielêgniarek,
lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów. Pozna³am wolontariuszy pochodz¹cych z ró¿nych krajów pracuj¹cych w przychodni. Poprzez opiekê nad by³ymi wiêniami poznaj¹ tragiczn¹ historiê ofiar holocaustu.
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Przychodnia istnieje od 16 lat, za³o¿y³a j¹ dr n.
med. Helena lizowska. Jako lekarz z wieloletnim
dowiadczeniem zauwa¿y³a tak¹ potrzebê przyjmuj¹c chorych. Wród nich znajdowali siê byli wiêniowie obozów koncentracyjnych, którzy w swoich
potrzebach ró¿nili siê od pozosta³ych. Na skutek
totalnego wyniszczenia organizmu pojawi³y siê choroby, których pod³o¿em by³y prze¿ycia obozowe.
Tak powsta³a jedyna tego rodzaju Przychodnia
Specjalistyczna, która nie tylko przyjmuje pacjentów z Ma³opolski ale te¿ z innych województw.
Obóz prze¿y³o niewielu, obecnie ta garstka ludzi
jest dla nas szczególna, zmagaj¹ siê oni bowiem z bólem, staroci¹, samotnoci¹. Chocia¿ minê³o 60 lat dla
nich obóz siê nie skoñczy³. Wielu kolegów, cz³onków
rodzin zosta³o zamordowanych na ich oczach. Ci którzy prze¿yli utrzymuj¹ ze sob¹ kontakt, ka¿de odejcie jednego z nich powoduje ogromn¹ rozpacz i poczucie osamotnienia. Jest miêdzy nimi szczególna
wiê  wspomnienia tragicznych prze¿yæ. Nie wszyscy chc¹ o nich mówiæ. Padaj¹ pojedyncze zdania:
To by³o straszne.... Inni natomiast czuj¹ ciê¿ar i poczucie osamotnienia, opowiadaj¹ w trakcie pielêgnowania o swoich cierpieniach;
... By³am w Owiêcimiu 2 lata, przez ten czas ani jeden
ptak nie pojawi³ siê na niebie tylko dym nieustaj¹ca unosi³ siê do góry, jêki kolegów którzy na wpó³ ¿ywi rzucani
byli do do³ów...
... Nigdy nie wiedzia³em kiedy mnie wezw¹ i stanê w
szeregu do tzw. ³ani. By³em ju¿ tak wycieñczony, ¿e chcia³em aby to piek³o siê ju¿ skoñczy³o...
... Wo³a³am Matko Boska gdzie jeste! Wyprowad mnie
st¹d, d³u¿ej tego nie zniosê...
Byli bici, g³odzeni, schorowani, zmagali siê z tyfusem, wierzbem, wszawic¹, grulic¹, kobiety w tragicznych warunkach rodzi³y dzieci. Pomimo to wspierali siê wzajemnie. S³uchaj¹c opowieci od bezporednich wiadków wydarzeñ, patrz¹c na wytatuowany
numer zadajê sobie pytanie: Dlaczego, a nie znajduj¹c odpowiedzi dodajê: NIGDY WIÊCEJ.
Teraz jedyne co mo¿emy im daæ to siebie, nasze
umiejêtnoci, wspó³czucie, zrozumienie, cierpliwoæ
i pamiêæ. Zapewniæ godne warunki w ostatnich
chwilach ¿ycia i poczucie, ¿e nie s¹ opuszczeni.
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nej przez pielêgniarki i po³o¿ne

e-mail:

biuro@moipip.org.pl
biuro czynne:
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 800 - 1830
Sprawy zwi¹zane z PRAWEM

Ewa Kowalczewska - Empatia  jako najwa¿niejszy czynnik

9

towarzyszenia pacjentowi w chorobie
Agnieszka Rapacz - Model opieki nad pacjentem z zespo³em

11

stopy cukrzycowej a oczekiwania pacjentów

WYKONYWANIA ZAWODU

za³atwiane s¹
w poniedzia³ek
w godz. 900 - 1600 oraz
od wtorku do pi¹tku
w godz. 900 - 1500
Porad prawnych dla cz³onków
samorz¹du z zakresu:

Aneta Górni, Ewa Kostrz - Wojewódzki Specjalistyczny Szpi-

16

tal Dzieciêcy im. w. Ludwika
Agnieszka Marzêcka - 70 lat Szpitala Miejskiego Specjalistycz-
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nego im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzêcka - Salus aegroti suprema lex

21

udziela
prawnik mgr Zbigniew Cybulski
we wtorki w godz. 1000 - 1200,
w czwartki w godz. 1600 - 1800
Telefon: 430-07-23.

Eliza Kowalczyk, Ma³gorzata ¯igiæ - NZOZ MEDICINA

22

Halina Matoga - W 60. rocznicê wyzwolenia obozu
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Porad prawnych dla cz³onków
samorz¹du z zakresu: PRAWA
CYWILNEGO, PRAWA RODZINNEGO,

PRAWA PRACY I PRAWA MEDYCZNEGO

w Owiêcimiu
Krystyna Pêchalska - Op³atek u Kardyna³a

25

Spotkanie Noworoczne w Izbie

26

Janina Flaga - Spotkanie z Janem Paw³em II

27

Danuta lusarczyk - Zakoñczenie drugiej edycji kursu

27

IV KONFERENCJA SZKOLENIOWO  NAUKOWA
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PRAWA KARNEGO I PRAWA PRACY

udziela
adwokat Monika Ca³a
w rody w godz. 1530 - 1630.
Telefon: 430-07-23.

Posiedzenia Komisji Socjalnej
odbywaj¹ siê w pierwsz¹
rodê miesi¹ca
Kasa czynna codziennie
od 1200 - 1600

Pacjent - pielêgniarka, partnerzy w dzia³aniu
Kurs dla kandydatów na cz³onków rad nadzorczych

28

Informacje Komisji Kszta³cenia MOIPiP
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Informacje

29

Og³oszenia o konkursach
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Kondolencje

31

Maria Smoroñska - Wiersz

32

3

Odpowied Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Prezydium MORPiP
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa 55
ul. Miodowa 15
tel. centr. 634-96-00
identyfikator 0287987
Wasze pismo z dnia

Znak

Nasz znak
MZ-NS-SP-0762-5JT/JP/04

Data
2004-12-30

Szanowny Pan
Tadeusz Wadas
Przewodnicz¹cy
Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych

W nawi¹zaniu do Stanowiska Prezydium Ma³opolskiej Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad i kryteriów dofinansowania studiów pomostowych, pragnê
ustosunkowaæ siê do kwestii poruszonych w ww. dokumencie:
Pierwsza wersja dokumentacji dla kontraktu dot.
studiów pomostowych dla pielêgniarek i po³o¿nych
w ramach Projektu PHARE 2002/000-580.02.07, która zosta³a opracowana w Ministerstwie Zdrowia przy
wspó³pracy z Urzêdem Komitetu Integracji Europejskiej i Jednostk¹ Finansuj¹co-Kontraktuj¹c¹, zak³ada³a mo¿liwoæ ubiegania siê o dofinansowanie
wszystkich rodzajów studiów, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie szczegó³owych warunków prowadzenia studiów
zawodowych na kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo
przeznaczonych dla pielêgniarek i po³o¿nych posiadaj¹cych wiadectwo dojrza³oci i bêd¹cych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkó³ zawodowych
kszta³c¹cych w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej. Jednak¿e, w dniu 27 lipca 2004 r. Reprezentacja Komisji
Europejskiej zg³osi³a uwagi do ww. dokumentacji,

wskazuj¹c m.in., ¿e warunkiem jej akceptacji jest zakoñczenie cyklu kszta³cenia równolegle z zakoñczeniem realizacji kontraktu. Bior¹c pod uwagê fakt,
i¿ termin realizacji kontraktów w ramach PHARE
2002 up³ywa 30 listopada 2005 r., mo¿liwe do sfinansowania s¹ jedynie 2-semestralne studia pomostowe (semestr zimowy i letni roku akademickiego
2004/2005), co zosta³o uwzglêdnione w ostatecznej
wersji dokumentacji.
Obecnie, procedura grantowa znajduje siê na
ostatnim etapie realizacji. Jednak¿e, w zwi¹zku z informacj¹ o niezakontraktowaniu ca³oci rodków finansowych przeznaczonych na ww. cel, Ministerstwo
Zdrowia zwróci³o siê do Jednostki Finansuj¹co-Kontraktuj¹cej z prob¹ o powtórzenie procedury grantowanej w oparciu o niewykorzystane rodki.
Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e kszta³cenie pielêgniarek i po³o¿nych w systemie studiów dziennych finansowane jest z bud¿etu pañstwa w ramach dotacji
na dydaktykê dla poszczególnych uczelni medycznych. Od roku akademickiego 2004/2005 przekazywane s¹ tak¿e rodki finansowe na kszta³cenie w trybie zaocznym i wieczorowym.
Z powa¿aniem,

Do wiadomoci:
Pan Wies³aw Szaraniec- z-ca Dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie
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MOI/14/05

Kraków, 5 stycznia 2005 roku
SZANOWNY PAN
JERZY MILLER
PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Dzia³aj¹c imieniem Ma³opolskiej Okrêgowej Izby
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Krakowie, w zwi¹zku
z brakiem odpowiedzi ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na stanowisko Prezydium MORPiP
z dnia 24 listopada 2004 roku, po raz kolejny wyra¿amy stanowczy protest przeciwko opiesza³oci i samowolnemu dzia³aniu Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie renegocjacji stawek kapitacyjnych dla pielêgniarek i po³o¿nych rodowiskowo-rodzinnych oraz kontraktowania us³ug opieki d³ugoterminowej dla pielêgniarek.

Do wiadomoci: WONFZ w Krakowie

Uprzejmie prosimy, by Pan Prezes z racji powagi
swojego urzêdu i swych ustawowych uprawnieñ sk³oni³ osoby z NFZ w Krakowie odpowiedzialne za negocjacje us³ug ze rodowiskiem pielêgniarskim do terminowego dzia³ania zgodnego z prawem, zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, zdrowej konkurencji, profesjonalizmu i rozs¹dnego wydatkowania publicznych
rodków.
Prosimy o podjêcie niezw³ocznych dzia³añ.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Ma³opolskiej Okrêgowej Rady
Pielêgniarek i Po³o¿nych
mgr Tadeusz Wadas

mgr STANIS£AWA RÓG

¯³obki doczeka³y siê decyzji.
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Interwencji Kryzysowej  Referat Zdrowia od 1.01.2005 r. pe³ni
nadzór merytoryczny.
W dniu 30 grudnia 2004 r. w Sali Dietla Urzêdu
Miasta Krakowa odby³o siê spotkanie Kierowników
¯³obków zwi¹zane ze zmian¹ Wydzia³u nadzoruj¹cego Samorz¹dowe ¯³obki Gminy Miejskiej Kraków.
Ze strony Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Krakowa w spotkaniu wziêli udzia³ dyrektorzy: Jacek Matuszek oraz Jan ¯¹d³o. Kierownik Referatu Szkolnictwa Specjalnego i Poradnictwa Ewa Burkat. Inspektorzy: Anna Kowynia, Beata Wiêc³aw, Sylwia Lurka, obecni byli równie¿ przedstawiciele Zespo³ów Ekonomiki
Owiaty oraz Zwi¹zków Zawodowych Solidarnoæ.
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Interwencji Kryzysowej przejmuj¹cy placówki z dniem 1.01.2005 r. reprezentowa³ p.o. z-cy dyrektora Andrzej Bohosiewicz..
Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze. Dyrektor
Jacek Matuszek podsumowa³ 12 lat wspó³pracy. Podziêkowa³ Kierownikom placówek za trudn¹ i odpowiedzialn¹ pracê. ¯yczy³ wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak i w ¿yciu prywatnym. Dyrektor Andrzej Bohosiewicz odpowiedzia³ na pytania nurtuj¹ce
Kierowników ¿³obków a dotycz¹ce najbli¿szej ich przy-

sz³oci. W imieniu Kierowników za wszystkie lata nadzoru merytorycznego podziêkowa³a Stanis³awa Róg.
Wyrazi³a nadziejê, ¿e nastêpne lata dla ¿³obków bêd¹
latami stabilizacji zawodowej dla kadry i bezpieczeñstwa finansowego dla placówek. Byæ mo¿e, ¿e do zmian
przyczyni³a siê równie¿ MOIPIP, której cz³onkowie
przygotowywali dla Pani wiceprezydent Stanis³awy
Urbaniak materia³y o sytuacji ¿³obków w Polsce i sugerowali w raporcie przejêcie ¿³obków nadzorem merytorycznym przez Wydzia³ Spraw Spo³ecznych.
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ZBIGNIEW CYBULSKI
APLIKANT RADCOWSKI

Formy prowadzenia dzia³alnoci medycznej
przez pielêgniarki i po³o¿ne
Czêæ I  indywidualna i grupowa praktyka
Pielêgniarki i po³o¿ne zamierzaj¹ce rozpocz¹æ
udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, nie w ramach
umowy o pracê, maj¹ do wyboru dwie podstawowe formy udzielania takich wiadczeñ tzn. praktykê pielêgniarki, po³o¿nej lub niepubliczny zak³ad
opieki zdrowotnej.
Praktyka jest konstrukcj¹ prawn¹ typow¹ dla wykonywania wolnych zawodów medycznych takich jak
pielêgniarka, po³o¿na, lekarz czy lekarz stomatolog.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej rozró¿nia trzy formy prowadzenia
praktyki przez pielêgniarki i po³o¿ne takie jak:
- indywidualna praktyka,
- indywidualna specjalistyczna praktyka,
- grupowa praktyka.
Prowadzenie wszystkich rodzajów praktyk pielêgniarskich, po³o¿niczych jest dzia³alnoci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Pielêgniarka, po³o¿na mo¿e rozpocz¹æ prowadzenie praktyki w ka¿dej z podanych powy¿ej form
po uzyskaniu wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub Krajowego Rejestru S¹dowego oraz

SPÓ£KA CYWILNA
jest spó³k¹ prawa cywilnego, której dzia³alnoæ uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Umowa spó³ki powinna zostaæ zawarta na pimie, nie jest tutaj wymagana
jaka inna szczególna forma. Przez umowê spó³ki wspólnicy zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do osi¹gniêcia wspólnego celu
gospodarczego przez dzia³anie w sposób oznaczony,
w szczególnoci przez wniesienie wk³adów w postaci w³asnoci lub innych praw albo przez wiadczeniu us³ug.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli w umowie spó³ki nie
zastrze¿ono inaczej przyjmuje siê, ¿e wk³ady wspólników maj¹ jednakow¹ wartoæ.
W spó³ce cywilnej wspólnik nie mo¿e rozporz¹dzaæ
udzia³em we wspólnym maj¹tku wspólników ani udzia³em w poszczególnych sk³adnikach tego maj¹tku, jak
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rejestru praktyk prowadzonych przez okrêgow¹ radê
pielêgniarek i po³o¿nych w³aciw¹ ze wzglêdu na
miejsce wykonywania praktyki.
Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej grupowa praktyka mo¿e byæ
prowadzona formie spó³ki cywilnej lub partnerskiej. Rozpoczêcie wykonywania wiadczeñ zdrowotnych w formie grupowej praktyki musi wiêc zostaæ poprzedzone zawi¹zaniem spó³ki w jednej
z podanych powy¿ej form.
Podejmuj¹c decyzjê, o tym jak¹ formê chcemy
wybraæ musimy przeanalizowaæ aspekty naszej
przysz³ej dzia³alnoci takie jak jej zakres, rodzaj
udzielanych wiadczeñ czy plany na przysz³oæ.
Musimy te¿ zastanowiæ siê czy mamy zaufanie do
naszych potencjalnych wspólników i pamiêtaj¹c
o tym, ¿e ich przysz³e dzia³ania bêd¹ wywiera³y
skutki bezporednio dla nas dokonaæ stosownego
wyboru formy prowadzonej dzia³alnoci.
Poni¿ej przedstawimy krótk¹ charakterystykê
spó³ek w ramach, których mo¿e byæ prowadzona
praktyka grupowa:

równie¿ w czasie trwania spó³ki nie mo¿e domagaæ siê
podzia³u wspólnego maj¹tku wspólników.
Za zobowi¹zania spó³ki wszyscy wspólnicy odpowiedzialni s¹ solidarnie, co oznacza, ¿e wierzyciel
mo¿e ¿¹daæ ca³oci lub czêci wiadczenia od wszystkich d³u¿ników ³¹cznie, od kilku z nich lub od ka¿dego
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z d³u¿ników zwalnia pozosta³ych.
Ka¿dy wspólnik jest uprawniony i zobowi¹zany
do prowadzenia spraw spó³ki.
W spó³ce cywilnej, ze wzglêdu na du¿¹ odpowiedzialnoæ wspólników do podjêcia decyzji konieczna jest

zgoda wszystkich wspólników. Ka¿dy wspólnik mo¿e
bez uprzedniej uchwa³y wspólników prowadziæ jedynie
sprawy, które nie przekraczaj¹ zakresu zwyk³ych czynnoci spó³ki.
Je¿eli jednak przed zakoñczeniem takiej sprawy
chocia¿by jeden z pozosta³ych wspólników sprzeciwi
siê ich prowadzeniu tylko przez jednego wspólnika do
ich dalszego prowadzenia konieczne bêdzie podjêcie
uchwa³y wspólników.
Ponadto bez uprzedniej uchwa³y wspólników ka¿dy wspólnik mo¿e wykonaæ czynnoæ nag³¹, której zaniechanie mog³oby naraziæ spó³kê na niepowetowane
straty.
W braku odmiennej umowy lub uchwa³y wspólników
ka¿dy wspólnik jest umocowany do reprezentowania
spó³ki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do
prowadzenia jej spraw.
Ka¿dy wspólnik jest uprawniony do równego udzia³u w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy
w stratach, bez wzglêdu na rodzaj i wartoæ wk³adu.
W umowie spó³ki mo¿na inaczej ustaliæ stosunek
udzia³u wspólników w zyskach i stratach. Mo¿na nawet zwolniæ niektórych wspólników od udzia³u w stratach. Natomiast nie mo¿na wy³¹czyæ wspólnika od
udzia³u w zyskach.
Ustalony w umowie stosunek udzia³u wspólnika w zyskach odnosi siê w razie w¹tpliwoci tak¿e do udzia³u
w stratach.
Wspólnik mo¿e ¿¹daæ podzia³u i wyp³aty zysków dopiero po rozwi¹zaniu spó³ki. W przypadku gdy spó³ka
zosta³a zawarta na czas d³u¿szy, wspólnicy mog¹ ¿¹daæ podzia³u i wyp³aty zysków z koñcem ka¿dego roku
obrachunkowego.
Je¿eli spó³ka zosta³a zawarta na czas nie oznaczony, ka¿dy wspólnik mo¿e z niej wyst¹piæ wypowiadaj¹c swój udzia³ na trzy miesi¹ce naprzód na
koniec roku obrachunkowego. Termin ten mo¿e byæ
w umowie spó³ki lub w uchwale wspólników - przed³u¿any lub skracany. Wy³¹czenie mo¿liwoci wyst¹pienia wspólnika jest niedopuszczalne, równie¿ sam
wspólnik nie mo¿e skutecznie zrzec siê tego uprawnienia.
W przypadku, o którym mowa powy¿ej wspólnik nie
musi w ogóle uzasadniaæ swojego wypowiedzenia nie
musz¹ te¿ wystêpowaæ ¿adne racjonalne powody je uzasadniaj¹ce.
Z wa¿nych powodów wspólnik mo¿e wypowiedzieæ swój udzia³ bez zachowania terminów wypowiedzenia, chocia¿by spó³ka by³a zawarta na czas
oznaczony. Równie¿ tego uprawnienia wspólnik nie
mo¿e siê zrzec.
Kodeks spó³ek handlowych nie definiuje pojêcia wa¿nych powodów mog¹ to byæ powody dotycz¹ce zarówno samego wspólnika wystêpuj¹cego, jak i pozosta³ych
wspólników takie jak przyk³adowo d³ugotrwa³a choroba,

utrata zaufania czy naruszenie zasady uczciwoci przez
pozosta³ych wspólników.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wyst¹pienie ze spó³ki
wspólnika nie bêdzie od razu oznacza³o utratê bytu przez
spó³kê. Skutek taki nast¹pi jedynie w przypadku spó³ki
dwuosobowej, w której wyst¹pienie jednego ze wspólników jest równoznaczne z rozwi¹zaniem spó³ki. Wynika to z faktu, ¿e zgodnie z przepisami prawa i istot¹
funkcjonowania spó³ki cywilnej nie mo¿e ona funkcjonowaæ jako spó³ka jednoosobowa.
Z wa¿nych powodów ka¿dy wspólnik mo¿e równie¿
¿¹daæ rozwi¹zania spó³ki przez s¹d.
Jako wa¿ne powody uzasadniaj¹ce ¿¹danie rozwi¹zania spó³ki przez S¹d wymienia siê m.in.:
nie daj¹ce siê usun¹æ konflikty miêdzy wspólnikami, niegospodarnoæ, trudnoci w dzia³alnoci spó³ki, brak mo¿liwoci podejmowania decyzji. Równie¿ to uprawnie wspólników nie mo¿e zostaæ skutecznie wy³¹czone. W umowie spó³ki wspólnicy
mog¹ natomiast wskazaæ jakie powody bêd¹ uznawaæ za wa¿ne.
Spó³ka cywilna ulega równie¿ rozwi¹zaniu z dniem
og³oszenia upad³oci wspólnika.
Wspólnikowi wystêpuj¹cemu ze spó³ki zwraca siê
w naturze rzeczy, które wniós³ do spó³ki do u¿ywania, oraz wyp³aca siê w pieni¹dzu wartoæ jego wk³adu oznaczon¹ w umowie spó³ki, a w braku takiego
oznaczenia - wartoæ, któr¹ wk³ad ten mia³ w chwili
wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartoæ wk³adu polegaj¹cego na wiadczeniu us³ug albo na u¿ywaniu
przez spó³kê rzeczy nale¿¹cych do wspólnika. Ponadto wyp³aca siê mu w pieni¹dzu tak¹ czêæ wartoci wspólnego maj¹tku pozosta³ego po odliczeniu
wartoci wk³adów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym wystêpuj¹cy wspólnik uczestniczy³ w zyskach spó³ki.
W przypadku likwidacji spó³ki z jej maj¹tku najpierw
sp³aca siê d³ugi, nastêpnie zwraca siê wspólnikom ich
wk³ady, a je¿eli zostanie jeszcze nadwy¿ka dzieli siê j¹
miêdzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spó³ki.

SPÓ£KA PARTNERSKA
jest spó³k¹ prawa handlowego, której dzia³alnoæ uregulowana jest przepisami kodeksu spó³ek handlowych.
Z za³o¿enia zosta³a przez ustawodawcê przewidziana
jako forma wspólnego wykonywania przez wspólników
wolnego zawodu.
Partnerami w spó³ce mog¹ byæ wy³¹cznie osoby
fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Poniewa¿ grupowe praktyki zgodnie z ustaw¹
o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej mog¹ byæ tworzone
wy³¹cznie przez pielêgniarki i po³o¿ne w spó³ce partner-
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skiej tworz¹cej grupow¹ praktykê partnerami mog¹ byæ
tylko osoby wykonuj¹ce wolny zawód pielêgniarki lub
po³o¿nej
Umowa spó³ki partnerskiej musi byæ zawarta w formie aktu notarialnego, co poci¹ga za sob¹ koniecznoæ poniesienia dodatkowych kosztów z tytu³u taksy
notarialnej.
Nastêpnie spó³ka powinna zostaæ zg³oszona do Krajowego Rejestru S¹dowego co równie¿ zwi¹zane jest
z dodatkowymi kosztami.
Spó³ka partnerska, powstaje dopiero z chwil¹ dokonania wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Co do zasady ka¿dy partner spó³ki partnerskiej odpowiada za zobowi¹zania spó³ki bez ograniczenia ca³ym swoim maj¹tkiem solidarnie z pozosta³ymi partnerami oraz ze spó³k¹.
Zgodnie z zasad¹ subsydiarnej odpowiedzialnoci
wspólnika - wierzyciel spó³ki mo¿e prowadziæ egzekucjê z maj¹tku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z maj¹tku spó³ki oka¿e siê bezskuteczna, mo¿e
jednak wnieæ powództwo przeciwko wspólnikowi,
zanim jeszcze egzekucja z maj¹tku spó³ki oka¿e siê
bezskuteczna.
Podana powy¿ej zasada w przypadku spó³ki partnerskiej znajduje jednak odstêpstwo polegaj¹ce na
tym, i¿ partner nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania spó³ki powsta³e w zwi¹zku z wykonywaniem
przez pozosta³ych partnerów wolnego zawodu w spó³ce, jak równie¿ za zobowi¹zania spó³ki bêd¹ce nastêpstwem dzia³añ lub zaniechañ osób zatrudnionych
przez spó³kê na podstawie umowy o pracê lub innego
stosunku prawnego, które podlega³y kierownictwu innego partnera przy wiadczeniu us³ug zwi¹zanych
z przedmiotem dzia³alnoci spó³ki.
Wy³¹czenie odpowiedzialnoci dotyczyæ bêdzie tylko zobowi¹zañ spó³ki powsta³ych w zwi¹zku z wykonywaniem przez pozosta³ych partnerów wolnego zawodu w spó³ce np. szkód wyrz¹dzonych pacjentowi
w trakcie udzielania wiadczeñ czy pope³nionych b³êdów w sztuce, nie bêdzie natomiast dotyczyæ zobowi¹zañ powsta³ych nie w zwi¹zku z wykonywaniem wolnego zawodu np. zakupu nieruchomoci, zaci¹gniêcia
kredytu czy zawartych umów o pracê.
W umowie spó³ki partnerzy mog¹ przewidzieæ, ¿e
jeden albo wiêksza liczba partnerów godz¹ siê na ponoszenie odpowiedzialnoci w pe³nym zakresie i za
wszelkie zobowi¹zania spó³ki odpowiadaj¹ ca³ym swoim maj¹tkiem solidarnie ze spó³k¹ i pozosta³ymi wspólnikami.
Ka¿dy partner ma prawo reprezentowaæ spó³kê samodzielnie, chyba, ¿e umowa spó³ki stanowi inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spó³ki mo¿e
nast¹piæ tylko z wa¿nych powodów uchwa³¹ powziêt¹
wiêkszoci¹ trzech czwartych g³osów w obecnoci co
najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów.
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W umowie spó³ki mo¿na okreliæ surowsze wymogi powziêcia takiej uchwa³y.
W przypadku spó³ki partnerskiej w umowie spó³ki
partnerzy mog¹ przewidzieæ, ¿e prowadzenie spraw
i reprezentowanie spó³ki zostanie powierzone zarz¹dowi. Do tak powo³anego zarz¹du bêd¹ siê wówczas
stosowaæ przepisy dotycz¹ce zasad powo³ywania
i funkcjonowania zarz¹du w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
W przypadku powo³ania zarz¹du to on, a nie partnerzy, bêdzie prowadzi³ sprawy spó³ki i reprezentowa³ j¹
na zewn¹trz.
Zarz¹d bêdzie powo³ywany uchwa³¹ partnerów
chyba, ¿e w umowie spó³ki zastrzeg¹ oni inaczej.
Mo¿e siê sk³adaæ z jednej lub wiêkszej iloci cz³onków wybieranych zarówno sporód partnerów, jak
i spoza ich grona.
Prawo cz³onka zarz¹du do prowadzenia spraw spó³ki i jej reprezentowania na zewn¹trz dotyczy wszelkich
spraw zarówno s¹dowych jak i pozas¹dowych spó³ki.
Prawa tego nie mo¿na ograniczyæ ze skutkiem wobec
osób trzecich.
Zak³adaj¹c grupow¹ praktykê pielêgniarek, po³o¿nych
musimy ponadto pamiêtaæ o istotnych ograniczeniach
jej funkcjonowania zawartych w ustawie o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej.
W grupowej praktyce wiadczenia zdrowotne mog¹
byæ udzielane wy³¹cznie przez pielêgniarki, po³o¿ne bêd¹ce wspólnikami spó³ki prowadz¹cej dan¹ grupow¹
praktykê i spe³niaj¹ce okrelone w ustawie wymagania.
Grupowa praktyka nie mo¿e, wiêc zatrudniaæ pielêgniarek i po³o¿nych nie bêd¹cych wspólnikami spó³ki w celu
udzielania przez nich wiadczeñ medycznych. Mo¿e
natomiast zatrudniaæ inne osoby, które nie bêd¹ udziela³y takich wiadczeñ.
Je¿eli wiêc planujemy prowadzenie dzia³alnoci
medycznej na szersz¹ skalê i zatrudnianie osób wykonuj¹cych wiadczenia zdrowotne konieczne bêdzie
rozwa¿enie za³o¿enia niepublicznego zak³adu opieki
zdrowotnej.
Istotnym ograniczeniem jest równie¿ to, i¿ grupowa
praktyka pielêgniarek, po³o¿nych nie mo¿e byæ wykonywana w publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych.

Uwaga!
Istnieje mo¿liwoc przesy³ania pytañ do
prawnika Ma³opolskiej Izby drog¹ elektroniczn¹ na adres: prawnik_moipip@onet.pl
oraz poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie MOIPiP:
www.moipip.org.pl (link Kontakt).

mgr EWA KOWALCZEWSKA
Klinika Neurotraumatologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

EMPATIA  jako najwa¿niejszy czynnik
towarzyszenia pacjentowi w chorobie
Wspó³czesna epoka rewolucji naukowo  technicznej niesie z sob¹ piêtno niezwyk³oci. Urzekaj¹ nas
najnowsze cuda techniki, medycyny itp. Ale czy¿
nie bardziej niezwyk³a jest sytuacja psychologiczna
wspó³czesnego cz³owieka, w³asne miejsce w cywilizowanym wiecie stanowi¹cym jego dzie³o?
Mimo ca³ej swojej potêgi, w³adzy nad przyrod¹,
lawinowo narastaj¹cej wiedzy we wszystkich dziedzinach swej dzia³alnoci  cz³owiek wspó³czesny
okaza³ siê niemal zupe³nie bezbronny wobec w³asnego wnêtrza, swych w³asnych pragnieñ, popêdów,
lêków i obaw.
We wszystkich epokach, tak¿e i we wspó³czesnej,
pragnienie trwa³ego szczêcia, nieograniczonej wiedzy i mocy nale¿a³o do najistotniejszych marzeñ cz³owieka. To przeczuwane prawo do szczêcia bywa ze
szczególn¹ si³¹ uwiadamiane w stanach krañcowo
przeciwnych, w okresach choroby, cierpienia, wyczerpania lub przybli¿aj¹cej siê mierci. W obliczu tych
dowiadczeñ nawet jednostki kipi¹ce optymizmem,
energi¹ i radoci¹ ¿ycia popadaj¹ najczêciej w stany
depresyjne oraz stany zw¹tpienia, goryczy i rozczarowania, niekiedy za przera¿enia i niemocy.
Niezwyk³a wspó³czesna nam epoka wymaga, zatem równie¿ szczególnych, adekwatnych dla niej
rodków zaradczych i przeciwdzia³aj¹cych stanom
osamotnienia oraz wyobcowania typowym u ludzi
chorych a stanowi¹cych znamienne ród³o cierpienia. Powstaje potê¿ne, nie cierpi¹ce zw³oki zapotrzebowanie spo³eczne na prawdziwie wspó³czesnych
lekarzy i pielêgniarki  ludzi m¹drych i subtelnych,
pe³nych szeroko pojêtej wiedzy o cz³owieku, wra¿liwych, g³êboko tolerancyjnych, promieniuj¹cych wewnêtrzn¹ moc¹. Rzeczywista pomoc wspó³czesnemu
pacjentowi, którego osobowoæ stanowi wypadkow¹
jak¿e z³o¿onej i wieloaspektowej rzeczywistoci, nak³ada na ludzi w bieli, a szczególnie pielêgniarki,
wielk¹ odpowiedzialnoæ. Zmusza ich niejako do
bezustannej wytê¿onej pracy nad sob¹, permanentnego rozwijania swej wra¿liwoci i ogólnej dojrza³oci. Ka¿dy, bowiem pacjent stanowi swoisty, niepowtarzalny wiat rz¹dzony w³aciw¹ dla niego samego hierarchi¹ potrzeb, wartoci. Dlatego te¿ do ka¿-

dego z chorych nale¿y stosowaæ inne sposoby oddzia³ywania psychoterapeutycznego, doszukiwaæ siê
w³aciwej drogi dzia³ania, najw³aciwszego klucza
do duszy pacjenta. Aby móc przynieæ pacjentowi
prawdziw¹ ulgê i rzeczywist¹ pomoc w okresie jego
choroby, cierpienia oraz przybli¿aj¹cej siê mierci
nale¿y, zgodnie z ide¹ dr Cicely Sanders cierpieæ
i umieraæ wraz z nim, uto¿samiæ siê z jego osobowoci¹, wczuwaæ siê w niego tak dog³êbnie, aby
zapomnieæ o swojej odrêbnoci. Ta w³anie, tak trudna do wyra¿enia zdolnoæ empatii  czyli wczuwanie, wtapianie siê w osobowoæ pacjenta, umo¿liwia
dopiero autentyczne zrozumienie istoty jego stanu,
trudnoci, potrzeb, a w konsekwencji umo¿liwia
udzielenie najbardziej skutecznej pomocy. Pragnê
zaznaczyæ, ¿e ka¿dy wspó³czesny lekarz, pielêgniarka, czy cz³onek rodziny chorego oraz ka¿dy pragn¹cy skutecznie pomóc choremu  winien d¹¿yæ do pozyskania umiejêtnoci empatii. Umiejêtnoæ ta pozwoli dotrzeæ do chorego, przez co nie dopuci do
uczucia osamotnienia, tak przecie¿ czêstego w przypadku ludzi przewlekle lub nieuleczalnie chorych.
Rozwój nauk medycznych, pozwala na skuteczne zwalczanie wiêkszoci objawów choroby, bólu fizycznego, ale nie pomaga zwalczyæ uczucia osamotnienia i wi¹¿¹cego siê z nim bólu psychicznego. Zbyt
czêsto w dzia³aniach medycznych pomija siê i lekcewa¿y ból psychiczny, a przecie¿ nie mo¿na osi¹gn¹æ dobrych rezultatów leczenia, je¿eli nie zadba
siê o psychiczne nastawienie chorego. Ma tu znaczenie ca³a jego postawa wobec rzeczywistoci.
U chorych przewlekle lub nieuleczalnie najczêciej
spotyka siê ró¿nie nasilone stany depresyjne i lêkowe powodowane obaw¹ swojego losu. Obawa przed
przysz³oci¹ pog³êbia siê jeszcze, gdy chory nie jest
pewny, na co w³aciwie choruje, widzi za, ¿e wokó³
niego niemal codziennie umieraj¹ inni pacjenci.
Chory nie mo¿e pogodziæ siê z losem i zaakceptowaæ swojej choroby, je¿eli jej nie zna - nie posiada
pewnego dowiadczenia i pewnych informacji na jej
temat. Nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie  czy
powinno siê mówiæ choremu o rokowaniach choroby, je¿eli s¹ one niepomylne, a pacjent o to nie pyta,
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ale zawsze na pytania chorego powinno siê odpowiadaæ uczciwie i jasno, w takim zakresie, w jakim to
jest w danej chwili uzasadnione. Przez d³ugi czas terapii chory uwa¿a, ¿e zarówno on, jak i zespó³ lecz¹cy maj¹ wp³yw na zmiany zachodz¹ce w jego organizmie. Dlatego utrzymywanie nadziei jest bardzo wa¿nym czynnikiem maj¹cym wp³yw na stosunek chorego do tego, co mo¿e mu przynieæ dzieñ nastêpny.
Planowanie nastêpnego dnia pozwala na utrzymywanie tak potrzebnej choremu nadziei. Nie jest to
problem wieku, p³ci, wykszta³cenia ani statusu ekonomicznego chorego. Wa¿ne jest utrzymanie nadziei,
co niejednokrotnie oznacza utrzymanie chorego przy
¿yciu. Czêsto w krañcowej fazie choroby nieuleczalnej s³yszy siê powiedzenie: ¯yjê dniem dzisiejszym,
je¿eli nastanie dla mnie dzieñ jutrzejszy, bêdê
wdziêczny i bêdê stara³ siê prze¿yæ go w ten sam
sposób. Utrzymanie takiej nadziei wymaga pewnej
filozofii.
Filozofia nadziei powinna byæ wyra¿ona nie tylko s³owem, ale i gestem Zachowanie osób opiekuj¹cych siê chorym, wszelkie czynnoci przez nich wykonywane powinny tê nadziejê potêgowaæ. Powinnymy pamiêtaæ, ¿e ka¿dy gest, ka¿dy zabieg, ka¿da
pomoc udzielona w sposób niechêtny bêdzie zauwa¿ona przez chorego, który oceni to jako fakt, ¿e staje
siê uci¹¿liwy i odrzucany. Pielêgniarka powinna, zatem zawsze znaleæ czas, aby wys³uchaæ wszystkich
skarg chorego.
Nigdy nie nale¿y unikaæ rozmowy z chorym na temat jego obecnego stanu zdrowia, ani te¿ ok³amywaæ
go. Chory bardzo szybko wyczuje, ¿e podana mu informacja nie by³a prawdziwa. Konsekwencj¹ tego faktu bêdzie utrata zaufania, os³abienie kontaktu z chorym  co doprowadzi do odizolowania siê chorego i jego osamotnienia. Iloæ przekazywanych informacji
nale¿y jednak stopniowaæ zale¿nie od stanu chorego,
jego psychiki i samopoczucia. Nie mo¿na chorego
przyt³aczaæ ciê¿arem, je¿eli wiemy, ¿e go nie udwignie. Czasem informacja nawet przekazana w najlepszych intencjach jest prze¿ywana przez chorego jak
wyrok mierci i wywo³uje wstrz¹saj¹ce wra¿enie. Tego
trzeba koniecznie unikaæ. Trudna prawda powinna
stopniowo przenikaæ do wiadomoci. Bardzo wa¿ne
jest, aby na te tematy rozmawia³y z chorym osobny,
które maj¹ z nim najlepszy kontakt, do których ma
on najwiêksze zaufanie. Nieporozumieniem jest przekazywanie tego rodzaju informacji przez osobê, której chory nie zna, nie lubi lub nie toleruje. Zwykle
chory boi siê us³yszeæ prawdê o swojej chorobie od
kogo obcego, od kogo, kto obojêtnym i suchym tonem powie najgorsze, a potem nie pomo¿e choremu
dwigaæ krzy¿a, który mu przyniós³.
Ból duchowy jest jednym z najpowa¿niejszych zagadnieñ w opiece nad bardzo ciê¿ko chorymi i umie-
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raj¹cymi. Chorzy zwykle bez koñca zadaj¹ sobie pytania: dlaczego to siê wydarzy³o w³anie mnie?.
Pytania tego typu dotykaj¹ najg³êbszych zasad i wartoci, którymi chory ca³e ¿ycie ¿y³, wród których siê
wychowa³. Najczêciej kierowane s¹ w stronê Boga
i religii. £atwiej jednak zrozumieæ i zaakceptowaæ
swój los, gdy otoczenie zapewnia choremu komfort
fizyczny i psychiczny, akceptacjê, poczucie godnoci.
Jest to trudne. rodki farmakologiczne eliminuj¹ ból
fizyczny, lecz ból duchowy, ¿al za ¿yciem, cierpienie
rozstania pozostaje. Dlatego tak wa¿ny jest tu dar empatii. Ludzie posiadaj¹cy go, opiekuj¹c siê chorymi
zawsze znajd¹ czas na cierpliwe ich wys³uchanie,
umiej¹ pielêgnowaæ i pomagaæ z wyczuciem, taktownie, z pe³nym zaanga¿owaniem i zarazem spokojem.
Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest, zatem odpowiedni dobór
kadr do opieki nad bardzo ciê¿ko chorymi i umieraj¹cymi. Potrzebni s¹ ludzie niezwykle wra¿liwi, którzy
dog³êbnie potrafi¹ zrozumieæ cierpi¹cego, bo mo¿e
kiedy sami cierpieli. Ale musz¹ to byæ zarazem ludzie rzeczowi, wolni od sentymentalizmu.
Umieraj¹cy nigdy nie powinni byæ sami. Najlepiej
by³oby gdyby mogli umieraæ poród swoich, by sam
akt mierci nie by³ odpychaj¹cy ani dla chorego ani
jego rodziny. W tych najtrudniejszych chwilach ¿ycia
chory powinien byæ przede wszystkim sob¹ i je¿eli to
mo¿liwe, mieæ stale wokó³ siebie tych, których kocha. mieræ jest przecie¿ nieod³¹czn¹ czêci¹, czy konsekwencj¹ ¿ycia.
Ludzie nieuleczalnie chorzy, w ostatnim etapie
swego ¿ycia, póki jeszcze mog¹ porozumieæ siê z nami,
usi³uj¹ przekazaæ nam swój lêk, ¿e odejcie stanie siê
ostateczne w chwili, gdy my przestaniemy ich szukaæ, wo³aæ, trzymaæ za rêce. Nie chc¹, by na koñcu
by³a samotnoæ...
Co mo¿emy zrobiæ by by³a im ona oszczêdzona?
Wiele!
Na zakoñczenie pragnê³abym przytoczyæ bardzo
piêkne i g³êbokie s³owa, zaczerpniête z ksi¹¿ki pt.
Sens choroby, sens mierci, sens ¿ycia:
Oby to siê sta³o niemal nagle. Lecz niech wypracujê
swoj¹ gotowoæ na tê chwilê, by j¹ wch³on¹æ, gdy bêdzie
dana, ca³¹, bez etapów.
Dobra mieræ wydaje siê byæ cz¹stk¹ tego, co bêdzie przydane, jeli szczerze szukamy najpierw Królestwa. Lêkaæ
siê w³asnej niedoros³oci, jawnej i ukrytej, któr¹ ta chwila
wydobêdzie ze mnie. I przyj¹æ j¹  mnie tak¿e potrzebne
bêd¹ cudze rêce, by mnie z³o¿y³y w rêce Boga (Henrich
Pera).
Bibliografia:
Sens choroby, sens mierci, sens ¿ycia pod red. Haliny Bartnowskiej.
Cz³owiek, jego ból, cierpienie i prawo do szczêcia
pod red. Bogus³awa Cyglera.

AGNIESZKA RAPACZ
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Model opieki nad pacjentem
z zespo³em stopy cukrzycowej
a oczekiwania pacjentów
Opieka nad chorymi na cukrzycê wymaga zaanga¿owania specjalistów wielu dyscyplin, a w profilaktyce
i leczeniu konieczne s¹ ró¿norodne strategie. Badania
wykaza³y, ¿e wielodyscyplinarne podejcie, z w³aciw¹
organizacj¹ i odpowiednim zapleczem, mo¿e zmniejszyæ
ryzyko rozwoju i progresji zespo³u stopy cukrzycowej.
Aby takie podejcie by³o skuteczne, konieczne jest skoordynowane dzia³anie wszystkich osób opiekuj¹cych siê
chorym na cukrzycê. Potrzebne s¹ te¿ wytyczne postêpowania do zapewnienia wszystkim pacjentom porównywalnej opieki na dobrym poziomie. Dotychczas nie
uda³o siê tego osi¹gn¹æ i nadal stosuje siê wiele ró¿nych metod profilaktyki i leczenia stopy cukrzycowej.
Lokalne ró¿nice dotycz¹ce zasobów ludzkich, materialnych oraz dostêpu do opieki specjalistycznej okrelaj¹ sposób, w jaki sprawuje siê opiekê. W idealnych
warunkach system opieki powinien zapewniaæ:
dzia³ania wchodz¹ce w zakres prewencji:
q I stopnia (pierwotnej):
- edukacja pacjentów, ich rodzin/opiekunów oraz
personelu medycznego w szpitalach i w ramach
Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
- postêpowanie maj¹ce na celu zmniejszenie ryzyka
wyst¹pienia powik³añ cukrzycy, redukcja czynników
ryzyka (np.: stosowanie w³aciwego obuwia),
q II stopnia (wtórnej)
- kwalifikacja pacjentów do grup ryzyka, z corocznym
badaniem stóp u wszystkich chorych na cukrzycê,
- wczesne wykrycie dysfunkcji i podjêcie leczenia
bie¿¹cych problemów, ³¹cznie z owrzodzeniami,
infekcj¹ i niedokrwieniem,
q III stopnia
- zapobieganie nawrotom oraz amputacjom stopy
cukrzycowej.
n prowadzenie kontroli wszystkich aspektów dzia³alnoci systemu w celu zapewnienia standardów okrelonych przez wprowadzanie przedstawianych tu zaleceñ;
n ca³¹ strukturê sprawowania opieki nale¿y zorganizowaæ
w taki sposób, aby zaspokajaæ potrzeby pacjentów wymagaj¹cych przewlek³ego leczenia, a nie jedynie reagowaæ na sytuacje nag³e wtedy, kiedy one powstaj¹.
Istniej¹ dowody na to, ¿e zorganizowanie systemu
opieki wielodyscyplinarnej owocuje zmniejszeniem
wskaników amputacji, ale wiadomo równie¿, ¿e poszczególne elementy tego systemu, np. edukacja lub
dzia³ania podiatry, mog¹ tak¿e powodowaæ zmniejszen

nie wskaników amputacji. Je¿eli wiêc nie ma mo¿liwoci zorganizowania wielodyscyplinarnego zespo³u w jednym miejscu, wskazane jest utworzenie systemu stopniowanego uwzglêdniaj¹cego wszystkie elementy sk³adowe tego zespo³u.
We wszystkich krajach opieka nad chorym z zespo³em stopy cukrzycowej powinna byæ zorganizowana przynajmniej na trzech poziomach:
Poziom 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielêgniarka diabetologiczna, podiatra.
Poziom 2. Diabetolog, chirurg (ogólny i/lub naczyniowy
i/lub ortopeda), pielêgniarka diabetologiczna,
podiatra.
Poziom 3. Specjalistyczny orodek zajmuj¹cy siê problemami stopy cukrzycowej.
Zespó³ zajmuj¹cy siê chorymi z zespo³em stopy cukrzycowej w idealnych warunkach powinien sk³adaæ siê
z diabetologa, chirurga, podiatry, specjalisty zajmuj¹cego siê wykonaniem odpowiedniego obuwia oraz edukatorki, któr¹ najczêciej jest pielêgniarka diabetologiczna.
Je¿eli ¿adna z tych osób nie ma dowiadczenia w zak³adaniu opatrunków gipsowych, potrzebny jest przeszkolony technik. Zespó³ powinien siê kontaktowaæ z chirurgiem
ogólnym, naczyniowym oraz ortoped¹, a tak¿e mieæ dostêp do zaplecza diagnostycznego umo¿liwiaj¹cego badanie naczyñ. Bardzo istotne jest, aby traktowaæ pacjenta jako wa¿nego cz³onka zespo³u, poniewa¿ zrozumienie
i wspó³praca z jego strony maj¹ zasadnicze znaczenie.
W wielu badaniach wykazano, ¿e kompletny program
leczenia stóp obejmuj¹cy edukacjê, regularne badania
stóp oraz kategoryzacjê ryzyka mo¿e zmniejszyæ czêstoæ zmian w obrêbie stóp u oko³o 50% chorych.
W leczeniu i profilaktyce zespo³u stopy cukrzycowej
mo¿emy wyró¿niæ cztery zasadnicze sytuacje problemowe:

I.
Mo¿liwoæ wyst¹pienia
zespo³u stopy cukrzycowej.
Cel: Zapobieganie i/lub wczesne rozpoznawanie niepokoj¹cych objawów.
Dzia³ania:
1. Regularne badanie i ogl¹danie stóp oraz obuwia;
2. Identyfikacja pacjentów nale¿¹cych do grupy ryzyka;
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3. Edukacja chorego, jego rodziny/opiekunów oraz
personelu medycznego;
4. W³aciwe obuwie;
5. Leczenie zmian patologicznych innych ni¿ owrzodzenia.
1. Regularne badanie i ogl¹danie stóp oraz obuwia.
Wszystkich chorych na cukrzycê powinno siê badaæ pod
k¹tem problemów zwi¹zanych ze stopami przynajmniej
raz w roku, a chorych z czynnikami ryzyka czêciej, (co
1-6 miesiêcy). Nieobecnoæ objawów podmiotowych nie
oznacza, ¿e stopy s¹ zdrowe, poniewa¿ chory mo¿e mieæ
neuropatiê, chorobê naczyñ obwodowych, a nawet
owrzodzenie bez ¿adnych dolegliwoci. Stopy nale¿y
badaæ u chorego na le¿¹co i na stoj¹co; powinno siê
tak¿e obejrzeæ buty i skarpety.
Wywiad i badania fizyczne.
n wywiad: przebyte owrzodzenia lub amputacja, dotychczasowa edukacja na temat stóp, izolacja spo³eczna,
ograniczony dostêp do opieki zdrowotnej, chodzenie boso,
n koci i stawy: zniekszta³cenia (np. palce szponiaste
lub m³otkowate) lub wyrola kostne, utrata ruchomoci (np. sztywny paluch)
n obuwie i rajstopy: ocena wewn¹trz i zewn¹trz.
2. Identyfikacja pacjentów nale¿¹cych do grup ryzyka.
Po zbadaniu stóp nale¿y zakwalifikowaæ pacjenta do
okrelonej kategorii ryzyka, co powinno ukierunkowaæ
dalsze postêpowanie.
Kategorie ryzyka wed³ug progresji zaburzeñ to:
- neuropatia czuciowa nieobecna,
- neuropatia czuciowa,
- neuropatia czuciowa i/lub zniekszta³cenia stopy lub
wyrola kostne i/lub objawy przedmiotowe niedokrwienia obwodowego, i/lub przebyte owrzodzenie
lub amputacja.
3. Edukacja chorego, jego rodzony/opiekunów oraz
personelu medycznego.
Edukacja, prowadzona w sposób usystematyzowany
i odpowiednio zorganizowana, odgrywa wa¿n¹ rolê
w profilaktyce stopy cukrzycowej. Celem jest zwiêkszenie motywacji i umiejêtnoci. Chorego nale¿y nauczyæ
rozpoznawania potencjalnych problemów dotycz¹cych
stóp i dzia³añ, jakie powinien podj¹æ. Edukacjê nale¿y
prowadziæ podczas kilku spotkañ i najlepiej stosowaæ
kilka ró¿nych metod. Podstawowe znaczenie ma ustalenie, czy chory zrozumia³ przekazane mu informacje,
ma motywacjê do dzia³ania oraz wystarczaj¹ce umiejêtnoci samodzielnego badania i pielêgnacji stóp. Lekarze i inni pracownicy s³u¿by zdrowia powinni byæ tak¿e
okresowo dokszta³cani w celu zapewnienia optymalnej
opieki chorym nale¿¹cym do grupy du¿ego ryzyka.
4. W³aciwe obuwie.
Wa¿n¹ przyczyn¹ owrzodzeñ stóp jest niew³aciwe obuwie. Odpowiednie obuwie ma podstawowe znaczenie w
profilaktyce. Chory z zachowanym czuciem w stopach
mo¿e sam wybieraæ obuwie dostêpne na pó³kach skle-
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powych. Chory z neuropati¹ i/lub niedokrwieniem musi
zwróciæ szczególn¹ uwagê na w³aciwe dopasowanie,
zw³aszcza, jeli stopa jest zniekszta³cona. But nie mo¿e
byæ zbyt luny ani za ciasny. Wnêtrze buta powinno byæ
o 1-2cm d³u¿sze ni¿ sama stopa, szerokoæ wewnêtrzna równa szerokoci stopy w miejscu stawów ródstopno - paliczkowych, a wysokoæ powinna zapewniaæ odpowiedni¹ przestrzeñ dla palców. Dopasowanie nale¿y
oceniaæ w pozycji stoj¹cej, najlepiej pod koniec dnia. Jeli
nie mo¿na dopasowaæ obuwia ze wzglêdu na zniekszta³cenia lub, jeli wystêpuj¹ objawy nieprawid³owego obci¹¿enia stopy (np. przekrwienie, modzel, owrzodzenie),
nale¿y chorego skierowaæ po specjalne obuwie, zaopatrzone we wk³adki lub inne elementy korekcyjne.
5. Leczenie zmian patologicznych innych ni¿ owrzodzenia.
¯adnej zmiany na stopie u chorego na cukrzycê nie
mo¿na traktowaæ jako banalnej. Na pozór niegrone
zmiany mog¹ prowadziæ do rozwoju owrzodzenia i byæ
ród³em szybko rozprzestrzeniaj¹cej siê infekcji; nigdy
nie nale¿y ich lekcewa¿yæ. Pacjenci zakwalifikowani do
grup du¿ego ryzyka powinni pozostawaæ pod specjalistyczn¹ opiek¹. Leczyæ nale¿y zw³aszcza modzele, patologiczne zmiany paznokci i skóry. Je¿eli chorzy nie
mog¹ sami obcinaæ sobie paznokci w bezpieczny sposób, powinna to wykonywaæ przeszkolona osoba- specjalista zajmuj¹cy siê problemami stóp. Pacjent koniecznie powinien mieæ mo¿liwoæ w³aciwej pielêgnacji stóp,
niezale¿nie od jego statusu spo³eczno- ekonomicznego. Zniekszta³cenia stopy powinno siê, jeli to mo¿liwe,
leczyæ zachowawczo (np. stosuj¹c ortozy).

II.
Owrzodzenie stopy.
Cel: Zapewnienie optymalnych warunków do gojenia siê owrzodzenia.
Dzia³ania:
1. Miejscowe:
n Wyeliminowanie lub zmniejszenie ucisku:
- ograniczenie stania i chodzenia,
- u¿ywanie kul itp.,
- szyny,
- specjalne obuwie,
- indywidualnie wyprofilowane wk³adki.
n Przywrócenie perfuzji skóry:
- zabiegi rewaskularyzacji têtniczej,
- korzyci z farmakologicznego leczenia poprawiaj¹cego perfuzjê nie zosta³y jeszcze ustalone,
- leczenie uzale¿nienia od tytoniu, nadcinienia têtniczego i dyslipidemii.
n Miejscowe zaopatrzenie owrzodzenia:
- czêste oczyszczanie chirurgiczne (skalpelem, np.
raz w tygodniu),
- czêste ogl¹danie owrzodzenia,
- opatrunki absorpcyjne,
- wykazano, ¿e czynniki wzrostowe s¹ skuteczne w leczeniu neuropatycznych owrzodzeñ na podeszwie, ale
dok³adna rola tych leków nie zosta³ jeszcze ustalona,

- do metod leczenia, które nale¿y traktowaæ jako eksperymentalne, nale¿¹: pokrywanie owrzodzeñ tkankami wyprodukowanymi metodami bioin¿ynieryjnymi, leczenie tlenem hiperbarycznym,
- k¹piele stóp s¹ przeciwwskazane, poniewa¿ powoduj¹ maceracjê skóry.
n Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki maj¹cych
na celu zapobieganie zaka¿eniu owrzodzenia.
2. Ogólne:
n Wyrównanie metaboliczne i leczenie chorób wspó³istniej¹cych
- optymalna kontrola cukrzycy, w razie potrzeby za
pomoc¹ insulinoterapii
- stê¿enie glukozy we krwi <10 mmol/l (<180 mg/dl),
- leczenie obrzêków i niedo¿ywienia.
n Ustalenie przyczyn owrzodzenia oraz zapobieganie
nawrotom
- ustalenie przyczyny owrzodzenia,
- zapobieganie owrzodzeniom na drugiej stopie
i ochranianie piêt w czasie le¿enia w ³ó¿ku,
- w³¹czenie chorego do kompleksowego programu leczenia stopy cukrzycowej, z obserwacj¹ do koñca ¿ycia,
- edukacja pacjenta na temat pielêgnacji stóp, samoopieki i samokontroli.

III.
Infekcja stopy cukrzycowej.
Cel: Usuniêcie infekcji.
Dzia³ania:
n Owrzodzenia powierzchniowe z rozleg³ym zapaleniem
tkanki ³¹cznej:
- chirurgiczne opracowanie rany z usuniêciem tkanek
martwiczych oraz antybiotykoterapia doustn¹ przeciwko Staphylococcus aureus i paciorkowcom,
- nie stosowaæ antybiotyków miejscowo.
n Owrzodzenie g³êbokie (zagra¿aj¹ce koñczynie):
- drena¿ chirurgiczny mo¿liwie jak najszybciej, z usuniêciem martwiczych lub s³abo unaczynionych tkanek, w tym zaka¿onej koci,
- zabieg rewaskularyzacyjny w razie potrzeby,
- do¿ylnie antybiotyki o szerokim spektrum dzia³ania,
obejmuj¹cych bakterie Gram (+) i Gram (-), w tym
beztlenowce.
n Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki maj¹cych
za zadanie ochronê stopy przed wtórnymi infekcjami.

IV.
Amputacja.
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki w celu uzyskania optymalnego stanu zdrowia w nowej sytuacji pacjenta.
Dzia³ania:
n stosowanie antybiotykoterapii i odci¹¿enia we wczesnym okresie pooperacyjnym,
n wyrównanie glikemii i odpowiednie od¿ywianie,
n kompleksowa opieka nad chorym w celu zapobiegania kolejnym owrzodzeniom i amputacjom, trwaj¹ca
do koñca ¿ycia pacjenta,

n

edukacja maj¹ca na celu przystosowanie pacjenta oraz
jego rodziny/opiekunów do radzenia sobie w nowej
sytuacji (nauka pielêgnacji kikuta, pos³ugiwania siê
sprzêtem ortopedycznym, przemieszczania siê z ³ó¿ka na wózek i odwrotnie, informacje na temat grup
wsparcia, samopomocy itd.).

Wskazania do amputacji:
n dystalnej:
- koniecznoæ usuniêcia zgorzeli, np. po zabiegu rewaskularyzacji z powodu niedokrwienia,
- jako element oczyszczania zainfekowanej rany,
- korekcja deformacji stopy.
n proksymalnej:
- leczenie postêpuj¹cej martwicy na tle niedokrwienia,
- nasilone bóle spoczynkowe, których nie mo¿na leczyæ poprzez rewaskularyzacjê, za pomoc¹ leków
lub przeprowadzenie dystalnej amputacji,
- rzadko postêpuj¹ca infekcja w obrêbie stopy bez istotnych zmian w naczyniach z/lub bez cech posocznicy,
której nie mo¿na opanowaæ za pomoc¹ oczyszczania rany i optymalnego leczenia zachowawczego,
- rzadko nasilona deformacja bêd¹ca skutkiem neuroosteoartropatii.

Cel pracy
Celem mojej pracy by³o opracowanie optymalnego modelu opieki nad pacjentami z zespo³em stopy cukrzycowej,
a równoczenie poznanie oczekiwañ pacjentów z rozpoznaniem stopy cukrzycowej w zakresie opieki zdrowotnej.
Sformu³owa³am nastêpuj¹ce problemy badawcze:
1. Czy oczekiwania pacjentów s¹ zbie¿ne z opracowanym modelem?
2. Jakie s¹ oczekiwania pacjentów w zakresie:
- edukacji zdrowotnej,
- sta³ej kontroli stanu zdrowia,
- przygotowania do samoopieki.
3. Od kogo pacjenci oczekuj¹ zapewnienia opieki
zdrowotnej?

Omówienie metod i organizacji badañ
W badaniach pos³u¿y³am siê metod¹ sonda¿u diagnostycznego, technik¹ kwestionariuszu ankiety. Ankieta
by³a anonimowa, dziêki czemu uzyskane informacje
mo¿na uznaæ za prawdziwe i wiarygodne.
Specjalnie opracowany do celu pracy kwestionariusz
ankiety sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych czêci:
1. Dane personalne.
2. Oczekiwania pacjentów wobec modelu opieki.
3. Sposób realizacji modelu opieki w praktyce.
Badane osoby z zespo³em stopy cukrzycowej by³y
pacjentami nastêpuj¹cych krakowskich placówek:
❑ Oddzia³ Chirurgii Naczyñ Szpitala Zakonu Bonifratrów w. Jana Granego w Krakowie;
❑ Dom Pomocy Spo³ecznej im. Helclów;
Kwestionariusz ankiety rozdano 50 pacjentom, z czego uzyskano 31 poprawnie wype³nionych. Badania prze-
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prowadzono w okresie od listopada 2003 roku do marca
2004 roku.
Charakterystyka badanej populacji
Zdecydowana wiêkszoæ badanych (67,7%) to osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia. Ponad po³owa ankietowanych (58%)
posiada cukrzyc¹ typu 2. Wiêkszoæ respondentów
(64,5%) stanowi¹ mê¿czyni, prawie taka sama liczba
pacjentów (58%) pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim. Blisko po³owa to mieszkañcy du¿ego miasta (45,1%). rednia d³ugoæ trwania cukrzycy w grupie wynosi 24,5 lat.
A¿ 80,6% respondentów to emeryci i rencici. W badanej populacji przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem zawodowym i rednim (77,4%). U wielu pacjentów wstêpuj¹
dolegliwoci wskazuj¹ce na obecnoæ równie¿ innych
powik³añ cukrzycy. Wspó³wystêpowanie innych chorób
jak nadcinienie têtnicze (67,7%), mia¿d¿yca (54,8%),
choroba niedokrwienna serca (45,1%), choroby oczu
(45,1%) mog¹ utrudniaæ opiekê nad takimi pacjentami.
Wi¹¿e siê to z koniecznoci¹ kompleksowej opieki u specjalistów wielu dziedzin medycyny, a równoczenie indywidualnego podejcia do ka¿dego pacjenta.
Analiza wyników badañ
Jednym z podstawowych elementów modelu opieki
wchodz¹cych w sk³ad zadañ pielêgniarki jest edukacja
zdrowotna pacjentów z cukrzyc¹. Najlepsze wyniki przynosi edukacja prowadzona przez wszystkich cz³onków
zespo³u edukacyjnego. Tymczasem wiêkszoæ pacjentów (54,8%) oczekuje przekazywania wiedzy tylko od
pielêgniarek. Blisko 2/3 respondentów preferuje szkolenia indywidualne, maj¹ce formê pokazu z omówieniem.
Badani oczekuj¹ od pielêgniarek przede wszystkim motywowania do uczenia siê dzia³añ zwi¹zanych z samoopiekà (58%), pomocy w rozwiàzywaniu problemów zdrowotnych (48,3%) oraz praktycznych wskazówek na temat pielægnacji stóp (61,2%). Efekty edukacji zale¿¹
miêdzy innymi od wzajemnych relacji pomiædzy personelem medycznym a pacjentami. Ponad 1/2 badanych
podkreúla korzyci p³yn¹ce ze wspó³pracy pielêgniarki
z pacjentem na zasadzie partnerskiej.
Tabela nr 1. Elementy utrudniaj¹ce edukacjê.
Kategorie odpowiedzi
brak osób odpowiedzialnych
za szkolenia
brak odpowiedniego wyposa¿enia oddzia³u/poradni w rodki dydaktyczne
brak czasu i/lub motywacji
ze strony pacjenta
trudnoci z dojazdem na szkolenia ze
strony pacjenta
inne
Razem

N=31

%

26

83,8

6

19,3

1

3,2

33

106,3

* Procenty nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ badani podawali wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied.
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Za najczêstsz¹ przyczynê utrudniaj¹c¹ korzystanie
z edukacji ogromna wiêkszoæ badanych (83,8%) uwa¿a brak osób odpowiedzialnych za szkolenia.
Ponad 3/4 ankietowanych wskazuje na koniecznoæ
organizowania w poradniach/szpitalach specjalnie przygotowanych pomieszczeñ szkoleniowych z odpowiednim zapleczem dydaktycznym.
W³aciwie przygotowane i przeprowadzone szkolenie powinno przynieæ wiele pozytywnych nastêpstw
pacjentowi i jego rodzinie. Ponad 1/3 respondentów sugeruje, ¿e dobór zrozumia³ych i potrzebnych treci oraz
zrozumia³e przekazywanie wiedzy to zasady, którymi
przede wszystkim powinno siê kierowaæ w edukacji pacjentów.
Wiedzê i umiejêtnoci potrzebne do samoopieki pacjenci mog¹ nabywaæ w ró¿ny sposób.
Tabela nr 2.
ród³a wiedzy badanych na temat pielêgnacji stóp.
Kategorie odpowiedzi
szkolenia
literatura naukowa
broszury, ulotki, poradniki
lekarz
pielêgniarka
podiatra
chirurg
inne- telewizja
Razem

N=31

%

1
12
17
7
1
38

3,2
38,7
54,8
22,5
3,2
122,4

* Procenty nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ badani podawali wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied.

W edukacji badanych przeze mnie pacjentów ma³¹
rolê odgrywa³ ca³y zespól edukacyjny. G³ównym ród³em
wiedzy o chorobie w opinii 54,8% badanych jest lekarz
oraz poradniki, broszury, ulotki (38,7%). Tylko blisko 1/4
ankietowanych za g³ówne ród³o swojej wiedzy o stopie
cukrzycowej uwa¿a pielêgniarkê.
W szkoleniach powinni braæ udzia³ wszyscy pacjenci z zespo³em stopy cukrzycowej, gdy¿ jest to
jedna z podstawowych metod kompleksowego leczenia. Niestety w badanej populacji a¿ 35,4% osób nie
bra³o nigdy udzia³u w takim szkoleniu. Wskazuje to
na potrzebê upowszechniania tej formy edukacji
wród pacjentów z cukrzyc¹. Szkolenia, w których
brali udzia³ badani prowadzone by³y g³ównie przez:
lekarzy (74,1%), pielêgniarki (51,6%) oraz dietetyczki
(12,9%). G³ównie mia³y one charakter wyk³adów
(61,2%). Ostatni etap procesu edukacji to ocena
wyników nauczania. Zdobyte przez ankietowanych
wiadomoci sprawdzono tylko w 1/3 przypadków.
Blisko po³owa respondentów (48,3%) deklaruje zaspokojenie oczekiwañ odnonie przekazywanej na
szkoleniach wiedzy na poziomie dobrym, a tylko 9,6%
badanych ocenia j¹ na bardzo dobry. Ponad 2/3 badanych twierdzi, ¿e pielêgniarki pracuj¹ce w poradni

cukrzycowej nigdy lub rzadko ucz¹ jak radziæ sobie
z problemami wynikaj¹cymi z cukrzycy.
Planowa, kompleksowa opieka zdrowotna, jest podstawowym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym chorym z zespo³em stopy cukrzycowej odzyskanie sprawnoci i profilaktykê nawrotów owrzodzeñ stóp.
Tabela nr 3.
Czêstoæ kontroli w poradni cukrzycowej.
Kategorie odpowiedzi
co 1 miesi¹c
co 2 miesi¹ce
co 3 miesi¹ce
co 4 miesi¹ce
ró¿nie w zale¿noci od samopoczucia
nieregularnie w ró¿nych odstêpach czasu
inne - nie kontrolujê siê
Razem

N=31

%

2
7
14
1
2
4
1
31

6,4
22,5
45,1
3,2
6,4
12,9
3,2
100

Zdecydowana wiêkszoæ (74,1%) ankietowanych
deklaruje, ¿e na wizyty kontrolne do poradni diabetologicznej zg³asza siê, co 1-3 miesi¹ce.

Tabela nr 4.
Czêstoæ zg³aszania siê do specjalistów.
1x / rok 1x / 2 lata Rzadziej ni¿ Nie kontro1x / 2 lata
lujê siê
Kategorie
odpowiedzi N % N
%
N
%
N
%

Okulista
Nefrolog
Kardiolog
Neurolog
Diabetolog
Razem

20
1
10
1
27
59

64,5
3,2
32,2
3,2
87
190,1

3
1
6
1
2
13

9,6
4
3,2
2
19,3 9
3,2
1
6,4
41,7 16

12,9
6,4
29
3,2
51,5

4
27
6
28
2
67

12,9
87
19,3
90,3
6,4
215,9

Dane wskazuj¹, ¿e badani najczêciej regularnie zg³aszaj¹ siê tylko do diabetologa (87%) i okulisty (64,5%).
Niewielu ankietowanych kontroluje siê regularnie u takich
specjalistów jak nefrolog, neurolog czy kardiolog. Niestety a¿ 6,4% osób zaniedbuje kontrole u diabetologa!
Du¿ym wsparciem dla pacjentów z cukrzyc¹ mo¿e
byæ udzia³ w grupach wsparcia, samopomocy, stowarzyszeniach diabetyków. Niestety 83,8% osób nie korzysta z takich form pomocy.
Blisko 2/3 respondentów deklaruje dobre przygotowanie do samoopieki. Tylko 6,4% uwa¿a je za bardzo dobre!

Wnioski
1. W badanej grupie stwierdzono ró¿nice pomiêdzy oczekiwaniami a opracowanym modelem opieki, g³ównie
w zakresie:
a) roli pielêgniarki w procesie edukacji,
b) sposobu nauczania,
c) braku osób odpowiedzialnych za szkolenia.
2. Edukacja zdrowotna w opinii badanych by³a prowadzona niesystematycznie, w wiêkszoci przypadków bez
oceny wyników nauczania.
3. Wielu badanych zaniedbuje wizyty kontrolne u specjalistów (neurolog, nefrolog, kardiolog).
4. Wiêkszoæ badanych deklaruje dobre przygotowanie do samoopieki.
5. W opinii wiêkszoci respondentów osob¹ odpowiedzialn¹ za szkolenia pacjentów powinna byæ pielêgniarka.
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POZNAJMY SIÊ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy
im. w. Ludwika
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy
im. w. Ludwika mieci siê przy ulicy Strzeleckiej w Krakowie.
Jest pierwszym w Polsce szpitalem dzieciêcym
powsta³ym w 1876 roku z inicjatywy Macieja Leona
Jakubowskiego, pierwszego profesora pediatrii
w Polsce. Wród fundatorów, którzy wnieli powa¿ne datki na budowê Szpitala znaleli siê m.in. ksiê¿na Marcelina Czartoryska, Leon Jakubowski oraz Jan
Matejko.
Uroczyste otwarcie placówki leczniczej pod nazw¹
Szpital w. Ludwika odby³o siê 1-go maja 1876 r.
W latach 1881  1889 dokonano rozbudowy szpitala i po jej zakoñczeniu liczy³ on 120 ³ó¿ek.
Szpital w. Ludwika by³ na miarê epoki placówk¹ wzorcow¹, zarówno w sensie poziomu us³ug diagnostyczno-leczniczych, jak i w aspekcie dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej. Skupiaj¹c w jednym
rêku kierownictwo szpitala i kliniki dzieciêcej prof.
Jakubowski stworzy³ placówkê, która sta³a siê kolebk¹ polskiej pediatrii.
Tu zdobywali wiedzê i dowiadczenie w powstaj¹cej dopiero dyscyplinie lekarze z Galicji, a tak¿e z zagranicy. Z grona jego uczniów wyszli: J. Raczyñski,
póniejszy kierownik katedry pediatrii we Lwowie,
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Telefon do mamy dziêki TP S.A.

Mama mo¿e przebywaæ stale ze swoim dzieckiem.

twórca lwowskiej szko³y pediatrycznej, Tadeusz Boy
 ¯eleñski asystent kliniki (1903-1907) twórca Kropli mleka i Biura porad dla matek a tak¿e J. Brudziñski, który ws³awi³ siê opisem objawów oponowych.
W okresie miêdzywojennym g³ówny nacisk po³o¿ony by³ na tworzenie i rozwój pracowni diagnostycznych z inicjatywy kolejnych kierowników szpitala tzn. Ksawerego Lewkowicza, W³adys³awa Bujaka, Tadeusza Gizy.
Do roku 1966 szpital ju¿ jako Klinika Dzieciêca
dzia³a³ pod kierownictwem kolejnych profesorów:
W. Bujaka, T. Gizy.
Od 1966 roku z dawnego szpitala i Kliniki Dzieciêcej powstaje Specjalistyczny Zespó³ Matki i Dziecka, którego dyrektorem zostaje doc. J. Seku³owa.
Od 1988 roku dyrektorem Szpitala jest dr n med.
Andrzej Mazurek.
Od 1992 roku pod kierownictwem dr Andrzeja Mazurka szpital wraca do pierwotnej nazwy, ale ju¿ jako
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy im. w.
Ludwika.
Obecnie w sk³ad szpitala wchodz¹ nastêpuj¹ce oddzia³y:
l Oddzia³ Pulmonologii Dzieci Starszych i Intensywnej Terapii,
l Oddzia³ Neurologii - Reumatologii i Rehabilitacji,
l Oddzia³ Pulmonologii Niemowlêcej,
l Oddzia³ Ogólnoniemowlêcy i Patologii Noworodka,
l Oddzia³ Psychiatrii,
l Oddzia³ Psychiatrii  Dzienny.
l Oddzia³y Psychiatrii wraz z Poradni¹ Psychologiczn¹ i Zdrowia Psychicznego mieszcz¹ siê przy
ul. Aleja Pokoju w Krakowie.

Nasz Szpital jest otwarty dla chorych dzieci przez
ca³¹ dobê. Przyjmujemy i udzielamy wiadczeñ zdrowotnych ka¿demu ma³emu pacjentowi w ramach
umowy z NFZ.
W placówce mieszcz¹ siê Poradnie Specjalistyczne: Alergologiczna, Pulmonologiczna, Gastrologiczna,
Patologii Noworodka, Neurologiczna, Reumatologiczna, Rehabilitacyjna, Chirurgiczna, Nefrologiczna.
Szpital posiada w³asny dzia³ diagnostyczny:
Laboratorium Analityczne, Laboratorium Mikrobiologiczne, RTG, USG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Testów P³ucnych, Pracownia Uroflowmetrii.
Staramy siê stworzyæ w naszej placówce przyjazn¹
atmosferê i zgodnie z prawem hospitalizowanego
dziecka umo¿liwiamy rodzicom i opiekunom pozostanie przy nim przez ca³¹ dobê. Mimo trudnoci i licznych zmian, jakie niesie ze sob¹ obecny system opieki zdrowotnej, dok³adamy wszelkich starañ, aby w naszej codziennej pracy z chorymi dzieæmi nie zatraciæ
idei pielêgniarstwa.
W naszym szpitalu zatrudnionych jest 91 pielêgniarek. Za organizacjê pracy pielêgniarek odpowiedzialna jest Pielêgniarka Prze³o¿ona mgr
El¿bieta Biel.
Nasze kole¿anki czuj¹ potrzebê ustawicznego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dlatego chêtnie uczestnicz¹ w ró¿nych formach kszta³cenia podyplomowego, konferencjach naukowych. Czêæ z
nich podjê³a naukê na studiach pielêgniarskich prowadzonych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Pielêgniarki z trosk¹ i oddaniem zajmuj¹ siê ka¿dym ma³ym pacjentem, a w takiej atmosferze ³atwiej
przebiega proces leczenia dziecka.
Umiech na twarzach naszych pacjentów jest dla
nas najmilszym i najwa¿niejszym podziêkowaniem.
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AGNIESZKA MARZÊCKA
Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza

70 lat Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Dnia 6 grudnia o godz. 10.00 w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie, rozpoczê³a siê
uroczystoæ obchodów 70 -lecia Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie. Patronat nad uroczystoci¹ obj¹³ Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski.
Nastêpnie przekaza³a prezydentowi miasta Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu medal pami¹tkowy oraz folder, przygotowane z okazji jubileuszu.
Prezydent miasta Krakowa w przemówieniu skierowanym do pracowników Szpitala i wszystkich przyby³ych goci podkreli³, ¿e Szpital im. G. Narutowicza jest w okresie dynamicznego rozwoju i dobrze
rokuje na przysz³oæ.

Dyrektor Szpitala  lek. med. Renata Godyñ  Swêdzio³
w czasie przemówienia

Dyrektor Szpitala - lek. med. Renata Godyñ - Swêdzio³, po wprowadzeniu sztandaru przez pracowników
Szpitala, przywita³a przyby³ych goci oraz przedstawi³a historiê Szpitala im. G. Narutowicza.
Zaakcentowa³a, ¿e Szpital nieustannie od 1934
roku wiadczy us³ugi dla mieszkañców Krakowa oraz
okolicznych gmin stawiaj¹c zawsze na pierwszym
miejscu dobro chorego jako najwy¿sze prawo - pomimo wielu trudnych chwil w historii jego dzia³ania.

Medal okolicznociowy wykonany z okazji jubileuszu
70  lecia Szpitala
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Przemówienie Prof. Jacka Majchrowskiego
 Prezydenta Miasta Krakowa

Zaznaczy³ równie¿, ¿e Szpital w momencie jego
utworzenia by³ jedn¹ z najnowoczeniejszych placówek nie tylko w Polsce, ale te¿ w Europie. Prezydent
podkreli³, ¿e w chwili obecnej wiele oddzia³ów spe³nia standardy i wymogi Unii Europejskiej.
W przemówieniach okolicznociowych zabrali g³os
m.in. Pan Ryszard Pó³torak - V- ce Wojewoda Ma³opolski, Pan Piotr Boroñ - Przewodnicz¹cy Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego, Pan Jan Bereza - Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego, Pan Pawe³ Pytko - Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa,
Pan Jacek Krupa - Starosta Powiatu Krakowskiego
oraz Pani Gabriela Zwierzyñska-Myczkowska - pierwsza osoba urodzona w Szpitalu w 1934 roku, czyli w pocz¹tkowym okresie jego dzia³alnoci.

Odznaczanie pracowników Szpitala

Pan Piotr Boroñ przekaza³ na rêce Pani Dyrektor
Renaty Godyñ - Swêdzio³, Szpitalowi Miejskiemu
Specjalistycznemu im. G. Narutowicza w Krakowie
medal od Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego.
Kolejnym punktem uroczystoci by³o udekorowanie z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi oraz Odznakami Honorowymi za Zas³ugi dla
Ochrony Zdrowia pracowników Szpitala. Uroczystego udekorowania dokona³ Pan Ryszard Pó³torak V-ce Wojewoda Ma³opolski, Prezydent Miasta Krakowa - Prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Szpitala Renata Godyñ - Swêdzio³. Pani Dyrektor Renata Godyñ - Swêdzio³ podkreli³a, ¿e wiele osób pracuje na sukces ca³ego Szpitala. Wród osób sprzyjaj¹cych Szpitalowi s¹ nie tylko jego pracownicy. Ci,
którzy mog¹ byæ nazwani przyjació³mi szpitala
otrzymali od Pani Dyrektor podziêkowania i symboliczne upominki.
Dyrektor w czasie uroczystoci wielokrotnie
podkreli³a, ¿e misj¹ Szpitala im. G. Narutowicza
w Krakowie jest dobro chorego - jako najwy¿sze
prawo, dlatego obdarowa³a kart¹ Honorowego Pacjenta te osoby, które równolegle ze Szpitalem ob-

chodz¹ jubileusz, poniewa¿ urodzili siê na pocz¹tku jego dzia³alnoci. Karty Honorowego Pacjenta
otrzymali: Pani Gabriela Zwierzyñska - Myczkowska oraz Pan Adam Majewski. Karty te uprawniaj¹ pacjentów do korzystania ze wszystkich dostêpnych w Szpitalu us³ug bez koniecznoci posiadania skierowania i bez obowi¹zuj¹cych ewentualnych terminów.
Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczê³a siê mniej
oficjalna czêæ uroczystoci. Dyrektor Szpitala w formie prezentacji zawieraj¹cej wiele atrakcyjnych archiwalnych zdjêæ przedstawi³a najwa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce w Szpitalu od momentu jego
otwarcia do chwili obecnej.

Pierwsza za³oga pielêgniarska. Zdjêcie z 1934 roku

Prezentacja pt. Szpital wczoraj, dzi, jutro  by³a
te¿ ród³em informacji o planach Szpitala na przysz³oæ.
Uroczystoæ uwietni³ wystêp zespo³u pieni i tañca
Ma³e S³owianki.
Wszyscy gocie zaproszeni zostali na poczêstunek,
w czasie którego wspominano, podsumowywano oraz
planowano kolejne kroki jakie powinny byæ podjête
w Szpitalu, aby osi¹ga³ on coraz wy¿szy standard i tak
jak w chwili jego otwarcia by³ zak³adem spe³niaj¹cym
normy i wymogi europejskie.
Krzy¿ami Zas³ugi oraz Odznakami Honorowymi za
Zas³ugi dla Ochrony Zdrowia pracowników Szpitala.
Uroczystego udekorowania dokona³ Pan Ryszard Pó³torak - V -ce Wojewoda Ma³opolski, Prezydent Miasta Krakowa - Prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor
Szpitala Renata Godyñ - Swêdzio³.

Wrêczenie kart Honorowego Pacjenta pierwszym
urodzonym w Szpitalu

Z³ote Krzy¿e Zas³ugi otrzymali:
n Renata Godyñ  Swêdzio³,
n Krystyna Ferster,
n Krzysztof Mruk,
n Maria Stepniewska  Ryskala
n W³adys³awa Sufczyñska.
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Srebrne Krzy¿e Zas³ugi otrzyma³y nastêpuj¹ce
osoby:
Halina Abratowska, Ryszard Chorobie, Danuta
Dryblas, Anna Grelowska, Barbara Ka³oñ, Maria Kamieñska, dr Ewa Kowalik, dr Irena Kulon, mgr Bogumi³a Laska, dr Anna Maj, Jerzy Martoviæ, Genowefa Orzechowska, Joanna Oyrzanowska, Maria
Piekarczyk, Maria Ró¿yczka, dr Maria SmarzynskaFilipecka, dr Halina Sobol, Krystyna Srebnicka, Danuta Stawiarka, dr Maria Syrek, dr Jerzy Szpakowski, dr Krystyna Tomiczek-Brongel, Aleksandra Tucholska, dr Teresa W¹sik, Ewa Wierzba, Maria Wójtowicz.
Br¹zowe Krzy¿e zas³ugi otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:
Anna Bujas, Krystyna Chmiel, Ma³gorzata Chwajo³, Maria Etterle, Kazimiera Falêcka, Leokadia G¹kiewicz, Barbara Grabowska-M¹ka, Maria Herman,
Teresa Jacak, Zofia Janik, Maria Jêdrzejowska, Maria Narzuæ, Ludmi³a Sa³amaj, Stanis³aw Rawicki,
Maria Siewko, Anna Sieñko-Zagrodnik, Barbara
Tomczyk, Danuta Tondyra, Barbara Waszak, El¿bieta Wójtowicz.
Odznaczenia honorowe Za zas³ugi dla ochrony
zdrowia, nadane zosta³y pracownikom Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa Pana
Prof. Jacka Majchrowskiego przez Ministra Zdrowia

Marka Balickiego postanowieniem z dnia 9 listopada
2004 roku.
Odznaczenia otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:
1. dr Renata Godyñ  Swêdzio³,
2. dr Marta Antosz,
3. Danuta Cichoñ,
4. doc. Stanis³aw Cichoñ,
5. mgr Danuta Fija³kowska  Salawa,
6. Ewa Flazik,
7. dr Marek Ga³ka,
8. Barbara Ganicz,
9. dr Janusz Grodecki,
10. mgr Urszula Habdas  Kotuliñska,
11. prof. Roman Herman,
12. dr Jerzy Jamski,
13. mgr Ma³gorzata Krzystek  Purol,
14. Maria Barbara Lichoñ,
15. dr Krzysztof Mruk,
16. mgr Dalma Odrow¹¿  Konduracka,
17. in¿. Andrzej Oleszko,
18. dr Danuta Pfeifer  Bryniarska,
19. dr Krystyna Potocka  P³azak,
20. dr Zbigniew Skolicki,
21. Maria Szlaga  Rokosz,
22. dr Maria Stêpniewska  Ryskala,
23. dr Tomasz Strzelecki,
24. dr Marek Westrych.

Uroczyste ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej jubileusz 70-lecia
W dniu 23 grudnia o godz. 11.00, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. G. Narutowicza w Krakowie odby³o siê uroczyste ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej jubileusz 70 - lecia dzia³alnoci Szpitala. Ods³oniêcia tablicy dokona³ Prezydent Miasta Krakowa
- Prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Szpitala lek med. Renata Godyñ - Swêdzio³.
Nastêpnie Prezydent Miasta Krakowa oraz Dyrektor Szpitala dokonali uroczystego otwarcia: zmodernizowanego Oddzia³u Urazowo - Ortopedycznego,
Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii, oraz utworzonego obszaru resuscytacji zabiegowej przynale¿nej do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.
Jego Eminencja Ksi¹dz Kardyna³ Franciszek Macharski - Metropolita Krakowski dokona³ powiêcenia nowo otwartych oddzia³ów.
Uroczystoci otwarcia zmodernizowanych oddzia³ów poprzedzone zosta³y Msz¹ wiêt¹ odprawion¹
w Kaplicy Szpitalnej przez Jego Eminencjê Ksiêdza
Kardyna³a Franciszka Macharskiego.
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Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej przez Prof. Jacka
Majchrowskiego  Prezydenta Miasta Krakowa

Msza odprawiona by³a w intencji pracowników
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.
Mszê wiêt¹ oraz uroczystoæ uwietni³ Chór Cecyliañski.

Dobro chorego - najwy¿szym prawem  Salus aegroti suprema lex  dzia³ania na rzecz rozwoju
70 letniego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.

SALUS AEGROTI SUPREMA LEX
Z takim has³em w dniu 19 wrzenia 2002 roku lek.
med. Renata Godyñ  Swêdzio³ objê³a stanowisko
dyrektora naczelnego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie.
- Ten szpital mo¿e spe³niaæ rolê placówki modelowej  powiedzi³a 29 listopada 2002 roku Renata
Godyñ  Swêdzio³.
W roku jubileuszu 70 - lecia dzia³alnoci Szpitala, mo¿na powiedzieæ, ¿e w ostatnich dwóch latach
nast¹pi³ pocz¹tek jego dynamicznego rozwoju.
W czasie oficjalnych obchodów 70 lecia Szpitala
dyrektor Szpitala Renata Godyñ  Swêdzio³ zosta³a
odznaczona Z³otym Krzy¿em Zas³ugi przyznanym na
wniosek Prezydenta Miasta Krakowa oraz Wojewody ma³opolskiego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksandera Kwaniewskiego oraz
Odznaczeniem Honorowym za Zas³ugi dla Ochrony
Zdrowia, nadanym na wniosek Prezydenta Miasta
Krakowa Pana Prof. Jacka Majchrowskiego przez Ministra Zdrowia Marka Balickiego.
W Szpitalu mo¿na zauwa¿yæ istotnie korzystne
zmiany.
W Szpitalu uruchomiono tomografiê komputerow¹
a tak¿e centraln¹ poradniê ultrasonograficzn¹ oraz centralne USG. W kwietniu 2003 roku Szpital otrzyma³ wysokiej klasy aparat do badañ echokardiograficznych,
zakupiony przez Fundacjê Pomó¿ swojemu sercu dla
oddzia³u kardiologii.
6 maja 2003 roku Szpital zakupi³ Generator ultradwiêkowy, który wykorzystywany jest do oczyszczania
niegoj¹cych siê zmian martwiczych, ran, owrzodzeñ i odle¿yn.
Dzieñ 23 grudnia 2003 roku by³ dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza i pacjentów korzystaj¹cych z jego us³ug wydarzeniem wa¿nym
ze wzglêdu na uroczyste otwarcie i powiêcenie szpitalnego oddzia³u ratunkowego, poradni specjalistycznych
oraz zak³adu diagnostyki laboratoryjnej.
Zosta³y równie¿ zmodernizowane dachy szpitala
w budynku g³ównym i w budynku Ks. Siemaszki.
Zmodernizowano tak¿e wewnêtrzn¹ instalacjê zasilania w energiê elektryczn¹ szpitala. Podjête zosta³y dzia³ania w zakresie likwidacji barier architektonicznych poprzez
adaptacjê pomieszczeñ sanitarnych ogólnodostêpnych
przystosowanych dla osób niepe³nosprawnych, wymianê
drzwi wejciowych do poradni ambulatoryjnych od strony
ulicy Pr¹dnickiej oraz zakup i monta¿ platformy schodowej
dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.
Laboratorium wyposa¿one zosta³o w nowoczesny
sprzêt, spe³niaj¹cy wymogi i normy europejskie, umo¿liwiaj¹cy wykonanie szerokiego spektrum badañ, koniecznych do pe³nej i prawid³owej diagnostyki pacjenta. Laboratorium posiada wdro¿ony nowoczesny system ob-

s³ugi kodowania pacjentów a tak¿e komputerowy odczyt
wyników.
W lutym 2004 roku oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza otrzyma³ dwa nowoczesne aparaty do diagnostyki oraz przeprowadzania zabiegów operacyjnych laparoskop oraz histeroskop. Wiêkszoæ sumy na sprzêt
przekaza³ Rotary Club Kraków a czêæ rodków pochodzi³a ze szpitala.
Modernizacje i remonty podnosz¹ standard pobytu
pacjentów na oddzia³ach.
23 grudnia 2004 roku dokonano uroczystego otwarcia Oddzia³u Urazowo  Ortopedycznego, zmodernizowanego oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii oraz obszaru resuscytacji zabiegowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wy¿ej wymienione inwestycje s¹ elementem projektu Modernizacja pomieszczeñ i zakup nowych urz¹dzeñ
medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie
realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego. Projekt dofinansowany bêdzie
ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kolejne etapy projektu, którego ca³kowity koszt ma
wynosiæ 10 447 291, 82 z³ brutto realizowane bêd¹ zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na rok 2005.
Kolejnym wa¿nym dla szpitala krokiem by³ wynik konkursu ofert na programy profilaktyczne dotowane ze
rodków Urzêdu Miasta Krakowa w ramach programu 
Zdrowy Kraków. W latach 2004  2006 w szpitalu bêd¹
realizowane programy profilaktyczne i prozdrowotne w
ramach, których zostanie zbadanych ponad 5 tysiêcy
pacjentów.
O 29 padziernika 2001 roku szpital jest cz³onkiem
Krajowej Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie wiatowej
Organizacji Zdrowia a 3 marca 2003 roku zosta³ przyjêty do Europejskiej Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie
wiatowej Organizacji Zdrowia.
Z inicjatywy dyrektor szpitala zosta³a rozbudowana
internetowa strona szpitala: www.narutowicz.krakow.pl
- pod tym adresem mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej o bie¿¹cej dzia³alnoci szpitala oraz o wa¿nych wydarzeniach
z historii szpitala.
Dyrektor Szpitala ma bardzo szerokie plany dzia³añ,
które z pewnoci¹ przyczyni¹ siê do dalszego intensywnego rozwoju Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie,
który od 70 lat realizuje misjê: Dobro chorego - najwy¿szym prawem, Salus aegroti suprema lex.
Agnieszka Marzêcka
Rzecznik Prasowy
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
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ELIZA KOWALCZYK
MA£GORZATA ¯IGIÆ

NZOZ MEDICINA
Historia i osi¹gniêcia
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Zabiegowe
MEDICINA Sp. z o.o., z siedzib¹ przy ul. Rogoziñskiego 12,
zosta³o za³o¿one w 1989 roku jako pierwsza prywatna firma
medyczna w Ma³opolsce. Zajmuj¹c siê kompleksow¹ obs³ug¹ medyczn¹ osób prywatnych oraz zak³adów pracy, od pocz¹tku naszej dzia³alnoci oferujemy profesjonalny program
opieki zdrowotnej. W 1992 roku MEDICINA zosta³a wpisana
przez wojewodê krakowskiego do Rejestru Niepublicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej. W roku 1994 zosta³a otwarta
druga placówka przy ul. Barskiej 12. W latach 1994-2001
sukcesywnie poszerzano zakres us³ug medycznych. Uwieñczeniem tego okresu inwestycji by³o otwarcie oddzia³u chirurgicznego, który w styczniu2002 zosta³ wpisany do Rejestru Zak³adów Opieki Zdrowotnej. Od 1995 roku uczestniczymy czynnie w programach profilaktycznych dla kobiet
z grup podwy¿szonego ryzyka zachorowania na raka piersi
(mammografia, USG piersi). W latach nastêpnych zakres tych
programów zosta³ rozszerzony o badania kolonoskopowe
i badania prostaty. W 2001 roku otwarto nowe gabinety specjalistyczne w budynku przy ulicy Rogoziñskiego 5.
Opinie i wyró¿nienia
Rok 1992  Krakowski Dukat dla prezesa S.C.D.Z. MEDICINA nagroda za inicjatywê i umiejêtnoci okazane w przedsiêwziêciach gospodarczych oraz zas³ugi po³o¿one w dzia³alnoci publicznej.
Rok 2001  I miejsce w konkursie O Z³ot¹ S³uchawkê Lekarsk¹ 2001 na Najlepsz¹ Przychodniê Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ma³opolsce.
Rok 2002  laureat Z³otej S³uchawki w konkursie na Najlepsz¹ Przychodniê Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ma³opolsce.
Rok 2004  uzyskanie certyfikatu jakoci ISO 9001: 2000,
przyznanego przez TUV Polska.
Medicina to:
orodki diagnostyczno - zabiegowe
● Specjalici dostêpni od poniedzia³ku do soboty przez
24 godziny na dobê (wizyty domowe równie¿ w niedzielê i wiêta)
● Kilkadziesi¹t specjalistycznych gabinetów wyposa¿onych w najnowsz¹ aparaturê diagnostyczno-terapeutyczn¹
● Sale operacyjne o najwy¿szym standardzie
● Oddzia³ chirurgiczny z komfortowymi pokojami dla pacjentów
● Transport sanitarny
● Ca³oæ us³ug medycznych wykonujemy dla pacjentów prywatnych oraz dla pacjentów posiadaj¹cych ubezpieczenie
w podmiotach, z którymi zawarlimy odnone kontrakty
● Trzy
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Zabiegi chirurgiczne:
Wykonywane s¹ w ramach programu chirurgii jednego
dnia. Mo¿liwa jest tak¿e d³u¿sza hospitalizacja w komforto-

wych pokojach dla chorych, pod fachow¹ i troskliw¹ opiek¹
personelu medycznego. Lekarze wykonuj¹cy zabiegi s¹ klinicystami z du¿ym dowiadczeniem zawodowym.
W trosce o dobro Pacjenta d¹¿ymy do maksymalnego
ograniczenia bólu; zabiegi przeprowadzane s¹ w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Rodzaj znieczulenia,
uwzglêdniaj¹cy indywidualne uwarunkowania Pacjenta,
dobieraj¹ nasi anestezjolodzy.
Obs³uga Firm
Podmiotem gospodarczym, organizacjom i instytucjom
oferujemy szeroki system us³ug medycznych. System ten
obejmuje:
● obowi¹zkowe badania wstêpne i okresowe,
● badania analityczne i diagnostyczne,
● konsultacje i leczenie prowadzone przez specjalistów,
● wizyty domowe,
● kontrole i leczenie stomatologiczne,
● szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
● program opieki zdrowotnej dla firm.
Odpowiadaj¹c na potrzeby Klienta Zbiorowego przygotowalimy kilka mo¿liwych wariantów zakresu us³ug, co reguluj¹ indywidualnie zawierane umowy.
W dniu 11 grudnia 2004 roku uroczycie obchodzilimy
piêtnast¹ rocznicê powstania firmy. Z tej to okazji pracownicy zostali wyró¿nieni honorowymi odznaczeniami Za zas³ugi dla s³u¿by zdrowia oraz odznaczeniami pañstwowymi  srebrnym lub br¹zowym krzy¿em zas³ugi.
Pielêgniarki, które otrzyma³y honorowe odznaki Za zas³ugi dla s³u¿by zdrowia to:
1. Ma³gorzata ¯igiæ,
2. Jolanta Kopeæ,
3. Beata Zieliñska.
Pielêgniarki wyró¿nione odznaczeniem pañstwowym to:
1. Ma³gorzata Reichmann,
2. Les³awa £¹kiewicz.

K¥CIK WSPOMNIEÑ

W 60. rocznicê wyzwolenia
obozu w Owiêcimiu
27 stycznia 1945 r. armia radziecka oswobodzi³a obóz koncentracyjny w Owiêcimiu-Brzezince.
Najwiêkszy z obozów zag³ady w Europie, przez minione dziesiêciolecia sta³ siê symbolem wszystkich obozów hitlerowskich oraz symbolem okrucieñstwa, ludobójstwa i Holocaustu.
Przekleñstwem jest to, ¿e zosta³ za³o¿ony na polskiej ziemi,
bowiem obecnie coraz czêciej
w wiatowej prasie wzmiankuje
siê o polskich obozach koncentracyjnych.
Obóz za³o¿ony zosta³ na rozkaz Himmlera 20 maja 1940 r.
pierwotnie w Owiêcimiu, rozbudowany o Owiêcim II, tj. Brzezinkê i Owiêcim III (Monowice).
Tworzono go na wzór istniej¹cych ju¿ w Europie obozów
w Dachau i Sachsenhausen,
z których rekrutowa³o siê pierwszych trzydziestu kryminalistów
niemieckich, wyszkolonych
Brama obozu Auschwitz  Birkenau
oprawców Owiêcimia. W roku
1941 zaczêto budowaæ komory gazowe do masowe- efektem by³o kalectwo, choroby, mieræ, niejednokrotgo umiercania wiêniów cyklonem B. Od tego cza- nie od zastrzyku fenolu.
Od pocz¹tku istnienia obozu dzia³a³a obozowa
su zbudowane krematoria nie mog³y nad¹¿yæ ze spas³u¿ba zdrowia, pocz¹tkowo tylko niemiecka. W miarê
laniem zw³ok.
W pierwszych miesi¹cach funkcjonowania obo- zwiêkszania siê liczby osadzonych, obowi¹zki lekazu, jako pierwsi trafili do niego przedstawiciele pol- rzy, pielêgniarek, dentystów, laborantów powierzaskich elit, przywódcy narodu i najbardziej wartocio- no wiêniom, przedstawicielom tych zawodów ró¿wi ludzie, jakoby stanowi¹cy zagro¿enie dla istnie- nych narodowoci. Wszyscy podlegali lekarzom SS,
nia III Rzeszy. Gdy od 1942 r. rozpoczê³a siê eks- pilnie wspó³pracuj¹cym w akcji wyniszczania wiêterminacja ¯ydów, obóz pracowa³ pe³n¹ par¹. Do niów.
G³ód, wierzb, wszawica, ropnie, dur plamisty,
Auschwitz zwo¿ono na zag³adê ludnoæ pochodzenia ¿ydowskiego z ca³ej Europy. Ogromna rzesza czerwonka - to codziennoæ w obozowych rewirach.
wiêniów skazana by³a na niewolnicz¹ pracê dla Wiêzienny personel medyczny pozbawiony leków,
potrzeb narodu niemieckiego w myl maksymy wody, rodków do dezynfekcji i opatrunków by³ bezumieszczonej na bramie obozu: Arbeit macht frei silny. Nic dziwnego, ¿e natychmiast zaczêto organizowaæ, w cis³ej konspiracji, obozow¹ s³u¿bê zdro(Praca czyni wolnym).
Wiêkszoæ z nich ginê³a z wycieñczenia, g³odu wia w oparciu o nawi¹zane kontakty na zewn¹trz
i zimna. Ci, którzy przetrwali nêkaj¹ce ich choroby, na obozu. Prof. dr W³adys³aw Fejkel, z polecenia oboogó³ pozostawali okaleczeni psychicznie, pomimo od- zowej konspiracji, obj¹³ kierownictwo szpitala obozyskanej wolnoci. Wyselekcjonowane grupy wiê- zowego. Na oddziale szpitalnym, wród chorych mieli
niów, a tak¿e urodzone w obozie dzieci, poddawano szansê uratowania siê najbardziej zagro¿eni wiêzbrodniczym eksperymentom medycznym, których niowie. Wyj¹tkowo ciê¿ka by³a praca pielêgniarek
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i pielêgniarzy, za najczêstszymi zabiegami by³o odwszawianie, mycie, golenie.
Symbolem heroicznego dzia³ania by³a wiêniarka Nr
41335 - po³o¿na Stanis³awa
Leszczyñska, która w zorganizowanej przez siebie izbie
porodowej przyjê³a kilka tysiêcy porodów, dzia³aj¹c
wbrew bezwzglêdnemu oboJanina Kotecka
zowemu terrorowi, w ekstremalnych warunkach pracy.
W miarê nap³ywu nowych transportów wiêniów,
g³ównie austriackich lekarzy i sanitariuszy, którzy nawi¹zali konspiracyjn¹ wspó³pracê z Polakami, warunki sanitarne w obozie zaczê³y siê poprawiaæ.
W obozie dzia³a³ ruch oporu, a na zewn¹trz obozu siatki pracuj¹ce na rzecz pomocy obozowi. Najbardziej prê¿n¹ grupê stanowi³y l¹skie harcerki, dostarczaj¹ce do obozu rodki medyczne, a tak¿e korespondencjê.
W Krakowie dzia³a³ Patronat - Dzia³ Opieki na
Wiêniami i ich Rodzinami, wchodz¹cy w sk³ad legalnej organizacji RGO (Rady G³ównej Opiekuñczej). W Patronacie rozpoczê³a pracê m³oda harcerka Janina Kotecka. Bardzo szybko znalaz³a siê
w cis³ej grupie cz³onków tajnej organizacji, do zadañ której nale¿a³a wszelka pomoc dla obozu owiêcimskiego. Dziêki wspó³pracy z harcerkami z rejonu l¹ska i zorganizowanej w obozie siatce, uda³o
siê przemycaæ do obozu leki, szczepionki, myd³o,
korespondencjê, odzie¿ i ¿ywnoæ. Patronat dwukrotnie uzyska³ zgodê na dostarczenie ok. 300 paczek wi¹tecznych i ponownie ze rodkami czystoci. Na ten cel potajemnie kwestowa³o wiele osób
w tym znane krakowskie pielêgniarki (H. Chrzanowska, A. Rydlówna, M. Starowieyska). Nawi¹zana
korespondencja pozwoli³a wyci¹gn¹æ na wiat³o
dzienne ogrom zbrodni pope³nianych w obozie oraz
na stopniowe ich dokumentowanie. Janina Kotecka
aktywnie uczestniczy³a w zbiórkach pieniê¿nych,
sprzeda¿y pami¹tek przygotowywanych na ten cel:
srebrnych lub metalowych krzy¿yków i piercionków.
Na miejscu w Krakowie odwiedza³a rodziny uwiêzionych, ostrzega³a osoby zagro¿one, dostarcza³a
grypsy. U swojej rodziny przechowywa³a ukrywaj¹cych siê cz³onków organizacji podziemnej. Poprzez
sieæ harcersk¹ uda³o siê jej zlokalizowaæ w obozie
aresztowanego ojca. Po wojnie pani Janina podjê³a
naukê w Uniwersyteckiej Szkole Pielêgniarsko-Po³o¿niczej, a po uzyskaniu dyplomu rozpoczê³a pracê instruktorki pielêgniarstwa domowego, w szkole
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u boku Hanny Chrzanowskiej, która bardzo wysoko
ocenia³a kwalifikacje p. Janiny. Schorowana, skromna,
serdeczna. W bie¿¹cym roku
wytypowana przez Oddzia³
Krakowski PCK do odznaczenia medalem Florencji Nightingale.
Z du¿ym zaanga¿owaniem na rzecz pomocy dla
obozu pracowa³a warszawZofia Kurkowa
ska pielêgniarka Zofia Kurko(1902  1990)
wa pseud. Zetka, która po
ewakuacji podleg³ego jej szpitala powstañczego do
Krakowa, osiad³a tu na sta³e. Zofia Kurkowa natychmiast po wejciu wojsk radzieckich do obozu
w Owiêcimiu wraz z grup¹ lekarzy, pod opiek¹ PCK
zorganizowa³a szpital dla uwolnionych chorych wiêniów. W obozie znajdowa³o siê 5 tys. chorych zniszczonych g³odem wiêniów, w tym 80 dzieci ró¿nych
narodowoci. Szpital rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ od
masowych pochówków znalezionych w obozie cia³.
Do przyby³ego personelu medycznego do³¹czyli
z pomoc¹ lekarze i pielêgniarki, byli wiêniowie obozu. Zofia Kurkowa pe³ni³a obowi¹zki prze³o¿onej
w obozowym szpitalu PCK. Po ustaniu tego zatrudnienia pe³ni³a obowi¹zki prze³o¿onej pielêgniarek w
Szpitalu im. G. Narutowicza. W roku 1950 objê³a
stanowisko dyrektorki Pañstwowej Szko³y Pielêgniarstwa w Krakowie, przy ul. Kopernika 25.
Na rzecz pomocy dla obozu w Owiêcimiu pracowa³o z nara¿eniem ¿ycia wiele bezimiennych osób.
Po wojnie znaczna czêæ informacji o dzia³alnoci zarówno organizacji konspiracyjnych, jak i pojedynczych
osób, zosta³a udokumentowana. Zbieraniem wspomnieñ wiêniów, dokumentów oraz publikacji zajmowa³ siê przez lata Przegl¹d Lekarski  Owiêcim,
organ Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
pod redakcj¹: prof. dr. Józefa Bogusza, doc. dr. Antoniego Kêpiñskiego, dr. Stanis³awa K³odziñskiego, mgr.
Jana Mas³owskiego. Na stronach roczników znajduj¹
siê wypowiedzi pielêgniarek, wiêniarek obozu, oraz
wiele s³ów uznania lekarzy dla pielêgniarskich postaw
i wspó³pracy z nimi.
Zachêcam natomiast kole¿anki po³o¿ne do przypomnienia nam piêknej postaci, s³abej kobiety, która opar³a siê obozowej przemocy - Stanis³awy Leszczyñskiej,
patronki Krakowskiej Szko³y Po³o¿nych, kandydatki na
o³tarze. Wszystkich za odsy³am do przeczytania Raportu po³o¿nej z Owiêcimia.
Halina Matoga

KRYSTYNA PÊCHALSKA

Op³atek u Kardyna³a
W dniu 18 stycznia br., w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkañskiej 3, na zaproszenie
ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego, spotka³y siê
na tradycyjnym op³atku pielêgniarki i po³o¿ne, a tak¿e przedstawicielki innych zawodów medycznych tj.
dietetyczki i laborantki.
Klimat tych spotkañ jest niezwyk³y. W ciep³ej
atmosferze wi¹t gromadz¹ siê seniorki zawodu,
które pamiêtaj¹ pocz¹tki tych tradycyjnych spotkañ,
tworzone jeszcze przez pani¹ Hannê Chrzanowsk¹
(obecnie S³u¿ebnicê Bo¿¹, kandydatkê na o³tarze)
i ówczesnego ks. Kardyna³a Karola Wojty³ê, oraz
pielêgniarki i po³o¿ne, które niedawno rozpoczê³y
pracê w zawodzie. Spotykaj¹ siê dawne instruktorki zawodu ze swoimi uczennicami, kole¿anki z tej
samej szko³y, rozproszone po ró¿nych placówkach,
pracownice tego samego szpitala, panie które zmieni³y zawód, ale nadal sympatyzuj¹ z pielêgniarstwem, a wiêc du¿a ró¿norodnoæ i atmosfera naprawdê rodzinna.
Tradycja pielêgniarskich spotkañ op³atkowych
siêga koñca lat piêædziesi¹tych. Pierwsze nieoficjalne spotkania formacyjne i op³atkowe z nieliczn¹ grup¹ uczennic Pañstwowej Szko³y Pielêgniarstwa w Krakowie odbywa³y siê w mieszkaniu instruktorki p. Zofii Szlendak przy ul. w. Krzy¿a 1.
Zaprzyjaniony z ni¹ wikariusz Kocio³a NMP
w Krakowie ksi¹dz Karol Wojty³a ju¿ wtedy okazywa³ zainteresowanie losem chorych i zawodem

pielêgniarskim. W spotkaniach uczestniczy³a Hanna Chrzanowska inicjatorka pielêgniarstwa parafialnego. Po nominacji Karola Wojty³y na biskupa
w 1958 r. spotkania op³atkowe w szerszym gronie,
z udzia³em pielêgniarek zawodowych odbywa³y siê
w jego skromnym mieszkaniu przy ul. Kanoniczej.
Op³atki z pielêgniarkami by³y zacz¹tkiem organizowanych spotkañ op³atkowych z innymi grupami zawodowymi przy ul. Franciszkañskiej przez
ks. Kardyna³a Wojty³ê, a po jego wyborze na stolicê papiesk¹ kontynuowane co roku przez ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego. Po mierci Hanny Chrzanowskiej animatork¹ spotkañ by³a pani
Maria Nieniewska, a¿ do czasu za³o¿enia w 1995r
Katolickiego Stowarzyszenia Pielêgniarek i Po³o¿nych Polskich, którego d³ugoletnim duszpasterzem jest ks. Kazimierz Kubik, lekarz z wykszta³cenia.
Spotkanie rozpoczyna siê zawsze Msz¹ wiêt¹, której oprawê liturgiczn¹, pod przewodnictwem KSPiPP
realizowali miêdzy innymi przedstawiciele Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarskiej.
W homilii ks. Kardyna³ zaznaczy³, ¿e nie gromadzi nas op³atek, ale mi³oæ Chrystusa, któr¹ dzielenie siê op³atkiem symbolizuje. Mi³oæ ta uwidoczni³a siê w uzdrowieniu chorego (czytana Ewangelia)
i ta mi³oæ jest punktem wyjcia naszej troski zawodowej o pacjentów.
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Ks. Kardyna³ zwróci³ te¿ uwagê na zaufanie uzdrawianego cz³owieka, który us³ysza³ od Chrystusa: wyci¹gnij rêkê i pos³usznie to uczyni³. Uwiadamia nam
to zaufanie, jakim obdarzaj¹ nas pacjenci w procesie
pielêgnacji i leczenia.
¯yczenia dla ks. Kardyna³a Macharskiego
w imieniu rodowiska sk³ada³y p. Anna Gasiorowska i p. Maria Seku³¹  pielêgniarki z Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie oraz p.
Joanna Potrzebny  Cury³o - przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Zawodowego Po³o¿nych, Ksi¹dz Kardyna³ opowiada³ jak Hanna Chrzanowska uczy³a go,
kto to jest pielêgniarka. Potem by³y wzajemne
¿yczenia wszystkich obecnych, wzruszenia, wspo-

mnienia i wspólne kolêdowanie, które uwietnia³a dzieciêca schola ze S³omnik. Ten dzieciêcy chórek, prowadzony przez pana Ryszarda Pluteckiego, zachwyci³ wszystkich swoj¹ radosn¹ ¿ywio³owoci¹, ale te¿ piewem wyranym i czystym, z doskona³¹ dykcj¹, oraz doborem ciekawych, ma³o
znanych kolêd i pastora³ek.
Uczestnicy opuszczali spotkanie pe³ni mi³ych wra¿eñ, z nadziej¹ ponownego spotkania za rok.
Dobrze, ¿e jest takie miejsce, w którym mo¿emy siê spotkaæ, razem wspieraæ w prze¿ywaniu godnoci swojego zawodu: pielêgniarki i po³o¿nej, prze¿ywaæ swoje troski i radoci powierzaj¹c je Bogu
w modlitwie.

***

Spotkanie Noworoczne w Izbie
Dnia 10 stycznia 2005 r. w biurze Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych
odby³o siê noworoczne spotkanie pe³nomocników, pielêgniarek naczelnych i prze³o¿onych.
Wród zaproszonych goci obecni byli p. Maria Malinowska  radna województwa ma³opolskiego oraz p. Maciej Klima  PiS.

Przewodnicz¹cy Ma³opolskiej Okrêgowej
Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych Tadeusz Wadas
na rêce uczestników spotkania z³o¿y³ serdeczne
¯yczenia Noworoczne dla wszystkich pielêgniarek i po³o¿nych. Do ¿yczeñ do³¹czyli siê nasi gocie podkrelaj¹c znaczenie naszego zawodu
w ochronie zdrowia.
W tak licznym gronie i mi³ej atmosferze kole¿anki rozmawia³y o swoich problemach w pracy
zawodowej i planach na przysz³oæ.
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mgr JANINA FLAGA
NACZELNA PIELÊGNIARKA
OKRÊGOWEGO SZPITALA KOLEJOWEGO w KRAKOWIE

Spotkanie z Janem Paw³em II
W audiencjach generalnych Jana Paw³a II w Castel
Gandolfo bior¹ udzia³ tysi¹ce pielgrzymów.
Zdarzaj¹ siê te¿ wyj¹tkowe, zupe³nie prywatne spotkania i koncerty  ich inicjatorem jest czêsto sam Ojciec wiêty  Jan Pawe³ II.
Dla Niego jest to okazja do spotkania z przyjació³mi
z dawnych czasów i wspomnienie z lat spêdzonych
w Krakowie. Tym razem tj. 29.08.04 do Castel Gandolfo
Jan Pawe³ II zaprosi³ dobrze sobie znanych by³ych studentów krakowskich uczelni (w latach studiów spotykali siê w Duszpasterstwie Akademickim  WAJ). By³y Metropolita krakowski ks. Kard. Karol Wojty³a bardzo troszczy³ siê o kontakty z m³odzie¿¹ akademick¹.
W czasie tego niezwyk³ego spotkania odby³ siê koncert piosenek, podarowalimy Ojcu wiêtemu piewnik przygotowany specjalnie z okazji tego koncertu,
chocia¿ wszystkie teksty by³y Ojcu wiêtemu dobrze

znane. Ten sierpniowy wieczór dla nas by³ pe³en radoci, g³êbokich prze¿yæ duchowych oraz refleksji, Ojcu
wiêtemu sprawi³ wielk¹ radoæ.

***

MA£OPOLSKI ORODEK MEDYCYNY PRACY
DANUTA LUSARCZYK

Zakoñczenie drugiej edycji kursu
Dnia 10 grudnia 2004 r. zakoñczy³a siê kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielêgniarstwa w ochronie zdrowia pracuj¹cych, którego organizatorem
by³ Ma³opolski Orodek Medycyny Pracy przy wspó³pracy z MOlPiP w Krakowie.
Kurs obejmowa³ ³¹cznie 435
godzin, w tym wyk³ady 295 godzin
oraz zajêcia praktyczne 140 godzin.
Zgodnie z programem zrealizowane zosta³y modu³y bloku ogólnozawodowego i bloku specjalistycznego. Zajêcia prowadzone by³y
przez wykwalifikowan¹ kadrê dydaktyczn¹.

Po z³o¿eniu egzaminu testowego
przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w trybie okrelonym w § 30-31 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
padziernika 2003 r. w sprawie kszta³cenia podyplomowego pielêgniarek
i po³o¿nych (Dz. U. Nr 197, poz.
1923). Zawiadczenia zgodnie z za³¹cznikiem do w/w rozporz¹dzenia
otrzyma³y wszystkie pielêgniarki
(42), uzyskuj¹c tym samym tytu³ pielêgniarki s³u¿by medycyny pracy.
By³a to druga edycja kursu
kwalifikacyjnego w 2004 r. £¹cznie uprawnienia do realizacji zadañ s³u¿by medycyny pracy uzyska³o 80 osób.

Wicedyrektor MOMP lek. Teresa £¹czkowska - specjalista medycyny pracy oraz
Sekretarz MORPiP podczas uroczystego
zakoñczenia kursu kwalifikacyjnego
w dziedzinie pielêgniarstwa w ochronie
zdrowia pracuj¹cych.
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Szpital Uniwersytecki w Krakowie
zaprasza na
IV KONFERENCJÊ SZKOLENIOWO - NAUKOW¥
na temat: Pacjent - pielêgniarka, partnerzy w dzia³aniu
Konferencja odbêdzie siê 19 i 20 maja 2005 roku
w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej, ul. 29
Listopada w Krakowie.
Sekretariat czynny bêdzie od godz. 7.00 w Centrum
Kongresowym
Dodatkowe informacje:
Dzia³ Naczelnej Pielêgniarki
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
tel. (012) 424-70-18 oraz 424-74-81
fax (012) 424-74-81
e-mail: rgalska@su.krakow.pl
www.su.krakow.pl/konferencja
Informacje o referatach:
Nadsy³anie referatów w formie elektronicznej w programie Microsoft Word 97, czcionk¹ ARIAL CE 12 pkt,
odstêp 1%.
Termin nadsy³ania zg³oszeñ i referatów up³ywa dnia
15.03.2005.
Op³ata zjazdowa 150,00 z³ obejmuje koszty uczestnictwa i materia³y zjazdowe, udzia³ w imprezie towarzysz¹cej, poczêstunek w trakcie konferencji.
Zg³oszenia proszê przesy³aæ wraz z dowodem wp³aty
do 15.03.2005.

Tematyka sesji jest nastêpuj¹ca:
19.05.2005
SESJA I
TEAMY TERAPEUTYCZNE - wspó³praca pielêgniarka - pacjent - lekarz.
SESJA II
ETYKA W PRACY PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH omówienie przypadków.
SESJA III
BEZPIECZEÑSTWO PRACY - ERGONOMIA.
20.05.2005
SESJA IV
NOWOCZESNE FORMY TERAPII.
SESJA V
ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH
W OCHRONIE ZDROWIA - omówienie przypadków.

ZAPRASZA NA
KURS DLA KANDYDATÓW NA CZ£ONKÓW RAD NADZORCZYCH
SPÓ£EK SKARBU PAÑSTWA I SPÓ£EK KOMUNALNYCH
ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNE
Kandydaci na cz³onków rad nadzorczych, z wyj¹tkiem kandydatów wybieranych przez pracowników
i rolników, powinni mieæ ukoñczone studia wy¿sze.
Cena kursu: 1800 z³ (w tym obszerne ród³owe i autorskie materia³y, bogaty zestaw pytañ, sprawdzian, dyplom
oraz poczêstunek)
Zg³oszenia przyjmowane s¹:
- Telefonicznie: (012) 4232345, 4232354
- Faxem: (012) 4232357
- e-mail: zem@zem.krakow.pl

Miejsce:
siedziba ¯EM w Krakowie, ul. Szeroka 2 (Kazimierz),
I p. sala nr 9
Termin:
19-20 marzec 2005 r., 2-3, 16-17, 23-24 kwiecieñ 2005
r., 7-8, 14-15 maj 2005 r.
(12 dni w systemie weekendowym, soboty, niedziele
godz. 9:00 - 16:00)
Egzamin pañstwowy odbywa siê w siedzibie Ministerstwa Skarbu Pañstwa w Warszawie. Koszt 850 z³.

Uwaga!
Dla Cz³onków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych cena kursu 1600 z³.
Istnieje mo¿liwoæ op³acenia kursu w ratach.
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Informacje Komisji Kszta³cenia MOIPiP
n

Orodek Kszta³cenia Podyplomowego Ma³opolskiej
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych nadal prowadzi kursy dokszta³caj¹ce w systemie weekendowym z zakresu:
- zaka¿eñ szpitalnych,
- zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych i postêpowania w stanach zagro¿enia ¿ycia.

n

Komisja Kszta³cenia MOIPiP informuje, i¿ w trakcie
realizacji s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
specjalizacje w dziedzinie
- pielêgniarstwa chirurgicznego
- pielêgniarstwa ratunkowego.
kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
- pielêgniarstwa epidemiologicznego,
- pielêgniarstwa operacyjnego.
W dniu 12 lutego 2005 r. rozpoczyna siê pierwsza
edycja kursu specjalistycznego z zakresu Leczenie ran.
Kwalifikacja uczestników na kursu zosta³a zakoñczona. Prosimy nie przysy³aæ zg³oszeñ.
n

Nadal przyjmujemy kwestionariusze na kurs specjalistyczny z zakresu szczepieñ ochronnych. Kurs prowadzi Ma³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Krakowie przy wspó³pracy MOIPiP. O kwalifikacji
i uczestnictwie w kursie decyduje data zg³oszenia kandydata. Osoby zakwalifikowane zostan¹ powiadomione indywidualnie. Planowane jest przeszkolenie
wszystkich chêtnych pielêgniarek i po³o¿nych na kolejnych edycjach kursu.

Ma³opolska Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych
informuje o rozpoczêciu szkolenia przeznaczonego
dla pielêgniarek i po³o¿nych z zakresu Kompleksowego systemu zaopatrywania ran.
Szkolenie trwa 4 godziny (obejmuje czêæ teoretyczn¹ i praktyczn¹).
Prosimy o telefoniczne zg³aszanie chêci udzia³u
w szkoleniu do biura Izby pod nr tel. 430-07-23, w jednym z zaproponowanych terminów:
- luty 15, 22,
- marzec 1, 8, 15, 22,
- kwiecieñ 5, 12, 19, 26,
- maj 10, 17, 24, 31,
- czerwiec 7, 14, 21, 28.
Szkolenie odbywaæ siê bêdzie od lutego do czerwca
2005, we wtorki od godz. 9:00 do 13:00 w sali konferencyjnej biura Izby, ul. Dunajewskiego 6. Jednorazowo w szkoleniu uczestniczy grupa 20 osób.
Iloæ miejsc ograniczona.

n Pielêgniarkom zainteresowanym kursem kwalifikacyj-

nym w dziedzinie pielêgniarstwa rodowiskowego, rodzinnego przypominamy, ¿e w najbli¿szym czasie tj.
do 30 wrzenia br. nie odbêdzie siê ww. kurs.

n Posiedzenia Komisji Kszta³cenia odbywaj¹ siê w ka¿-

dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca o godz. 15:30.

n

Informacji na temat szkoleñ organizowanych przez
MOIPiP udziela cz³onek Komisji Kszta³cenia, podczas
dy¿uru w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 13:00 do 15:00
pod nr telefonu 430-07-23.

Przypominamy osobom, które jeszcze nie dokona³y wp³aty za lekcje jêzyka obcego o pilne uregulowanie kwoty 30 z³ w kasie MOIPiP. Kasa czynna codziennie od 12:00 do 16:00.

ZESPÓ£ PIELÊGNIAREK MEDYCYNY PRACY
Dnia 14.12.04 r. w Ma³opolskim Orodku Medycyny
Pracy w Krakowie odby³o siê Kolejne zebranie szkoleniowe pielêgniarek s³u¿by medycyny pracy województwa ma³opolskiego. Udzia³ wziê³o 58 pielêgniarek.
Tematem szkolenia by³o:
1. Badania sanitarno-epidemiologiczne w wietle aktualnych regulacji prawnych. Wyk³ad prowadzi³a lek.
Krystyna Jasiñska-Kolawa - specjalista medycyny
pracy - MOMP Kraków.
2. Sprawy bie¿¹ce.
Przewodnicz¹ca
Danuta lusarczyk

SZKOLENIE DLA PO£O¯NYCH
W dniu 14 lutego 2005 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie pielêgniarstwa po³o¿niczo - ginekologicznego
dr Barbara Pra¿mowska zaprasza po³o¿ne pracuj¹ce
w POZ. na spotkanie, które odbêdzie siê w Instytucie
Pielêgniarstwa przy ul. Kopernika 25 o godz. 1300 (sala
nr 29, III p.). Tematem spotkani bêdzie Dokumentacja prowadzona przez po³o¿ne oraz system kontroli
udzielanych wiadczeñ po³o¿niczych.

PROBA O KONTAKT
Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Po³o¿nych zwraca siê
do wszystkich po³o¿nych pracuj¹cych w ZOZ, NZOZ, indywidualnie lub w grupowych praktykach z proba o kontakt. Pozwoli nam na stworzenia rejestru, który u³atwi dotarcie do wszystkich po³o¿nych i mo¿liwoæ pomocy.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Adresy do korespondencji:
Ogólnopolski Zwi¹zek
Zawodowy Po³o¿nych
w Krakowie
ul. Zamoyskiego 58
30-523 Kraków

Janina Potrzeby - Cury³o
Rynek Kleparski 4/17b
31-150 Kraków
tel. kom. 504 158-191
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Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego
ul. Do¿ynkowa 61

Dyrektor
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36

w porozumieniu z
Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Rad¹ Pielêgniarek i Po³o¿nych
w Krakowie

ponownie og³asza konkursy

og³asza

Prze³o¿onej Pielêgniarek
Oddzia³u Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Gastroenterologicznej,

KONKURS
na stanowisko
Prze³o¿onej Pielêgniarek
Kandydaci spe³niaj¹cy wymogi kwalifikacyjne okrelone w Rozporz¹dzeniu MZiOS z dnia 29.03.1999 r. /Dz.
U. Nr 30, poz. 300/ proszeni s¹ o sk³adanie dokumentów zawartych w Rozporz¹dzeniu MZiOS z dnia
19.08.1998 r. /Dz. U. Nr 115, poz. 749/ w terminie 30
dni od ukazania siê og³oszenia w S³u¿bie Zdrowia
w dniu 21.02.2005 r. pod adresem:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
ul. Do¿ynkowa 61
31-234 Kraków
z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Prze³o¿onej Pielêgniarek oraz adresem do korespondencji.
O terminie odbycia konkursu kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

na stanowiska

Pielêgniarek Oddzia³owych
■ Oddzia³u Klinicznego Kliniki Ginekologii,
Po³o¿nictwa i Onkologii,
■ Oddzia³u Klinicznego Kliniki Ginekologii
i Po³o¿nictwa Septycznego,
■ Oddzia³u Klinicznego Kliniki Ginekologii
i Niep³odnoci.
Dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
og³asza konkurs na stanowisko
Pielêgniarki Oddzia³owej
Bloku Operacyjnego - Zespo³u Pielêgniarek
Anestezjologicznych

PROBA O POMOC DLA GABRYSI
Ma³opolska Okrêgowa Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych zwraca siê z prob¹ o pomoc dla 7. letniej Gabrieli - córki naszej kole¿anki.
Gabriela w 2001 r. uleg³a wypadkowi, podczas którego dosz³o do uszkodzenia ciêgien, ¿y³ i miêni przedramienia lewej r¹czki.
Pomimo przeprowadzonych w ci¹gu ostatnich
trzech lat dwóch operacji oraz prowadzonej pomiêdzy

zabiegami intensywnej rehabilitacji i fizykoterapii nie
ma wyników w leczeniu Gabrieli. Konieczna jest operacja w Klinice Rêki w Pary¿u, której koszt wynosi 6500
euro, co przekracza mo¿liwoci rodziców. Dlatego prosimy wszystkich o kierowanie pomocy finansowej na
poni¿sze konto z dopiskiem dla Gabrysi.
Krakowski Bank Spó³dzielczy, Oddzia³ Nowe Brzesko, nr konta 56 8591 0007 0260 0455 1288 0001

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH POLSKICH
Terminarz Spotkañ
Katolickiego Stowarzyszenia Pielêgniarek i Po³o¿nych Polskich
16 luty 05  Stanis³awa Leszczyñska, po³o¿na
z Owiêcimia przedstawi p. dyr. mgr Gabriela Ginalska kawiarenka KSM, ul. Kopernika 9, godz. 19:00.
13-16 marzec 05 - rekolekcje dla pielêgniarek i po³o¿nych w kociele SS Dominikanek, ul. Miko³ajska 21,
godz. 19:00.
19 kwiecieñ 05 - rocznicowe wspomnienie mierci S³.
Bo¿ej, Hanny Chrzanowskiej (bli¿sze informacje w póniejszym terminie).
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20-21-22 maj 05 - rekolekcje S³u¿by Zdrowia na Jasnej Górze(20-21 maj) zakoñczone pielgrzymk¹ S³u¿by Zdrowia na Jasn¹ Górê(22 maj - wyjazd i powrót
autokarem, bli¿sze informacje i zapisy pod telefonem
648-72-14).
15 czerwiec 05 - Pacjenci szpitala Babiñskiego - rocznica rozstrzelania przedstawi p. mgr Stanis³awa Lebica kawiarenka KSM, ul. Kopernika 9, godz. 19:00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Krystyna Pêchalska
prezes KSPiPP

B³ogos³awieni, którzy umieraj¹ w Panu
W dniu 30 grudnia 2004 r. odesz³a do wiecznoci Janina Mieros³awska  nasza droga kole¿anka,
cz³owiek wielkiego serca i niezwyk³ej szlachetnoci.
Urodzona w 1920 r. ju¿ w czasie wojny jako m³oda
asystentka pracuj¹c w poradni laryngologicznej przy
ul. Batorego 3 pomaga³a i wspiera³a wszystkich potrzebuj¹cych pomocy. Zaraz po wojnie rozpoczê³a naukê
w Uniwersyteckiej Szkole Pielêgniarstwa im. Anny Rydlówny w Krakowie. Po jej ukoñczeniu wraz z ekip¹ duñskich specjalistów uczestniczy³a w masowych szczepieniach przeciw grulicy dzieci i m³odzie¿y docieraj¹c do
najodleglejszych zak¹tków województwa krakowskiego.
Przez okres 10 lat wykonywa³a szczepienia u dzieci chroni¹c je w ten sposób przed zachorowaniem.
W okresie powstawania powiatowych poradni przeciwgruliczych aktywnie zajmowa³a siê szkoleniem instruktorek
ds. szczepieñ BCG i dalej prowadzi³a nadzór nad ich prac¹.
Kole¿anka Janina Mieros³awska przez 40 lat pracowa³a na stanowisku wojewódzkiej instruktorki ds. szcze-

pieñ BCG w Krakowie przy ul. Skawiñskiej 8. Wykszta³ci³a tysi¹ce pielêgniarek, po³o¿nych i higienistek w zakresie szczepieñ BCG  ca³y czas d¹¿¹c do poprawy
techniki i interpretacji prób tuberkulinowych Mantoux
i Moro (tej drugiej obecnie nieznanej i niestosowanej).
Kszta³cenie rednich kadr w zakresie w/w. szczepieñ
dla kole¿anki Mieros³awskiej by³o nie tylko obowi¹zkiem
lecz misj¹ .
Ze smutkiem ¿egnamy cenion¹ kole¿ankê,
oddan¹ i lubian¹ instruktorkê.
Zachowamy j¹ w pamiêci jako pielêgniarkê, która
ca³e ¿ycie zawodowe powiêci³a chorobie grulicy i jej
zapobieganiu.
Danuta Dudzik

Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy, ¿e 14. listopada br.
po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³a w wieku 51 lat nasza droga kole¿anka
EL¯BIETA SEMENOWICZ
Ela by³a d³ugoletni¹ zas³u¿on¹ pracownic¹ naszego szpitala, wspania³¹ po³o¿n¹,
lubian¹ zarówno przez personel jak i przez po³o¿nice, którymi siê opiekowa³a i s³u¿y³a rad¹.
Elu- na zawsze pozostaniesz w naszej pamiêci
Pielêgniarki i Po³o¿ne
Szpitala w. Anny w Miechowie

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
kole¿ance
Danucie Adamek
z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹ Pielêgniarki i Po³o¿ne
Szpitala w. Anny w Miechowie

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
pielêgniarce
Janinie Kowal
z powodu mierci
MATKI
sk³adaj¹
kole¿anki z Ma³opolskiego Orodka Medycyny Pracy,
ul. Zygmunta Augusta, Kraków.

Panu Tadeuszowi Wadasowi
wyrazy serdecznego wspó³czucia
z powodu mierci
OJCA
sk³ada
Katolickie Stowarzyszenie Pielêgniarek i Po³o¿nych
Kole¿ance Marcie Ficek
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
MÊ¯A
sk³ada
Zespó³ Opieki Ca³odobowej MULTI SCANMED
Kole¿ance Wies³awie Stêpniewskiej
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci
TECIOWEJ
sk³adaj¹ pielêgniarki
z Zak³adu Opiekuñczo Leczniczego w Krakowie
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Maria Smoroñska
(1906 - 1988)
absolwentka Warszawskiej Szko³y Pielêgniarstwa (1933).
A znalaz³szy jedn¹ per³ê kosztown¹
poszed³ i sprzeda³ co mia³ i naby³ j¹
(Mt. 13.46)
Pielêgniarstwo
To by³a ta cenna per³a,
Ale ona o tym nie wiedzia³a,
Wiêc nie mog³a jej sama nabyæ.
Tym bardziej, nawet gdyby wiedzia³a, nie mia³a za co.
By³ kryzys i bieda trochê poz³aca³a powierzchniê,
A ona sama - có¿ tam mia³a?
Nic. Trochê dobrych chêci.
Dano jej wiêc cenn¹ per³ê darmo. Z wielkiej, ogromnej
³aski. Bez jej wiedzy i wiadomoci.
By³ zakrêt w ¿yciu. B³ogos³awiony.
Rêka pe³na mi³oci - poci¹gnê³a w inn¹ stronê
- chod¿e, g³upie stworzenie Jak Ci, Bo¿e, dziêkowaæ?
- A jednak - mo¿e zap³aci³a.
To zrozumia³a du¿o póniej
I choæ cena per³y by³a wielka - nigdy nie ¿a³owa³a.
Zap³aci³a kochanym cz³owiekiem, ¿yciem we w³asnej rodzinie.
Mo¿e dzieæmi?
Jak¿e wspania³a jest per³a.
Per³a kosztowna.
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