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AKTUALNOŚCI

KAleNDARIuM 
OD 14 gRuDNIA 2016 DO 14 lutegO 2017 ROKu
15.12.2016
Udział Wiceprzewodniczącej MORPiP Barbary 
Słupskiej w Spotkaniu Opłatkowym, w Szpitalu 
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Kra-
kowie.

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Opie-
ki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie 
Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej, udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyj-
nego Ministra Zdrowia, Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Tar-
gu, udział Wiceprzewodniczącej MORPiP Anny 
Polonek.

16.12.2016
Spotkanie Opłatkowe – Szpital Specjalistyczny 
im. J. Dietla w Krakowie, udział Wiceprzewodni-
czącej MORPiP Barbary Słupskiej.

Spotkanie Opłatkowe w Zakładzie Opieki Dłu-
goterminowej w Makowie Podhalańskim, udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz Wiceprzewodniczącej MORPiP Iwony Ma-
linowskiej-Lipień.

Uzdrowisko Rabka S.A. Rabka Zdrój – spotkanie 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz Wiceprzewodniczącej MORPiP Iwony Ma-
linowskiej-Lipień z Prezesem spółki.

Uroczyste spotkanie w Zakładzie Opiekuń-
czo-Leczniczym w Krakowie ul. Wielicka 267, 
poświęcone oddaniu do użytku Pawilonu nr 
4 i inauguracji działalności Dziennego Domu 
Opieki Medycznej. Udział Wiceprzewodniczącej  
MORPiP Anny Polonek.

19.12.2016
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe Pełnomocni-
ków MORPiP. 

Udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa, Wiceprzewodniczących MORPiP Iwony 
Malinowskiej-Lipień i Barbary Słupskiej w spo-
tkaniu Opłatkowo-Noworocznym Wojewody 
Małopolskiego oraz Marszałka Województwa 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Spotkanie Opłatkowe Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa.

20.12.2016
Rada Społeczna Szpitala im. Jana Pawła II w Kra-
kowie, udział Przewodniczącego MORPiP Tade-
usza Wadasa.

Aula Nowodworskiego – spotkanie wigilijne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  Collegium Medi-
cum, udział Wiceprzewodniczącej MORPiP Iwo-
ny Malinowskiej-Lipień.

21.12.2016
Spotkanie Opłatkowe – Szpital Miejski Specja-
listyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, 
udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa.

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa gi-
nekologicznego, udział Przewodniczącego 
MORPiP Tadeusza Wadasa, Wiceprzewod-
niczących MORPiP: Barbary Słupskiej, Iwony  
Malinowskiej-Lipień oraz Sekretarza Stanisława  
Łukasika. 

Spotkanie Opłatkowe Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarstwa Ratunkowego, Barka „Augusta”, 
udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa, Wiceprzewodniczących MORPiP Anny 
Polonek i Iwony Malinowskiej-Lipień. 

22.12.2016
Spotkanie Opłatkowe – Podhalańska Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 
udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa.

04.01.2017
Posiedzenie Komisji Socjalnej.

09.01.2017
Udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa w spotkaniu opłatkowym Rady Miasta 
Krakowa.

10.01.2017
Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.
Posiedzenie Małopolskiej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

12.01.2017 
Tradycyjny opłatek pielęgniarek i położnych 
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w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich 
przy ul. Franciszkańskiej 3. 

18.01.2017
Wykład prof. dr hab. med. Dariusza Adamka, 
kierownika Katedry Patomorfologii CMUJ dla 
pielęgniarek i położnych na temat: „Choroba 
Alzheimera, choroba Parkinsona oraz demen-
cja starcza”, udział Przewodniczącego MORPiP 
Tadeusza Wadasa oraz Wiceprzewodniczącej 
MORPiP Iwony Malinowskiej-Lipień.

19.01.2017
Starostwo Powiatowe w Zakopanem, spotkanie 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz Wiceprzewodniczącej MORPiP Iwony Ma-
linowskiej-Lipień ze Starostą oraz Wicestarostą. 

20.01.2017
Konkursy na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 
i Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego i Noworodków w Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Proszowicach, udział Przewodniczącego 
MORPiP Tadeusza Wadasa oraz Wiceprzewod-
niczącej MORPiP Iwony Malinowskiej-Lipień.

21.01.2017
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, msza 
dziękczynna za posługę kard. Stanisława Dziwi-
sza, który po ponad 11 latach zakończył kiero-
wanie archidiecezją krakowską. W uroczystości 
uczestniczył Przewodniczący MORPiP Tadeusz 
Wadas oraz Wiceprzewodnicząca MORPiP Bar-
bara Słupska wraz z członkami pocztu sztanda-
rowego MOIPiP oraz przedstawicielami mało-
polskich pielęgniarek i położnych.

23.01.2017
Gratulacje w imieniu Małopolskiej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych dla Pani Józe-
fy Szczurek-Żelazko z okazji objęcia przez nią 
funkcji Wiceministra Zdrowia, Przewodniczący 
MORPiP Tadeusz Wadas.

24.01.2017
Udział Sekretarza MORPiP Stanisława Łukasika 
w uroczystościach pogrzebowych ks. Mieczy-
sława Malińskiego, długoletniego współpra-
cownika MOIPiP.

26.01.2017 
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Kon-
wentu Podhalańskiej Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, udział Wi-
ceprzewodniczącej MORPiP Anny Polonek.

27.01.2017 
Spotkanie noworoczne połączone ze szkole-
niem prof. dr hab. Doroty Karkowskiej „Błąd 
medyczny. Odpowiedzialność pracownicza i cy-
wilna pielęgniarki i położnej”. Szkolenie adre-
sowane było do dyrektorów ds. pielęgniarstwa, 
pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddzia-
łowych, koordynujących oraz pełnomocników 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.   

28.01.2017
Ingres abp. Marka Jędraszewskiego. Udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz czynny udział małopolskich pielęgniarek 
i położnych zajmujących się zabezpieczeniem 
medycznym Ingresu.

29.01.2017
Msza Św. chorych, niepełnosprawnych i star-
szych wiekiem połączona z tradycyjną Adorację 
przy Żłóbku w Katowicach-Panewnikach orga-
nizowana przez Apostolstwo Chorych, udział 
Przewodniczącego MORPiP Tadeusza Wadasa 
oraz Wiceprzewodniczącej MORPiP Iwony Ma-
linowskiej-Lipień.

30.01.2017
Spotkanie Zespołu Redakcyjnego Wydawnic-
twa MOIPiP im. Hanny Chrzanowskiej.

31.01.2017
Udział Przewodniczącego MORPiP Tadeusza 
Wadasa, Wiceprzewodniczących MORPiP: 
Barbary Słupskiej, Iwony Malinowskiej-Lipień 
w pracach komisji konkursowych na stanowiska 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, 
Oddziału Noworodkowego, Oddziałowej Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

01.02.2017
Posiedzenie Komisji Socjalnej.

14.02.2017
Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego.

Posiedzenie Małopolskiej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.
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BłąD MeDyCZNy. ODPOWIeDZIAlNOść 
PRACOWNICZA I CyWIlNA PIelęgNIARKI 
I POłOżNej
► Barbara Słupska

Dnia 27.01.2017 r. w Krakowskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się 
szkolenie dla dyrektorów ds. pielęgniarstwa, 
pielęgniarek naczelnych, przełożonych, od-
działowych, koordynujących oraz pełnomoc-
ników Małopolskiej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych. Tematem szkolenia był: 
,,Błąd medyczny. Odpowiedzialność pracow-
nicza i cywilna pielęgniarki i położnej”. Organi-
zatorami szkolenia byli Małopolska Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Krakowski 
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Wzię-
ło w nim udział 260 osób. Do poprowadzenia 
szkolenia i przybliżenia tematyki zaproszono 
prof. dr hab. Dorotę Karkowską – eksperta 
w dziedzinie praw pacjenta, członka Rady In-
stytutu Praw Pacjenta oraz Prezes Fundacji Ius 
Medicinae, powołaną w skład Rady Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. W latach 2012-2015 
członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych woj. mazowiec-
kiego.

Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się , czym jest błąd 
medyczny, jakie są jego rodzaje, w jaki sposób możemy 
dochodzić roszczeń. Błędy w sztuce medycznej były i są 
poważnym problemem, mimo wysokich kwalifikacji 
kadry medycznej wciąż są popełniane. Błąd medyczny 
bywa utożsamiany z działaniem niepożądanym. Wy-
różniamy kilka rodzajów błędów medycznych: błąd 
diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, organizacyj-
ny, informacyjny i opiniodawczy.

W praktyce pielęgniarskiej najczęstszymi przyczy-
nami powstawania błędów medycznych są: niepra-
widłowe odczytanie zlecenia lekarskiego, zła droga 
podania leku, nieprawidłowe obliczenie dawki leku, 
podanie leku przeterminowanego, nieprzestrzeganie 
zasad aseptyki, pomylenie godzin podania leku, nie-
prawidłowa technika podania leku, zła identyfikacja 
pacjenta, podanie leku bez zlecenia lekarskiego. Inną 
ważną przyczyną błędów jest zmianowy system pracy, 

nietypowe godziny wykonywania obowiązków zawo-
dowych, które zwiększają ryzyko popełnienia błędu. 
To także obciążenie wieloma obowiązkami, rutyna, 
pośpiech oraz brak kwalifikacji. W szpitalach to pie-
lęgniarka, a nie lekarz mają najbliższy i praktycznie 
nieustanny kontakt z chorym. Skrupulatna obserwacja 
pielęgniarska ma na celu wychwycenie wszelkich obja-
wów, które mogą zwiastować powikłania. Jednak bra-
ki w personelu sprawiają, że pielęgniarska opieka jest 
minimalizowana do czynności wykonawczych, w ob-
serwacji umykają ważne informacje istotne dla oceny 
stanu zdrowia pacjenta, co ma przełożenie na wyniki 
terapeutyczne. Jest zdecydowanie za mało pielęgniarek, 
a to sprawia, że działają szybko, pobieżnie, brakuje im 
czasu na kontakt z pacjentem. Ponadto istotna jest po-
stawa pielęgniarki i położnej – niegrzeczne, aroganckie  
zachowanie może także stać się podstawą do roszczeń 
ze strony pacjenta. Istnieję dowody na bezpośrednią 
zależność pomiędzy jakością opieki pielęgniarskiej 
i częstością błędów, a realizacją optymalnej obsady pie-
lęgniarskich stanowisk pracy i  czasem poświęcanym 
na opiekę nad indywidualnym pacjentem.

Błędy i zaniedbania medyczne związane ze sposobem 
prowadzenia porodu są jednym z najczęstszych źródeł 
roszczeń pacjentów względem szpitali. Tego rodzaju 
błędy niosą za sobą poważne i często nieodwracalne 
konsekwencje zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Do 
najczęstszych błędów medycznych należą: niewyko-
nanie cięcia cesarskiego mimo wskazań medycznych, 
jego opóźnianie, brak należytego monitoringu stanu 
zdrowia dziecka i matki przed i w trakcie porodu.

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność 
cywilną na takich samych zasadach jak lekarze. Pie-
lęgniarki, położne same odpowiadają za swoją dzia-
łalność zawodową, nie są personelem pomocniczym, 
ani personelem średnim. Szpital ponosi odpowiedzial-
ność odszkodowawczą za błędy osób, które są w nim 
zatrudnione. Jest zobowiązany do naprawienia szkody 
wyrządzonej przez lekarzy, pielęgniarki czy położne. 
Odpowiedzialność cywilna szpitala, to odpowiedzial-
ność majątkowa. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji 

AKTUALNOŚCI
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SPOtKANIe OPłAtKOWe 
► Anna Polonek

12 stycznia 2017 roku w Kurii Archidiecezji 
Krakowskiej przy ulicy Franciszkańskiej po 
raz kolejny spotkały się pielęgniarki i położne                          
z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metro-
politą Krakowskim.

Spotkanie opłatkowe poprzedziła Msza Święta odpra-
wiona w kaplicy, w której modlą się biskupi krakowscy, 
a modlił się w niej między innymi Święty Jan Paweł II.
Druga część spotkania opłatkowego odbyła się w sali, 
w której znajduje się słynne okno przy Franciszkań-

skiej 3, z którego zawsze podczas wizyt w Polsce, papież 
Jan Paweł II przemawiał do wiernych.

Kardynała Stanisława Dziwisza przywitały zebrane 
pielęgniarki i położne śpiewem kolęd. Ze względu na 
szczególny moment w posłudze kapłańskiej księdza 
kardynała, który w styczniu 2017 roku przeszedł na 
emeryturę i ustapił ze stanowiska metropolity krakow-
skiego, uroczystość nosiła też znamiona pożegnania. 
Przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Krakowie oraz Katolickiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich wręczy-
ły ks. Kardynałowi kosz pięknych herbacianych róż. 

Ważną częścią spotkania było symboliczne podzie-
lenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. 
Życzyliśmy sobie wspólnie, aby Nowy Rok skłaniał do 
refleksji nasze umysły, aby pociągał ku nadziei nasze 
pragnienia i rozpalał miłością nasze serca.

Niech magia tegorocznego spotkania obejmie nas 
wszystkich serdecznym wspomnieniem.

Anna Polonek – Wiceprzewodnicząca Małopolskiej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

lub położną następuje rozgraniczenie na odpowie-
dzialność za prawidłowość zlecenia zadania odnoszą-
ca się do lekarza i odpowiedzialność za poprawność 
wykonania zlecenia – należąca do pielęgniarki bądź 
położnej.

Błędy są wpisane w charakter zawodów medycznych, 
dlatego nie powinno się ich ukrywać, trzeba o nich 
mówić, skutecznie je eliminować przez podejmowanie 
odpowiednich działań. Pani Profesor podczas wykła-
du przytaczała ciekawe przykłady błędów pielęgniarek 
i położnych, jednak ze względu na ramy czasowe te-
mat nie został w pełni wyczerpany. Mamy nadzieję, że 
podczas kolejnego spotkania będziemy mogli zadawać 
nurtujące nas pytania i poznać wiele innych przykła-
dów błędów medycznych z praktyki prawniczej Pani 
Profesor.

Barbara Słupska – mgr położnictwa, specjalista 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego, Wice-
przewodnicząca MORPiP, Szpital Uniwersytecki.

popularnego ostatnio zatrudniania lekarzy czy pie-
lęgniarek, położnych na podstawie umowy zlecenia, 
zwanej potocznie kontraktem. W takiej sytuacji od-
powiedzialność za szkody związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie szpital 
i lekarz, pielęgniarka lub położna, których działanie 
doprowadziło do szkody. Jest to tzw. odpowiedzialność  
solidarna.

Odpowiedzialność zawodową pielęgniarek i położ-
nych reguluje ustawa o samorządzie pielęgniarek i  po-
łożnych z dnia 1 lipca 2011 r., która mówi, że członko-
wie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodo-
wej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepi-
sów dotyczących wykonywania zawodu. Stwierdzenie 
czy odpowiedzialność za błąd ponosi lekarz czy pielę-
gniarka zależy od rodzaju czynności wykonywanych 
względem pacjenta. Jeśli są to działania pielęgnacyjne, 
edukacyjne, lecznicze, diagnostyczne i rehabilitacyjne, 
to odpowiedzialność należy wyłącznie do pielęgniarki 
lub położnej. W przypadku czynności zleconych pi-
semnie przez lekarza i wykonanych przez pielęgniarkę 

AKTUALNOŚCI
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NOWOCZeSNe SPOjRZeNIe 
NA PROBleMAtyKę uZAleżNIeŃ
► Agnieszka Kurbiel

 „Bo nie ma rzeczy tak podłych na ziemi,

Aby nie mogły stać się przydatnemi;

Ni tak przydatnych, aby zamiast służyć,

Nie zaszkodziły pod wpływem nadużyć.”

 
William Szekspir, Romeo i Julia ,akt 2

(tłum. Józef Paszkowski) 

Uzależnienia i współczesność
Na przełomie XX i XXI stulecia nastała era uza-
leżnień, której siłą napędową stało się tempo 
życia, ucieczka od stanów emocjonalnych 
trudnych do zaakceptowania, poszukiwanie 
szybkiej przyjemności i nagrody, a także trud-
ność w kontrolowaniu impulsów.

We współczesnej literaturze naukowej ob-
serwuje się tendencje do nazywania wielu 
nałogowych (nawykowych) form aktywności 
człowieka uzależnieniami. Klasyfikuje się je 
na dwie podstawowe grupy, tzw. uzależnie-
nia substancjalne – od środków psychoak-
tywnych: nasennych, pobudzających, eufory-
zujących i halucynogennych i uzależnienia 
niesubstancjalne – behawioralne, czyli od 
jedzenia, pracowania, gier hazardowych, ćwi-
czeń gimnastycznych, opalania się, surfowania 
w Internecie, robienia zakupów, czy uprawia-
nia seksu. Wyłonienie tej drugiej grupy uza-
leżnień stało się przyczyną rozlicznych dysku-
sji i wzbudziło kontrowersje co do zasadno-
ści stosowania pojęcia „uzależnienie” wobec 
takich wzorców zachowania – definiowanych 
dotychczas w kategoriach utraty kontroli nad 
popędem, czy też zaburzeń obsesyjno-kom-
pulsywnych[1].

Uzależnienie diagnozuje się głównie w kon-
tekście takiego sposobu używania substancji 

psychoaktywnych, w którym dominuje utra-
ta kontroli nad ilością spożywanej substancji, 
zmianami tolerancji, koniecznością ciągłego 
zwiększania ich dawki w celu uzyskania pożą-
danego efektu oraz pojawieniem się zespołu 
abstynencyjnego. Objawy te charakteryzują 
zależność psychiczną i fizyczną. Obydwa 
te uzależnienia różnią się od siebie tym, że 
w przypadku uzależnień fizjologicznych 
środek uzależniający wchodzi w cykl metabo-
liczny organizmu, co nie ma miejsca przy uza-
leżnieniach psychicznych. Po odstawieniu 
silnych środków mamy do czynienia z zespo-
łem abstynencyjnym, gdzie oprócz subiek-
tywnego odczuwania silnego głodu występu-
ją, np.: zachwianie równowagi elektrolitycznej 
organizmu, napady padaczkowe, majaczenie, 
etc.[4]. Dodatkowo występują zaburzenia funk-
cjonowania społecznego, zanik indywidual-
nych zainteresowań, poza braniem/piciem, 
„dochodzenie do siebie” po użyciu, czy też 
kontynuowanie używania substancji mimo 
świadomości ich szkodliwego działania. Fak-
tem jest, że uzależnienie jest najbardziej pier-
wotnym stanem istoty ludzkiej, wymykającym 
się sile woli, sprowadzającym człowieka do 
roli bezwolnego więźnia własnych impulsów. 
Jest poważną patologią, ciążącą w drama-
tyczny i gwałtowny sposób na życiu milionów 
uzależnionych i ich rodzin.

Czynniki sprzyjające powstawaniu uzależnień
Badacze nieustannie poszukują czynników, którym 
można by przypisać istotną rolę w powstawaniu uza-
leżnień. Jednym z odkryć są dane dotyczące gene-
tycznego podłoża różnic indywidualnych, szczególnie 
psychobiologicznych podstaw osobowości i tempera-
mentu. Stwierdzono między innymi, że przejawianie 
takich cech jak: impulsywność, agresywność, niska sa-
moocena, niedojrzałość emocjonalna, nieprzywiązy-
wanie wagi do osiągnięć, cenienie niezależności i brak 
poszanowania norm społecznych sprzyja powstawa-
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Tanoreksja – uzależnienie od solarium, niepoha-
mowana chęć bycia opalonym, która niesie ze sobą 
tragiczne następstwa, gdyż szkodliwe promieniowanie 
słoneczne może doprowadzić do zapaleń skóry, utraty 
wzroku, depresji, poparzenia, a nierzadko nowotworu 
skóry. Uzależnienie od korzystania z telefonu komór-
kowego jest stosunkowo nowym uzależnieniem. Ist-
nieje kilka rodzajów uzależnienia od telefonu:

■  uzależnienie od SMSów – uzależnienie od no-
wych modeli telefonów, ludzie przywiązują uwagę 
do stylistyki i ceny aparatu, lubią pokazywać się 
z telefonem coraz lepszym i coraz droższym, czę-
sto zmieniają modele

■  gracze – aparat jako konsola do gry
■  osoby cierpiące na syndrom włączonego telefonu. 
Do terapeutów uzależnień zgłaszają się ludzie, którzy 

mogą wysłać dziennie nawet 700 SMS-ów. Na fono-
holizm – bo tak nazywa się to uzależnienie – cierpią 
głównie młodzi ludzie, którzy nie rozstają się z telefo-
nami komórkowymi już od przedszkola. Im dłuższe 
odstawienie tym silniejszy dyskomfort, zły nastrój lub 
jego zmienność, napady paniki, uzależnienie nastroju 
od ilości otrzymanych SMS-ów, niepohamowana po-
trzeba kontaktów i użycia telefonu. 

Badania wykazały niekorzystny wpływ telefonów 
komórkowych na zdrowie, szczególnie na układ ner-
wowy. Promieniowanie elektromagnetyczne emito-
wane przez telefon powoduje upośledzenie przepływu 
krwi w mózgu, a długotrwałe rozmowy przez telefon 
mogą wpływać na występowanie nowotworów mó-
zgu – glejaków i oponiaków i nowotworów ślinianek. 
Są również doniesienia naukowe o niekorzystnym 
wpływie telefonów komórkowych na struktury oka, 
komórki mięśnia sercowego i cewki nerkowe. Nieco 
kontrowersyjne wydają się być wzmianki o negatyw-
nym wpływie promieniowania na męską płodność 
oraz na układ hormonalny.

Młody mężczyzna XXI wieku cierpi na bigoreksję, 
jego obsesją staje się codzienny pomiar bicepsów, nad-
używa sterydów, środków dopingujących.

Uzależniamy się niemal od wszystkiego:
■  od czytania etykiet
■  od żucia gumy
■  szybkiej jazdy samochodem
■  młodego wyglądu (ageoreksja).
Kupnoholizm – natręctwo kupowania, dotyka oso-

by o małej wierze w siebie, które poprzez nabywanie 
coraz to nowych dóbr, mogą poczuć się lepiej. Zakupy 
stają się sposobem na podniesienie swojego nastroju, 
demonstracją siły, władzy, statusu społecznego. Pro-
blem dotyczy zarówno ludzi zamożnych jak i biednych, 

niu uzależnień. Naukowcy próbują dostarczać coraz to 
nowszych dowodów na istnienie genetycznych czyn-
ników ryzyka czy też roli neuroprzekaźników i me-
chanizmów neuronalnych w powstawaniu uzależnień. 
Inne czynniki biologiczne różnicujące to: wiek, płeć. 
Duże znaczenie w powstawaniu uzależnień odgrywają 
też czynniki społeczne, zwłaszcza środowisko rodzin-
ne. Jak wynika z powyższego- uzależnienia uwarun-
kowane są wieloczynnikowo, co oznacza, że czynniki 
biologiczne, społeczne oraz psychologiczne i duchowe 
wzajemnie się przenikają. 

Współcześnie większą rolę niż w poprzednich latach 
przypisuje się duchowości w procesie formowania 
się uzależnień i wpływowi czynników duchowych na 
przebieg zdrowienia[1,2].

Najbardziej charakterystyczne uzależnienia 
„naszych czasów”
Dotychczas najpowszechniejszymi uzależnieniami 
były alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm. 
One nie zniknęły. Może za wyjątkiem uzależnienia od 
papierosów, przybierają jeszcze na sile lub są modyfi-
kowalne. W większości krajów o podobnym do Polski 
statusie cywilizacyjnym i kulturowym rośnie liczba 
problemów spowodowanych substancjami psychoak-
tywnymi. W USA i Europie Zachodniej zmniejsza się 
liczba uzależnionych od nikotyny, w niektórych pań-
stwach maleje nawet liczba problemów związanych ze 
spożyciem alkoholu. W Polsce większość wskaźników 
używania substancji psychoaktywnych ma tendencję 
wzrostową, pojawiają się nowe niekorzystne zjawiska, 
np. coraz wcześniejszy wiek inicjacji sięgania po te 
substancje, uzależnienia dziewcząt i młodych kobiet. 
Obserwuje się także zmianę rodzajów narkotyków: 
o ile dawniej preferowano substancje „uspokajające”, 
powodujące separację od życia, jak np.: alkohol, leki 
uspokajające, nasenne czy opiaty, o tyle obecnie znacz-
nie częściej preferowane są substancje stymulujące do 
większej sprawności, wysiłku i przeżywania niezwy-
kłych doznań: amfetamina, kokaina, substancje halu-
cynogenne[3].

W ostatnich latach do badań nad uzależnieniami 
u ludzi posłużyła naukowcom czekolada. Zaobserwo-
wano, iż jej spożywanie aktywowało obszary mózgu 
odpowiedzialne za reakcję na pozytywne wzmoc-
nienie, jak ma to miejsce w przypadku uzależnień. 
Czekoholizm jest więc uzależnieniem od słodyczy. 
Powodem są psychostymulujące substancje zawar-
te w ziarnach kakaowca, tzw. metyloksantyny, które 
mogą uzależniać, choć nie zawsze: teobromina, feny-
loetyloamina i kofeina. 
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a dotyka głownie kobiety. Badania pokazują, że kobie-
ty najchętniej i najczęściej kupują ubrania, kosmetyki, 
buty i biżuterię, czyli przedmioty związane z ich wize-
runkiem. Mężczyźni wybierają symbole prestiżu i wła-
dzy, tj. telefony komórkowe, notebooki oraz sprzęt 
sportowy. Z badań wynika również, że uzależnienie od 
zakupów często współistnieje z zaburzeniami nastroju 
i nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Kolejne nowe uzależnienie, to tzw. „czyste uzależ-
nienie” lub „dobrze ubrane uzależnienie”, to uzależ-
nienie od pracy, pracoholizm. Pracoholizm, to stan 
psychiczny charakteryzujący się stałym, wewnętrznym 
przymusem wykonywania pracy, bądź czynności z nią 
związanych, przymusem myślenia o pracy oraz po-
czuciem dyskomfortu, gdy możliwość wykonywania 
pracy jest utrudniona. Pracoholik może oddawać się 
swojemu uzależnieniu w dowolnych okolicznościach. 
„Substancja uzależniająca” jest zawsze pod ręką, nic 
nie kosztuje. Zachowanie oparte na uzależnieniu jest 
wzmacniane przez życzliwą postawę otoczenia. Cier-
piąca na tę chorobę osoba przez długi czas nie sprawia 
wrażenia osoby dotkniętej patologią.

Istnieją również inne uzależnienia, charakterystycz-
ne dla czasów nam współczesnych:

Uzależnienie od Internetu, gier wideo, porno-
grafii. Najczęściej uzależniają się osoby młode, sfru-
strowane, zagubione w realnym świecie, traktujące 
Internet jako bezpieczną i legalną używkę. Netoholizm 
czyli uzależnienie od Internetu, to objaw choroby XXI 
wieku, objawiający się ciągle i niczym nieuzasadnio-
nym pociągiem do korzystania z zasobów Internetu.

Siecioholizm, netoholizm, netopatia, te wszyst-
kie terminy oznaczają uzależnienie, które zaburza nor-
malne funkcjonowanie. Rodzaje tych uzależnień to:

■  przeciążenie informacyjne – ciągłe poszukiwanie 
nowych informacji u wielu źródeł,

■  uzależnienie od komputera – przymus siedzenia 
przed komputerem,

■  uzależnienie od cyberkontaktów – kontakty wir-
tualne stają się ważniejsze niż znajomości realne, 
co doprowadza do ich zerwania i izolacji.

■  uzależnienie od gier sieciowych – przymus ciągłe-
go brania udziału w różnego rodzaju grach, 

■  uzależnienie od cyberseksu – objawia się ciągłym 
szukaniem oraz oglądaniem stron erotycznych, 
braniem udziału w czatach erotycznych.

Skutkiem niekontrolowanego i niewłaściwego użyt-
kowania Internetu może być cyber-przestępczość, 
której dzieci są nie tylko ofiarami, ale też i sprawcami 
(hacking, cracking, groźby karalne, nękanie, oszustwa, 
wyłudzenia, wywiad przestępczy).

Mediaholizm – uzależnienie od środków masowe-
go przekazu. Występuje w dwóch postaciach:

■  jako uzależnienie od przedmiotu, np. odbiornika 
telewizyjnego

■  jako uzależnienie od przekazywanych treści, 
przez telewizję czy prasę.

Erotomania (seksoholizm, hyperseksualizm) 
nazywana przez część środowisk medycznych i psy-
chologicznych uzależnieniem od seksu i miłości. 
W literaturze fachowej spotyka się stwierdzenia, że 
erotomania zaliczana jest do zaburzeń libido i pole-
ga na wzmożeniu popędu seksualnego. Przejawia się 
w niekontrolowanej częstotliwości i różnorodności 
aktywności seksualnej. Inne nazwy używane na okre-
ślenie uzależnienia od seksu, to: hiperfilia, donżu-
anizm. Erotomania u kobiet wg Klasyfikacji ICD-10 
to – nimfomania, u mężczyzn – satyryzm. Uzależ-
nieniu od seksu towarzyszą często inne uzależnienia[2]. 
O niektórych patologiach związanych z odżywianiem 
lub jego odmową mówi się od dłuższego czasu. Najbar-
dziej znane formy tego okrutnego i wyniszczającego 
uzależnienia to anoreksja – jadłowstręt psychicz-
ny, czyli niechęć do pokarmu lub brak łaknienia oraz 
bulimia – żarłoczność psychiczna, a mianowicie 
prowokowanie wymiotów po zjedzeniu dużych ilości 
wysokokalorycznego pożywienia. Bulimia jest zespo-
łem chorobowym, charakteryzującym się powtarzają-
cymi się epizodami obżarstwa z następującym po nich 
dążeniem do szybkiej utraty wagi ciała.

Inne formy zaburzeń odżywiania oparte na mecha-
nizmach uzależnienia:

■  kompulsywne objadanie się
■  zespół nocnego objadania się
■  zespół napadowego objadania się 
■  atypowe zaburzenia jedzenia
■  ortoreksja – obsesja na punkcie zdrowego odży-

wiania
■  wilczy apetyt na słodycze.
Wszystkie zaburzenia odżywiania są zaburzeniami 

psychicznymi wymagającymi tyle samo uwagi. Jeden 
element jest wspólny: wszystkie osoby, które tego do-
świadczają, cierpią, a mimo tego, że objawy mogą być 
różne, psychologiczne i społeczne przyczyny pozostają 
te same.

Uzależnienie emocjonalne, to niezwykle wy-
rafinowane uzależnienie. Miłość dla uzależnionych 
emocjonalnie ma charakter obsesji, zahamowania. 
Wiąże się z unikaniem jakichkolwiek zmian. Często 
w ich związkach brak prawdziwej bliskości. Ponieważ 
rozwój emocjonalny został bardzo wcześnie zaburzo-
ny, „narkomani miłości”, utożsamiają się z ukochaną 
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wręcz przeciwnie – to zapora dla niszczących uzależ-
nień XXI wieku.

Większa wiedza na temat uzależnień może okazać się 
pomocna przede wszystkim w zrozumieniu i dostrze-
żeniu, że bliscy wokół nas potrzebują pomocy i skłonić 
ich, aby poprosili o nią, przełamując jedną z podsta-
wowych barier przy leczeniu wszystkich uzależnień 
– zaprzeczaniu ich istnieniu. Każda, nawet najbardziej 
skomplikowana terapia, zaczyna się od małego kro-
ku, zawsze najtrudniejszego – spojrzenia do własnego 
wnętrza.
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osobą. Związki oparte na strachu i zależności, charak-
terystyczne dla „emocjonalnych narkomanów”, w nie-
unikniony sposób niszczą miłość, poczucie szacunku 
i godność.

Walka z uzależnieniami we współczesnym 
świecie 
Leczeniem uzależnień zajmują się psychiatrzy i psy-
choterapeuci. Istnieją wyspecjalizowane placówki 
zajmujące się osobami uzależnionymi. O informację 
i pomoc należy zwrócić się do psychiatry. Kluczem 
może być rozwijanie zainteresowań, kształtowanie 
charakteru młodych ludzi, uczenia postawy asertyw-
nej, miłości, przyjaźni, umiejętności skorzystania ze 
wsparcia. Ażeby uwolnić się od uzależnień, przez które 
marnujemy sobie życie, trzeba zdać sobie sprawę, jakie 
relacje emocjonalne mają dla nas prawdziwą wartość, 
co w życiu się naprawdę liczy. Bez uznania, że inni liczą 
się w naszym życiu, bez odkrycia, że i my liczymy się 
w czyimś życiu, bez świadomości, że wszyscy jesteśmy 
na tysiące sposobów od siebie uzależnieni, od wielu 
innych osób, staje się to dla nas bardzo trudne. Bez za-
akceptowania tego, że każdy z nas potrzebuje innych 
ludzi i że wszyscy mamy dla siebie jakieś znaczenie i je-
steśmy sobie potrzebni, trudno osiągnąć pełnię dojrza-
łej tożsamości. Zdrowe zależności nie są niczym złym, 
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im. Hanny Chrzanowskiej 

zaprasza 
do zamieszczania reklam

Zainteresowanych prosimy o kontakt 

tel: 12 422-88-54 

lub adres e-mail: biuro@moipip.org.pl

MAŁOPOLSKIE
 PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Koszt reklamy:

■ strona A4 (210x297mm + spad 5mm) – 1000 zł + vat 

■ 1/2 strony A4 (210x145mm + spad 5mm) – 500 zł + vat 

■ 1/4 strony (95x140mm + spad 5mm) – 250zł + vat
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PROBleMy PODCZAS ZNIeCZuleNIA 
u ChORegO Z AStMą OSKRZelOWą
► Jolanta Sułek, Monika Korbel-Pawlas

Streszczenie
Planowe zabiegi operacyjne u chorych z ast-
mą oskrzelową mogą być wykonywane tylko 
po znacznym zmniejszeniu dolegliwości wy-
nikających z astmy. Brak świstów przy oddy-
chaniu i niska eozynofilia oraz brak objawów 
infekcji można traktować jako wskazówkę, że 
aktualnie nie ma zaostrzenia objawów cho-
roby i można wykonać znieczulenie ogólne. 
Głównym czynnikiem ryzyka u chorych na 
astmę jest ostry skurcz oskrzeli, który może 
się przekształcić w groźny dla życia stan ast-
matyczny. Lęk związany z zabiegiem może 
u niektórych chorych wywołać napad astmy. 
Intubacja dotchawicza jest momentem szcze-
gólnie krytycznym. Ciężki skurcz oskrzeli pro-
wadzi do hipoksji, a przy głębokim nasileniu 
także do hyperkapni i mieszanej kwasicy od-
dechowo-metabolicznej.

Powyższe czynniki ryzyka powodują, że 
chorzy z astmą oskrzelową przygotowywa-
ni do planowych zabiegów traktowani są ze 
szczególną ostrożnością. W niniejszym arty-
kule podjęto się próby porównania przebiegu 
okresu operacyjnego i pooperacyjnego osób 
z astmą oskrzelową i osób nie wykazujących 
objawów schorzeń dodatkowych. Grupą ba-
dawczą są pacjenci Kliniki Ortopedyczno-Re-
habilitacyjnej w Zakopanem.

Na podstawie dokonanych porównań moż-
na stwierdzić, że przebieg znieczulenia nie był 
bardziej powikłany u pacjentów astmatycz-
nych niż w grupie osób zdrowych. 

Słowa kluczowe: astma, zabieg operacyjny.

Astma oskrzelowa charakteryzuje się przewlekłym 
stanem zapalnym w obrębie dróg oddechowych, od-
wracalnym skurczem oskrzeli w odpowiedzi na róż-
ne bodźce oraz nadreaktywnością oskrzeli. Typowa 
choroba rozpoczyna się w dzieciństwie. Mniej więcej 
połowa przypadków rozpoczyna się przed 10 rokiem 
życia, a następna 1/3 przypadków pojawia się przed 40 
rokiem życia.

Objawy kliniczne obejmują: napady świszczącego 
oddechu, produktywny lub suchy kaszel, duszność, 
dyskomfort i ściskanie w klatce piersiowej oraz eozy-
nofilię.

Prowadzenie znieczulenia: w ocenie przedopera-
cyjnej należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, 
skuteczność aktualnego leczenia oraz potencjalne za-
potrzebowanie na dodatkowe leki przed zabiegiem. 
Ocenę przedoperacyjną rozpoczyna się od zebrania 
wywiadu w celu ustalenia stopnia ciężkości schorzenia 
i cech charakterystycznych przebiegu choroby u pa-
cjenta. U pacjentów zakwalifikowanych do rozległych 
operacji planowych celowe jest wykonanie badania 
spirometrycznego przed i po inhalacji leku rozszerza-
jącego oskrzela.

Badania gazometryczne są zalecane, jeśli istnieją ja-
kiekolwiek wątpliwości dotyczące wydolności odde-
chowej. Do momentu wprowadzenia do znieczulenia 
należy kontynuować terapię za pomocą leków prze-
ciwzapalnych i rozszerzających oskrzela. 

Indukcja i podtrzymywanie znieczulenia powinny 
być ukierunkowane na hamowanie odruchów z dróg 
oddechowych w celu uniknięcia skurczu oskrzeli 
w odpowiedzi na mechaniczną stymulację dróg odde-
chowych. Preferuje się wprowadzenie do znieczulenia 
za pomocą Propofolu. Po indukcji znieczulenia, płu-
ca wentyluje się mieszaniną oddechową z dodatkiem 
anestetyku wziewnego, aby umożliwić wystarczają-
cą głębokość znieczulenia i przeprowadzić intubację 
dotchawiczą bez spowodowania skurczu oskrzeli. 
Podczas prowadzenia znieczulenia należy wybierać 
leki, które mają ograniczoną zdolność uwalniania hi-
staminy. Jeśli jest to tylko możliwe należy ekstubować 
pacjenta w momencie, gdy głębokość znieczulenia jest 
na tyle wystarczająca, aby stłumić odruchy z nadreak-
tywnych dróg oddechowych. Śródoperacyjny skurcz 
oskrzeli często jest spowodowany innymi czynnikami, 
niż astma, np. mechaniczna przeszkoda w rurce intu-
bacyjnej, zagięcie, wydzielina, nadmierne wypełnienie 
mankietu uszczelniającego w rurce, wysiłek oddecho-
wy pacjenta, zachłyśnięcie.

Badaniem objęto grupę 30. pacjentów operowanych 
z powodu skoliozy w USOR CMUJ w Zakopanem 
w 2013 roku. Dokonano analizy dokumentacji:
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►

Spadki ciśnienia tętniczego występowały u 20% ba-
danych (n = 6). Nie stwierdzono istotnej statystycznie 
różnicy (ϰ2(n = 30, df = 1) = 0,41, p = 0,38 n.s.) pomię-
dzy występowaniem spadków ciśnienia tętniczego 
krwi w trakcie zabiegu, a występowaniem alergii u ba-
danych osób, ryc. 3.

Ryc. 3.  Występowanie spadków ciśnienia tętniczego w trakcie zabiegu 
 w zależności od występowania alergii.

Spadki wahania tętna (w postaci występowania ta-
chykardii) stwierdzono u 37% badanych (n = 11). Nie 
stwierdzono natomiast istotnej statystycznie różnicy 
(ϰ2(n = 30, df = 1) = 0,078, p = 0,78 n.s.) pomiędzy wy-
stępowaniem wahań tętna w trakcie zabiegu (tachykar-
dii), a występowaniem alergii u badanych osób, ryc. 4.

Ryc. 4.  Występowanie spadków ciśnienia tętniczego w trakcie zabiegu 
 w zależności od występowania alergii.

Obniżoną saturację krwi tlenem w czasie trwania 
zabiegu stwierdzono u 40% badanych (n = 12). Nie 
stwierdzono  jednak istotnej statystycznie różnicy 
(ϰ2(n = 30, df = 1) = 0,0056, p = 0,94 n.s.) pomiędzy 
występowaniem desaturacji w trakcie zabiegu, a wystę-
powaniem alergii u badanych osób, ryc. 5.

 

- ankiet badania anestezjologicznego przed zabie-
giem operacyjnym, 

- kart przebiegu znieczulenia ogólnego, 
- oraz kart intensywnego nadzoru po zabiegu ope-

racyjnym.
Po uporządkowaniu i wstępnej analizie zebranych 

materiałów sporządzono arkusz zbiorczy, w którym 
zgromadzono wszystkie uzyskane informacje, a na-
stępnie przeprowadziłyśmy ich analizę ilościową i ja-
kościową. Analizę statystyczną zebranego materiału 
badawczego opracowano wykorzystując komputero-
wy pakiet statystyczny Statistica v. 7.1 firmy StatSoft 
oraz program Microsoft Excel 2010 firmy Microsoft.

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:
Populacja badanych składała się z 30 osób. W grupie 

było 21 kobiet (70%) i 9 mężczyzn (30%). Badane oso-
by były w wieku 5-55 lat, średnia wieku wyniosła 16,2 
± 8,9 lat (mediana 14 lat, min. 5 lat, max. 55 lat).

Nieco ponad połowę badanych osób stanowiły oso-
by ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową (n = 16, 53%), 
pozostałe osoby stanowiły grupę kontrolną (n = 14, 
46%), ryc. 1.

Ryc. 1. Występowanie alergii w grupie badanych osób.

Wśród badanych osób z astmą oskrzelową  najwięk-
szy odsetek stanowiły osoby uczulone na leki (n = 7, 
44%, 23% ogółu) oraz z alergią wziewną (n = 16, 44%, 
23% ogółu). Na kolejnych miejscach pod względem 
częstości występowania była alergia pokarmowa (n = 
4, 25%, 13% ogółu) i alergie niewiadomego pochodze-
nia (n = 2, 12%, 7% ogółu), ryc. 2. (z tego wynika, że 
cała grupa miała objawy alergii).

Ryc. 2.  Rodzaj występujących alergii w grupie badanych osób 
 (procent ogółu badanych).
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Ryc. 5. Występowanie obniżonej saturacji krwi tlenem w trakcie zabiegu w zależ-
ności od występowania alergii.

U niespełna połowy badanych 43% (n = 13) wymagana 
była w czasie trwania zabiegu interwencja z powodu 
niewydolności oddechowej. W dziesięciu przypadkach 
(33% ogółu, 77% interwencji), konieczne było wspo-
maganie oddychania poprzez stosowanie stałego do-
datniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). 
W dwóch przypadkach (7% ogółu, 15% interwencji), 
dodatkowo podany był Propranolol (CPAP + Propra-
nolol). U jednej osoby konieczna była przedłużona in-
tubacja (3% ogółu, 8% interwencji).

Ryc. 6. Rodzaj koniecznych interwencji w trakcie zabiegu operacyjnego.

Obniżoną saturację krwi tlenem po zabiegu ope-
racyjnym stwierdzono u 40% badanych (n = 12). Nie 
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy (ϰ2(n = 30, 
df = 1) = 0,0056, p = 0,94 n.s.) pomiędzy występowa-
niem desaturacji po zabiegu, a występowaniem alergii 
u badanych osób, ryc. 7. 

Liczba epizodów desaturacji po zabiegu opera-
cyjnym wynosiła od jednego do czterech, ryc. 8. Nie 
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy (test U Man-
na-Whitneya Z(n = 30) = -0,71, p = 0,48 n.s.) pomiędzy 
ilością występujących desaturacji po zabiegu, a wystę-
powaniem alergii u badanych osób.

Ryc. 7.  Występowanie obniżonej saturacji krwi tlenem po zabiegu w zależności od 
występowania alergii.

Ryc. 8.  Liczba epizodów obniżonej saturacji krwi tlenem po zabiegu w zależności 
od występowania alergii.

Stwierdzono natomiast istotną statystycznie różnicę 
(ϰ2(n = 30, df = 1) = 12,78, p < 0,001) pomiędzy wystę-
powaniem desaturacji po zabiegu, a występowaniem 
u badanych osób desaturacji w trakcie zabiegu. Sta-
tycznie znamiennie więcej było osób, u których wystę-
powała desaturacja zarówno w trakcie jak i po zabiegu, 
w porównaniu do pozostałych osób.

Wnioski:
1. Nie istnieje zależność statystyczna między współ-

istniejącą astmą i powikłaniami śród- i poopera-
cyjnymi u osób operowanych w trybie planowym 
z powodu skoliozy.

2. Powikłania (spadki saturacji, tachykardia, spad-
ki ciśnienia tętniczego) występowały u opero-
wanych pacjentów niezależnie od schorzenia 
współistniejącego, tzn. astmy. W/w powikłania 
występowały w obu badanych grupach z podob-
nym nasileniem, uznać więc należy, że astma nie 
była czynnikiem, który je wywoływał.

3. W badanej grupie nie występowały osoby, u któ-
rych występowały nasilone objawy astmy. Poza 
tym okres przedoperacyjny był na tyle długi, że 
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możliwe było wyeliminowanie czynników, które 
mogły wywołać niekorzystne objawy oraz przy-
gotować się do znieczulenia i zabiegu zgodnie 
z wytycznymi, które pozwalają na zminimalizo-
wanie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożąda-
nych.

Literatura:
1. Roberta L. Hines, Katherine E. Marschall: Anestezja u pacjenta z choro-

bami współistniejącymi. Elsevier, Wrocław 2011.
2.  Larsen R.: Anestezjologia. Wyd. Elsevier, Wrocław 2008.
3.  Mayzner-Zawadzka E.: Anestezjologia kliniczna z elementami inten-

sywnej terapii i leczenia bólu. Wyd. PZWL, Warszawa 2009.
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W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma 

Koordynator Anna Polonek

INFORMACJA 
ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów 
(przesyłanych w formie elektronicznej), porusza-
jących problemy naszego środowiska bądź też 
prezentujących ciekawe informacje, dotyczące 
praktyki pielęgniarek i położnych.

Informujemy, że każdy nadesłany tekst jest 
dokładnie czytany przez Zespół Redakcyjny i po 
dyskusji zatwierdzany lub też nie zatwierdzany 
do publikacji.

Decyzja o publikacji jest decyzją kolegialną 
Zespołu Redakcyjnego, odpowiadającego za 
merytoryczny poziom wydawnictwa. Autorzy 
tekstów nie będą informowani o niedopuszcze-
niu tekstu do druku.

Ponadto informujemy, że nie odsyłamy nade-
słanych materiałów.

Pismo jest jedynym pismem środowiska pielę-
gniarskiego Małopolskiej Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych – do jego współredago-
wania zachęcamy szczególnie członków Izby.

W imieniu
Zespołu Redakcyjnego pisma 

Koordynator Anna Polonek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
uprzejmie prosi o nadsyłanie streszczeń 

prac magisterskich i licencjackich 
mających zastosowanie 

w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej. 

Jolanta Sułek – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki, USOR CMUJ w Zakopanem, PPWSZ 
w Nowym Targu.

Monika Korbel-Pawlas – mgr pielęgniarstwa, spe-
cjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, USOR 
CMUJ w Zakopanem, PPWSZ w Nowym Targu.
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KSZtAłtOWANIe SIę PRAKtyKI 
PIelęgNIARSKIej I jej ROZWÓj 
NA PRZyKłADZIe SZPItAlA 
uNIWeRSyteCKIegO W KRAKOWIe
► Joanna Kochanowska-Skrzat 

WPROWADZENIE
Znać udokumentowaną historię polskiego 
pielęgniarstwa jest naszą powinnością. Świa-
domość dokonań poprzedniczek powinna 
motywować do działań na rzecz rozwoju na-
szego zawodu. Przeszłość ukształtowała te-
raźniejszość, która stanie się przyszłością i od 
nas zależy czy będzie dobrą czy złą.

Dotychczasowe opracowania dotyczące hi-
storii krakowskiego pielęgniarstwa wymagają 
dalszej analizy i pozyskiwania kolejnych ma-
teriałów, aby dążyć do przedstawienia pełne-
go obrazu działalności instytucji i osób, które 
były znaczące dla jego rozwoju. Aby uzupełnić 
istniejące opracowania podjęta została pró-
ba przedstawienia, od początku do czasów 
współczesnych,  rozwoju praktyki pielęgniar-
skiej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, 
który ma swoją długą i złożoną historię.

POWSTANIE SZPITALA UNIWERSYTECKIE-
GO W KRAKOWIE
Szpital Uniwersytecki, na którego przykładzie opi-
sana została historia rozwoju opieki pielęgniarskiej, 
to wyjątkowy obiekt medyczny w Polsce nie tylko ze 
względu na swoją wielkość, ale także ze względu na ja-
kość zapewnianej opieki medycznej. Jest to największy 
publiczny szpital w Polsce, który świadczy usługi me-
dyczne w wielu specjalnościach.

Szpitale, w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czyli 
jako zakłady publiczne, których celem jest  wyłącznie 
leczenie,  zaczęły kształtować się na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Wcześniej były to miejsca służące jako 
schronienie dla pielgrzymów, bezdomnych, sierot 
i ubogich chorych. Dopiero powstające pierwsze kli-
niki uniwersyteckie w Europie połączyły funkcję lecz-

niczą z dydaktyczną. Wszędzie tam, gdzie powstawały 
szpitale niezbędnym stało się zorganizowanie podsta-
wowej opieki dla znajdujących się w nich osób.

Warto przypomnieć rolę, jaką odegrały w historii 
krakowskiego szpitalnictwa, m.in. Szpital św. Ducha 
i Szpital Sióstr Miłosierdzia.

Pierwszy z nich należał do zakonników zwanych 
Duchakami, których historia sięga wieku XIII. Póź-
niej dołączyły do nich także siostry zakonne nazywane 
Duchaczkami, które pomagały w opiece nad ludźmi 
chorymi i podrzutkami. Dzięki nim rozpowszechniły 
się, znane do dziś „okna życia”, gdzie matki mogły po-
zostawić swoje niechciane dzieci. W roku 1739 kardy-
nał Lipski wprowadził do szpitala regulamin, według 
którego chorzy byli podzieleni ze względu na swój stan 
zdrowia. Po raz pierwszy pojawiły się także wiszące 
nad łóżkami karty chorych, które informowały o roz-
poznaniu choroby oraz wprowadzonym leczeniu. Jed-
nak w 1783 roku zakon został zniesiony, a szpital stra-
cił swoją funkcję i stał się przytułkiem. W późniejszym 
czasie został połączony administracyjnie z ówczesnym 
Szpitalem św. Łazarza. 

Drugi, to budynek przy ulicy św. Jana w Krakowie, 
należący do Szarytek sprowadzonych do Krakowa 
przez biskupa Michała Szembka w 1714 roku. Zgroma-
dzenie Sióstr Miłosierdzia, to stowarzyszenie powstałe 
we Francji 29 listopada 1633 roku z inicjatywy Ludwi-
ki de Marillac le Gras, którego celem było świadczenie 
pomocy biednym według reguł wprowadzonych przez 
Wincentego à Paulo. Młode dziewczyny wstępujące do 
stowarzyszenia zdobywały nie tylko formację ducho-
wą, ale także wiedzę medyczną potrzebną do pielęgno-
wania chorych. 

Szpital Sióstr Miłosierdzia w Krakowie był mały, po-
siadał zaledwie dwanaście łóżek przeznaczonych za-
równo dla dorosłych jak i dla dzieci.

CZęść I 
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Na kliniki wydzielono niewiele miejsca. 
W szpitalu obliczonym na 200 łóżek kliniki po-
siadały zaledwie 24 łóżka: 12 na klinikę chorób 
wewnętrznych, 8 na klinikę chirurgiczną, 4 na 
klinikę położniczą. Do każdej z nich przydzie-
lone były infirmiarki, które do pomocy miały 
posługaczki i posługaczy. Na oddział chorób 
wewnętrznych przyjmowani byli wszyscy cho-
rzy z wyjątkiem obłąkanych, wenerycznych, 
rakowatych i cierpiących na wyrzuty skórne, 
którzy umieszczani byli w szpitalu św. Ducha. 
Kolejnym oddziałem był oddział chirurgiczny, 

gdzie leczono choroby chirurgiczne i choroby oczu. 
Trzecim, oddział położniczy, który posiadał akuszerkę 
egzaminowaną i jedną posługaczkę. 

Połączenie szpitala Sióstr Miłosierdzia z klinikami 
nie przyniosło dobrych rezultatów ze względu na spór 
dotyczący prawa własności, nie było wiadomo czy sio-
stry są na usługach kliniki czy kliniki rezydują w szpi-
talu sióstr. Z tego powodu konieczne było znalezienie 
innego miejsca tak, aby zwierzchnictwo klinik należa-
ło tylko do władz uniwersyteckich. Znalezienie innego 
lokalu nie było jednak zadaniem łatwym i trwało kilka-
naście lat. Na poprawę sytuacji wpłynął zbieg rożnych 
okoliczności, takich jak: wybuch epidemii cholery, któ-
rej źródło znajdowało się w szpitalu, postawa prof. M. J. 
Brodowicza (1790-1885) oraz wspaniałomyślność loży 
masońskiej „Przesąd zwyciężony”, która przekazała 
swój budynek przy ul. Kopernika 7 na cele kliniczne. 
W 1827 roku znalazły w tym budynku swoje miejsce 
wszystkie trzy kliniki. Na początku wydawało się, że 
budynek jest wystarczająco obszerny, aby pomieścić 
wszystkich chorych, ale z czasem zaczęły pojawiać się 
problemy. Największym utrudnieniem były krzyki ro-
dzących położnic i płacz noworodków. Z tego powodu 
w 1836 roku przeniesiono klinikę położniczą z powro-
tem do szpitala św. Łazarza, w którym przetrwała do 
1869 roku. 

Szpital św. Ducha po zniesieniu zakonu stał się przy-
tułkiem. W późniejszym czasie, po upadku Rzeczpo-
spolitej Krakowskiej i wcieleniu Krakowa do Galicji, 
w 1855 roku został połączony ze szpitalem św. Łazarza 
pod wspólnym zarządem.

W latach 60. XIX wieku rozpoczął się proces tworze-
nia Wielkiego Krakowa, który stał się ważnym ośrod-
kiem kulturalnym, naukowym i politycznym dla całej 
pozostającej pod zaborami Polski. Dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego nadszedł okres rozkwitu. Wzrosła licz-
ba jego katedr i zakładów, a największym problemem 
stało się zapewnienie im odpowiedniego zaplecza lo-
kalowego. W początkowym okresie trwania autonomii 

Rys. 1 Szpital Sióstr Miłosierdzia 
źródło: 

https://www.su.krakow.pl/historia-szpitala-uniwersyteckiego-w-krakowie 
(09.06.2016)

Rozrastające się katedry i zakłady krakowskiego uni-
wersytetu potrzebowały nowej bazy lokalowej. Archi-
tekci i współpracujący z nimi lekarze zaczęli przy tym 
zwracać szczególną uwagę, by nauczanie studentów 
medycyny i pielęgniarstwa, prace badawcze, a także 
leczenie chorych mogły odbywać się w jak najlep-
szych warunkach, dlatego rosła ranga szpitalnictwa 
uniwersyteckiego, wzmacniana przez ludzi nauki i ar-
chitektury, przez wspaniałych twórców i fundatorów. 
Oni to, w zależności od aktualnego poziomu wiedzy, 
sytuacji społeczno-politycznej oraz możliwości finan-
sowych, wznosili gmachy krakowskich klinik, które 
z kolei sprzyjały dalszemu rozwojowi nauk medycz-
nych i unowocześnieniu sposobów kształcenia lekarzy 
i pielęgniarek. 

Przełomowym momentem w historii krakowskich 
klinik było przeprowadzenie przez Komisję Edukacji 
Narodowej, reprezentowaną przez ks. Hugona Koł-
łątaja (1750-1812), wielkiej reformy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Reorganizacja uczelni doprowadziła 
do powstania w 1780 roku pierwszej w Polsce kliniki 
uniwersyteckiej, którą umiejscowiono w pojezuickim 
Kolegium św. Barbary przy Małym Rynku w Krako-
wie. Rozpoczęto w niej nauczanie trzech przedmiotów 
klinicznych: interny (chorób wewnętrznych), chirurgii 
i położnictwa. W 1788 roku placówka została przenie-
siona do większych, poklasztornych budynków poło-
żonych przy ulicy Wesołej, gdzie utworzyła Szpital św. 
Łazarza, który dał początek całemu zespołowi klinik 
uniwersyteckich. Od tej pory losy medycyny uniwer-
syteckiej zwiążą się z tą dzielnicą i główną jej ulicą, 
która w początkach XIX wieku przyjmie imię Mikoła-
ja Kopernika, a dzieje szpitala św. Łazarza z jej prawą 
stroną. 

 

►
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główną siedzibą Kliniki Lekarskiej nadal pozostawał 
otoczony starym ogrodem klasycystyczny dworek, 
położony przy ul. Kopernika 7, w którym obok od-
działu wewnętrznego mieścił się również chirurgicz-
ny. W przylegającym do niego niewielkim budynku 
znajdowała się też klinika okulistyczna oraz gabinety 
anatomii i patologii. Klinika położnicza oraz dziecięca, 
która powstała w 1873 roku, umieszczone były jeszcze 
w Szpitalu św. Łazarza, a klinika chorób skórnych i we-
nerycznych funkcjonowała w miejskim Szpitalu św. 
Ducha, ale w 1879 roku została jednak przeniesiona 
do Szpitala św. Łazarza. Po 1866 roku zarząd nad obu 
szpitalami przejął Wydział Krajowy Królestwa Galicji 
i Lodomerii, a w 1874 roku stały się jednolitym zakła-
dem krajowym. 

Większość katedr teoretycznych nadal mieściła się 
w wynajętych pomieszczeniach prywatnych. Nienaj-
lepsza jednak sytuacja lokalowa, bardzo skromne wy-
posażenie poszczególnych zakładów i klinik, a także 
ciągłe trudności finansowe Collegium Medicum nie 
zahamowały rozwoju nauk medycznych. Kształce-
nie praktyczne młodzieży akademickiej odbywało się 
przede wszystkim w Szpitalu św. Łazarza przy ul. Ko-
pernika 19 (od 1788 roku) oraz w Klinice Lekarskiej 
przy ul. Kopernika 7 (od 1827 roku). Nauczanie medy-
cyny klinicznej obejmowało zwłaszcza takie dziedziny, 
jak: choroby wewnętrzne, chirurgia, choroby oczne, 
położnictwo i pediatra oraz choroby skórne.

W latach 70. XIX wieku, dzięki staraniom Wydzia-
łu Krajowego, zarządzającego obu połączonymi szpi-
talami (św. Łazarza i św. Ducha), zapadła w końcu 
decyzja o dalszej ich rozbudowie na terenie dawnego 
przedmieścia Wesoła. Sejm Królestwa Galicji i Lodo-
merii uchwalił powstanie wspólnego dla obu szpitali 
pawilonu administracyjnego, dwóch pawilonów na 
oddziały chorób wewnętrznych oraz jednego pawilo-
nu dla umysłowo chorych. Całość tego założenia miała 
powiększyć istniejącą już na tym obszarze bazę klinicz-
ną Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Budowa nowych klinik planowana była wzdłuż dzi-
siejszej ulicy Kopernika, przez którą od średniowiecza 
przebiegał ważny szlak handlowo-komunikacyjny, 
zwany traktem ruskim. Otaczały go pola, łąki, a z cza-
sem również okazałe ogrody, zespoły klasztorne, liczne 
dwory i rezydencje podmiejskie, które w ciągu wieków 
ukształtowały rekreacyjny charakter Wesołej, dlatego 
stała się ona zielonym sercem Krakowa, miejscem to-
warzyskich spotkań jej mieszkańców. Jednak od lat 70. 
XIX wieku jej tereny były sukcesywnie zagospodaro-
wywane.

W drugiej połowie XIX wieku znacznie powiększo-

no powierzchnię Szpitala św. Łazarza. Rozbudowa do-
szła do skutku dzięki działaniom Alfreda Obalińskiego 
(1843-1898), prymariusza oddziału chirurgicznego. 
W tym czasie trwały również intensywne prace nad 
budową nowego gmachu szpitala. Zaplanowany jesz-
cze za czasów Rzeczpospolitej Krakowskiej nie został 
ukończony z powodu trudności ekonomicznych. Do-
piero 1 stycznia 1879 roku otwarto główny budynek 
zarządu szpitala przy ul. Kopernika 17 i dwa równole-
głe pawilony dla pacjentów z chorobami wewnętrzny-
mi. Zwolnione miejsce w starym szpitalu zostało zajęte 
przez klinikę skórno–wenerologiczną, przeniesioną 
ze szpitala św. Ducha. W tym samym roku również 
chorzy psychicznie zostali umieszczeni w nowym bu-
dynku, który powstał w ogrodach szpitala św. Łazarza. 
Szpital św. Ducha przestał odtąd istnieć, a kilka lat póź-
niej został zburzony. 

Krakowskie kliniki nie ustępowały podobnym, po-
wstającym w tym czasie europejskim obiektom szpital-
nym. Pierwsze nowe budynki dla Szpitala św. Łazarza 
oddano do użytku w 1879 roku. Przy ulicy Kopernika 
17 powstały trzy piętrowe pawilony połączone parte-
rowymi przewiązkami z przeznaczeniem dla admi-
nistracji oraz kobiecego i męskiego oddziału chorób 
wewnętrznych. Zaprojektowano także okazały szpi-
talny ogród. Przedsięwzięcie to wraz z wydatkami na 
zakup gruntu oraz kosztami budowy kanału, lodowni 
i gazowni szpitalnej pochłonęło kwotę około 447 110 
złotych reńskich, pochodzącą w większości z funduszy 
własnych szpitala.

Powstanie nowych pawilonów było wielkim osią-
gnięciem zarówno dla Wydziału Krajowego jak i dla 
krakowskiego Collegium Medicum, którego Katedra 
Chorób Wewnętrznych zyskała dodatkowe zaplecze 
kliniczne przy Szpitalu św. Łazarza.

Na przełomie XIX i XX stulecia nastąpił dalszy roz-
wój bazy lokalowej Kliniki Lekarskiej, która dzięki sta-
raniom jej ówczesnego kierownika, profesora Edwarda 
Korczyńskiego (1844–1905), otrzymała własną siedzi-
bę przy ulicy Kopernika 15. Nowy gmach został wy-
budowany w latach 1897-1900, pomieścił 64 łóżka dla 
chorych oraz dobrze wyposażone pracownie i labora-
toria kliniczne. Teren pod budowę, krakowski uniwer-
sytet, otrzymał w myśl uchwały sejmu z 1888 roku, od 
Szpitala św. Łazarza.

W takim stanie zastaje szpital św. Łazarza I Woj-
na Światowa. W okresie międzywojennym, w latach 
1924-1938, nastąpiła kolejna rozbudowa szpitala. Na 
jego bazie powstają kliniki uniwersyteckie. W 1926 
roku pawilon chorób wewnętrznych IA został prze-
kształcony w I Katedrę Chorób Wewnętrznych, a kli-
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nika przy ul. Kopernika 15 w II Katedrę i Klinikę Cho-
rób Wewnętrznych. Również Oddział Chirurgiczny 
na pewien czas (1929-1933) został nazwany II Katedrą 
Chirurgiczną.

Rys. 2 Klinika Chorób Metabolicznych i Klinika Nefrologii CM UJ, ul. Kopernika 15, 
dawna Klinika Lekarska (Chorób Wewnętrznych) CM UJ

źródło: 
http://su.krakow.pl/o-k-kliniki-chorob-metabolicznych-krakow (07.01.2017)

II Klinika Chirurgiczna została otwarta 7 paździer-
nika 1893 roku. Powszechnie nazywana jest „Czerwo-
ną chirurgią” ze względu na kolor cegły, z jakiej zbudo-
wano budynek przy ulicy Kopernika 21 w Krakowie. 
Jak na ówczesne czasy była obiektem bardzo nowo-
czesnym, posiadała udogodnienia, takie jak: centralne 
ogrzewanie i oświetlenie gazowe. Na parterze były dwie 
sale operacyjne wraz ze sterylizatornią, a na oddziałach 
znajdowało się aż 120 łóżek w czterech przestronnych 
salach. Były także mniejsze sale dla chorych, którzy 
płacili za swój pobyt. Rocznie w Klinice wykonywano 
około 750 operacji.

Na użytek tego opracowania zostanie opisany dalszy 
jej rozwój.

W czasie II Wojny Światowej II Klinika Chirurgii zo-
stała zbombardowana na dwa dni przed zajęciem Kra-
kowa przez Niemców. Wtedy przeniesiono ją do bu-
dynku Kliniki Ginekologii, w którym funkcjonowała 
do maja 1945 roku. Po remoncie wróciła do budynku 
przy ulicy Kopernika 21. Liczyła wówczas 250 łóżek, 
kierownikiem kliniki został prof. Kornel Michejda, 
jego następcą od 1959 roku był prof. Jan Oszacki – chi-
rurg znany w Polsce i na świecie. W Polsce był jednym 
z pierwszych lekarzy, którzy w przypadku wrzodu 
dwunastnicy, rozległą resekcję żołądka zastępowali 
oszczędnymi operacjami. Na świecie zasłynął wyko-

nywaniem wagotonii i plastyki odźwiernika w prze-
dziurawieniu wrzodu dwunastnicy. W XXI wieku w II 
Klinice Chirurgii miało miejsce szereg restrukturyzacji 
prowadzących do usprawnienia pracy szpitala. W 2000 
roku powstały trzy ściśle zintegrowane kliniki: Chirur-
gii Ogólnej i Naczyniowej, Chirurgii Endoskopowej 
oraz Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarzą-
dowych. Jedenaście lat później scalono dwie pierwsze 
kliniki w jedną. Klinika Medycyny Ratunkowej i Ob-
rażeń Wielonarządowych pozostała bez zmian. Kie-
rownikiem Katedry został prof. Kazimierz Rembiasz.

Obecnie w budynku tym znajduje się Oddział Kli-
niczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz 
Nowotworów Tkanek Miękkich kierowany przez prof. 
Andrzeja Budzyńskiego i Oddział Kliniczny Ortopedii 
i Rehabilitacji kierowany przez dr med. Artura Gądka.

Rys. 3 II Katedra Chirurgii CM UJ („Czerwona Chirurgia”)
źródło: 

http://www.czerwonachirurgia.pl/historia.html (07.01.2017

Współcześnie II Klinika Chirurgii, to najnowocze-
śniejszy ośrodek w kraju, a zabiegi w nim przepro-
wadzane są najbardziej zaawansowanymi metodami 
leczenia. Diagnozuje się tu i leczy schorzenia przewo-
du pokarmowego technikami endoskopii wewnątrz 
przewodowej oraz jam ciała (laparoskopii). Operacje 
przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego wyko-
nywane są zarówno w przypadku chorób łagodnych, 
jak i ze wskazań onkologicznych. Wykonuje się także 
operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej, wy-
korzystując techniki laparoskopowe podczas zabiegów 
usunięcia łagodnych i złośliwych guzów nadnerczy, 
trzustki, tarczycy i przytarczyc. Wśród innych wysoce 
specjalistycznych operacji jamy brzusznej warto wy- ►
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PIelęgNIARKI O uMIeRANIu I śMIeRCI
► Janusz Mariański

Ważnym elementem postawy wobec życia 
jest stosunek do własnej śmierci i śmierci in-
nych ludzi. Postawa wobec sensu życia i po-
stawa wobec śmierci nie są oddzielone od 
siebie, wręcz przeciwnie – są ze sobą wielo-
rako powiązane jako podstawowe kategorie 
egzystencjalne. Myślenie o śmierci i myśle-
nie o sensie życia są ze sobą skorelowane. 
Niekiedy podkreśla się, że osoby wyrażające 
wątpliwości co do życia po śmierci lub zdecy-
dowanie kwestionujące życie pozagrobowe, 
bardziej skłaniają się ku postawom zwątpienia 
w sens życia i śmierci. Współcześnie jesteśmy 
świadkami oddramatyzowania doświadcze-
nia śmierci, pogłębia się proces sekularyza-
cji świadomości umierania i śmierci. Zmienia 
się sfera obyczajowa związana ze śmiercią. 
W społeczeństwach współczesnych traktuje 
się śmierć jako swoiste tabu. Mówi się o prze-
pędzeniu śmierci ze społeczeństwa. Umiera-
nie i śmierć, które do pewnego stopnia zni-
ka z życia publicznego, często jest tematem 
zakazanym w naszym społeczeństwie. Staje 

się problemem prywatnym, emigruje z życia 
społecznego. ,,Nie rozumiemy sensu życia, 
póki z całą jasnością nie uświadomimy sobie, 
że jego kresem i celem jest śmierć, że śmierć 
jest zjawiskiem wielopostaciowym i względ-
nym. Niektórzy dostrzegają jednak pierwsze 
przejawy rehabilitacji problemu śmierci i two-
rzenie się nowej ars moriendi.

Socjologowie wskazują, że współcześnie dokonują 
się procesy „oddramatyzowania” doświadczeń religij-
nych związanych ze śmiercią. Prowadzą one do spłasz-
czenia nie tylko treści przeżyć, ale i samych możliwo-
ści przeżywania. Pogłębia się sekularyzacja śmierci 
zarówno w mentalności, jak i sferze obyczajowej. 
Instynktowny strach przed śmiercią nie jest w takiej 
mierze jak dawniej czynnikiem religiotwórczym. Nie 
zawsze tzw. ostatnia godzina życia jest interpretowana 
w kategoriach religijnych. W ujęciach pozytywistycz-
no-agnostycznych określa się śmierć jako zjawisko 
czysto biologiczne. Ponieważ jednak religijna inter-
pretacja śmierci jest głęboko zakorzeniona w kulturze 
europejskiej, stąd nawet ludzie niewierzący w swoim 

mienić laparoskopowe zabiegi wycięcia śledziony czy 
zaotrzewnowych węzłów chłonnych, wykonywane 
u chorych z rozmaitymi schorzeniami hematologicz-
nymi, w tym chłoniakami.   

Opracowano na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierun-
kiem dr n. med. Grażyny Dębskiej w Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, 
kierunek Pielęgniarstwo.
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►

Problem postaw pielęgniarek wobec umierania 
i  śmierci został podjęty w pracy doktorskiej Tadeusza 
Wadasa. Autor prawidłowo sformułował problem 
pracy, postawił sześć problemów szczegółowych do-
tyczących takich kwestii, jak: związek cech demogra-
ficznych i społecznych oraz postaw pielęgniarek wo-
bec umierania i śmierci, związek empatii, poziomu 
satysfakcji z życia i religii z postawami tanatycznymi 
oraz stosunek pielęgniarek do Testamentu Życia. Jako 
zmienne niezależne wybrał: płeć, wiek, staż pracy, 
miejsce zamieszkania i rodzaj wykształcenia pielę-
gniarek. Całość rozważań zamyka się w trzech roz-
działach. 

Program badawczy jest interesujący. Prawidłowo 
dokonano konceptualizacji badań, zoperacjonalizo-
wano podstawowe pojęcia, przygotowano narzędzia 
badawcze własne (ankieta dotycząca postaw pielęgnia-
rek wobec umierania i śmierci) oraz przejęte od innych 
badaczy (kwestionariusz rozumienia empatycznego 
innych ludzi – autorstwa Andrzeja Węglińskiego, ska-
lę satysfakcji z życia SWLS – autorstwa E. Dienera). 
Wybór ankiet i testów wydaje się poprawny. 

Dla rozwiązania postawionego problemu i znalezie-
nia odpowiedzi na postawione szczegółowe pytania 
Autor przeprowadził obszerne badania empiryczne. 
Zostało objętych nimi 1000 pielęgniarek i pielęgnia-
rzy z kilku szpitalnych oddziałów internistycznych, 
intensywnej terapii, chirurgicznych i opiekuńczo-
leczniczych (podmioty lecznicze państwowe i prywat-
ne). Do dalszych analiz statystyczno-korelacyjnych 
zakwalifikowano 518 prawidłowo wypełnionych  
ankiet. 

Autor skupił się przede wszystkim na analizach sta-
tystycznych, mniejszą uwagę skoncentrował na inter-
pretacjach i wyjaśnieniach uzyskanych konstatacji. 
Stąd praca doktorska jest bardziej wartościowa w war-
stwie diagnostyczno-interpretacyjnej niż wyjaśniają-
cej. Zostały potwierdzone lub sfalsyfikowane główne 
hipotezy dotyczące związków cech demograficznych 
i społecznych z postawami wobec umierania i śmier-
ci, związku empatii z tymi postawami, związku zado-
wolenia z własnego życia z postawami tanatycznymi. 
Ważne są także konstatacje dotyczące stosunku pielę-
gniarek do Testamentu Życia. Dla socjologa religii in-
teresujące są te fragmenty rozprawy doktorskiej, które 
dotyczą korelacji religijności (wiara religijna i praktyki 
religijne) z postawami tanatycznymi pielęgniarek. 

Przeprowadzone analizy korelacyjne potwierdziły 
związek religijności i postaw wobec śmierci w świa-
domości pielęgniarek. Religia tworzy silne uniwer-
sum symboliczne, ukazując wizję człowieka, który nie 

ustosunkowaniu się do faktu śmierci, nie są w stanie 
całkowicie ignorować nawarstwionych wokół tego 
faktu tradycji, wierzeń, obyczajów i zwyczajów.

W kulturze europejskiej mamy do czynienia z pro-
cesami desakralizacji doświadczenia śmierci oraz ne-
gacji wartości śmierci, a przynajmniej z usuwaniem 
problematyki śmierci z indywidualnej i zbiorowej 
świadomości („zakazany obiekt”). Ucieczka od pro-
blemów związanych ze śmiercią, odrzucanie myśli 
o niej, wypychanie jej z kręgu ludzkich zainteresowań, 
zmniejszanie lęków przed cierpieniami fizycznymi, te 
i inne fakty prowadzą stopniowo do tabuizacji śmier-
ci. Odsuwa się na bok świadomość fundamentalnych 
zagadnień ludzkiego istnienia i troskę o ich rozwiąza-
nie. Dehumanizacja umierania i śmierci w społeczeń-
stwie nastawionym na sukces i karierę oznacza, że tzw. 
rzeczy ostateczne nie stanowią już punktów orienta-
cyjnych dla życia, nie są częścią integralną procesu 
uczenia się. Ciężko chorzy i umierający są traktowani 
jako „przegrani”, umieszcza się ich w szpitalach i kli-
nikach, w których techniczna aparatura zastępuje nie-
jednokrotnie ludzkie kontakty i opiekę. Współczesne 
postępy w zakresie technik medycznych i organizacja 
opieki lekarskiej wobec osób umierających wydłużyły 
czas trwania ostatnich chwil życia człowieka (tzw. wy-
dłużone umieranie). 

W szerokim tego słowa znaczeniu umieranie jest 
procesem bardzo długim i zaczyna się wraz z wyco-
fywaniem się człowieka z różnych zakresów jego dzia-
łalności. W języku potocznym umieraniem nazywa 
się dopiero agonię w wymiarze biologicznym. We 
współczesnych społeczeństwach śmierć jest powiąza-
na z wielkim zakresem spraw i zjawisk społecznych, 
prawnych, gospodarczych, obyczajowych, religijnych 
itp. Śmierć, a zwłaszcza umieranie, stwarza wiele pro-
blemów osobistych i społecznych zarówno dla umie-
rającego, jak i dla jego bliskich. Powołuje ona do ży-
cia – przynajmniej pośrednio – wiele instytucji i grup 
wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu problemów 
wszelkiego rodzaju z nią związanych, instytucji ko-
ścielnych, prawnych, technicznych itp. Śmierć nie jest 
tylko zjawiskiem biologicznym, ale jest ściśle związana 
z dyskursem socjokulturowym, z różnymi praktykami 
religijnymi i obyczajowymi, z różnymi modelami wy-
jaśniania i interpretowania życia. Reakcje emocjonal-
ne na zjawisko śmierci są zróżnicowane w rozmaitych 
sytuacjach życiowych, w sytuacjach zwykłych i ekstre-
malnych. Kształtują się inaczej u tych, dla których per-
spektywa śmierci wydaje się jeszcze odległa i u tych, 
którzy często przeżywają umieranie swoich bliskich 
lub oczekują na śmierć własną.
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cały i bez reszty jest zamknięty w swojej doczesności 
i w niej umieszcza swoje oczekiwania i nadzieje lecz 
wychyla się hic et nunc ku życiu wiecznemu. Religia 
z punktu widzenia socjologicznego jest częścią kultu-
ry i przez odniesienie do Absolutu umieszcza ludzką 
śmierć w ramach nowego ładu. W takim odniesie-
niu śmierć ukazuje się jako wartość. Religia włącza 
człowieka poprzez relacje podmiotowe z Absolutem 
w nowy świat, stwarza szanse uzyskania równowagi 
psychicznej w trudnych momentach niepokoju eg-
zystencjalnego związanego ze śmiercią własną lub 
osób bliskich. Śmierć jest wydarzeniem, któremu 
wiele osób przyznaje znaczenie religijne. Wyższa re-
ligijność może nie prowadzić do bardziej wzmożonej 
świadomości śmierci lecz otwiera wobec przeżywanej 
bliskości śmierci wzmocnioną interpretację senso-
twórczą śmierci. Wiara religijna przeżywana głęboko 
i w sposób osobowy wprowadza nas w świat, w któ-
rym cierpienie i śmierć zyskują niespodziewany sens 
i znaczenie. 

Człowiek znajduje się niejednokrotnie z rozmaitych 
powodów w sytuacjach wywołujących głębokie i nie-
chciane cierpienie związane z chorobą, samotnością, 
rezygnacją, śmiercią. Problem cierpienia ponad mia-
rę, jest i będzie dla każdego człowieka pytaniem roz-
strzygającym o życiu i jego jakości. Wchodząc w sytu-
acje naznaczone cierpieniem, człowiek traci niejedno-
krotnie sens swojego życia. Jeżeli natomiast cierpienie 
i śmierć ma sens, to i całe życie nabiera szczególnego 
sensu. Wydaje się, że problematyka cierpienia mogła-
by znaleźć się w polu badawczym dotyczącym postaw 
tanatycznych, chociaż – być może – nadmiernie roz-
szerzyłoby to spektrum spraw poddawanych diagno-
zie empirycznej.

Recenzowana rozprawa doktorska sytuuje się na 
pograniczu kilku dyscyplin naukowych, m.in. tana-
tosocjologii i tanatopsychologii, przede wszystkim zaś 
sytuuje się w ramach nauk o zdrowiu i chorobie. Dla 
socjologa śmierć staje się przedmiotem zaintereso-
wań dopiero wtedy, gdy ludzie wobec tego wydarze-
nia jakoś zachowują się, czyli odnoszą uczucia, myśli 
i działania do swojej lub cudzej śmierci. Rozważania 
socjologiczne nie dotyczą głębszej, bardziej ukrytej 
warstwy przeżyć jednostek w jakieś grupie społecznej 
lecz koncentrują się na rzeczywistych przeżyciach i za-
chowaniach człowieka, o ile mają one odniesienia do 
kontekstu społeczno-kulturowego (tanatosocjologia). 
Socjolog zajmuje się także podstawowymi problema-
mi społecznymi ludzi umierających i ich otoczenia. 
W ostatnich dwóch dekadach zainteresowanie socjo-
logii umieraniem, śmiercią i żałobą znacznie wzro-

sło. Przedtem tematyka śmierci sytuowała się poza 
głównym obszarem zainteresowań socjologii. Na 
przykład w 2005 roku utworzono na Wydziale Nauk 
Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Bath (An-
glia) Ośrodek Badań nad Śmiercią i Społeczeństwem. 
Niezwykle dynamicznie rośnie literatura socjologicz-
na dotycząca kwestii tanatycznych. Rozwija się socjo-
logia umierania, śmierci i żałoby czy tanatosocjologia. 
Praca doktorska mgra Tadeusza Wadasa wnosi ważny 
wkład w rozwój polskiej tanatologii. Warto byłoby 
zrealizować podobne badania w innych środowiskach 
społecznych. 

Mgr Tadeusz Wadas wybrał określoną rzeczywi-
stość społeczno-moralną jako przedmiot swoich ba-
dań, dobrze sformułował pytania badawcze i impli-
cite hipotezy, porusza się konsekwentnie w ramach 
przyjętych przez siebie założeń teoretycznych i szcze-
gółowych dyrektyw metodologicznych. W ramach 
dość obszernego materiału empirycznego wydobył to 
wszystko, co jest istotne dla naświetlenia i rozwiąza-
nia postawionego problemu badawczego. Na tle ciągle 
jeszcze niedostatecznego dorobku polskich badań nad 
problematyką transformacji mentalnej po 1989 roku 
recenzowana rozprawa doktorska ukazuje bardzo do-
brze stan, a częściowo i dynamikę postaw pielęgniarek 
polskich w bardzo subtelnej dziedzinie, jaką są posta-
wy wobec umierania i śmierci. 

Opiniowana praca jest dobrą monografią pro-
blemową, pośrednio zachęcającą do dalszych 
badań empirycznych nad fenomenem z zakresu 
tanatologii w różnych środowiskach społecz-
nych, np. wśród młodzieży polskiej. 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Tadeusza Wadasa 
pt. „Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmier-
ci” (Lublin 2016), przygotowana na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Janusz Mariański – socjolog specjalizujący się w so-
cjologii moralności i socjologii religii, profesor nauk 
humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
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„W obfitości słów na pewno 
nie obejdzie się bez występku,
lecz kto trzyma w ryzach swe wargi, 
postępuje roztropnie. (Przys.10,19)”                     

Ludzie wiele razy powtarzają niestworzone historie na 
temat postaci z życia publicznego, ale i osób ze swoje-
go środowiska pracy czy zamieszkania. Plotkowanie, 
to czcza rozmowa, przekazywanie niesprawdzonych 
pogłosek. W naszej mentalności powtarzanie plotek 
uchodzi za niewielki „grzeszek”. Śmiem twierdzić, że 
problem plotkowania dotyczy każdego z nas. Pewnie 
dlatego tak łatwo się z niego rozgrzeszamy. Niektórzy 
się uśmiechają..., ale to prawda, czyż nie? Czy widziałeś, 
co się stało? I to idzie w świat. Nie jesteśmy wolni od 
powtarzania i komentowania różnych bzdur zwłasz-
cza o ludziach, których nie lubimy. Dla wielu  jest to 
czynność  przyjemna, można powiedzieć, że niektórzy  
wręcz z zamiłowaniem a nawet zawodowo zajmują się 
plotkowaniem. Wiele razy każdy z nas doświadczył na 
sobie plotkowania, dowiadując się często o tym od życz-
liwych osób. Bardzo często treść plotek jest kompletną 
nieprawdą – wyssaną z palca informacją lub opacznym 
komentarzem jakiegoś wydarzenia. Wówczas szczegól-
nie mocno rani osobę obmawianą. „Słowa potwarcy są 
jak łakocie, spływają gładko w głąb ciała. Czym srebrna 
glazura na czaszy, tym gładkie wargi i złe serce. Ten, kto 
nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje 
podstęp; nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, 
gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu” – (Przyp. 
Sal. 26:22-25).  

W teologii moralnej istnieje rozróżnienie między 
plotką, a więc powtarzaniem różnych niesprawdzo-
nych informacji, a obmową (mówienie o kimś złych, ale 
prawdziwych rzeczy) i oszczerstwem (głoszenie kłam-
stwa o bliźnim). Wszystkie te zjawiska stoją w mniejszej 
lub większej sprzeczności z podstawowym dobrem, 
które należy się każdej osobie: jest nią dobre imię, do-
bra sława.  Plotka, obmowa i oszczerstwo są złem mo-

ZAMyśLENIA …..            
O PlOtKOWANIu
► Józef B. Luberda

ralnym w takim stopniu, w jakim niszczą dobrą sławę 
bliźniego.

Jest taki piękny tekst w Księdze Liczb, który  w swojej 
symbolice ukazuje nam ten problem. Otóż Mojżesz stał 
się przedmiotem plotki ze strony najbliższych, swojego 
brata Aarona i siostry Miriam,  a „oberwało mu się” za 
to, że poślubił cudzoziemkę - Kuszytkę. Wydawałoby 
się, że to, kto jest jego żoną, to jego prywatna sprawa. 
Tymczasem Aaron i Miriam, aby poniżyć swojego bra-
ta, któremu wiele skądinąd zawdzięczali, zaczynają mie-
szać się do jego małżeńskiego wyboru. Mówili tak: „czyż 
Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił 
również z nami?” Tak oto Mojżesz stał się przedmiotem 
plotki i dlatego jak czytamy, Bóg niesłychanie gwałtow-
nie zareagował. Zaprosił do Namiotu Spotkania całą 
trójkę, gdzie ostro skarcił Aarona i Miriam, która „stała 
się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się 
zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron 
do Mojżesza: Proszę panie mój, nie karz nas za grzech , 
któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. 
Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód,...Wtedy 
Mojżesz błagał głośno Pana: „O Boże, spraw proszę , by 
znowu stała się zdrowa”( Lb12,10-13). Bóg wysłuchał 
prośby Mojżesza dotyczącej jego starszej siostry, ale nie 
od razu. Musiał jej powiedzieć „Ty głupia kobieto”! i plu-
nąć jej w twarz. Skoro sama chciałaś kogoś okryć hańbą, 
niech będzie pohańbione jej oblicze. Tak przez rytualne 
plunięcie jej w twarz musiała zgodnie z prawem przez 
siedem dni przebywać poza obozem. Miriam na siedem 
dni została wyłączona z obozu. „Lud jednak nie ruszył 
dalej, zanim Miriam nie została przyjęta z powrotem 
(Lb12,15). Lud okazał miłosierdzie Miriam, pewnie tak-
że dlatego, że „sam miał na swoim koncie” słowne ataki 
na Mojżesza i udział w plotkowaniu. Plotka piętnuje, 
czyli wyłącza ze społeczności. Człowiek oplotkowany  
najchętniej gdyby tylko mógł, zamknął by się w czterech 
ścianach i ukrył przed światem. Tak właśnie mieli robić 
trędowaci. Mieli być wyłączeni ze społeczności. Dlatego 
Bóg dotknął Miriam trądem, by zakosztowała losu jaki 
szykowała Mojżeszowi. Ale również, aby zrozumiała, że 
samej sobie zgotowała taki los. Warto uświadomić so- ►
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bie, że hańba, którą chcemy kogoś okryć, często okrywa 
i nasze oblicze. Plotka zatruwa bowiem samego plotku-
jącego – kształtuje w nim negatywną postawę wobec 
drugiego, choć ten (oplotkowany) najczęściej nic złego 
mu nie uczynił. Bardzo często obmawianiem i komen-
towaniem działalności innych zajmują się osoby, które 
same nie udzielają się w ogóle dla społeczności. Najła-
twiej jest krytykować, samemu nic nie robiąc. Taka po-
stawa wywołuje często u osoby oplotkowanej uczucie 
zniechęcenia do dalszego działania na forum publicz-
nym. W ten sposób plotką zanieczyszczamy nasze życie, 
przestajemy wierzyć w wartości, takie jak: szlachetność 
czy możliwość poświęcenia dla dobra wspólnego, prze-
stajemy wierzyć w  bezinteresowność i  skromność.

Tak  mówił na ten temat Ojciec Święty Franciszek 
16 lutego 2014 roku po modlitwie na „Anioł Pański”: 
„Przestań plotkować, a zostaniesz świętym (…) «Sły-
szeliście, że powiedziano: ‘Nie zabijaj’... A ja wam po-
wiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi»  W ten sposób Jezus przypomina nam, że także 
słowa mogą zabić! O tak! Kiedy się mówi, że ktoś ma 
cięty język, cóż to oznacza? Że jego słowa mogą zabić! 
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Dlatego nie wystarczy chronić życia bliźniego, ale rów-
nież nie należy wylewać na niego trucizny gniewu i ob-
rzucać go pomówieniami. Również plotki mogą zabijać, 
bo zabijają dobre imię. Plotkarstwo, to brzydka rzecz! 
Na początku może się nawet wydawać przyjemne, za-
bawne, jak cukierek. Ale na koniec wypełnia serce gory-
czą i zatruwa również nas. Powiem wam prawdę. Jestem 
przekonany, że jeśli każdy z nas zrobi postanowienie 
unikania plotek, na koniec zostanie świętym. To piękna 
droga. A zatem umowa stoi: dość plotek!” 
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KIeDy ZuS ODMAWIA śWIADCZeŃ
► Beata Nowak; radca prawny

Odmowna decyzja ZUS jest problemem, 
z którym bardzo często muszą zmierzyć się 
ubezpieczeni, którzy starają się o przyznanie 
prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. 
Najczęściej odmowy dotyczą prawa do eme-
rytury pomostowej lub prawa do emerytu-
ry za pracę w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze. W tym artykule 
omówione zostanie postępowanie, w takich 
właśnie przypadkach. 

Na początku podkreślić należy, że odmowna decyzja 
ZUS nie jest ostateczna i można się od niej odwołać. 
Trzeba to nawet uczynić, jeśli ZUS odmawia przyzna-
nia świadczenia ze względu na braki w dokumentach 
lub ich nieprawidłową formę, co jest bardzo częstym 

motywem negatywnej decyzji ZUS. Kwestionować 
można zarówno odmowę przyznania świadczenia 
w ogóle, jak i jego wysokość. Złożenie odwołania od 
decyzji ZUS wskazujące jedynie na niezadowolenie 
ubezpieczonego z rozstrzygnięcia organu może się 
jednak okazać niewystarczające. Na odwołującym się 
spoczywa bowiem ciężar wykazania, że świadczenie, 
o które się ubiega, rzeczywiście mu przysługuje. Naj-
częściej w aktach ZUS zalegają już przedłożone przez 
ubezpieczonego dokumenty, które z jakiś powodów 
nie okazały się dostateczne do przyznania świad-
czenia, trzeba zatem wykazać się szerszą inicjatywą  
dowodową. 

W sprawach o przyznanie prawa do emerytury za 
pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze albo emerytury pomostowej, najczęściej 
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pisma („Odwołanie od decyzji ZUS”), informacje doty-
czące zaskarżonej decyzji (znak i datę jej wydania) oraz 
krótkie określenie zarzutów wobec decyzji i kierowa-
nych do sądu wniosków. Jak już wyjaśniono powyżej 
niezwykle istotne jest zgłoszenie w odwołaniu odpo-
wiednich wniosków dowodowych.  Mogą one zaważyć 
na skuteczności wniesionego odwołania.

Najważniejszymi dowodami są dokumenty związane 
z pracą wykonywaną w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze. Należy więc w odwołaniu 
wnosić o dopuszczenie dowodu z dokumentów ta-
kich jak: świadectwo pracy, świadectwo wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, legitymacja ubezpieczeniowa, umowa 
o pracę i wszystkie inne dokumenty, jakimi dysponuje 
ubezpieczony. Należy je w kserokopii dołączyć do od-
wołania, a oryginały przygotować do okazania sądowi 
na rozprawie.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie wyjaśniają w spo-
sób wystarczający spornych okoliczności sprawy lub 
dokumentów tych nie udało się pozyskać, to należy 
w odwołaniu złożyć wniosek dopuszczenie dowodu 
z zeznań świadków i wyjaśnień samego ubezpieczone-
go. Świadkami mogą być osoby, które były zatrudnio-
ne w tym samym zakładzie pracy w podobnym okresie 
czasu, a więc współpracownicy (np. zatrudnieni na 
równorzędnym stanowisku, którym przyznano prawo 
do świadczeń), przełożeni, podwładni. Osoby te muszą 
być w stanie potwierdzić, że ubezpieczony faktycznie 
wykonywał pracę określoną w wykazie prac wykony-
wanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze i że praca ta była świadczona w sposób stały 
i w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobne wyjaśnie-
nia powinien złożyć sam ubezpieczony. Warto złożyć 
także wniosek o zobowiązanie przez sąd zakładu pracy 
lub podmiotu, który jest w posiadaniu dokumentów 
tego zakładu pracy, do przekazania dokumentacji pła-
cowej i osobowej ubezpieczonego.

Odmowna decyzja ZUS nie przesądza o braku 
uprawnienia do świadczenia emerytalnego, jednak 
wykazanie wbrew stanowisku ZUS, że ubezpieczony 
spełnia przesłanki do przyznania mu prawa do świad-
czeń, wymaga od ubezpieczonego szerokiej inicjatywy 
dowodowej. Dobrze skonstruowane odwołanie zawie-
rające solidne argumenty znajdujące potwierdzenie 
w zgłoszonych wnioskach dowodowych, może dać 
efekt w postaci uzyskania prawa do świadczeń. Nale-
ży więc z takiej możliwości skorzystać i odpowiednio 
się do niej przygotować. Tym bardziej, że prawomocny 
wyrok sądu zmieniający decyzję ZUS jest dla organu 
rentowego wiążący.

spotykanym problemem jest wykazanie spełnienia 
przesłanki wykonywania takiej pracy przez co najmniej 
15 lat oraz wykazanie tego, że praca ta była wykonywa-
na w sposób stały i w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Okresy takiej pracy powinny być udokumentowane 
przez zakłady pracy w świadectwach wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze. W praktyce z dokumentami tymi bywają 
ogromne problemy. Po pierwsze część z nich wysta-
wiona jest niezgodnie z przepisami lub zawiera braki 
formalne i choć z ich treści najczęściej wynika fakt 
wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze, jej wymiar i czas trwania, 
to ZUS z samych tylko powodów formalnych często 
dyskwalifikuje te dokumenty nie uznając za udowod-
nione tych okresów. Zarzuty ZUS najczęściej dotyczą 
tego, że: brzmienie wskazanego w świadectwie sta-
nowiska pracy nie odpowiada brzmieniu stanowiska 
z wykazu aktu resortowego, w dokumencie nie wska-
zano odpowiedniego wykazu, pozycji rozporządze-
nia lub pozycji zarządzenia resortowego, bądź też nie 
zaznaczono, że praca wykonywana była stale i w peł-
nym wymiarze czasu. Po drugie część ubezpieczonych 
w ogóle takich świadectw nie otrzymała. Ponieważ do-
kumenty te niejednokrotnie dotyczą wielu lat wstecz, 
bywa, że zakład pracy, w którym świadczona była praca 
wykonywana w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze, już nie istnieje. Uzyskanie więc po 
latach takiego świadectwa lub jego korekta mogą oka-
zać się niemożliwe. Nie przekreśla to jednak szans na 
uzyskanie emerytury.

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznanie 
prawa do emerytury za pracę w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze albo emerytury 
pomostowej wnosi się do sądu okręgowego, właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczo-
nego za pośrednictwem ZUS, który wydał odmowną 
decyzję. Termin do złożenia odwołania wynosi 1 mie-
siąc (a nie 30 dni jak czasem nieprawidłowo pouczają 
organy) i liczy się od dnia doręczenia ubezpieczonemu 
decyzji odmownej. Za datę złożenia odwołania uważa 
się datę złożenia pisma bezpośrednio w placówce ZUS 
lub datę nadania go pocztą listem poleconym. Należy 
zawsze pamiętać o zachowaniu potwierdzenia złożenia 
odwołania lub nadania listu poleconego. Odwołanie 
od decyzji ZUS kierowane jest do sądu, powinno więc 
odpowiadać wymogom pisma procesowego, a więc 
zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 
imię i nazwisko lub nazwę stron (organu rentowego - 
nazwa i adres siedziby i odwołującego - imię i nazwi-
sko, adres zamieszkania i PESEL), oznaczenie rodzaju 
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DZIAł PRAWA WyKONyWANIA ZAWODu
► Maria Maludy

Dział Prawa Wykonywania Zawodu zajmuje 
się udzielaniem informacji, przyjmowaniem 
i wydawaniem dokumentów dotyczących:
■ stwierdzenia prawa wykonywania zawodu,
■ wpisu do Okręgowego rejestru,
■ skreślenia z Okręgowego rejestru,
■ skierowania na przeszkolenie po przerwie 

w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/po-
łożnej,

■ wydawania zaświadczeń o kwalifikacjach do 
wykonywania zawodu w krajach UE,

■ rejestracji praktyk indywidualnych/grupo-
wych (działalność gospodarcza),

■ dokonywania adnotacji w prawie wykony-
wania zawodu (zmiana nazwiska, specjali-
zacja, zaprzestanie wykonywania zawodu),

■ aktualizacji danych w Okręgowym reje-
strze,

■ duplikatów prawa wykonywania zawodu.

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU 
– PYTANIA  I ODPOWIEDZI
1. Czy przynależność do Izby jest obowiązko-
wa?    
Przynależność do samorządu jest obowiązkowa o czym 
mówi art. 2 ust 3 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych.

2. Czy mogę wybrać Izbę, do której chcę nale-
żeć?    
Przynależność do Izby jest ściśle związana z miejscem 
wykonywania zawodu. W razie zgłoszenia zamiaru 
wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch 
lub więcej okręgowych izb, pielęgniarka/położna są 
obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której 
będą członkami.     

3. Zmieniam miejsce zatrudnienia, będzie ono 
na terenie innej Izby, co należy zrobić? 
W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania za-
wodu na obszarze innej okręgowej izby, pielęgniarka/
położna składa wniosek o wykreślenie ich z rejestru 
dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją 
o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chce zo-
stać członkiem.

4. Na jakiś czas planuję podjąć pracę w innym 
zawodzie. Czy powinnam o tym poinformować 
Izbę?      

Pielęgniarka lub położna, która zamierza zaprzestać 
wykonywania zawodu przez czas określony, zgłasza to 
niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek 
i położnych, z podaniem przewidywanego okresu nie-
wykonywania zawodu.

5. Jak uzyskać zaświadczenie o kwalifikacjach 
do wykonywania zawodu w krajach UE? 
Aby uzyskać zaświadczenie stwierdzające, że pielę-
gniarka/ położna posiada kwalifikacje zgodne z wy-
maganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Eu-
ropejskiej jak również zaświadczenie o przebiegu pracy 
zawodowej,  na wniosek osoby zainteresowanej będą-
cej członkiem danej Izby, wydaje je właściwa Okręgo-
wa Rada Pielęgniarek i Położnych. Wyżej wymienione 
zaświadczenia wystawiane są w języku polskim.
W przypadku wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej poza terytorium RP, można złożyć wniosek 
o skreślenie z rejestru wskazując kraj wykonywania 
zawodu.

6. Od kiedy liczy się przerwę w wykonywaniu 
zawodu?   
Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub po-
łożnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wyga-
śnięcia umowy lub stosunku pracy, albo porozumienia 
– w przypadku wykonywania zawodu w ramach wo-
lontariatu oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia 
wykonywania praktyki zawodowej.

7.  Co muszę zrobić, aby powrócić do pracy po 
przerwie w wykonywaniu zawodu?
Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma 
obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę 
pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej 
niż 6 miesięcy przeszkolenie.

8.  Zmieniłam nazwisko. Co w takim przypadku 
należy zrobić?
Należy w tym celu niezwłocznie zgłosić się z orygi-
nałem prawa wykonywania zawodu i odpisem skró-
conym aktu małżeństwa, celem dokonania adnotacji 
o zmianie nazwiska.

9.  Uzyskałam dyplom specjalisty. Czy o tym 
fakcie poinformować Izbę?
Tak. Adnotacji o uzyskaniu tytułu specjalisty dokonu-
je się w prawie wykonywania zawodu. Należy zgłosić 
się z oryginałem prawa wykonywania zawodu i dyplo-
mem poświadczającym ukończenie specjalizacji. 
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wykonywania zawodu lub PESEL”.
7. Założenie konta na platformie RPWDL  

– www.rpwdl.csioz.gov.pl.
8. Wypełnienie i przesłanie wniosku do MOIPiP.

12. Czy muszę zgłaszać zmiany dotyczące pro-
wadzonej indywidualnej/grupowej praktyki 
pielęgniarki/położnej?
Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawodo-
wą i wpisaną do RPWDL  jest zobowiązana zgłaszać 
organowi prowadzącemu rejestr, wszelkie zmiany da-
nych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich 
powstania. 

13. Co w przypadku, gdy wykreśliłam działal-
ność gospodarczą z rejestru CEIDG?
W przypadku zakończenia prowadzenia działalności 
gospodarczej należy pamiętać również o konieczności 
wykreślenia praktyki z Rejestru Podmiotów Wykonu-
jących Działalność Leczniczą. W tym celu poprzez sys-
tem teleinformatyczny Rejestru Podmiotów Wykonu-
jących Działalność Leczniczą należy przesłać wniosek 
o wykreślenie. 

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją reje-
stracji praktyki w RPWDL są dostępne na stro-
nie internetowej Małopolskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, w zakład-
ce „praktyki – działalność gospodarcza”. 
W A Ż N E
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych przypomina o obowiązku aktualizacji 
danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek 
i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wyko-
nujących Działalność Leczniczą.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz art. 46 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna 
zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie da-
nych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od 
daty ich powstania.
 W szczególności aktualizacji podlegają infor-
macje dotyczące:

■ zmiany nazwiska,
■ ukończenia kursów i specjalizacji,
■ ukończenia studiów wyższych,
■ miejsca zamieszkania,
■ rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
■ zmiany miejsca pracy,
■ utraty dokumentu uprawniającego do wy-

konywania zawodu.

Maria Maludy – Inspektor ds. Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych 

10. Zagubiłam prawo wykonywania zawodu. Jak 
mogę uzyskać duplikat?
W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu (zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumen-
tu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bez-
zwłocznego zawiadomienia okręgowej rady o tym fak-
cie. Na podstawie złożonego wniosku wydaje się dupli-
kat zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostęp-
ne na stronie internetowej Małopolskiej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krako-
wie w zakładce „prawo wykonywania zawodu”.
11. Zamierzam wykonywać zawód w ramach 
działalności gospodarczej. Co należy w takim 
przypadku zrobić?
Pielęgniarka/położna zamierzająca wykonywać zawód 
w formie indywidualnej lub grupowej praktyki składa, 
poprzez system teleinformatyczny Rejestru Pod-
miotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 
wniosek do właściwej ze względu na miejsce wykony-
wania działalności okręgowej izby.

Schemat postępowania dla osób zakładających 
działalność gospodarczą po raz pierwszy:

1. Założenie konta na platformie ePUAP i złoże-
nie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.

2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy 
oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufa-
nego ePUAP.

3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpie-
czenie OC dla indywidualnej praktyki pielę-
gniarki/położnej.

4. Dokument potwierdzający brak przerwy 
w wykonywaniu zawodu, o której mowa w art. 
26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(np. świadectwo pracy, zaświadczenie 
o zatrudnieniu, zaświadczenie o współ-
pracy w ramach umowy cywilno-praw-
nej).

5. W przypadku prowadzenia praktyki we 
własnym gabinecie, uzyskanie opinii 
właściwego organu Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej o spełnieniu warunków 
umożliwiających wykonywanie określo-
nych świadczeń zdrowotnych w gabinecie 
– opinia winna być wystawiona na osobę 
lub firmę osoby prowadzącej indywidu-
alną praktykę pielęgniarki/położnej.

6. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Pod-
miotów Wykonujących Działalność Leczni-
czą   – na konto MOIPiP (nr konta dostępny na 
stronie internetowej Izby), z dopiskiem „opłata 
za wpis do RPWDL, imię nazwisko, nr prawa 
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

INFORMACje KOMISjI KSZtAłCeNIA
Aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych infor-
muje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl.

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształ-
cenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

Zasady naboru na szkolenia, kursy i specjalizacje 
Nabory na kursy organizowane przez Izbę odbywają się 2 razy w roku (styczeń, czerwiec), w sytuacjach uzasad-
nionych możliwe są nabory dodatkowe.

Komisja Kształcenia przypomina, że dokumenty zgłoszeniowe na kursy należy składać w podanych 
terminach naboru. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie, niepoprawnie nie będą roz-
patrywane.
Zgłoszenia nadesłane po terminie naboru będą odsyłane. 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
W okresie od 16 do 27 stycznia 2017 r. przeprowadzone zostały nabory na kształcenie podyplomowe zgodnie 
z planem kształcenia na I połowę2016 r.

W związku z małą liczbą osób chętnych, osób spełniających kryterium kwalifikacji w I połowie 2017 roku nie 
zostaną uruchomione kursy:

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
•	 Pielęgniarstwa	anestezjologicznego	i	intensywnej	opieki	w	położnictwie	i	ginekologii	dla	położnych,	
•	 Pielęgniarstwa	pediatrycznego	dla	pielęgniarek.

Kursy specjalistyczne z zakresu:
•	 Opieka	nad	dzieckiem	z	chorobą	nowotworową	dla	pielęgniarek,
•	 Edukacja	i	wsparcie	kobiety	w	okresie	laktacji	dla	położnych,
•	 Opieka	nad	osobami	z	cukrzycą	stosującymi	terapię	ciągłego	podskórnego	wlewu	insuliny	CPWI	dla	pielę-

gniarek i położnych,
•	 Opieka	nad	kobietą	z	cukrzycą	w	okresie	okołoporodowym	dla	położnych.

UWAGA!
Wyniki kwalifikacji na poszczególne formy kształcenia zostaną umieszczone na stronie internetowej MOIPiP 
www.moipip.org.pl.

KSZtAłCeNIe W tRAKCIe

SPECJALIZACJE
Dziedzina kształcenia Termin zakończenia
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (2 edycje) październik 2017
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) maj 2018
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

KURSY SPECJALISTYCZNE
Zakres Kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia

Leczenie ran dla pielęgniarek
Kraków 182 (4 edycje)

Olkusz 47 (1 edycja)
Oświęcim 93 (2 edycje

czerwiec 2017

Endoskopia dla pielęgniarek Kraków 55 (2 edycje) kwiecień 2017

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
dla pielęgniarek i położnych

Kraków 150 (3 edycje)
Nowy Targ 100 (3 edycje)

Olkusz 35 (1 edycja)
Oświęcim 44 (1 edycja)

Sucha Beskidzka 38 (1 edycja)

kwiecień 2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek 
i położnych
Część I

Kraków 126 (2 edycje) czerwiec 2017

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek 
i położnych
Część II

Kraków 45 (1 edycja) czerwiec 2017

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Dziedzina Kształcenia

Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED Nabór ciągły. 
Szkolenie w Placówkach

Porozumiewanie się z pacjentami
Elementy komunikacji interpersonalnej

Nabór ciągły. 
Szkolenie w Placówkach

Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym 
(dla pielęgniarek i położnych)

Zapisy telefoniczne (z podaniem numeru PWZ) 
odpowiednio do ustalanych terminów szkoleń

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/. 

Przewodnicząca
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Iwona Malinowska-Lipień

KURSY KWALIFIKACYJNE
Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 63 kwiecień 2017

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 101 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 40 marzec 2017

Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek 50 maj 2017

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 70 czerwiec 2017

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 34 luty 2017

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii 
i położnictwie dla położnych 38 kwiecień 2017
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KONKURSY

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków

zamierza ogłosić 
KONKURS
na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

zamierza ogłosić 
KONKURSY

na stanowiska

Pielęgniarek Oddziałowych:
• Oddziału Psychiatrycznego Kraków Krowodrza II
• Oddziału Psychiatrycznego Kraków Nowa huta II
• Oddziału Psychogeriatrycznego z Pododdziałem Diagnozowania 
 i leczenia Otępień

SPROSTOWANIE
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych przy MOIPiP 
w Krakowie publikuje sprostowanie dot. części  prawo-
mocnej Orzeczenia uniewinniającego z dnia 2 marca 
2015 roku, sprawy pielęgniarki Pani Bożeny Worek sygn. 
OSPiP 5/I/2014 wydanego przez Okręgowy Sąd Pielę-
gniarek i Położnych w Krakowie. Publikacja w/w Orze-
czenia w Piśmie Małopolskie Pielęgniarki i Położne nr 24 
zawierała błędne oznaczenie składu orzekającego i sy-
gnatury.

Prawidłowy skład orzekający to:
Przewodnicząca: Jadwiga Kornaś
Członek: Jadwiga Noworyta
Członek: Barbara Wyka.

Prawidłowa sygnatura to: 5/I/2014.
Publikacja Orzeczenia następuje zgodnie z art. 84 ust. 1 Usta-
wy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie zawodowym pie-
lęgniarek i położnych (DZ. U. 2011.174.1038 ze zm.), tj. „Na 
wniosek osoby obwinionej prawomocne orzeczenie uniewin-
niające ją w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby, której 
jest członkiem, na koszt tej izby”. 
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KONDOLENCJE

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 15 grudnia 2016 roku, w wieku 47 lat zmarła

DANUTA BOROWA
długoletnia pielęgniarka

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Dyrekcja wraz z Pielęgniarkami i Położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Suchej Beskidzkiej.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 17.01.2017 roku, odeszła nagle

Nasza Wspaniała Koleżanka – Pielęgniarka

ŚP. mgr AleKsANdrA CZArNy
Pracowała w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Była osobą profesjonalną, zawsze oddaną chorym, wrażliwą na krzywdę i cierpienie, 
serdeczną i mądrą.

„Olu - zawsze pozostaniesz w naszej pamięci”

 Pogrążeni w żałobie i smutku:
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością z Zespołem Pielęgniarek, 

Położnych i Ratowników Medycznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela 
Narutowicza w Krakowie

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy naszą drogą Koleżankę i Przyjaciółkę

AleKsANdrę CZArNy
Wspaniałą pielęgniarkę, która była uosobieniem życzliwości i empatii, 

kobietą wielkiego serca i charakteru.

„Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną 
od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie?”…

Pamięć o Niej pozostanie w nas na zawsze...

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę 

ZdZisię BoChNAK,
która odeszła od nas 24.01.2017 roku, pozostawiając po sobie wspomnienie

dobrego człowieka i wspaniałej pielęgniarki. 
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koleżanki i współpracownicy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdrój.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 stycznia 2017 roku, w wieku 58 lat zmarła

liC. Piel. lUCyNA PolAK
Z-ca Oddziałowej Oddziału Urologii

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dysekcja wraz z Pielęgniarkami i Położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Suchej Beskidzkiej.
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W hołdzie 
Hannie Chrzanowskiej

Przedstawiona książka podejmuje bardzo 
istotny problem w aktualnej sytuacji, coraz 
częstszych kontaktów personelu pielęgniarskie-
go z pacjentami z innych krajów i kultur bardzo 
odmiennych od naszej.

Książka ma znaczenie poznawcze i prak-
tyczne, a tym samym może z niej skorzystać nie 
tylko odbiorca, do którego jest ona skierowana 
zgodnie z tytułem, ale każdy, który poszukuje 
informacji niezbędnych do właściwego komu-
nikowania się z innymi osobami o odmiennych 
kulturowo korzeniach.

Osoby, które napisały książkę, oprócz wy-
kształcenia medycznego posiadają wykształcenie 
humanistyczne i są autorkami lub współredak-
torkami publikacji zwartych, prac oryginalnych 
z zakresu komunikowania międzykulturowego 
i medycyny komplementarnej.

Stąd zaproponowany przez nie układ, uwzględnia w kolejnych rozdziałach różnice kulturowe 
w postrzeganiu człowieka i w komunikowaniu się ludzi oraz konsekwencje uchodźctwa i imigracji. 
Oddzielnie uwzględniono problemy w opiece medycznej i społecznej wybranych grup uchodź-

Dzieje pielęgniastrwa
w Krakowie

Ojcowski dom. 
Tradycja i obyczaj Dobroć mieszka w sercuAnna Rydlówna (1884-1969)

Adres redakcji: Biuro Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, tel./fax 12 422-88-54, e-mail: biuro@moipip.org.pl

Pielęgniarstwo to pasja, 
pielęgniarstwo to rozumna, 
dojrzała miłość do innego czło-
wieka. Miłość akceptująca 
i wspierająca. Autorzy publikacji 
podjęli się trudnego zadania, 
przekazania współczesnym 
Pielęgniarkom przesłania, 
testamentu Hanny Chrzanow-
skiej, zawierającego wartości 
uniwersalne.

Niniejsza książka jest obszernym 
i interesującym opracowaniem 
historycznym ukazującym proces 
kształtowania się nowoczesnego 
pielęgniarstwa w Krakowie. Jest 
to nowe i wszechstronne przed-
stawienie dziejów pielęgniarstwa 
w Krakowie, w którym uczestni-
czyło 19 autorów aktywnie zaan-
gażowanych w rozwój współcze-
snego pielęgniarstwa.

Hanna Paszko - pielęgniarka, 
autorka wielu referatów i arty-
kułów poświęconych tematowi 
etyki zawodowej i odpowiedzial-
ności zawodowej pielęgniarek 
i położnych oraz godności 
ludzkiej, szczególnie godności 
człowieka chorego, cierpiącego 
i umierającego. Artykuły druko-
wane były od 1995 roku 
w prasie zawodowej o zasięgu 
krajowym i lokalnym.

Polskie środowisko pielęgniarskie 
może się poszczycić wieloma 
wybitnymi postaciami, które całe 
swoje życie poświęciły opiece 
nad potrzebującymi. Zalicza się 
do nich Anna Rydlówna, 
jedna z organizatorek krakow-
skiego szkolnictwa pielęgniar-
skiego, działaczka społeczna 
i niepodległościowa.

Książka pt. „Ojcowski dom. Tra-
dycja i obyczaj” Józefa Luberdy 
w sposób niezwykle klarowny 
i syntetyczny opisuje następują-
ce po sobie cykliczne wydarze-
nia roku liturgicznego splecione 
z wierzeniami i obrzędowością 
ludową górali podhalańskich 
– można śmiało powiedzieć 
żyjących w XX wieku.

Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej. Wybrane zagadnienia.
redakcja naukowa: Joanna Zalewska-Puchała, Anna Majda
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ców i imigrantów – Czeczenów, Białorusinów, Afgańczyków, Wietnamczyków, Ukraińców, Rosjan 
i Hindusów. Ta część jest podobnie opracowana dla poszczególnych narodowości. Uwzględnia ona 
ogólną charakterystykę narodu i kraju, pochodzenie, charakteryzuje ich pobyt w Polsce, wize-
runek obcokrajowca w dyskursie politycznym, medialnym i społecznym. Opracowanie kończy 
się opisem kolejnych społeczności w wymiarach kulturowych według Richarda R. Getsteland`a, 
odnoszących sie do relacji międzyludzkich, ich stosunku do czasu i zachowań niewerbalnych. 
Praktyczne zalecenia dla personelu pielęgniarskiego uwzględniające odmienności w opiece 
i komunikowaniu znajdują się również w części końcowej. Kolejne rozdziały lub podrozdziały za-
wierają również piśmiennictwo, na które składają sie pozycje książkowe, artykuły z czasopism 
oraz netografia (opracowania znajdujące się w internecie – strony urzędów centralnych oraz grup 
narodowościowych).

Tematyka książki sama w sobie musi zawierać pewne fragmenty, które mogą być kontro-
wersyjne, ze względu na poruszaną tematykę. Do takich należą zapiski mówiące o stereotypach. 
Autorki podają wtedy, np. obraźliwe zwroty dla poszczególnych narodowości. 

Całość tekstu w swojej treści jest napisana w taki sposób, że powinna być zrozumiała dla 
każdego, bez wcześniejszego przygotowania antropologicznego, kulturowego, socjologicznego 
i medycznego. Wszystkie zwroty, które mogłyby być niezrozumiałe zostały wyjaśnione.

Uważam, że książka ta uzupełni lukę wydawniczą w zakresie podręczników ujmujących ho-
listyczne podejście do zrozumienia postępowania pacjenta lub osoby obcej kulturowo w naszym 
kraju i tym samym zmniejszy często niekorzystne uwagi kierowane pod ich adresem.

Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Cena 50,00złCena 14,70zł

Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej
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Wybrane zagadnienia
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