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SZANOWNe KOLeżANKi  
i KOLeDZY

3 października 2014r. w Hotelu – restauracji „piast roman” 
w Świdnicy odbyło się spotkanie pod wspólnym tytułem „Pie-
lęgniarstwo wczoraj i dziś”. 

wykład inauguracyjny „znaczenie prostoty piękna zawodu 
pielęgniarskiego w postawie Hanny Chrzanowskiej” wygłosił 
pan Tadeusz wadas, wiceprzewodniczący małopolskiej okręgo-
wej izby pielęgniarek i położnych w krakowie, Członek komisji 
wojewódzkiej ds. zdarzeń medycznych w krakowie. zachęcam 
do przeczytania artykułu poświęconego wybitnej pielęgniarce, 
nauczycielce i opiekunce chorych – autorytetu polskiego pielę-
gniarstwa – Pani Hannie Chrzanowskiej. 

pan Tadeusz wadas w kolejnym wykładzie omówił zdarzenia 
niepożądane. Jako członek komisji wojewódzkiej ds. zdarzeń 
medycznych omawiał zdarzenia, które bardzo niepokoją. 

niepokojące fakty omówiła również w swoim wykładzie pani 
elżbieta duda - wizytator akredytacyjny Centrum monitorowania 
Jakości w krakowie, z-ca dyrektora opolskiego Centrum onkolo-
gicznego w opolu. na podstawie wizytowanych placówek w wy-
kładzie nt. „dokumentacja pamięcią organizacji” , przedstawiła 
i omówiła między innymi karty zleceń lekarskich. nieczytelne, 
brak gramatury leków, dawek, drogi podania- to najczęściej wy-
stępujące zapisy w kartach zleceń lekarskich. zlecenia lekarskie 
na kartach gorączkowych, pisane „skrótami”. niestety, takie zle-
cenia wykonujemy. podkreśliła rolę kadry kierowniczej - nadzór 
i bezwzględnie szybkie podjęcie działań w przedmiotowej spra-
wie. zdaję sobie sprawę z ciężaru problemu. zmiana - to proces, 
świadomość jest pierwszym krokiem w procesie dokonywania 
wszelkich zmian. wykonywanie zawodu wymaga nie tylko do-
świadczenia, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale również zna-
jomości reguł obowiązującego prawa. 

20 listopada br. również w Hotelu – restauracji „piast ro-
man” odbyła się iii konferencja z cyklu „JeSienne SPoTKania 
z aUToRyTeTeM” z udziałem dr hab.n. prawnych pani doroty 
karkowskiej. 

wykład nt. „Medyczny błąd pielęgniarski”. wielkie nazwisko, 
niekwestionowany autorytet. Streszczenie wykładu ukaże się 
w styczniowym wydaniu biuletynu informacyjnego. 

w tym wydaniu biuletynu prezentuję opinie, które wyjaśnią 
wiele wątpliwości. 

Czas pracy – komu, w jakim wymiarze w podmiotach leczni-
czych publicznych i niepublicznych- to kolejny problem sygna-
lizowany przez was. Szczególne wiele wątpliwości pojawia się 
w podmiotach niepublicznych, dlatego zachęcam do zapoznania 
się z opinią prawną w artykule „Pod PaRaGRaFeM”.

zwracam uwagę na nowe nazwiska konsultantów wojewódz-
kich – w dwóch dziedzinach pielęgniarstwa – anestezjologiczne-
go, intensywnej opieki i onkologicznego. Sukces starań okręgo-
wych izb naszego województwa. 

wielokrotnie zwracałam się z prośbą o współtworzenie biu-
letynu. odpowiedział pan marek karolczak - w artykule „20 lat 
wałbrzyskiego Hospicjum” – wspomina bardzo trudne początki, 
podkreśla, że „Hospicjum to nie budynek… Są to ludzie, dla któ-
rych praca jest powołaniem, służbą drugiemu człowiekowi”.

powodem naszym do niezadowolenia może być między 
innymi obowiązek odprowadzania podatku dochodowego za 
uczestnictwo w szkoleniach podyplomowych. wiele koleżanek 
i kolegów brało udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach 
organizowanych na terenie całego kraju. Samorząd stoi na sta-
nowisku, że ustawowy zapis jest bardzo krzywdzący. na kolej-
nych stronach zamieszczone jest Stanowisko dotyczące apeli 
okręgowych izb pielęgniarek i położnych w sprawie zwolnienia 
pielęgniarek i położnych z obowiązku płacenia podatku docho-
dowego od osób fizycznych z tytułu kształcenia podyplomowego 
realizowanego ze składek członkowskich. 

Jest możliwość korzystania z wirtualnej czytelni, bezpłatny 
dostęp online do kilkuset wybranych publikacji specjalistycz-
nych, naukowych i popularnonaukowych w języku polskim. za-
praszam po odbiór kodów niezbędnych do rejestracji na platfor-
mie ibUk libra. więcej informacji na naszej stronie internetowej.

mija kolejny rok. będziemy analizować, przeliczać, wyciągać 
wnioski. planować pracę na kolejny rok. zbliżają się Święta bo-
żego narodzenia,  pozwolę sobie tą drogą złożyć wam i waszym 
najbliższym życzenia Świąteczne i noworoczne.

niech radość, miłość i spokój Świąt Bożego narodzenia 
pozostanie w nas na długo. 

życzę, aby nowy 2015 Rok spełnił wasze i najbliższych 
marzenia, realizował dążenia zawodowe, przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań.

w imieniu własnym oraz członków okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 

Przewodnicząca ORPiP
Maria Pałeczka
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HANNA cHrZANOWSKA 
(1902–1973) WYbitNA  
pieLęgNiArKA, NAUcZYcieLKA  
i OpieKUNKA cHOrYcH
Urodziła się w warszawie 7 października 1902 roku jako córka 
wandy ze Szlenkierów i ignacego Chrzanowskiego. matka wy-
wodziła się z zamożnej rodziny przemysłowców, ojciec poloni-
sta z ziemiaństwa na podlasiu. miała starszego brata bogdana 
urodzonego w 1900 roku. dzieciństwo spędziła w podwar-
szawskiej miejscowości letniskowej wiązownie. kształciła się 
w domu pod nadzorem prywatnych nauczycielek. w 1910 roku 
ojciec ignacy otrzymał nominację na profesora literatury pol-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cała rodzina przeniosła 
się do krakowa. w 1917 roku zaczęła uczęszczać do prywat-
nego gimnazjum Sióstr Urszulanek. w 1920 roku zdała egza-
min dojrzałości .w 1920 roku wpisała się na wydział filozoficz-
ny UJ ale wybrała studia polonistyczne na które uczęszczała 
3 półrocza. Jednak studia te nie odpowiadały jej marzeniom. 
kiedy uzyskała informacje o otwarciu w warszawie Szkoły pie-
lęgniarskiej szybko zdecydowała się na zmianę kierunku stu-
diów.1924 roku otrzymała zaświadczenie o ukończeniu nauki 
a 1926 zdała egzamin państwowy i otrzymała prawo wykony-
wania praktyki pielęgniarskiej na terenie rzeczypospolitej pol-
skiej oraz używania tytułu pielęgniarki dyplomowanej. w 1925 
roku wyjechała do paryża na stypendium z fundacji rockefel-
lera i tam odbyła prawie roczną praktykę z nastawieniem na 
pielęgniarstwo społeczne. po powrocie zgłosiła się do pracy 
w Uniwersyteckiej Szkole pielęgniarek i opiekunek zdrowia. 
dyrektorka Szkoły, maria epstein, była osoba głęboko religijna 
( rezygnację ze swojego stanowiska wstąpiła do zakonu sióstr 
dominikanek), opierała wychowanie uczennic w duchu religii 
chrześcijańskiej. w budynku szkolnym znajdowała się kapli-
ca, gdzie codziennie odprawiana była msza św. dla studentek 
prowadzone były rekolekcje i pogadanki o treści religijnej, 
a częstym gościem był ówczesny biskup krakowski adam Ste-
fan Sapieha

Hanna Chrzanowska pracowała w szkole krakowskiej 
jako instruktorka i wykładała pielęgniarstwo zdrowia pu-
blicznego, prowadziła instruktaż dla poradni Towarzystwa 
walki z gruźlicą (1926–1929). w 1926 roku na kolejnym sty-
pendium w belgii zapoznała się z praca higienistek szkolnych. 
po powrocie prowadziła zajęcia ze studentkami w szkołach. 
alina rumun – wspomina „obdarzona talentem pedago-
gicznym była Chrzanowska ogromnie lubiana przez swoje 
uczennice”. w 1929 roku przerywa prace jako instruktorka 
z powodu choroby i wyjeżdża do sanatorium w zakopanem 
i szwajcarskim davos. zajmuje się praca dziennikarska pro-
wadząc redakcje miesięcznika „pielęgniarka polska”, w la-
tach 1931–1939) jako redaktorka naczelna. Twórczość publi-

cystyczna nie ograniczała się jedynie do tekstów i artykułów 
fachowych ale pisała wiersze, powieści które przedstawiają 
przełom religijny bohaterek. było to wyraźne odzwierciedle-
nie zmian światopoglądowych samej Hanny. pod wpływem 
przyjaciół m.in. marii Starowieyskiej, oraz własnych do-
świadczeń i przemyśleń dokonał się u w niej zwrot ku bogu 
i religii katolickiej. do 1939 roku Chrzanowska przebywała 
zmiennie raz w krakowie raz w warszawie. początek drugiej 
wojny odcisnął tragiczne piętno na rodzinie Hanny. w obro-
nie warszawy zginął jej brat stryjeczny, andrzej Chrzanowski. 
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październik 1939 pozbawiona odpowiedniej opieki umarła 
jej ciotka zofia Szlenkierówna. Jedyny brat , zmobilizowany 
na początku wojny i wysłany na front wschodni , już z niej 
nie wrócił. nie wiadomo kiedy do matki i siostry dotarła wia-
domość, że został bestialsko zamordowany na rozkaz nkwd 
w katyniu. w listopadzie w ramach Sonderaktion krakau 
zostali aresztowani profesorowie UJ, wśród nich był ojciec 
ignacy Chrzanowski – wywieziony do obozu w Sachsenhau-
sen zmarł w styczniu 1940 roku. z końcem 1939 roku niemcy 
wyrzucili Chrzanowskich z mieszkania i zamieszkały z matka 
u znajomych na radziwiłłowskiej. Te tragiczne przejścia oso-
biste nie załamały Hanny od początku włączyła się w akcje 
najbardziej potrzebującym zgłosiła się do pracy w polskim 
komitecie opiekuńczym ( pomagał wy-
siedlonymi uchodźcom). Swoją opieka 
obejmowała również matki oraz dzie-
ci, szczególnie te osierocone, więźniów 
oraz ukrywających się żydów. 

działała także w podziemiu, w struk-
turach armii krajowej. po wojnie zgłosiła 
się do Szkoły Uniwersyteckiej gdzie zo-
stała instruktorką i wicedyrektorką. ob-
jęła kierownictwo działu pielęgniarstwa 
społecznego przygotowując uczennice 
do opieki nad chorymi przewlekle w do-
mach. w 1946 roku Hanna wyjechała 
na stypendium z fundacji Unrra z gru-
pa pielęgniarek do Stanów zjednoczo-
nych. w swoim pamiętniku zanotowała: 
„poza ogólnym pogłębieniem wiedzy 
wyniosłam stamtąd utwierdzający mnie 
w przyszłych walkach pewnik, że pielę-
gniarstwo domowe jest pracą bardzo 
mądra i bardzo szeroką, że są potrzebne 
jak w innych działach wysokie kwalifika-
cje”. Szkoła uległa reorganizacji. władze 
polski ludowej patrzyły nieprzychylnie 
na wychowanie uczennic w duchu re-
ligijności chrześcijańskiej2. dyrektorka 
anna rydlówna, żołnierz ak z okresu 
okupacji, nękana była częstymi wizytami 
przedstawicieli Urzędu bezpieczeństwa. 
Często była przesłuchiwana a nawet za-
trzymywana. w ciężkich czasach stalinowskich Hanna nie 
ukrywała swoich przekonań religijnych, uczestnicząc razem 
z uczennicami we wspólnej mszy św. i przystępując do ko-
munii św. co było wówczas aktem odwagi .opracowała pod-
ręcznik pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej. dzia-
łała w polskim Towarzystwie pielęgniarskim. w 1957 roku po 
nawiązaniu kontaktu z ks .karolem wojtyłą i proboszczem 
parafii mariackiej, ks. ferynandem machayem zaczęła orga-
nizować pielęgniarstwo parafialne. (pokonując opór księży 
i niektórych przedstawicieli zgromadzeń zakonnych i trudno-
ści ze strony władz). w prace zaangażowani byli: studenci sio-
stry zakonne, klerycy. wspierał jej działania biskup, potem 
kardynał karol wojtyła w  1960 roku w towarzystwie Hanny 
odwiedził 35 chorych przebywających w domach. Stało się to 
stałym programem swoich wizytacji duszpasterskich. w 1964 

roku zainicjowała spotkania rekolekcyjne dla chorych , które 
odbywały się w Trzebini .w rekolekcjach uczestniczyły oso-
by chore niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, które 
przez wiele lat nie opuszczały domów. Starała się zawsze 
o moralne przygotowanie pielęgniarek do pracy z chorymi. 
opracowała wnikliwy rachunek sumienia dla pielęgniarki 
oraz zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie3. Swą ducho-
wość pogłębiała w opactwie tynieckim uczestnicząc w co-
dziennej mszy św. i czytając pismo Święte. 

Hanna Chrzanowska nie cieszyła się nigdy dobrym zdro-
wiem w 1966 roku przeszła ciężką operację z powodu choro-
by nowotworowej. w okresie choroby publikowała i nie mo-
gła bezpośrednio zajmować się chorymi. zmarła 29 kwietnia 

1973 roku. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 2 maja 1973 roku, w pogrze-
bie uczestniczyła rodzina, współpracow-
nicy i wielu chorych na wózkach inwa-
lidzkich. Ceremonii przewodniczył ks. 
kardynał karol wojtyła który w kazaniu 
skierował takie słowa „niech będą dzię-
ki bogu miłosiernemu za Twoje życie, 
niech nagroda Twoją będzie sam pan, 
niech promieniowanie Twojej posługi 
trwa wśród nas i wszystkich nas nie-
ustannie poucza, jak służyć Chrystusowi 
w bliźnich”. pamięć o Hannie Chrzanow-
skiej jest wciąż żywa szczególnie w krę-
gach pielęgniarskich. wiele medycznych 
Szkół pielęgniarskich nosiło imię Hanny 
Chrzanowskiej. katolickie Stowarzysze-
nie pielęgniarek i położnych polskich 
oddział w krakowie żywo włącza się 
w krzewienie kultu sługi bożej . w każ-
dą trzecią środę miesiąca sprawowana 
jest msza Św. w intencji Hanny z prośba 
o rychłą beatyfikację. zarówno postawa 
jak i jej duchowość zasługuje na najwyż-
sze uznanie. wielka radość środowisku 
pielęgniarskiemu sprawiła informacja 
w dzienniku polskim (środa , 2 listopada 
2011 i tekst pani redaktor grażyny Sta-
rzak) , która napisała , ze dokumentacja 
w sprawie cudu jest gotowa4. należy 

modlić się do Służebnicy bożej Hanny Chrzanowskiej i kulty-
wować jej postać. wypowiedziała kiedyś słowa skierowane 
do pielęgniarek „pamiętajcie, abyście trzymały się linii pielę-
gnowania i stanowiły jedno”.
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paszko. H, wadas. T, w hołdzie Hannie Chrzanowskiej, wy-

dawnictwo ad vocem kraków 2011 r. 
Starzak. g, dziennik polski 2 listopada 20011 r.

Tadeusz Wadas 

Hanna Chrzanowska pracowała 
w szkole Krakowskiej jako 
instruktorka i wykładała 
pielęgniarstwo zdrowia 

publicznego, prowadziła 
instruktaż dla Poradni 

Towarzystwa Walki z Gruźlicą 
(1926–1929). W 1926 roku na 

kolejnym stypendium w Belgii 
zapoznała się z praca higienistek 

szkolnych. Po powrocie 
prowadziła zajęcia ze studentkami 

w szkołach. Alina Rumun – 
wspomina „ obdarzona talentem 

pedagogicznym była Chrzanowska 
ogromnie lubiana przez swoje 

uczennice”. W 1929 roku przerywa 
prace jako instruktorka (...) 

zajmuje się pracą dziennikarska 
prowadząc redakcje miesięcznika 

„Pielęgniarka Polska” jako 
redaktorka naczelna.
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H Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych 
wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (dz. U. póz. 1136)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2014 r. 
ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (dz.U. 
poz. 1136), ministerstwo zdrowia przygotowało stanowisko 
w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położ-
nym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz po-
łożnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia 
zdrowotnego.

pragnę dodatkowo wyjaśnić, że włączenie pielęgniarek 
i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 
pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych (dz. U. nr 122, póz. 696, z późn. 

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (dz. U. poz. 
1136), która weszła w życie z dniem 11 września 2014 r. nadała 
nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia 
zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonują-
cym zawody poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

zgodnie z nowym przepisem art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (dz.U. 
nr 174, póz. 1039, z późn. zm.) w ramach samodzielnego wy-
konywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarki i położne posiada-
jące dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne 
posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 
położnictwa będą miały prawo samodzielne:

1. ordynować leki zawierające określone substancje czyn-
ne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo sil-
nie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, 
oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, w tym wystawiać na nie recepty,

2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wysta-
wiać na nie zlecenia albo recepty,

–  jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.
natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w proce-

sie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne 

StANOWiSKO W SprAWie 
NOWYcH UprAWNień DLA 
pieLęgNiAreK i pOłOżNYcH

zm.) powoduje również to, iż osoby te będą zobowiązane do 
zastosowania się do przepisów dotyczących praktyk zaka-
zanych w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa 
w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.

Przypominam, że przepis art. 49 ust. 3 ww. ustawy za-
kazuje podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami 
refundacyjnymi do udzielania i przekazywania korzyści na 
rzecz świadczeniobiorców (pacjentów) oraz osoby upraw-
nione (tzn. osoby posiadające stosowne uprawnienia zawo-
dowe, np. lekarze, pielęgniarki).

warszawa, 28.10.2014 r.

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
dr n. o zdr. Beata Cholewa

posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierw-
szego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
będą miały prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem 
leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środ-
ków odurzających i substancji psychotropowych, oraz środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs specja-
listyczny w tym zakresie (art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

ponadto, pielęgniarki i położne, posiadające tytuł specja-
listy w dziedziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo, będą miały prawo do wystawiania 
skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, 
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem ba-
dań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwa-
rzających podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 15a ust. 6 usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym 
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie będzie dotyczył pie-
lęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach 
pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkole-
nia specjalizacyjnego zdobędą wiedzę objętą takim kursem 
(art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej).
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ponadto, pielęgniarki i położne przed wykonaniem 
czynności zawodowych określonych w art. 15a ust. 1 usta-
wy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
będą musiały dokonać osobistego badania fizykalnego pa-
cjenta. natomiast pielęgniarki i położne będą mogły – bez 
dokonania osobistego badania pacjenta – wystawić receptę 
niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie 
na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację za-
opatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli będzie to uzasadnione 
stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji 
medycznej. w takim jednak przypadku, recepty lub zlecenia 
mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta 
do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi usta-
wowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświad-
czy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że 
recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie 
bez szczegółowego określania tych osób. Samo upoważnie-
nie lub oświadczenie będzie odnotowane w dokumentacji 
medycznej pacjenta albo dołączone do tej dokumentacji. 
ponadto informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia będą 
zamieszczane w dokumentacji medycznej pacjenta, a infor-
macja o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, 
będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta 
albo dołączona do tej dokumentacji.

Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej, o której 
mowa w art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, minister zdrowia po zasięgnięciu 
opinii prezesa narodowego funduszu zdrowia, naczelnej 
rady pielęgniarek i położnych, naczelnej rady lekarskiej i na-
czelnej rady aptekarskiej, określi w drodze rozporządzenia:

1) wykaz:
a) substancji czynnych zawartych w lekach,
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-

wieniowego,
c) wyrobów medycznych,

2) wykaz badań diagnostycznych,
3) sposób i tryb wystawiania recept,
4) wzór recepty,
5) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich prze-

chowywania,
6) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania 

i realizacji
biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany 

zakres umiejętności i obowiązków, konieczność zapewnienia 
prawidłowego wystawiania recept, w szczególności w zakresie 
przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji 
recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do 
kontroli recept.

w konsekwencji zmian dokonanych w ustawie z dnia 
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodaw-
ca wprowadził nowe regulacje w zakresie kręgu osób upraw-
nionych do wystawiania recept refundowanych. zgodnie 
z art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dz. U. nr 122, poz. 
696, z późn. zm.) do osób uprawnionych zostały włączone 
pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pie-
lęgniarki i położne wykonujące zawód poza systemem ubez-

pieczenia zdrowotnego, z którymi narodowy fundusz zdrowia 
będzie zawierał umowę upoważniającą do wystawiania recept 
refundowanych lub umowę upoważniającą do wystawiania 
recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, 
wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. posze-
rzenie kręgu osób uprawnionych o pielęgniarki i położne jest 
wynikiem przyznania pielęgniarkom i położnym uprawnień 
do ordynowania leków i wyrobów medycznych, jak wynika to 
z nowego przepisu art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej.

ponadto, włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu 
osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. d i e usta-
wy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych powoduje również, że osoby te będą musiały za-
stosować się do przepisów dotyczących praktyk zakazanych 
w obrocie lekami refundowanymi, o których mowa w art. 49 
ust. 3 ww. ustawy.

należy jednak pamiętać, że pielęgniarki i położne będą 
mogły korzystać z uprawnień dotyczących wystawiania recept 
na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, wydawania zleceń i recept na wyroby medyczne 
oraz skierowań na badania diagnostyczne nie wcześniej niż 
od dnia 1 stycznia 2016 r., ponieważ w okresie od dnia wejścia 
w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, tj. 
od dnia 11 września 2014 r. do dnia 1 stycznia 2016 r. powinny 
zostać przeprowadzone odpowiednie kursy specjalistyczne, 
przygotowujące pielęgniarki i położne do korzystania z no-
wych uprawnień.

warszawa, 23.10.2014 r.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu

Aleksander Sopliński
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w związku z sygnalizowanym niezadowoleniem ze strony 
środowiska pielęgniarek i położnych dotyczącym obowiązku 
odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 
związanego z uczestnictwem w szkoleniach podyplomowych, 
ministerstwo zdrowia przekazuje następujące wyjaśnienia 
w przedmiotowej sprawie.

w dniu 24.02.2014 r. minister zdrowia zwrócił się do mini-
stra finansów z wnioskiem o rozważenie zmiany zapisów art. 
21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). przed-
miotowa zmiana miałaby na celu zwolnienie z obciążenia 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych pielęgniarek  
i położnych, korzystających z bezpłatnego lub częściowo 
odpłatnego kształcenia podyplomowego organizowanego 
przez okręgowe izby Pielęgniarek i Położnych oraz pod-
mioty utworzone przez okręgowe izby Pielęgniarek i Położ-
nych. 

głównymi argumentami ministra zdrowia przemawiający-
mi za wprowadzeniem zmiany ww. przepisów były następują-
ce przesłanki:

– kształcenie podyplomowe jest obowiązkowe dla pielę-
gniarek i położnych – jest uregulowane w rozdziale 6 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (dz.U. 
nr 174 poz. 1039, z późn. zm.). zgodnie z art. 61 ustawy, pie-
lęgniarki i położne mają obowiązek stałego aktualizowania 
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do 
doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia 
podyplomowego. za spełnienie tego obowiązku, uważa się 
szkolenia i kursy odbywane w ramach kształcenia podyplo-
mowego w dziedzinach pielęgniarstwa. należy dodać, iż do 
wykonywania ściśle określonych świadczeń zdrowotnych (np. 
szczepienia ochronne, przetaczanie krwi) pielęgniarki i położ-
ne są zobowiązane ukończyć określony rodzaj kształcenia po-
dyplomowego, o którym mówi art. 66 ust. 1 ww. ustawy. nale-
ży do nich szkolenie specjalizacyjne oraz następujące rodzaje  
kursów: kwalifikacyjny, specjalistyczny oraz dokształcający. 
w związku z powyższym, brak ukończenia kształcenia pody-

StANOWiSKO DOtYcZące 
ZWOLNieNiA Z ObOWiąZKU 
płAceNiA pODAtKU 
DOcHODOWegO 
Stanowisko dotyczące apeli okręgowych izb pielęgniarek i położnych w sprawie 
zwolnienia pielęgniarek i położnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych z tytułu kształcenia podyplomowego realizowanego ze składek 
członkowskich

plomowego uniemożliwia wykonywanie czynności specjali-
stycznych, o których mówią rozporządzenia ministra zdrowia 
w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych. 

– koszty organizacji kształcenia podyplomowego realizo-
wanego przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych pokry-
wane są z obowiązkowych składek pielęgniarek i położnych 
(członków oipip), które kształtują się na poziomie 1% wyna-
grodzenia zasadniczego, które z kolei podlega wcześniejsze-
mu opodatkowaniu. każda pielęgniarka/położna jest zobo-
wiązana z tytułu przynależności do samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych do odprowadzania obowiązkowych 
składek członkowskich w wysokości ustalonych mocą uchwa-
ły krajowego zjazdu pielęgniarek i położnych, na podstawie 
art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 
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W opinii Ministra Finansów, 
zwolnienie z opodatkowania 

wartości szkoleń, spowodowałaby 
konieczność objęcia zwolnieniem 

wartości wszystkich nieodpłatnych 
szkoleń. W przeciwnym 

wypadku przepis zwalniający 
z opodatkowania wartość szkolenia 

otrzymanego wyłącznie przez 
pielęgniarki i położne byłby uznany 

za niekonstytucyjny, z uwagi 
na naruszenie zasady równości 

wobec prawa (...) Niekonstytucyjne 
będą bowiem przepisy ustawy, 

które jednej grupie podatników, 
w tym przypadku pielęgniarkom  
i położnym, przyznają prawo do 

zwolnienia z opodatkowania 
przedmiotowych świadczeń 

a innym grupom zawodowym np. 
lekarzom, prawnikom takiego 

prawa nie przyznają.

2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (dz.U. nr 174 
poz. 1038, z późn. zm.). 

Tym samym składki członkowskie pielęgniarek/położnych 
są wykorzystywane na finansowanie kształcenia podyplo-
mowego, w którym biorą bezpłatny lub częściowo odpłatny 
udział pielęgniarki i położne.

minister finansów, w piśmie z dnia 17.04.2014 r. podkre-
ślił, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.U. z 2012 r.  
poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem do-
chodów określonych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, 
od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej za-
niechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 90 
powyższej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest war-
tość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami 
przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywa-
nych za czas zwolnienia z całości lub czę-
ści dnia pracy oraz za czas urlopu szkole-
niowego. przedmiotowy przepis zwalnia 
od podatku wartość świadczeń przyzna-
nych pracownikowi, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych. nie obejmuje on natomiast 
świadczeń na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych przyznanych przez samo-
rządy zawodowe, w tym samorząd zawo-
dowy pielęgniarek i położnych. 

zadaniem ministra finansów, któ-
ry kreuje politykę podatkową państwa, 
jest pogodzenie z jednej strony funkcji 
fiskalnych podatków z ich aspektem 
społecznym. Spełniając funkcję fiskalną 
podatków – w dobie recesji gospodarczej 
i istniejącego deficytu budżetowego – 
najważniejszym zadaniem staje się reali-
zacja zaplanowanych dochodów budżetu 
państwa.

w opinii ministra finansów, zwolnie-
nie z opodatkowania wartości szkoleń, 
spowodowałaby konieczność objęcia 
zwolnieniem wartości wszystkich nieod-
płatnych szkoleń. w przeciwnym wypad-
ku przepis zwalniający z opodatkowania 
wartość szkolenia otrzymanego wyłącz-
nie przez pielęgniarki i położne byłby 
uznany za niekonstytucyjny, z uwagi na naruszenie zasady 
równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 konstytucji rp). niekon-
stytucyjne będą bowiem przepisy ustawy, które jednej grupie 
podatników, w tym przypadku pielęgniarkom i położnym, 
przyznają prawo do zwolnienia z opodatkowania przedmioto-
wych świadczeń a innym grupom zawodowym np. lekarzom, 
prawnikom takiego prawa nie przyznają.

zatem objęcie zwolnieniem podatkowym omawianych 
świadczeń wymagałoby modyfikacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 
90 ustawy, który swoim zakresem objąłby wszystkie nieod-

płatne lub częściowo odpłatne świadczenia związane ze szko-
leniem podatników, co wiązałoby się jednak z koniecznością 
zwiększenia dochodów lub zmniejszenia innych wydatków 
sektora finansów publicznych. mając na uwadze powyższe, 
minister finansów negatywnie ocenił wniosek ministra zdro-
wia.

ponadto, Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (dz.U. 
z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w drodze rozporządzenia ma 
możliwość zaniechania poboru podatku dochodowego od 
osób fizycznych. w 2014 r. minister finansów na podstawie 
rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zanie-
chania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych (dz. U z 2014 poz. 553), od-
stąpił od poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 
od świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku 
z uczestnictwem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opie-

ki paliatywnej lub hospicyjnej, organizo-
wanych przez organizacje pozarządowe 
lub przez organy samorządu zawodowe-
go lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

należy jednakże dodać, iż minister 
zdrowia, w związku z koniecznością osza-
cowania skutków regulacji zmian praw-
nych, mających na celu zwolnienie pielę-
gniarek i położnych z obowiązku płacenia 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych z tytułu ich uczestnictwa w kształ-
ceniu podyplomowym, zwrócił się w dniu 
18.02.2014 r. do 45 okręgowych izb pielę-
gniarek i położnych, z prośbą o przekaza-
nie informacji dotyczących bezpłatnych 
szkoleń dla pielęgniarek i położnych w la-
tach 2010-2013, sfinansowanych ze środ-
ków izby, w szczególności:

– liczby przeprowadzonych bezpłat-
nych szkoleń dla pielęgniarek i położnych 
(z wyszczególnieniem poszczególnych ro-
dzajów szkoleń),

– liczby pielęgniarek i położnych dla 
których zostały zorganizowane ww. szko-
lenia,

– wartości przeprowadzonych bez-
płatnych szkoleń dla pielęgniarek i położ-
nych (z wyszczególnieniem poszczegól-
nych rodzajów szkoleń),

– kwoty podatku dochodowego od 
osób fizycznych, który dotyczy ww. bezpłatnych szkoleń dla 
pielęgniarek i położnych (z wyszczególnieniem poszczegól-
nych rodzajów szkoleń).

Samorząd Pielęgniarek i Położnych bardzo liczy na to, 
że Minister Finansów na podstawie wspomnianego art. 22 
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja Po-
datkowa (dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w drodze 
rozporządzenia odstąpi od poboru podatku dochodowe-
go. 
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zgodnie z art. 83 konstytucji rzeczypospolitej polskiej, każdy 
ma obowiązek przestrzegania prawa rzeczypospolitej polskiej. 
prawa w polsce są stanowione przez organy władzy publicz-
nej, tworzone w ramach demokratycznego systemu funkcjono-
wania państwa. prawa te stanowione są zgodnie z zasadami 
określonymi w konstytucji, zarówno co do sposobu, jak i co 
do treści z przestrzeganiem określonych reguł i zasad. w syste-
mie demokratycznym prawo obowiązujące w państwie powinno 
odpowiadać interesom i dążeniom społeczeństwa, które wszak 
ma wpływ na wybór swoich reprezentantów, na ich działal-
ność, na treść ustanawianych norm prawnych (por. W. Skrzy-
dło, Komentarz do art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 
zgodnie z art. 87 ust. l konstytucji rp, źródłami powszechnie 
obowiązującego prawa rzeczypospolitej polskiej są: konstytu-
cja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozpo-
rządzenia. przepis art. 8 konstytucji rp, stanowi że jest ona naj-
wyższym prawem rzeczypospolitej polskiej, a jej przepisy stosuje  
się bezpośrednio chyba, że konstytucja stanowi inaczej. dru-
gie miejsce w hierarchii źródeł prawa zajmują umowy mię-
dzynarodowe, ratyfikowane przez polskę za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie i ogłoszone w dzienniku Ustaw (art. 91 
konstytucji). katalog źródeł prawa pracy, został z kolei usta-
nowiony w art. 9 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks 
pracy (dz. U. z 1998 r. nr 21, póz. 94, z późn. zm.) – dalej: „k.p.”. 
zgodnie z tym przepisem, źródłami prawa pracy są kodeks 
pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze, określające prawa 
i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowie-
nia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie 
porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Hierarchia źródeł pra-
wa pracy oraz oparty na zasadzie uprzywilejowania pracow-
nika mechanizm rozwiązywania sprzeczności między nimi, 
wynika z art. 9 § 2 k.p. zgodnie z tym przepisem, w pierwszym  
rzędzie wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy re-

Stanowisko dotyczące Stanowisk okręgowych izb pielęgniarek i położnych  
w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów konwencji nr 149  
międzynarodowej organizacji pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków  
pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów zalecenia nr 157  
międzynarodowej organizacji pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków  
pracy i życia personelu pielęgniarskiego

StANOWiSKO W SprAWie 
ZAtrUDNieNiA OrAZ 
WArUNKÓW prAcY i żYciA 
perSONeLU pieLęgNiArSKiegO

guluje umowa o pracę, w zakresie w niej nieuregulowanym – 
regulamin pracy i inne zakładowe regulacje prawne, a następnie 
źródła prawa powszechnie obowiązującego (kodeks pracy, 
ustawy i przepisy wykonawcze). regulacje prawne niższego rzę-
du (umowa o pracę i unormowania o charakterze zakładowym) 
mogą kształtować warunki indywidualnych stosunków pracy 
w sposób odmienny niż akty prawa wyższego rzędu, ale ukształ-
towanie to nie może być dla pracowników mniej korzystne niż to, 
co przewidziano w przepisach powszechnie obowiązujących.

konwencja nr 149 międzynarodowej organizacji pracy 
dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu 
pielęgniarskiego, przyjęta w genewie 21 czerwca 1977 r. zosta-
ła ratyfikowana przez polskę oraz ogłoszona w dzienniku Ustaw 
(dz.U. z 1981 r. nr 2, póz. 5) i weszła w życie w stosunku do pol-
ski dnia 4 listopada 1981 r. Ujęte w formę konwencji, wnioski 
dotyczące zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu 
pielęgniarskiego, uzupełnione postanowieniami zawar-
tymi w zaleceniu nr 157 międzynarodowej organizacji pracy 
dotyczącym zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu 
pielęgniarskiego, na gruncie prawa polskiego znajdują 
odzwierciedlenie w przepisach zawartych m.in. w:

ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (dz.U. z 2011 r. nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), która 
określa w szczególności zasady wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej, zasady uzyskiwania prawa wykony-
wania zawodów pielęgniarki i  położnej, a  ponadto reguluje 
zagadnienia związane z  kształceniem zawodowym oraz kształ-
ceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych;

ustawie z dnia l lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (dz.U. nr 174, póz. 1038), określającej organizację 
i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, 
który reprezentuje osoby wykonujące te zawody oraz sprawuje 
pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w grani-
cach interesu publicznego i dla jego ochrony;
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ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2013 r., póz. 217), będącej aktem o zasadniczym zna-
czeniu, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów lecz-
niczych, w szczególności określającym także normy czasu 
pracy pracowników podmiotów leczniczych (w tym pielęgnia-
rek i położnych).

Jedynie przykładowo należy wskazać, że podstawowa do-
bowa norma czasu pracy pracowników zatrudnionych w pod-
miocie leczniczym (w tym pielęgniarek i położnych), w przy-
jętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 
35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. l ustawy o działalności 
leczniczej). z kolei w art. 94 tejże ustawy dopuszczona zosta-
ła możliwość przedłużenia wymiaru czasu pracy do 12 godzin 
na dobę, z zastrzeżeniem, iż takiego rozkładu czasu pracy nie 
można stosować w stosunku do pracowników niewidomych 
zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pa-
cjentami. z kolei w art. 95 ustawy o działalności leczniczej, 
ustawodawca uregulował kwestie związane z pełnieniem dy-
żuru medycznego, definiowanego jako wykonywanie czynno-
ści zawodowych poza normalnymi godzinami pracy. zgodnie 
z tym przepisem dyżur medyczny mogą pełnić jedynie pra-
cownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe 
wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym. oznacza 
to, iż dyżur medyczny mogą pełnić tylko osoby, których pod-
stawę zatrudnienia stanowi stosunek pracy. ponadto dyżury 
medyczne mogą być pełnione jedynie przez pracowników tych 
podmiotów leczniczych, które wykonują stacjonarne i cało-
dobowe świadczenia zdrowotne. Ustawa o działalności lecz-
niczej dopuszcza możliwość wydłużania tygodniowej normy 

czasu pracy pracownika, który może pełnić dyżur medyczny, 
powyżej 48 godzin (tzw. klauzula opt-out). Uregulowanie to, 
może być jednak zastosowane jedynie wobec pracowników 
którzy wyrazili na to pisemną, dobrowolną zgodę. pracownik 
może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 
godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, in-
formując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. w ustawie o działalności 
leczniczej znalazły się również regulacje związane z okresem 
wypoczynku. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu 
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, 
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpo-
czynku dobowego. pracownikowi pełniącemu dyżur medycz-
ny, odpoczynek dobowy musi zostać udzielony bezpośrednio 
po zakończeniu pełnienia dyżuru. ponadto w art. 99 ustawy 
o działalności leczniczej, ustawodawca przewidział dodatki 
dla pracowników wykonujących zawód medyczny, zatrudnio-
nych w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, których wysokość jest 
uzależniona od pory i dnia wykonywania pracy.

w związku z powyższym, należy podkreślić, że celem dzia-
łań podejmowanych zarówno przez ministra zdrowia jak rów-
nież inne organy i instytucje państwowe powinno być i jest za-
pewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, 
ale również wprowadzanie mechanizmów usprawniających 
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz służących po-
prawie bezpieczeństwa nie tylko pacjentów, ale również per-
sonelu medycznego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Aleksander Sopliński
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należy wskazać, iż ukończenie przez pielęgniarkę kursu kwali-
fikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego nie skut-
kuje uzyskaniem przez nią kwalifikacji w zakresie zdejmowania 
szwów. Celem kształcenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego jest bowiem przygotowanie pie-
lęgniarki, położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu 
umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z za-
chowaniem zasad postępowania aseptycznego. 

w wyniku bowiem realizacji programu kształcenia ww. kur-
su pielęgniarka powinna:

– scharakteryzować organizację i wyposażenie bloku ope-
racyjnego

– zapobiegać zakażeniom,
stosować zasady aseptyki,
– przygotować salę, instrumentarium, bieliznę oraz mate-

riał opatrunkowy do zabiegów operacyjnych,
– przygotować do zabiegu operacyjnego i obsługiwać apa-

raturę medyczną,
– zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi przebywającemu 

na bloku operacyjnym,
– łagodzić stres pacjenta związany z faktem oczekiwania 

na zabieg operacyjny,
– instrumentować do zabiegów operacyjnych,

cZY pieLęgNiArKA
mOże ZDeJmOWAć SZWY 
Czy pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego może zdejmować szwy 

– scharakteryzować istotę schorzenia, badania diagno-
styczne, wskazania do zabiegu, techniki operacyjne, przebieg 
zabiegu operacyjnego i jego powikłania,

– omówić zasady postępowania z instrumentarium po za-
biegu operacyjnym,

– omówić zasady dezynfekcji, mycia i pakowania instru-
mentarium chirurgicznego,

– scharakteryzować metody sterylizacji,
– kontrolować skuteczność procesu sterylizacji,
– omówić zasady postępowania z bielizną operacyjną,
– omówić zasady postępowania z odpadami medycznymi,
– prowadzić dokumentację medyczną (protokół pielę-

gniarki operacyjnej, księga wykonanych zabiegów operacyj-
nych, skierowania na badania diagnostyczne itd.),

– zabezpieczyć materiał pobrany do badań diagnostycz-
nych (histopatologicznego, bakteriologicznego itd.),

– korzystać z opracowanych standardów postępowania 
pielęgniarki, położnej operacyjnej,

– nadzorować utrzymanie higieny w obrębie bloku opera-
cyjnego,

– przestrzegać zasad bHp.
wobec powyższego nie obejmuje to umiejętności w zakre-

sie zdejmowania szwów.

Uprzejmie informuję, iż pielęgniarka dokonująca przeto-
czenia albuminy ludzkiej powinna ukończyć przeszkolenie 
praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem or-
ganizowane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa, wojskowe Centrum krwiodawstwa i krwiolecznic-
twa lub Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa utworzone 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

prZetOcZeNie
ALbUmiNY LUDZKieJ
Czy pielęgniarka dokonująca przetoczenie albuminy ludzkiej powinna ukończyć 
przeszkolenie

zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (j.t. dz.U. z 2014r., 
poz. 332) przetoczenia krwi mogą dokonywać wyłącznie:

1) lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym wy-
konującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i cało-
dobowe świadczenia zdrowotne;

2) na zlecenie lekarza pielęgniarka lub położna wykonują-
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ca zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność 
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne, pod warunkiem że odbyła organizowane przez 
regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, woj-
skowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiednie 
przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone za-
świadczeniem.

z kolei zgodnie z art. 5 pkt 1 przedmiotowej ustawy- ilekroć 
w ustawie jest mowa o krwi bez bliższego określenia - należy 
przez to rozumieć również osocze i inne składniki krwi.

Jednocześnie należy wskazać, iż albumina ludzka jest 
składnikiem osocza krwi, więc mają do niej zastosowanie 
przepisy powyższej ustawy dotyczące krwi, w tym również art. 
21 ust. 1 ustawy.

Tym samym pielęgniarka dokonująca przetoczenia albu-
miny ludzkiej powinna ukończyć przeszkolenie praktyczne 
i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem organizowane 
przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 
wojskowe Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub Cen-
trum krwiodawstwa i krwiolecznictwa utworzone przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych.

Szczegółowy sposób szkolenia pielęgniarek i położnych 
dokonujących przetaczania krwi, wykaz umiejętności związa-
nych z przetaczaniem krwi i jej składników będących przed-
miotem szkolenia został określony w rozporządzeniu ministra 
zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgnia-

zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o zawodach pielęgniarki i położnej (dz.U. nr 174, poz. 1039 
ze zm.) wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na re-
alizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji. Tak więc podstawą do podania antybiotyku 
pacjentowi dorosłemu, dziecku w ambulatorium będzie 
udokumentowane zlecenie lekarskie, które powinno zawie-
rać nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania 
oraz częstotliwość wykonywania. lekarz nie musi być obec-
ny w ambulatorium, gdy pielęgniarka podaje pacjentowi 
antybiotyk (inny lek), chyba że w zleceniu lekarskim jest 
wyraźnie zapisane, że antybiotyk (inny lek) należy podać 
w obecności lekarza. 

rek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej skład-
ników (dz.U. nr 38, poz. 363 ze zm.). zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem szkolenie pielęgniarek i położnych dokonu-
jących przetaczania krwi i jej składników odbywa się w zakre-
sie podstawowym oraz uzupełniającym. Szkolenie w zakresie 
uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną. 
Część teoretyczna szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne 
leczenia krwią i jej składnikami. Część praktyczna szkolenia 
obejmuje natomiast w szczególności następujące umiejętno-
ści związane z przetaczaniem krwi i jej składników:

1. pobieranie próbek krwi przeznaczonych do badania 
grup krwi i prób zgodności krwi biorcy i dawcy oraz prowadze-
nie dokumentacji z tym związanej;

2. postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej 
składniki przeznaczone do przetoczenia; 

3. identyfikację biorcy i kontrolę dokumentacji przed prze-
toczeniem krwi lub jej składników polegającą na porównaniu 
danych zawartych w wynikach badań krwi i próbie zgodności 
z danymi biorcy i z danymi na pojemniku z krwią lub jej skład-
nikami;

4. dokonywanie zabiegu przetoczenia krwi i jej składników 
wykonywanego na zlecenie lekarza;

5. obserwację chorego w trakcie i po przetoczeniu.

powyższe szkolenie odbywa się na podstawie programu 
szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego 
opracowanego przez instytut Hematologii i Transfuzjologii 
w warszawie.

pODANie ANtYbiOtYKU
i pObrANie KrWi
Czy pielęgniarka może podać pacjentowi antybiotyk i pobrać krew  
w ambulatorium bez obecności lekarza

należy jednocześnie podkreślić, iż w ambulatorium znaj-
duje się zestaw przeciwwstrząsowy i pielęgniarka podająca 
antybiotyki powinna znać działanie podawanych leków, ich 
sposób podawania, przechowywania i skutki uboczne oraz 
posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej i zastosowania produktów leczniczych 
wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratują-
cego życie. pielęgniarka powinna mieć też możliwość nawią-
zania natychmiastowego kontaktu telefonicznego z lekarzem 
w przypadku gdy podanie leku spowoduje wystąpienie zabu-
rzeń niekorzystnych dla stanu zdrowia pacjenta.

ponadto uprzejmie informuję, iż za zlecenie lekarskie 
odpowiedzialność ponosi lekarz. pielęgniarka odpowia-
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da za prawidłowe wykonanie zlecenia, zgodnie z aktualną 
wiedzą. Jednocześnie art.12 ust.2. powyższej ustawy prze-
widuje, iż pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego niezgodnego z zakresem posiadanych kwalifi-
kacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie 
przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą 
okoliczności wskazujące, iż zwłoka w udzieleniu pomocy 
mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotne-
go.

w odniesieniu do kwestii pobierania krwi u pacjenta do-
rosłego, dziecka przez pielęgniarkę w ambulatorium należy 
wskazać, iż w sytuacji gdy pielęgniarka otrzymuje zlecenie le-
karskie dotyczące pobrania krwi pacjenta powinna to zlecenie 
wykonać bez obecności lekarza. należy wyraźnie zaznaczyć, 
iż pielęgniarka może pobierać krew od pacjentów do badań 
laboratoryjnych ściśle według zlecenia lekarskiego, zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy, zapewniającym bezpieczeństwo 
epidemiologiczne pacjenta oraz pielęgniarki.

zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej ( j.t. dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) 
osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przed-
siębiorstwem jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym 
miejscu identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funk-
cję tej osoby. Tym samym pielęgniarka zatrudniona w szpita-
lu musi nosić w widocznym miejscu identyfikator zawierają-
cy ww. dane. 

cZY pieLęgNiArKA
mUSi NOSić iDeNtYfiKAtOr
Czy pielęgniarka pracująca w szpitalu musi nosić identyfikator. Czy na  
identyfikatorze musi być zawarty tytuł zawodowy pielęgniarki.

analogicznie lekarz zatrudniony w szpitalu również bę-
dzie zobowiązany nosić w widocznym miejscu identyfikator 
zawierający jego imię i nazwisko oraz sprawowaną przez 
niego funkcję. Ustawa o działalności leczniczej nie przewi-
duje natomiast, aby na identyfikatorze obligatoryjnie za-
mieszczać tytuł zawodowy pracownika podmiotu lecznicze-
go. kwestia ta może być natomiast ustalona w regulaminie 
organizacyjnym przez kierownika podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.

w odniesieniu do kwestii zakładania opatrunków gipsowych 
należy wskazać, iż pielęgniarka nie ma uprawnień do wyko-
nywania świadczenia leczniczego, jakim jest zakładanie opa-
trunków gipsowych.

pielęgniarki nie nabywają bowiem umiejętności wykony-
wania ww. świadczenia leczniczego ani w trakcie kształcenia 
na studiach i i ii stopnia, ani w wyniku  ukończenia specjaliza-
cji, czy też kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

cZY pieLęgNiArKA 
mOże ZAKłADAć 
OpAtrUNKi gipSOWe

chirurgicznego, ani w wyniku ukończenia innych kursów kwa-
lifikacyjnych czy specjalistycznych.

zakładanie opatrunków gipsowych znajduje się natomiast 
w programie specjalizacji dla lekarzy z ortopedii i traumato-
logii narządu ruchu oraz w programie specjalizacji z chirurgii 
ogólnej. 

wobec powyższego pielęgniarka nie może zakładać opa-
trunków gipsowych.
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mszy św. w intencji chorych, pracowników przewodniczył bp 
pomocniczy diecezji Świdnickiej ks. dr adam bałabuch. po-
dziękował za 20-letnią misję pracownikom hospicjum oraz 
wszystkim, którzy tę instytucję wspierają.

w uroczystości udział wzięły posłanki, władze wałbrzycha, 
przewodnicząca orpip w wałbrzychu. „aniołami XX-lecia”  
uhonorowane zostały instytucje i osoby, które od kilkunastu 
lat w różny sposób wspierają działalność hospicjum, a „anio-
łami 2014” – te, które w ostatnim roku wyróżniły się pomocą 
chorym.

przewodnicząca orpip w wałbrzychu pani maria pałeczka 
wręczyła „anioła” z dedykacją 

BędĄC CzłowieKieM, Można ByĆ aniołeM – w do-
wód uznania za profesjonalizm dla Marka Karolczaka oiPiP 
w wałbrzychu. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów zespołu szkół 
muzycznych im. St. moniuszki w wałbrzychu.

w części konferencyjnej zaproszeni goście wygłosili bardzo 
interesujące referaty:

– prof. dr nauk med. Jacek łuczak – założyciel wielu pol-
skich hospicjów z akademii medycznej w poznaniu na temat 
„opieka paliatywna – pomoc choremu cierpiącemu i jego bli-
skim

– dr nauk med. anna orońska – konsultant wojewódzki 
w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolno-
śląskiego; na temat: „ podejście do śmierci w różnych religiach 
świata „

– mgr izabela kaptacz – konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki paliatywnej na temat „ pielęgniarska 
opieka paliatywna – wymagania i wyzwania „

– lek. med. Teresa nowak, piel. dypl. marek karolczak – 
z wałbrzyskiego Hospicjum „ podzielili się 20-letnim doświad-
czeniem opieki nad chorym terminalnie”

TroCHę HiSTorii
opieka hospicyjna w wałbrzychu liczy 20lat. w historii spo-
łeczeństwa to niewiele, dla tysięcy mieszkańców wałbrzycha 
i okolic to historia ich życia. Często końca ich życia…

idea pomocy chorym u schyłku życia zrodziła się pod ko-
niec roku 1992, kiedy to pielęgniarka pani lila łukasik wraz 

20 LAt 
WAłbrZYSKiegO HOSpicJUm
w dniu 18 października w zamku książ spotkało się grono przyjaciół Hospicjum, 
członkowie stowarzyszenia, pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele  
hospicjów dolnośląskich. Uroczyste spotkanie było związane z obchodami  
20-lecia powstania placówki. Spotkanie było okazją aby podziękować ludziom  
wielkiego serca, którzy od lat bezinteresownie wspierają Hospicjum

markiem karolczakiem zainteresowali się możliwościami po-
mocy chorym, głównie onkologicznie, których współczesna 
medycyna nie może już wyleczyć i którzy zbliżają się do kresu 
swojego życia. pod koniec 1993 r. czwórka pasjonatów: lilian-
na łukasik, marek karolczak, Teresa nowak, Jolanta mnich 
nawiązała kontakt z panem profesorem Jackiem łuczakiem 
i ukończyła kurs z zakresu podstaw opieki paliatywnej w po-
znaniu. z początkiem roku 1994 rozpoczęła działalność porad-
nia opieki paliatywnej w wałbrzychu. poradnia zlokalizowana 
była w Szpitalu wojewódzkim im. dra a. Sokołowskiego. w li-
stopadzie 1994 r. grupa inicjatywna powołuje do życia stowa-
rzyszenie – polskie Towarzystwo opieki paliatywnej oddział 
w wałbrzychu.

misją stowarzyszenia jest pomoc chorym na choroby no-
wotworowe oraz ich rodzinom, przede wszystkim poprzez 
wspieranie działalności Hospicjum. w 1997 roku stowarzy-
szenie otrzymało od władz miasta, za przysłowiową złotówkę, 
budynek po byłym przedszkolu przy ul. krasińskiego 8 z prze-
znaczeniem na placówkę opieki paliatywnej o pełnym profilu 
działalności. od tego momentu rozpoczyna się przebudowa 
obiektu, która trwała wiele lat, a jej finał, niestety oddalał się 
z prozaicznej przyczyny – braku środków. 

Schyłek lat dziewięćdziesiątych to bardzo trudny okres 
dla placówek opieki hospicyjnej w polsce, w tym także wał-
brzyskiej. w latach 1998–2001 dolnośląska kasa Chorych nie 
finansowała wizyt lekarsko-pielegniarskich w domu pacjenta. 
Trudno jednak wyobrazić sobie opiekę hospicjum domowego 
bez wizyt domowych. Tylko dzięki ogromnemu wysiłkowi od-
danych ludzi placówka przetrwała. 

w roku 2004 polskie Towarzystwo opieki paliatywnej od-
dział w wałbrzychu, po spełnieniu przewidzianych ustawą wy-
mogów, uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. Sta-
tus ten pozwala na skorzystanie z dobrodziejstwa, jakim jest 
możliwość pozyskiwania 1 % podatku dochodowego od osób 
fizycznych. dzięki temu stowarzyszenie może jeszcze bardziej 
rozwinąć swoją działalność statutową.

w grudniu 2005 roku prezydent piotr kruczkowski wystę-
puje do polskiego Towarzystwa opieki paliatywnej z propozy-
cją dokończenia inwestycji i nadania powstałemu hospicjum 
stacjonarnemu imienia papieża Jana pawła ii, które stanowić 
będzie żywy pomnik wielkiego polaka. grudniowy zjazd sto-
warzyszenia podejmuje uchwałę o przekazaniu nieruchomo-
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ści gminie, która angażuje znaczne środki finansowe i osta-
tecznie kończy długotrwały proces inwestycyjny. Towarzystwo 
wsparło inwestycję kwotą 300.000 zł a poradnia wyposażyła 
placówkę w sprzęt o wartości 250.000 zł. 

1 lutego 2007 hospicjum stacjonarne przyjęło pierwszych 
pacjentów, a 2 kwietnia 2007 roku zostało uroczyście poświę-
cone przez biskupa Świdnickiego ignacego deca i przyjęło 
imię papieża Jana pawła ii. dzięki realizacji zawartego porozu-
mienia pomiędzy gminą wałbrzych a polskim Towarzystwem 
opieki paliatywnej powstało nowoczesne 12-łóżkowe Hospi-
cjum, które służy nie tylko chorym mieszkańcom wałbrzycha 
ale całego dolnego Śląska.

opieka paliatywna (hospicyjna ) jest sprawowana przez 
polskie Towarzystwo opieki paliatywnej oddział w wałbrzychu 
prowadzący niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej poradnię opieki Hospicyjno- 
-paliatywnej w wałbrzychu przy ul. krasiń-
skiego 8.

Jest to medyczna, duchowa i psy-
chologiczna opieka nad chorymi z postę-
pującą, zaawansowaną i wyniszczającą 
chorobą nowotworową lub innym nie 
poddającym się leczeniu schorzeniem. 
Jest to całościowe wspieranie chorego, 
który zbliża się do nieuchronnego końca. 
w opiece paliatywnej w centrum uwagi 
nie jest jednostka chorobowa, ale czło-
wiek, ze swoim cierpieniem fizycznym, 
psychicznym i duchowym.

– aby pacjent nie odczuwał bólu ani 
innych przykrych dolegliwości fizycz-
nych, które mogą występować w ciężkiej 
chorobie;

– aby Chory czuł się potrzebny pomi-
mo swojej choroby i aby mógł przeżyć 
w tym czasie również dobre chwile;

– aby człowiek zbliżający się do kresu 
nie był samotny i miał czas oraz warunki 
do zastanowienia się nad swoim życiem 
i do przygotowania się do odejścia. 

opieka hospicyjna stanowi także 
wsparcie psychiczne, duchowe i socjalne 
rodziny, przyjaciół chorego w okresie cho-
roby i po jego śmierci. Szczególną troską otaczamy dzieci Chorych 
oraz dzieci osierocone przez pacjentów . dbamy o to, by osieroco-
nym rodzinom pomóc przeżyć bardzo trudny okres żałoby. 

opieka hospicyjna jest sprawowana w ramach:
– poradni medycyny paliatywnej
– Hospicjum domowego
– Hospicjum Stacjonarnego

każda z form opieki HoSpiCyJneJ JeST dla CHoryCH  
bezpłaTna. 
Poradnia Medycyny Paliatywnej
obejmuje Chorych po zakończeniu leczenia przyczynowego. 
Chory jest we względnie dobrym stanie , zgłasza się po poradę, 
konsultację lekarską czy pielęgniarską do poradni. 

poradnia medycyny paliatywnej działa na takich zasadach 
jak inne poradnie specjalistyczne. 

Hospicjum domowe 
Jest to najbardziej rozpowszechniona i najlepsza forma opieki 
nad Chorym u schyłku życia. Chory pozostaje w domu, w oto-
czeniu domowników, wśród swoich sprzętów czuje się bezpiecz-
nie. zespół: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, 
wolontariusz dojeżdżają do chorego do domu zawsze wtedy, 
kiedy wizyta jest niezbędna. w Hospicjum domowym pielę-
gniarka odgrywa główną rolę w zapewnieniu choremu opieki. 
każda z pielęgniarek opiekuje się pewną liczbą swoich chorych 
(15 osób)zapewniając im indywidualną pielęgnację dostoso-
waną do ich potrzeb jak również wsparcie emocjonalne. pielę-

gniarka uczy też rodzinę jak dbać o chore-
go i jak może sobie radzić z problemami, 
które są wywołane ciężką chorobą. Często 
pielęgniarka staje się uczestnikiem życia 
rodzinnego, słuchaczem bardzo osobi-
stych zwierzeń, towarzyszy czasem rodzi-
nie przy śmierci bliskiej osoby. w trakcie 
sprawowania opieki chorzy i ich rodziny 
zyskują informację o numerach telefonów 
personelu hospicjum domowego, goto-
wego do udzielenia porad telefonicznych 
w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby 
do udzielenia wizyty w domu.

Hospicjum Stacjonarne im. Jana Pawła ii
Chorzy, którzy wymagają intensyfikacji 
leczenia w warunkach szpitalnych, są 
u schyłku życia lub potrzebują krótkotrwa-
łej opieki wyręczającej (gdy np. opiekun 
musi odpocząć czy sam iść do szpitala, 
itd.), przyjmowani są do Hospicjum Sta-
cjonarnego bezpłatnie, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu przyjęcia. Jest to 
opieka całodobowa, w skład której wcho-
dzi codzienna konsultacja lekarska, opie-
ka pielęgniarska, rehabilitacja , konieczne 
zabiegi poprawiające komfort życia Cho-
rego. pacjentem zajmują się psycholodzy, 
pracownicy socjalni i duszpasterze zgod-
nie z Jego wyznaniem. zapewniamy leki, 

materiały opatrunkowe, etc., wyżywienie, bieliznę pościelową. 
Chorzy leżą w komfortowych salach jedno lub dwu osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w łóżka z podno-
śnikami elektrycznymi i wysokospecjalistycznymi materacami 
przeciw odleżynowymi. w razie konieczności dysponujemy 
koncentratorami tlenu i innym specjalistycznym sprzętem po-
prawiającym komfort życia pacjenta.

bliscy Chorych mogą ich odwiedzać , kiedy tylko mają takie 
życzenie. Staramy się, aby Chorzy czuli się bezpiecznie i kom-
fortowo. nie zamykamy drzwi hospicjum: chorych odwiedzają 
wolontariusze, młodzież szkolna, przychodzą dzieci z okolicz-
nościowymi kartami, życzeniami, występują przed chorymi. 
wyznajemy zasadę, że „Hospicjum to też życie”. Uznajemy pra-
wo Chorego do jego przestrzeni, którą mu stwarzamy w Hospi-

Chorzy, którzy wymagają 
intensyfikacji leczenia w warunkach 

szpitalnych, są u schyłku życia lub 
potrzebują krótkotrwałej opieki 
wyręczającej (...), przyjmowani 

są do Hospicjum Stacjonarnego 
bezpłatnie, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu przyjęcia. Jest 
to opieka całodobowa, w skład której 

wchodzi codzienna konsultacja 
lekarska, opieka pielęgniarska, 
rehabilitacja, konieczne zabiegi 

poprawiające komfort życia Chorego. 
Pacjentem zajmują się psycholodzy, 
pracownicy socjalni i duszpasterze 

zgodnie z Jego wyznaniem. 
Zapewniamy leki, materiały 

opatrunkowe (...) Chorzy leżą 
w komfortowych salach jedno lub 
dwu osobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym, wyposażonych w łóżka 
z podnośnikami elektrycznymi
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cjum. nasz Chory jest gospodarzem, personel – Jego gośćmi 
gotowymi w każdej chwili przyjść z pomocą.

zespół Hospicjum
Hospicjum to nie budynek, w którym Chorzy u schyłku ży-
cia znajdują pomoc. To przede wszystkim ludzie, od których 
tak naprawdę wszystko zależy. zależy czy Chory na ostatnim 
etapie swojego życia będzie się czuł bezpiecznie, będzie spo-
kojny i ufny. Jest to niezwykle istotne w opiece sprawowanej 
przez Hospicjum domowe. do zespołu nie trafiają ludzie przy-
padkowi. Są to ludzie, dla których praca jest powołaniem, 
służbą drugiemu człowiekowi. zespół poradni stanowią oso-
by o szczególnych cechach charakteru i predyspozycjach. 
w skład tego zespołu wchodzą;, pielęgniarki i pielęgniarze, 
lekarze, psycholog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, dusz-
pasterz oraz wolontariusze. Są to ludzie niezwykle ambitni, 
dążący do zdobywania wiedzy na studiach i kursach specja-
listycznych. w zespole są osoby, które przed dwudziestoma 
laty zakładały poradnię opieki paliatywnej i do dzisiaj służą jej 
swoim doświadczeniem i wiedzą. zespół hospicyjny ma możli-
wość korzystania ze wsparcia psychologicznego: warsztatów, 
szkoleń, spotkań integracyjnych.

Marek Karolczak
Henryka Kowalczyk

Każda z form opieki hospicyjnej jest dla Chorych bezpłat-
na. Placówka jest finansowana przez narodowy Fundusz 
zdrowia, którego środki nie zapewniają prawidłowego funk-
cjonowania. 

w jaki sposób można wesprzeć działalność hospicyjną
– przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego
– wpłata na konto Polskiego Towarzystwa opieki Palia-

tywnej lub nzoz Poradni opieki Hospicyjno-Paliatywnej
– poprzez zakup sprzętu medycznego, środków higieny 

osobistej
– wsparcie organizowanych kampanii
– organizowanie koncertów charytatywnych,
– udział w zbiórkach publicznych,
– zgłaszając się do wolontariatu.

PRoSiMy o wSPaRCie 
dla naSzyCH PodoPieCznyCH, 

dzięKi PRzeKazaniU 1% 
HoSPiCJUM Może SPRawowaĆ oPieKę 

na TaK wySoKiM PozioMie 
(KRS 0000047710)
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brytyjscy badacze są zgodni - spożywanie świeżych owoców każ-
dego dnia może w istotny sposób – o 25–40 proc.- zmniejszyć ry-
zyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

im więcej owoców w diecie, tym mniejsze ryzyko chorób ser-
cowo-naczyniowych.

w trakcie tegorocznego kongresu eSC dużo miejsca poświę-
cono profilaktyce chorób serca. Jedną z ciekawych analiz były 
badania przeprowadzone przez dr Huaidong du z Uniwersytetu 
oksfordzkiego. podjęła się ona analizy danych ponad 450 tys. 
pacjentów z Chin (pochodzili oni z 5 wsi oraz 5 miast). począt-
kowo pacjenci zostali poproszeni o określenie swoich nawyków 
żywieniowych oraz ilości owoców zjadanych średnio podczas 
miesiąca i tygodnia. na tej podstawie zostali oni pogrupowani 
na 5 kategorii: pacjentów nigdy nie jedzących owoców, jedzą-
cych je raz w miesiącu, 1–3 razy w tygodniu, 4–6 razy w tygodniu 
oraz spożywających owoce codziennie. w trakcie 7 lat obserwacji 
stwierdzono incydenty sercowe u 19300 pacjentów oraz 19689 
przypadków udaru – z czego 14 688 było udarami niedokrwien-
nymi, natomiast pozostałe 3562 były udarami krwotocznymi. dr 
Huaidong du i jej zespół odkryli, że osoby jedzące owoce codzien-
nie miały blisko 25–40 proc. niższe ryzyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych, w porównaniu do tych osób, które owo-
ców nie jadły w ogóle. ryzyko to było niższe o 15 proc. w odnie-
sieniu do choroby niedokrwiennej serca, o 25 proc. w odniesieniu 
do udaru niedokrwiennego i o 40 proc. niższe w przypadku udaru 
krwotocznego. Co więcej, im większe porcje owoców były konsu-
mowane, tym bardziej wpływało to na obniżenie ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych.

naukowcy znaleźli alternatywę dla diety śródziemnomor-
skiej. okazuje się, że dbać o serce można także stosując kuchnię 
norweską. o jej zaletach rozmawiano w trakcie tegorocznego 
kongresu european Society of Cardiology (eSC)

autorzy badania przekonują, że racjonalna i zbilansowana 
dieta oparta na produktach dostępnych w określonym regionie 
może być alternatywą dla „najlepszej” dla serca diety śródziem-
nomorskiej.

konieczność opracowania nowych standardów żywienio-
wych sprzyjających redukcji masy ciała oraz ograniczeniu ryzyka 
sercowo-naczyniowego wynikała z problemów z adaptacją diety 
śródziemnomorskiej do jadłospisu osób zamieszkujących obsza-
ry z chłodniejszym klimatem. dieta norweska została opracowa-
ne we współpracy z kucharzami uznanej na świecie kopenhaskiej 
restauracji noma, którzy w jadłospisie uwzględnili nordycką toż-
samość, dostępność produktów w lokalnym środowisku oraz… 
porę roku. Jak podkreślił meinert larsen z Uniwersytetu w ko-
penhadze, opracowując dietę zwracano uwagę na to, by żywność 

była zgodna z porami roku po to, aby uniezależnić się od koniecz-
ności transportu produktów. dodatkowym atutami diety norwe-
skiej wskazywanym przez naukowca są walory smakowe dań 
oraz zawartość w nich witamin i składników mineralnych. 

w przeprowadzonym badaniu skuteczności diety norwe-
skiej w redukcji masy ciała uczestniczyło 181 mężczyzn i kobiet 
z wyraźną otyłością brzuszną (obwód talii dla mężczyzn >94 cm, 
u kobiet >80 cm). zostali oni losowo podzieleni na dwie grupy – 
pierwsza z nich licząca 113 pacjentów przez 26 tygodni stosowała 
ścisłą dietę norweską (z zachowaniem sezonowości produktów), 
natomiast druga (66 pacjentów) jadła potrawy kuchni duńskiej. 
pacjenci gotowali sobie posiłki samodzielnie na podstawie ksią-
żek kucharskich i produktów, które otrzymywali bezpłatnie. 
wyniki po 26 tygodniach pokazały, że średnia utrata masy cia-
ła u pacjentów stosujących dietę norweską wyniosła 4,7 (± 0,5) 
kg, natomiast w grupie jedzącej potrawy kuchni duńskiej utrata 
masy wynosiła średnio 1,5 (± 0,5) kg . dodatkowo, w porówna-
niu do diety duńskiej dieta norweska pozwoliła zdecydowanie 
bardziej zredukować ciśnienia skurczowe (-5,1 mm Hg) i rozkur-
czowe krwi (-3,2 mm Hg). komentujący wyniki badań dr meinert 
larsen podkreślił możliwy efekt populacyjny diety norweskiej - 
osiągnięte obniżenie ciśnienia krwi pozwala w długoterminowej 
perspektywie znamiennie zredukować śmiertelność sercowo-na-
czyniową w populacji.

Czym charakteryzuje się dieta norweska? zawiera ona 15 grup 
żywności: owoców i warzyw (ze szczególnym uwzględnieniem 
jagód, kapusty, warzyw korzeniowych), ziemniaki, świeże zioła, 
rośliny i grzyby zebrane w środowisku naturalnym, orzechy, pro-
dukty pełnoziarniste, mięso z bydła i dziczyzny, ryby, skorupiaki 
i wodorosty. wśród typowych receptur i przepisów są m.in. pie-
czony dorsz z selerem czy słodkowodny szczupak z grilla.

barcelona, 30.08.2014–03.09.2014

Kongres ESC European Society of Cardiology

DietA KLUcZem 
W preWeNcJi ScHOrZeń 
SercOWO-NAcZYNiOWYcH



17

Go
RĄ

Cz
Ka

 K
Rw

oT
o

Cz
na

 e
Bo

la

Gorączka krwotoczna ebola (inaczej: choroba wywołana 
przez wirusa ebola [Ebola virus disease – eVd]) jest chorobą 
zakaźną należącą do grupy wirusowych gorączek krwotocz-
nych, która występuje epidemicznie w tropikalnej części afry-
ki, przede wszystkim na terenach wiejskich. 

wirus przenosi się przez bezpośredni kontakt z krwią lub 
innymi płynami ustrojowymi (np. śliną, moczem, wymiocina-
mi) osób zakażonych, żywych lub zmarłych.

Gorączka krwotoczna ebola znajduje się w wykazie cho-
rób zakaźnych stanowiących załącznik do USTawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, która szczegółowo określa zasady 
postępowania przy wykryciu zakażenia.

art. 1 ust. 1 USTawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi określa:

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania 
i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowa-
nia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu 
unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia 
się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób po-
datnych na zakażenie; 

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie za-
pobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

zgodnie z art. 26. ustawy 
lekarz, felczer, pielęgniarka lub położna, którzy podejrze-

wają lub rozpoznają zakażenie lub chorobę zakaźną, są obo-
wiązani pouczyć zakażonego lub chorego na chorobę zakaźną 
lub osobę sprawującą prawną pieczę nad zakażoną lub chorą:

– o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta 
– środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakaże-

nia na inne osoby; 
w przypadku rozpoznania zakażenia, które może przeno-

sić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz lub felczer ma 
obowiązek poinformować zakażonego o konieczności zgło-
szenia się do lekarza partnera lub partnerów seksualnych 
zakażonego.

informację o powiadomieniu zakażonego o obowiązku, 
o którym mowa powyżej wpisuje się do dokumentacji medycz-
nej i potwierdza podpisem zakażonego.

zgodnie z art. 33 ust. 1 
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w dro-

dze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę 
zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę za-
kaźną obowiązek poddawania się:

gOrącZKA 
KrWOtOcZNA
ebOLA

a) zabiegom sanitarnym, 
b) szczepieniom ochronnym, 
c) poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, 
d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym rów-

nież postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarcze-
nie materiału do tych badań, 

e) nadzorowi epidemiologicznemu, 
f) kwarantannie, 
g) leczeniu, 
h) hospitalizacji, 
i) izolacji; 

zgodnie z art. 33 ust. 2
w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób za-

kaźnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny może 
w drodze decyzji: 

1) wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych; 
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji 

lub deratyzacji nieru-chomości lub pomieszczeń; 
3) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmio-

tów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie; 
4) wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej 
z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicz-
nymi czynnikami chorobotwórczymi; 

5) wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej 
o skażenie, a w razie potrzeby, zarządzić jej zbadanie, odkaże-
nie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów; 

 6) nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpozna-
no lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną; 

7) zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy 
sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia 
środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie  
popełnienia przestępstwa. 

decyzjom, o których mowa powyżej nadaje się rygor na-
tychmiastowej wykonalności 

głÓwny inSpekTor SaniTarny
Umieścił na stronie internetowej www.gis.gov.pl/?go=news 
ważne informacje dotyczące gorączki wirusowej ebola.

arTykUły w praSie
Medycyna Praktyczna 2014/09
Co powinniśmy wiedzieć o zakażeniu wirusem ebola?

dr n. med. weronika rymer,1 
dr n. med. agnieszka wroczyńska,2 
dr n. med. wacław leszek nahorski2,3
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1 katedra i klinika Chorób zakaźnych, Chorób wątroby 
i nabytych niedoborów odpornościowych, Uniwersytet me-
dyczny we wrocławiu, 

2 klinika Chorób Tropikalnych i pasożytniczych, instytut 
medycyny morskiej i Tropikalnej w gdyni, gdański Uniwersy-
tet medyczny, 

3 konsultant krajowy ds. medycyny morskiej i Tropikalnej

Dolnośląski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

we Wrocławiu
Dr n. med. Jacek Klakočar 

informacje przygotowane przez PzH
• Przekazane lekarzom rodzinnym 

– polskie Towarzystwo medycyny rodzinnej – oddział 
dolnośląski

– kolegium lekarzy rodzinnych – oddział dolnośląski
– zakład medycyny rodzinnej Um we wrocławiu
– porozumienie zielonogórskie 

• zamieszczone na stronie dolnośląskiego nFz

rola lekarza poz – zasady postępowania – kontakt telefoniczny

pOStępOWANie Z pAcJeNtem 
pODeJrZANYm O ZAKAżeNie 
WirUSem ebOLA
informacje dla lekarzy poz dotyczące postępowania z pacjentem podejrzanym  
o zakażenie wirusem ebola

– Przeszkolenie personelu jednostki – jak prawidłowo 
reagować w przypadku kontaktu telefonicznego zgłaszają-
cego się pacjenta, który podejrzewa u siebie zakażenie wiru-
sem ebola

– Telefoniczne zebranie wywiadu przez lekarza Poz – 
ocena ryzyka zakażenia

– w razie wątpliwości kontakt i konsultacja z lekarzem 
koordynatorem 

– do czasu wyjaśnienia pacjent nie powinien zmieniać 
miejsca swojego pobytu
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inFoRMaCJa dla oSÓB PowRaCaJĄCyCH z: Gwinei, li-
berii, Sierra leone, nigerii, Senegalu oraz demokratycznej 
Republiki Kongo (informacja o państwach gdzie aktualnie wy-
stępują ogniska ebola znajduje się pod linkiem wvavizis.gov.pl 
w zakładce: epidemia gorączki krwotocznej w afryce)

od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę 
krwotoczną ebola w państwach afryki zachodniej oraz demo-
kratycznej republice kongo.

początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami 
grypo podobnymi w przypadku:

1. wystąpienia takich objawów jak: gorączka powyżej 
38.5 C, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, 
wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od po-
wrotu z podróży

lUb
2. kontaktu w trakcie pobytu w krajach afryki zachodniej:

• z chorą osobą lub ciałem osoby zmarłej w wyniku tej 
choroby

lUb
• chorym lub padłym dzikim zwierzęciem

należy pozostać w domu oraz niezwłocznie skontaktować 
się z numerem 999 lub 112, poinformować o przebytej podró-
ży i postępować zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

Rola lekarza Poz – zasady postępowania – kontakt oso-
bisty

• Przeszkolenie personelu jednostki – jak reagować 
w przypadku zgłoszenia się pacjenta, który podejrzewa u sie-
bie zakażenie

• niezwłoczne przyjęcie pacjenta przez lekarza i zebranie 
wywiadu – ocena ryzyka zakażenia – izolacja pacjenta i zaan-
gażowanego personelu

• w razie wątpliwości kontakt i konsultacja z lekarzem 
koordynatorem 

• do czasu wyjaśnienia ograniczenie kontaktu pacjenta 
i zaangażowanego personelu z innymi osobami

Rola lekarza Poz – zasady postępowania
• na podstawie wywiadu – potwierdzenie prawdopodo-

bieństwa zakażenia
• wszczęcie procedury transportu pacjenta w porozumie-

niu z lekarzem koordynatorem
• izolacja pacjenta i personelu zaangażowanego do czasu 

przekazania pacjenta 

Po przekazaniu pacjenta
• kwarantanna domowa personelu i innych osób z kontak-

tu – do czasu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia wiru-
sem

• dezynfekcja pomieszczeń – instrukcja???
• w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem Sanitar-

nym i kliniką Chorób zakaźnych 

Kontakt
• www.pzh.gov.pl
• www.gis.gov.pl 
• Tel koordynator: 601 844 547 
• Tel koordynator stacjonarny: 71 340 60 99

wrocław 17.10.2014

Konsultant wojewódzki 
w zakresie medycyny rodzinnej 

dla województwa dolnośląskiego
Dr n. med. Agnieszka Muszyńska

PROCEDURA TRANSPORTU PACJENTA Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA

POZ, SOR, SZPITALNA IZBA PRZYJĘĆ, LEKARZ PIERWSZEGO 
KONTAKTU, LEKARZ RODZINNY,  POGOTOWIE RATUNKOWE

LEKARZ KOORDYNATOR 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

TEL.: 71 340 60 99

URUCHOMIENIE BIOVAC

WSS IM. J. GROMKOWSKIEGO

KONSULTUJE ZGŁOSZONY PRZYPADEK 
– Z PRZEDSTAWICIELEM DWPIS 

– Z DYŻURNYM GIS 

NIE

KONIEC

TAK

NIE TAK

LEKARZ NA PODSTAWIE 
WYWIADU OKREŚLA 
CZY OSOBA KTÓRA 

SIĘ ZGŁOSIŁA MOŻE 
BYĆ POTENCJALNIE 

ZAKAŻONA 
WIRUSEM EBOLA

KONIEC

CZAS URUCHOMIENIA PORÓWNYWALNY 
Z CZASEM URUCHOMIENIA USŁUGI 

TRANSPORTOWEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ 
POGOTOWIE RATUNKOWE TRANSPORT
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XVii mięDZYNArODOWA 
KONfereNcJA OpieKi 
DłUgOtermiNOWeJ, tOrUń
„zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: 
ekonomicznym, medycznym i społecznym”
Uczestnicy konferencji po raz siedemnasty pochylili się nad 
problemami osób starszych i placówek opieki długotermino-
wej. poruszono następujące kwestie:

1.opTymalizaCJa koSzTÓw a JakoŚć w opieCe  
dłUgoTerminoweJ
Czym jest jakość?
Jak definiujemy jakość opieki długoterminowej. Czym właści-
wie jest jakość? Jakość jest od lat sloganem sektora usług albo 
raczej domów osób starszych oraz domów opieki. prasa pisze 
o jakości,
którą należy zagwarantować i o tym, kto ostatnio otrzymał 
certyfikat jakości. niewiele jednak czytamy o kosztach, ge-
nerowanych, przez jakość i o tym, kto ma je ponieść. przede 
wszystkim można przeczytać o kosztach generowanych przez 
pobyt w domu opieki, rzadko jednak są one wyrażone w kon-
tekście jakości. Jest to też duży rynek zbytu i nas, kierowników 
placówek długoterminowych, „zalewają” doradcy, opowiada-
jąc o jakości albo nawet chcąc ją nam sprzedać. nie zawsze 
łatwo jest się w tym wszystkim odnaleźć i to zrozumieć. próbę 
klasyfikacji jakości podjął david a. garvin. 

Rozróżnia on pięć różnych punktów widzenia:
– Transcendentny punkt widzenia
– punkt widzenia związany z produktem
– punkt widzenia związany z użytkownikiem
– punkt widzenia związany z procesem
– punkt widzenia oparty na relacji cena-korzyść

avedis donabedian opracował 3 wielkości albo też płasz-
czyzny wyznaczające jakość. Te 3 pojęcia są już nieco bliższe 
naszej wiedzy i interpretacji jakości:

1. płaszczyzna jakości struktury
2. płaszczyzna jakości procesu
3. płaszczyzna jakości wyników postępowania

wymagania dotyczące jakości i kosztów
Chodzi tutaj o różne grupy, które zajmują się jakością, które ży-
czą sobie jakości, ale równocześnie mają też coś do powiedzenia 
odnośnie kosztów. Są to właściwie zawsze te same grupy rosz-
czeniowe ewentualnie różnią się one po prostu składem i rosz-
czeniem, zależnie od struktury, kultury i strategii w związku z po-
jęciem jakości zdefiniowano następujące grupy roszczeniowe:

– mieszkańcy
– krewni

– podmiotowość
– polityka
– opinia publiczna
– personel

wszystkie grupy roszczeniowe chcą podniesienia jakości. 
zawsze opowiadamy się za jakością. Jest ona ceniona przez 
wszystkie grupy roszczeniowe. o dobrą jakość się walczy. a że 
każda osoba definiuje jakość inaczej, to każdy jest tutaj eks-
pertem - przez to sprawa się komplikuje.

Standardy jakościowe
nowa ustawa o pomocy społecznej pozostająca w mocy od 
2007 roku wprowadziła sporo kluczowych zmian i nowych 
elementów do systemu pomocy społecznej. poza poszanowa-
niem dla praw, godności i woli jednostki oraz uwzględnianiem 
indywidualnych potrzeb, ustawa wprowadziła systemowe 
zmiany w odniesieniu do zarządzania projektami i zapewnie-
nia jakości.

w Czechach funkcjonuje 15 standardów jakościowych, 
które stanowią punkt odniesienia dla instytucji świadczących 
pomoc społeczną. Standardy te są identyczne dla wszystkich 
rodzajów tej pomocy . pierwsze osiem to “standardy postę-
powania”, które określają sposoby postępowania wpływające 
pośrednio lub bezpośrednio na poziom jakości usług oraz ja-
kość życia osób korzystających z pomocy . dwa kolejne, nazy-
wane „standardami personalnymi”, odnoszą się do warunków 
pracy personelu, ich możliwości rozwoju zawodowego, dalszej 
edukacji itp. pozostałe pięć standardów dotyczy takich kwe-
stii operacyjnych jak informacja, lokalna dostępność, sytuacje 
kryzysowe, a także ocena jakości i narzędzia służące jej popra-
wie. Standardy jakościowe są podstawowym elementem pod-
legającym kontroli. 

zalety standardów jakościowych 
Jak wspomniano powyżej, standardy przyniosły wiele waż-
nych zmian dla korzystających z pomocy. przedmiotowe trak-
towanie korzystających zmieniono na podmiotowe, określono 
także kształt i strukturę oferowanej pomocy. położono nacisk 
na troskę o ich godność, prawa i przywileje.

Te zmiany dokonały się także dzięki ich woli i zaangażowa-
niu i okazały się przełomowymi dla systemu opieki społecznej. 
waga tychże zmian jest znacząca na tyle, że niweluje opisane 
poniżej negatywne aspekty wprowadzonych standardów.
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wady standardów jakościowych
definicja standardów jakościowych ma charakter dość ogólny, 
tak iż może mieć zastosowanie w różnych rodzajach pomocy 
społecznej. z tego powodu w niektórych przypadkach oceny 
dokonywane w trakcie kontroli mogą być uznawane za subiek-
tywne. Standardy jakościowe odzwierciedlają punkt widzenia 
ustawodawcy, co oznacza, że nie wszystkie kryteria standar-
dów odpowiadają jakości ocenianej z perspektywy korzysta-
jącego z pomoc 

2. SeniomaT.pl – rozwiązanie informaTyCzne
Seniomat.pl, to nowoczesna aplikacja dedykowana dla do-
mów pomocy Społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuń-
czych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz Hospicjów 
służąca do zarządzania środkami pomocniczymi i produktami 
pielęgnacyjnymi. program SenioMaT z powodzeniem funk-
cjonuje już na rynkach: niemieckim, francuskim, irlandzkim 
i czeskim. prace nad polską wersją Seniomat.pl trwały wiele 
miesięcy i polegały w głównej mierze na dostosowaniu pro-
gramu do realiów panujących w polsce. Seniomat.pl może być 
dla instytucji narzędziem codziennego użytku, służącym do 
zarządzania, zamawiania i pomnażania zySkÓw.

Seniomat.pl to bezpłatny program optymalizacyjny 
dla placówek opieki długoterminowej nad osobami niepeł-
nosprawnymi, o ograniczonej mobilności lub obłożnie cho-
rymi. od początku tworzony był z polskimi instytucjami tak, 
aby korzystanie z programu było jak najbardziej intuicyjne 
i bezproblemowe. program pomaga w łatwy i efektowny spo-
sób zarządzać placówką, refundacją i zamówieniami oraz uła-
twia proces opiekowania się podopiecznymi. aby poprawić ja-
kość działania instytucji, rozpoczęcie korzystania z programu 
jest zaskakująco proste.

zarządzanie
Seniomat.pl pomaga budować bazę danych podopiecznych.

przeprowadza ankiety pozwalające określić stopień i ro-
dzaj inkontynencji oraz ryzyko powstawania odleżyn. na pod-
stawie wyników program sugeruje dobór odpowiedniego pro-
duktu chłonnego i opatrunku specjalistycznego.

na podstawie wprowadzonych danych tworzy indywidual-
ne plany pielęgnacji podopiecznych (grafiki, harmonogramy). 
plany te zawierają wymagane czynności pielęgnacyjne, uży-
wane produkty chłonne i środki pielęgnacyjne.

planuje, ewidencjonuje i archiwizuje czynności wykony-
wane przez personel wykonujący czynności pielęgniarskie, 
pielęgnacyjno-opiekuńcze, terapeutyczne i porządkowe.

kontroluje ilości zamawianych produktów i koszty związa-
ne z ich zakupem.

dzięki wprowadzonym danym, pozwala na bezbłędne wy-
stawianie i drukowanie zleceń nfz na środki pomocnicze (pro-
dukty chłonne Seni), kontroluje ważność części „b” zleceń.

zamawianie
Seniomat.pl daje szybki dostęp do cenników Tzmo i dostaw-
cy, pełnej oferty produktów chłonnych, środków pielęgnacyj-
nych, opatrunków, rękawic i chemii gospodarczej.

zapewnia szybkie i czytelne przekazywanie zamówień 
oraz kontakt z dostawcą za pomocą komunikatora.

Umożliwia wybór typu fakturowania, składanie zamówie-
nia na instytucję, oddział lub mieszkańca, w ramach refunda-
cji nfz bądź w pełnej odpłatności.

daje możliwość generowania raportów, zestawień i wydru-
ków związanych ze zrealizowanymi zamówieniami.

zysk
Seniomat.pl skraca czas, który personel placówki poświęca na 
planowanie czynności pielęgnacyjnych, składanie zamówień 
i obsługę wniosków nfz.

eliminuje błędy przy wystawianiu zleceń nfz, a ujednoli-
cona forma składania zamówienia ułatwi dostawcy jego reali-
zację.

Umożliwia podnoszenie kompetencji personelu placówki: 
punkty przypisane za zrealizowane zamówienia można wy-
mienić na szkolenia organizowane na terenie placówki lub na 
udział w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez 
Tzmo Sa.

istnieje możliwość wymiany punktów na doładowanie 
karty przedpłatowej, która pozwala na sfinansowanie zaku-
pu nowego sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rTV-agd, ma-
teriałów budowlanych czy innych artykułów potrzebnych do 
podniesienia komfortuopieki nad mieszkańcem, lub poprawy 
warunków pracy personelu.

mieszkańcom placówki zgromadzone punkty pozwolą na 
uczestnictwo w turnieju kwalifikacyjnym ligi Seni CUp. obsłu-
ga aplikacji Seniomat.pl nie wiąże się z dodatkowymi koszta-
mi dla instytucji jest całkowicie bezpłatna. 

3. efekTywne zarządzanie perSonelem
osoby starsze, które są głównymi odbiorcami opieki długoter-
minowej, z wiekiem wymagają coraz bardziej zindywidualizo-
wanego podejścia. niepełnosprawności, która jest przyczyną 
opieki długoterminowej, zwykle towarzyszy szereg chorób 
przewlekłych oraz skomplikowana sytuacja społeczna, która 
również wymaga naszej uwagi, jeżeli chcemy zapewnić zado-
walającą jakość życia dorosłym osobom starszym. ośrodki 
opieki długoterminowej są specyficznymi typami organiza-
cji, gdzie wiedza dotycząca zarządzaniem zasobami ludzkimi 
może być stosowana tylko częściowo. prace związane z opieką 
długoterminową, jeśli są odpowiednio wykonywane, są czaso-
chłonne i wymagają gruntownej wiedzy na temat szerokiego 
spektrum czynników klinicznych i społecznych. 

Jakość oraz kompetencje personelu
przedmiotem pracy personelu są żywe osoby – a osobowość 
pracownika jest również narzędziem w codziennej pracy. z tej 
przyczyny, kryteria wyboru oraz satysfakcja z pracy mają cał-
kowicie odmienne znaczenie niż w innych zawodach. zawo-
dowe aspekty rekrutacji mogą zostać przyćmione cechami 
charakteru, które czynią z kandydata osobę szczególnie odpo-
wiednią do wykonywania tego specjalnego zadania.

Fluktuacja personelu pielęgniarskiego
fluktuacja personelu jest szczególnie ważna: ciągłość opieki 
oraz osobistych relacji pomiędzy opiekunami a pensjonariu-
szami są istotnymi determinantami jakości opieki. ponadto, 
stabilizacja jest niezmiernie istotna dla mieszkańców domu 
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opieki społecznej z upośledzeniem poznawczym. Ciągła zmia-
na personelu prowadzi do pogłębienia dezorientacji, dlatego 
należy unikać fluktuacji pracowników. Satysfakcja z wykony-
wanej pracy jest ważnym czynnikiem w procesach fluktuacji 
personelu.

Motywacja
dobra pensja jest ważnym czynnikiem, lecz nie najważniej-
szym. Jeśli kładzie się nacisk na dobrze zdefiniowane zadania, 
nadzór, pomaga to w motywacji w dalszej perspektywie. klu-
czową rolę odgrywa dobra organizacja 
pracy oraz szkolenia, rozrój zawodowy 
– wizja, a przede wszystkim, szacunek 
społeczny

opieka interdyscyplinarna
Cały personel – nie tylko personel opie-
kuńczy – odgrywa ważną rolę w zapew-
nieniu opieki wysokiej jakości. przedmiot 
pracy rzadko jest pytany o opinię, a oso-
by starsze i ich rodziny powinny być an-
gażowane w zadania opiekuńcze 

4. znaCzenie komUnikaCJi  
i informaCJi w zarządzaniU  
organizaCJą 
Systemy komunikacji i przekazu infor-
macji w każdej współczesnej organizacji 
stanowią podstawę jej funkcjonowania. 
Szczególny charakter komunikacji zwią-
zany jest bezpośrednio z zarządzaniem 
organizacją na takich płaszczyznach jak: 
kapitał ludzki, marketing wewnętrzny, 
wizerunek zewnętrzny, kultura orga-
nizacyjna, efektywność i jakość pracy. 
poprzez efektywne zarządzanie komu-
nikacją i informacją menedżerowie są w stanie wykorzystać 
potencjał wiedzy i doświadczenia członków organizacji w celu 
uzyskania efektu synergii. kształtowanie wizerunku firmy 
wśród pracowników powinno być zamierzonym, planowanym 
i ciągłym wysiłkiem zmierzającym do stworzenia i utrzymania 
wzajemnego zrozumienia, wymiany informacji oraz współpra-
cy w organizacji. w firmach o dużej kulturze organizacyjnej ta-
kie podejście bezpośrednio wpływa na:

– efektywność i wydajność pracy
– wysoki poziom satysfakcji z pracy pracowników na 

wszystkich szczeblach zarządzania,
– wzrost motywacji pracowników do pracy,
– wzrost wskaźników rozwoju zawodowego i samokształ-

cenia,
– wzrost lojalności i przywiązania pracowników do firmy.

bardzo ważnym elementem stanowiącym wspólny mia-
nownik dla powyższych efektów jest rozumienie przez pracow-
ników potrzeby zmian i zmniejszenie ich oporu wobec tych 
zmian, które są podstawą rozwoju każdej organizacji. osią-
gnięcie takiego poziomu funkcjonowania przekłada się bezpo-
średnio na wizerunek zewnętrzny firmy, gdyż nie ma lepszego 

działania public relations niż zadowolony, lojalny pracownik, 
w superlatywach wypowiadający się o swoim miejscu pracy.

Utworzenie struktury organizacyjnej jest znakiem, że ko-
munikacja powinna przebiegać określoną drogą, gdyż przy-
wództwo i podejmowanie decyzji pośrednio lub bezpośrednio 
zależą od procesu komunikacji. pamiętać jednak należy, iż 
zwiększenie ilości informacji w organizacji nie musi gwaran-
tować zwiększenia jej efektywności funkcjonowania. dobry 
proces komunikacji w organizacji powinien zapewniać, że in-
formacje we właściwej ilości i jakości, otrzymują właściwi lu-

dzie we właściwym czasie. w dzisiejszych 
czasach żadna złożona forma współdzia-
łania i kooperacji między ludźmi nie może 
obejść się bez komunikacji. komunikowa-
nie się umożliwia zaistnienie stosownego 
współdziałania między ludźmi, niezbęd-
nego do realizacji określonych wartości, 
zarówno stanowiących cel dążenia poje-
dynczej jednostki, jak i celów organiza-
cji]. efektywna komunikacja przyczynia 
się do większej proaktywności, większej 
skuteczności zmian organizacyjnych, 
wzrostu zaufania pracowników do firmy. 
poprzez komunikację wyjaśniać należy 
takie formy interakcji społecznych, jak 
kooperacja, naśladownictwo, przywódz-
two, wywieranie wpływu. dobra komu-
nikacja ma także ogromne znaczenie 
w zapobieganiu postawom zachowaw-
czym, a ponadto rozwija umiejętności 
grupowe. Często spotkania i wymiana 
myśli w atmosferze otwartości pozwala-
ją poznać predyspozycje poszczególnych 
osób, dzięki czemu łatwiej jest określić 
i przypisać role w zespole. model kontak-
tów wzajemnych powinien umożliwiać 

rozstrzyganie wszelkich nieporozumień poprzez szczere ich 
omówienie. komunikacja i informacja w procesie zarządzania 
organizacji ma kluczowe znaczenie. wszyscy pracownicy od-
czuwają w jakimś zakresie potrzeby informacyjne, przy czym 
wskazać można na kilka obszarów, w których komunikacja 
ma kluczowe znaczenie dla organizacji. w pierwszym rzędzie 
jest to znajomość i zrozumienie celów oraz strategii firmy, zna-
jomość oczekiwań klientów i poczynań konkurencji, świado-
mość kluczowych procesów i źródeł przewagi konkurencyjnej 
firmy

5. JakoŚć żyCia w przebiegU CHoroby przewlekłeJ
Testament życia
w ostatniej dekady wzrosła świadomość, że łagodzenie symp-
tomów oraz poprawa jakości życia pacjentów i ich krewnych 
mogą być lepsze niż wprowadzanie bezowocnych metod le-
czenia przedłużających życie w jego końcowej fazie. Coraz czę-
ściej stawianie pacjentom pytań o ich oczekiwania odnośnie 
leczenia jest uznawane za ważną dziedzinę opieki w końcowej 
fazie życia. Sposób podejmowania decyzji dotyczących opie-
ki zdrowotnej u schyłku życia ewoluował przez ostatnie 50 lat 
w wyniku rozwoju technologicznego, i przedłuża życie. po-

Systemy komunikacji i przekazu 
informacji w każdej współczesnej 

organizacji stanowią podstawę 
jej funkcjonowania. Szczególny 
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nadto, w związku z rosnącą liczbą przypadków występowania 
chorób przewlekłych, wiele osób dorosłych oraz ich krewnych 
musi stanąć przed koniecznością podejmowania złożonych 
decyzji medycznych w przebiegu poważnej choroby przewle-
kłej. przygotowanie pacjenta oraz jego krewnych na zmiany, 
które będą towarzyszyć rozwojowi choroby oraz wspólne po-
dejmowanie decyzji, powinno ułatwić podejmowanie możli-
wie najlepszych decyzji medycznych. 

preferencje pacjentów mogą zostać udokumentowane za 
pomocą procedury planowania postępowania w stanie ter-
minalnym (advance care planning), pisemnego testamentu 
lub wcześniejszych wytycznych. planowanie postępowania 
w stanie terminalnym (ang. ACP – Advance care planning) de-
finiuje się, jako rozmowę z pacjentem i/lub jego krewnymi na 
temat celów oraz preferencji dotyczących opieki. wcześniej-
sze wytyczne lub testament (ang. ADs - advance directives) 
są pisemnymi dokumentami, w których pacjenci w skrócie 
przedstawiają leczenie, jakiemu chcieliby, lub nie, zostać pod-
dani. w takim przypadku nie będą mogli w przyszłości wyrażać 
swoich życzeń. istnieją dwa uzasadnienia dla zastosowania 
wcześniejszych wytycznych. po pierwsze, rozszerzają one nie-
zależność pacjenta w przyszłości, pozwalając mu kontrolować 
lub przynajmniej mieć wpływ na leczenie po utracie zdolności 
do podejmowania decyzji. po drugie, pomagają lekarzom oraz 
członkom rodziny na podejmowanie emocjonalnie stresują-
cych decyzji w trudnych sytuacjach. nadrzędnym celem jest 
połączenie wysiłku pacjentów, opiekunów oraz personelu me-
dycznego, aby opracować spójny plan opieki, który pozwoliłby 
na osiągnięcie celów, wartości i preferencji pacjenta. 

znaczenie stresu w chorobie przewlekłej 
liczne badania naukowe prowadzone na całym świecie do-
wodzą, że silny, przewlekły stres powoduje znaczne zmiany 
patologiczne w biochemii, fizjologii i anatomii człowieka. 
zmiany te doprowadzają do powstania chorób przewlekłych. 
z kolei w czasie, kiedy człowiek choruje, jego negatywne myśli 
i emocje dodatkowo przyczyniają się do zmian destrukcyjnych 
w ośrodkowym układzie nerwowym, układzie hormonalnym 
i immunologicznym, pogłębiając zmiany patologiczne już ist-
niejące. pojawia się błędne koło. przewlekły stres w później-
szym okresie życia człowieka również pełni rolę destrukcyjną, 
bowiem wszystkie zmiany biochemiczne, hormonalne i im-
munologiczne zachodzące w czasie stresu są podłożem, na 
które nakłada się szereg innych jeszcze czynników jak: predys-
pozycja genetyczna, zmiany epigenetyczne, nieprawidłowe 
odżywianie się, brak aktywności ruchowej, używki itd. w kon-
sekwencji człowiek zaczyna chorować, zaś przebieg choroby 
może być dwojaki, w zależności od tego, czy człowiek jest 
w stresie kontrolowanym, czy niekontrolowanym. 

w stresie niekontrolowanym, kiedy pacjent nie chce nicze-
go zmienić w swoim życiu (np. w stylu życia), nie ma wsparcia 
w rodzinie, wśród przyjaciół, ani motywacji do dalszego życia, 
wydzielanie hormonów stresu jest zdecydowanie większe 
i dłużej trwające. wyraża się to większym spadkiem stężenia 
serotoniny oraz większym przyrostem stężenia dopaminy 
i białek opioidowych w ośrodkowym układzie nerwowym oraz 
większym i dłużej trwającym przyrostem stężenia hormonów 
stresu we krwi. ponadto, ekspresja naczyniowego czynnika 

wzrostu śródbłonka (Vegf) jest duża, co między innymi przy-
czynia się np. do rozrostu guza i przerzutów nowotworowych. 
w układzie immunologicznym zmniejsza się liczba limfocytów 
T, komórek nk, szeregu immunoglobulin, itd. wtedy dochodzi 
do progresji choroby i przeważają liczne myśli i emocje ne-
gatywne, dodatkowo oddziałujące na ośrodkowy układ ner-
wowy destrukcyjnie. neurony zaczynają zanikać w licznych 
strukturach mózgu (np. w hipokampie i korze przedczołowej), 
neurogeneza jest hamowana, występują zmiany patologiczne 
w komórkach gleju, itd. z czasem, w bezradności pojawia się 
depresja, której objawy utrudniają proces zdrowienia. 

Stres kontrolowany jest wtedy, kiedy w związku z przewlekłą 
chorobą pacjent zmienia swoje życie (przestaje palić, pić, zaczy-
na zdrowo się odżywiać, itp.), a dodatkowo ma wsparcie, bądź 
silną motywację do życia. wówczas stężenie hormonów stresu 
jest niskie, ekspresja naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka 
(Vegf) również jest mała, a w układzie immunologicznym zacho-
dzą niewielkie, odwracalne zmiany, które są podstawą regresji 
choroby i powrotu do zdrowia. emocje pozytywne, które można, 
a nawet trzeba uruchamiać w przewlekłym stresie oraz pano-
wanie nad lękiem w celu zmniejszenia go, są potężną siłą, która 
zmienia na korzyść nie tylko zmiany w ośrodkowym układzie ner-
wowym, ale także w układzie immunologicznym i każdym innym. 
Chorując na chorobę przewlekłą, możemy sami zadbać o naszą 
jakość życia i mieć satysfakcję z życia, pod warunkiem, że nauczy-
my się wyzwalać pozytywne emocje i nauczymy się radzić sobie 
ze stresem. błędne koło w chorobach przewlekłych w stanie stre-
su kontrolowanego zostaje przerwane. 

Godność w chorobie
problem godności poruszany jest w wielu dziedzinach nauki. 
istnieją liczne dokumenty – zarówno kościelne jak i państwo-
we traktujące o godności człowieka. z ogromnym patosem 
mówi się o godności w chorobie, wymieniając ogólne zasady 
postępowania. Jednak z punktu widzenia osoby sprawującej 
opiekę nad chorym – brakuje konkretnych wytycznych doty-
czących tego, co dokładnie oznacza „zachowanie godności 
chorego”. aby zapewnić choremu warunki, w których będzie 
się czuł godnie traktowany, musimy mieć świadomość tego, 
jakie czynniki mają na to wpływ. istnieje przekonanie, że jest 
to zależne głównie od podejścia osób sprawujących opiekę. 
okazuje się jednak, że nie tylko postawy personelu warunkują 
poczucie godności chorego. nie bez znaczenia jest sposób or-
ganizacji otoczenia i pracy oraz sam pacjent – jego cechy oso-
bowości i postawy. w zrozumieniu pojęcia godności przydatne 
jest następujące rozróżnienie:

godność osobista – wiąże się z pełnieniem roli społecznej, 
przysługuje temu, kto wykazuje się nią w swoim indywidual-
nym sposobie postępowania,

godność osobowościowa – wyrasta ze stosunku człowieka 
do samego siebie,

godność osobowa – jest czymś podstawowym i niezmien-
nym, wynika z faktu bycia osobą, jest bezwarunkowa i taka 
sama dla wszystkich. 

działania personelu, a godność chorego
istotny wpływ na poczucie godności człowieka chorego ma 
personel sprawujący nad nim opiekę.
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powinien on pamiętać o:
– poszanowaniu intymności (korzystanie z parawanów, za-

słon, zamykanie drzwi, ograniczanie liczby osób w czasie wy-
konywania czynności pielęgnacyjnych),

– przestrzeni prywatnej (zapewnienie choremu wygodne-
go dostępu do rzeczy osobistych, znalezienie wydzielonego 
miejsca na rozmowy chorego z odwiedzającymi bliskimi),

– podmiotowym traktowaniu (chory powinien być pod-
miotem a nie przedmiotem naszych oddziaływań),

– Udzielaniu informacji (dostęp do informacji na temat 
stanu zdrowia, planowanych działaniach),

– braniu pod uwagę zdania chorego. 

organizacja otoczenia i pracy, a godność chorego 
na to, czy chory czuje się godnie traktowany mają także wpływ 
takie czynniki jak:

otoczenie fizyczne - warunki, w jakich chory przebywa 
z naciskiem na te aspekty otoczenia, które pozwolą zachować 
prywatność i godność; czyli: sale 1-2 osobowe, przestrzeń, es-
tetyczny wystrój, parawany, zasłony/rolety,

organizacja zatrudnienia – adekwatna liczba zatrudnione-
go personelu, kompetencje, koncentracja na człowieku a nie 
procedurach i biurokracji, system szkoleń, kreowanie właści-
wych postaw (walka z działaniem typu: dla własnej wygody, 
nie ubieramy dziś pacjenta, ponieważ w południe będzie go 
badał lekarz – w ten sposób będziemy mieli mniej pracy). Tro-
ska o godność człowieka dotkniętego chorobą powinna od-
bywać się we wszystkich wymienionych powyżej obszarach 
i być wynikiem współpracy całego zespołu – od opiekunki do 
kierownika placówki włącznie. najlepiej przygotowany zespół 
pozbawiony prawidłowego zarządzania placówką – nie podo-
ła tak ogromnemu wyzwaniu, jakim jest zachowanie godności 
osoby chorej.

6. nowoCzeSne TeCHnologie w opieCe nad oSobami  
nieSamodzielnymi
nowe technologie wkraczają również do placówek opieki 
długoterminowej. Sukcesywnie wdraża się je w różnych jej 
dziedzinach – począwszy od dokumentacji poprzez udogod-
nienia w wannach kąpielowych, a skończywszy na systemach 
alarmowych. w najbliższej przyszłości to właśnie w sektorze 
zdrowia zaobserwujemy z pewnością duży postęp techniczny. 
decyduje o tym w dużej mierze rozwój demograficzny. w cen-
trum uwagi jest przede wszystkim program „Ambient Assisted 
Living”. w programie tym wsparcie techniczne ma umożliwić 
większej liczbie osób starszych samodzielnie życie we wła-
snym mieszkaniu, pomimo spadającej z wiekiem sprawności 
fizycznej.

w dziedzinie opieki długoterminowej, technologią należa-
łoby wesprzeć przede wszystkim braki w personelu. ale któ-
re produkty technologiczne są sensowne i przydatne? obok 
pytania natury moralnej decydującą rolę ma tutaj akceptacja 
personelu opiekuńczego. pod jakim warunkiem będzie moż-
na zaakceptować technologiczne rozwiązania? Jakie czynniki 
wpływają na akceptację nowych technologii w placówkach 
dla osób starszych? Jakie czynniki budzą opór?

Teorie wyjaśniające te pytania pochodzą z jednej strony 
z modelu akceptacji technologii, a z drugiej strony z psycholo-

gii pracy. Uczy ona, że warunki pracy można w pierwszej linii 
poprawić poprzez zredukowanie obciążenia i zwiększenie de-
cyzyjności. 

etyczne i prawne aspekty zastosowania technologii w opie-
ce nad osobami niesamodzielnym
ludzie dożywają coraz starszego wieku, a opiekunów i środ-
ków finansowych jest coraz mniej. Jednocześnie rozwijają się 
możliwości medyczno-techniczne i rosną wymagania stawia-
ne przez osoby chcące mieć możliwie najlepszą opiekę w star-
szym wieku. Czy nowoczesne technologie w służbie osobom 
starszym mogą być rozwiązaniem tego problemu? 

opieka nad starszymi osobami w instytucjach stacjonar-
nych wiąże się z dużymi kosztami, które ponoszą zarówno 
osoby indywidualne oraz ich krewni, jak i gospodarka narodo-
wa. nie wszędzie jednak takie placówki są dostępne. ponadto 
wiele z tych osób chce mieszkać możliwie najdłużej w swoich 
własnych „czterech kątach”. Jest to przyczyną postulatów poli-
tycznych i socjalnych, których celem jest wspieranie starszych 
osób w decyzji o jak najdłuższym pozostawaniu w domu w taki 
sposób, aby jak możliwie opóźnić przeniesienie ich do domu 
opieki, bądź też całkowicie tego uniknąć. dotyczy to osób, 
które wymagają niewielkiej pomocy jak też i tych cierpiących 
na ciężkie choroby przewlekłe, lecz niewymagających pilnej 
opieki stacjonarnej jak np. w przypadku POChP, pacjentów 
oddychających za pomocą respiratora, ludzi cierpiących na 
demencję. pomysł pomocy tym osobom poprzez odpowiednie 
wsparcie techniczne i socjalne w celu umożliwienia im życia 
w znanym im otoczeniu, narodził się podczas debaty socjalno
-politycznej, gdzie podkreślano takie pojęcia jak samostano-
wienie oraz udział społeczny w kontekście osób starszych. 

w ubiegłych latach stowarzyszenia osób niepełnospraw-
nych przybliżyły opinii publicznej sytuację takich osób i przy-
czyniły się do tego, że w niemczech, w roku 2009 weszła 
w życie międzynarodowa konwencja o prawach osób nie-
pełnosprawnych. poprzez to, pojęcia samostanowienia oraz 
udziału społecznego stały się pojęciami przewodnimi działań 
socjalno politycznych dla osób z ograniczeniami psychicznymi 
lub fizycznymi. 

artykuł 1. Konwencji o osobach niepełnosprawnych określa 
jasno jej cel:
Celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i zapew-
nienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw czło-
wieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepeł-
nosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej 
godności. do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, 
które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umy-
słową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może w od-
działywaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skutecz-
ny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi 
osobami. 

roszczenia te zostały dostosowane także do grupy ludzi 
starszych wymagających wsparcia i opieki. również osoby 
stare i starsze powinny mieć możliwość jak najdłużej same 
decydować o swoim życiu oraz definiować swój indywidualny 
udział społeczny (jest on uregulowany w Sgb Xii (kodeks pra-
wa Socjalnego) w punkcie „rehabilitacja”).
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Paragraf 2. SGB Xi głosi:
Usługi świadczone przez ubezpieczenie pielęgnacyjne wspie-
rają, mimo zapotrzebowania na pomoc, w prowadzeniu sa-
modzielnego oraz samorządnego życia, które jest zgodne 
z godnością człowieka. pomoc zorientowana jest na odzyska-
nie bądź utrzymanie sił fizycznych, umysłowych i duchowych 
osób wymagających opieki.

podpisując w roku 2009 konwencję o prawach osób nie-
pełnosprawnych, republika federalna niemiec zobowiązała 
się zastosować odpowiednie środki, aby umożliwić wszyst-
kim samostanowienie o sobie oraz zezwolić im na udział 
w życiu społecznym. zobowiązanie to obejmuje nie tylko 
osoby niepełnosprawne, ale też osoby, które ze względu na 
wiek lub chorobę są ograniczone w swoim samostanowieniu 
oraz w swym udziale społecznym. dla tego kręgu osób nale-
ży stworzyć i zaimplementować do służby osobom starszym 
nowoczesne technologie, określane mianem Ambient Assisted 
Living. mają one wesprzeć w opiece osoby indywidualne, ich 
rodziny, sąsiadów oraz profesjonalistów, którzy albo nie są 
w stanie zapewnić im pomocy albo mogą ją zapewnić jedynie 
częściowo; w niektórych dziedzinach (w szczególności w ko-
munikacji i systemach alarmowych) systemy technologiczne 
mają tę pomoc nawet rozszerzyć.

bardzo techniczne pojęcie, jakim jest „utrzymanie” osób 
wymagających pomocy i opieki, wyraża tylko w przybliżeniu 
to, co osiąga się dzięki pomocy tych osób, ale też i dla nich 
w ramach wsparcia, towarzyszenia i opieki. Celem „utrzyma-
nia” są trzy obszary:

– wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– wsparcie w prowadzeniu życia, w egzystowaniu,
– wsparcie medyczne i opiekuńcze.

7. bezpieCzne warUnki praCy w plaCÓwkaCH opieki  
dłUgoTerminoweJ
Strategie zapobiegania zakażeniom w placówkach opieki dłu-
goterminowej. od czasów Hipokratesa, który wskazał, iż istotą 
medycyny jest zapobieganie chorobom, upłynęło ponad 2 tysią-
ce lat. dzięki niemu higiena wyodrębniona została jako nauka 
i dział medycyny. Higiena to wiedza o zapobieganiu chorobom 
i utrzymaniu zdrowia. zalecane obecnie holistyczne podejście 
do podopiecznych, to kreowanie zdrowia i zapobiegania choro-
bom, jako myśl przewodnią posiada funkcjonowanie pacjenta 
w środowisku jako całości. pożądane w społeczeństwie XXi wie-
ku postawy przedstawicieli zawodów medycznych i opiekuń-
czych, to podejście profilaktyczne – zapobiegawcze – chroniące 
przed wszelkim ryzykiem, także ryzykiem zakażeń szpitalnych. 
według danych europejskiego Centrum zapobiegania i kontroli 
Chorób w samej tylko europie dochodzi rocznie do około 3 mln 
przypadków zakażeń szpitalnych, z których 50 tysięcy prowadzi 
do śmierci pacjentów. Sytuację presji zakażeń na współczesne-
go pacjenta komplikują różne czynniki, w tym między innymi 
starzenie się populacji, przyrost chorób z niedoborami odpor-
ności, coraz większa inwazyjność procedur, zwiększona zacho-
rowalność na choroby nowotworowe. ostatnie dziesięciolecie 
niezmiernie mocno udowodniło, że w opiece nad człowiekiem 
chorym niezależnie od tego, gdzie jest leczony i pielęgnowany, 
jednym z najważniejszych zagadnień są kwestie ochrony pa-
cjenta przed zakażeniem. 

w dobie dominacji „zarządzania”, „kierowania”, „analiz 
opłacalności świadczeń” nie można stracić z oczu konieczno-
ści ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych per-
sonelu zatrudnionego we wszystkich typach instytucji opieki, 
w których przebywają osoby potrzebujące leczenia, opieki, re-
habilitacji i wsparcia. Strategia nakierowana na wiedzę sprzy-
ja budowaniu humanistycznego systemu ochrony zdrowia, 
ale także sprzyja dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 
o którym nie możemy – my medycy – w tych pędzących i jakże 
niebezpiecznych czasach zapominać. 

Tak więc, personel sektora opieki długoterminowej powi-
nien posiadać odpowiedni, stale uzupełniany i aktualizowa-
ny zasób wiedzy o zakażeniach szpitalnych, nowych i jakże 
opornych patogenach, które już dawno opuściły mury szpi-
tali, a często bardzo dramatyczne skutki ich oddziaływania 
dotykają pacjentów leczonych poza nimi. badania wielu au-
torów słusznie wskazują na potrzebę stałego opracowywania 
nowych interdyscyplinarnych szkoleń dotyczących zakażeń, 
ich systematycznego wdrażania z uwzględnieniem tematyki 
metod zapobiegania infekcjom i zasad higieny do implemen-
tacji we wszystkich placówkach opieki. profilaktyka zakażeń 
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to podstawa strategii realizowanego w zakładach medycz-
no-opiekuńczych programu kontroli zakażeń. Bez wiedzy, 
świadomości i motywacji personelu, ale także chorych i ich 
rodzin nie da się tej globalnej epidemii zatrzymać. prewencja 
zakażeń nie kosztuje wiele, bezcenne jest więc przestrzeganie 
niezbędnych procedur i standardów postępowania. Co osią-
gamy? wiele, między innymi:

– brak powikłań,
– eliminację zakażeń krzyżowych,
– prewencję wystąpienia ognisk epidemicznych,
– prewencję zakażeń u personelu i poczucie bezpieczeń-

stwa pracy personelu,
– bezpieczeństwo epidemiologiczne jednostki,
– prawidłowy proces leczenia,
– przerwanie dróg przenoszenia zakażeń i chorób zakaź-

nych,
– przestrzeganie reżimu sanitarnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami,

– zadowolenie, radość i satysfakcję 
(dotyczy nas wszystkich). 

w krajach rozwiniętych stale powięk-
sza się grupa ludzi w wieku podeszłym, 
a wraz z tą powiększającą się populacją 
wzrasta również grupa osób wymaga-
jących stałej opieki instytucjonalnej. 
w polsce ponad 5 mln ludzi przekroczyło 
wiek 65 lat (13% społeczeństwa), przy-
rosty roczne to 57 000 osób. w tej grupie 
stałą opieką różnych zakładów opieki 
długoterminowej objętych jest ok: 13,5 
tysiąca osób, a dalszych 42 tysiące po-
zostaje pensjonariuszami stacjonarnych 
domów pomocy społecznej dla osób 
starszych i przewlekle chorych. zazwy-
czaj na całym świecie część osób w wieku 
podeszłym nie jest w stanie samodzielnie 
funkcjonować w środowisku domowym 
ze względu na niepełnosprawność rucho-
wą lub psychiczną. Tak więc populacja 
wymagająca stałej profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i re-
habilitacji będzie stale wzrastać. Szacuje się, że 10–20% osób 
starszych prezentuje cechy pomyślnego starzenia, pozostała 
część podaje dolegliwości lub choroby, które u blisko połowy 
z nich powodują trwałe upośledzenie funkcjonowania w życiu 
codziennym. U osób tych opisuje się zespoły polietiologiczne 
lub zaburzenia czynnościowe, takie jak: upadki, zaburzenia 
poznawcze, upośledzenie funkcji sensorycznych, ale również 
nietrzymanie moczu i / lub kału, odleżyny. endemiczny po-
ziom zakażeń w opiece instytucjonalnej opisywany jest na 
poziomie 1,8 do 13,5 na 1000 dni opieki nad pacjentem (ang. 
resident-care days RCD). najczęściej obserwowane zakażenia 
dolnych dróg oddechowych pojawiają się z zapadalnością: 
0,3–4,7 rCd, układu moczowego 0,2–2,2 rCd, a bakteriemia 
0,2–0,4 rCd. Szczególnym problemem stają się zakażenia oraz 
drobnoustroje o szczególnej antybiotykooporności pojawia-

jące się epidemicznie. opisywane są głównie epidemie zwią-
zane z chorobami układu oddechowego oraz pokarmowego. 
poszczególni autorzy potwierdzają, że epidemie, w tym ogni-
ska zakażeń są bardzo prawdopodobne ze względu na zgro-
madzenie wielu osób wrażliwych – podatnych na zakażenie 
w jednym miejscu, ograniczoną liczbę personelu i stosunko-
wo częste hospitalizacje. Strausbaugh szacuje, że w każdym 
domu opieki długoterminowej zdarza się średnio 6,7 epidemii 
rocznie. drobnoustroje o szczególnej oporności na antybiotyki 
to następne poważne zagrożenie dla pensjonariuszy domów 
opieki długoterminowej. problem ten obejmuje nie tylko zaka-
żenia objawowe, ale również kolonizację, co przy zachowaniu 
warunków charakterystycznych dla opieki zinstytucjonalizo-
wanej (zgromadzenie wielu osób wrażliwych w jednym miej-
scu, ograniczoną liczbę personelu i częste hospitalizacje) spra-

wia, że drobnoustroje rozprzestrzeniają 
się w sposób niekontrolowany. 

ważne dla omawianej populacji są 
Enterococcus spp. oporne na glikopep-
tydy; Streptococcus pneumoniae o obni-
żonej wrażliwości na penicylinę, Staphy-
lococcus ureus metycylinooporny oraz 
wielolekooporne pałeczki gram-ujemne. 
Szczególnie znaczącym zagrożeniem są 
szczepy pałeczek niefermentujących, ta-
kie jak Pseudomonas aeurginosa, które 
mogą być związane zarówno z zakażenia-
mi ran przewlekłych, jak i układu moczo-
wego, zwłaszcza u pacjentów z cewnikiem 
w pęcherzu moczowym – stanowiących 
znaczną część zakażeń w omawianej 
populacji pacjentów. diagnostyka mi-
krobiologiczna jest realizowana zarówno 
dla opisania stanu klinicznego pacjenta 
z objawami zakażenia, jak i dla opisu jego 
stanu epidemiologicznego. diagnostyka 
mikrobiologiczna realizowana dla ozna-
czenia czynnika etiologicznego zakażenia 
(ewentualnie wraz z jego lekoopornością) 
podejmowana jest w razie podejrzenia 
rozwoju zakażenia. w przypadku pacjen-

tów w wieku podeszłym dużym problemem pozostaje rozpo-
znanie najważniejszych z form zakażeń: zapalenia płuc i zaka-
żenia układu moczowego. 

zapalenie płuc u osób starszych często manifestuje się 
w sposób nietypowy. U osoby dorosłej za najważniejsze ob-
jawy zapalenia płuc (ogółem) uważa się kaszel, wystąpienie 
lub nasilenie produkcji plwociny, gorączka, ból opłucnowy, 
objawy w badaniu fizykalnym klatki piersiowej (rzężenia, 
trzeszczenia, furczenia, świsty, szmer oskrzelowy) oraz: skró-
cenie oddechu i zwiększoną częstość oddechów (>25/min). 
Jednak u 30% z pacjentów w wieku podeszłym nie pojawia się 
gorączka, kaszel czy duszność. U nich w przebiegu zapalenia 
płuc rzadko występują dreszcze, a kaszel często występuje 
przewlekle, w związku ze stwierdzanymi u chorego zaburze-
niami takimi jak niewydolność serca, czy obturacyjną chorobą 
płuc. zalegająca wydzielina, w związku z osłabieniem, często 

Zapalenie płuc u osób 
starszych często manifestuje się 

w sposób nietypowy. U osoby 
dorosłej za najważniejsze 

objawy zapalenia płuc uważa 
się kaszel, wystąpienie lub 

nasilenie produkcji plwociny, 
gorączka, ból opłucnowy, objawy 

w badaniu fizykalnym klatki 
piersiowej (...) oraz: skrócenie 

oddechu i zwiększoną częstość 
oddechów (...). Jednak u 30% 

z pacjentów w wieku podeszłym 
nie pojawia się gorączka, kaszel 

czy duszność. U nich w przebiegu 
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dreszcze, a kaszel często 
występuje przewlekle (...)
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nie jest wykrztuszana, stąd trudno ocenić zmianę jej charak-
teru. Stąd np. nowe zalecenia The Infectious Diseases Society 
of America (IDSA) wskazują, że decyzję o rozpoznaniu pneU 
można podjąć na podstawie wystąpienia objawów (przyśpie-
szenia oddechu >25/min oraz zmniejszenie wysycenia krwi 
tlenem <90%) wraz z podjęciem leczenia w kierunku pneU 
w warunkach szpitalnych. U chorych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych pierwszym objawem zakażenia może być maja-
czenie, a u chorych ze schorzeniami układu kostno-stawowe-
go – upadek. oznaczenie leukocytozy rzadko jest przydatne, 
gdyż najczęściej nie ulega ona wyraźnemu podwyższeniu. na-
wet obraz radiologiczny klatki piersiowej może w początko-
wym okresie choroby być prawidłowy, szczególnie u chorych 
odwodnionych. ogólnie w badaniu radiologicznym klatki 
piersiowej stwierdza się obecność zapalenia płuc albo wyso-
kie prawdopodobieństwo zapalenia płuc, tj.: nowe nacieki za-
palne ścian pęcherzyków płucnych lub nasilenie uprzednio 
występujących, zacienienie, płyn w szczelinie międzypłatowej 
lub opłucnej. 

zakażenie układu moczowego jest równie trudno diagno-
zowalne w tej grupie pacjentów. za typowe objawy uważa się 
gorączkę lub dreszcze pieczenie przy oddawaniu moczu, czę-
stomocz lub nagląca potrzeba oddawania moczu, nietrzyma-
nie moczu, bolesność okolicy nadłonowej, zmiana charakte-
ry moczu. ale z drugiej strony jak już wspomniano gorączka 
w omawianej grupie pacjentów pojawia się znacząco rzadziej, 
nietrzymanie znacząco częściej, a u osób z cewnikiem wiele 
spośród wymienionych objawów nie będzie przez pacjenta 
raportowana.

zatem przy podejmowaniu decyzji o kwalifikacji zakażenia 
należy uwzględniać specyfikę populacji.

niestety badanie mikrobiologiczne jest równie znaczą-
cym problemem, począwszy od tego, że u pensjonariuszy zbyt 
często rozpoczyna się empiryczną terapię przeciwdrobno-
ustrojową bez pobrania materiału koniecznego do wykonania 
badania mikrobiologicznego – co znacznie obniża przyszłe 
możliwości diagnostyczne. ale z drugiej strony u starszych 
chorych istnieją duże trudności w uzyskaniu materiału do 
badania mikrobiologicznego. np. w razie konieczności mi-
krobiologicznego potwierdzenia zapalenia płuc do momentu 
konieczności intubacji pacjenta nie ma możliwości uzyskania 
materiału metodą inwazyjną, która zapobiega kontaminacji 
próby florą górnego odcinka układu oddechowego, a uzyska-
nie plwociny też często stanowi prawdziwy problem ze wzglę-
du na (często) trudny kontakt z pacjentem bądź brak wydzie-
liny czy trudności z odkrztuszeniem. prawdziwym wyzwaniem 
jest pobranie materiału u osób z tracheostomią. inny problem 
to pobranie moczu na posiew. osoby starsze, u których stosu-
je się stałe cewnikowanie pęcherza w momencie podejrzenia 
rozwoju zakażenia objawowego i bezpośrednio przed wdro-
żeniem terapii antybiotykowej powinni mieć zmieniony cew-
nik na nowy, tak aby można było pobrać próbkę do badania 
(w tym również mikrobiologicznego: na posiew) unikając kon-
taminacji m.in. skażonym cewnikiem.

badanie mikrobiologiczne materiałów ze skóry wydaje się 
być dużo łatwiejsze. w przypadku podejrzenia świerzbu należy 
pobrać do badania mikrobiologicznego zeskrobinę z miejsca 

chorobowo zmienionego. ale już w razie konieczności oceny 
mikrobiologicznej rany przewlekłej wskazane jest pobranie 
materiału do diagnostyki ilościowej – z zachowaniem dwóch 
zasad: wcześniejszego chirurgicznego opracowania rany i re-
alizacji tego typu badań wielokrotnie w miarę postępów lecze-
nia. a tego typu postępowanie diagnostyczne – jako niezwykle 
czaso-, praco- i koszto-chłonne jest niestety rzadko wykony-
wane. 

pobranie materiałów od pacjenta obejmują sytuacje, kiedy 
należy podjąć działania na rzecz oszacowania ryzyka kontami-
nacji środowiska zewnętrznego florą obecną u pensjonariu-
sza. Jest to moment przygotowania pacjenta do planowanego 
zabiegu operacyjnego z zakresu neuro- i kardiochirurgii oraz 
ortopedii implantacyjnej – pobieramy wymaz z przedsionka 
nosa dla oznaczenia obecności metycylinoopornego szczepu 
Staphylococcus aureus (MRSA). drugi moment to transfer pa-
cjentów do innego ośrodka, np. centrum rehabilitacji, przyję-
cie do oddziału szpitalnego (uwaga: nie tylko oiom!). w takiej 
sytuacji szczególnej uwagi wymagają pacjenci z ranami prze-
wlekłymi (owrzodzenia, odleżyny i inne) oraz o ograniczonej 
mobilności – pobieramy wymazy z przedsionka nosa, okołod-
bytnicze, z ran, również mocz na posiew – w celu oznaczenia 
obecności wybranych drobnoustrojów, są to:

– mrSa, wankomycynooporne szczepy enterococcus spp. 
(Vre) oraz szczepy z rodziny enterobacteriaceae oraz szczepy 
pałeczek niefermentujących wykazujące oporność na karba-
penemy (kpC).

zbieranie materiałów do badań mikrobiologicznych (wy-
mazów) środowiskowych oraz badanie personelu bez obja-
wów nie jest zalecane, z wyjątkiem sytuacji ukierunkowanego 
dochodzenia epidemiologicznego.

Starzenie się społeczeństwa charakteryzuje się wzrostem 
populacji osób starszych wynikającym z wydłużającej się 
średniej długości życia – zjawisko to występuje w większości 
krajów na świecie. ponieważ ludzie żyją dłużej, coraz większa 
ich liczba dożyje późnej starości (osiągnie wiek 80 lat i więcej) 
i dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą mieć 
problemy zdrowotne i wymagać opieki. Celem opieki długo-
terminowej jest niesienie pomocy w sposób instytucjonalny. 
ponieważ liczba osób starszych rośnie, musimy nauczyć się 
znajdować innowacyjne rozwiązania, które zapewnią moż-
liwie najwyższy standard życia, zarówno dla osób z proble-
mami zdrowotnymi, jak i ich opiekunów. Świadczenie opieki 
długoterminowej jest zagadnieniem coraz większej wagi. za-
rządzanie odpowiada za planowanie, organizowanie, oraz kie-
rowanie zasobami ludzkimi, finansowymi, fizycznymi, a także 
informacyjnymi, w taki sposób, aby zapewnić efektywne i sku-
teczne działanie organizacji.

Serdecznie dziękujemy okręgowej radzie pielęgniarek 
i położnych w wałbrzychu za umożliwienie uczestnictwa 
w konferencji. 

Noworudzkie Centrum Geriatryczne SENIOR 
w Nowej Rudzie.

Milion Anna 
Lidia Niewiadomska
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pOStępOWANie 
W OpArZeNiAcH głębOKicH 
pODUDZi
postępowanie w oparzeniach głębokich podudzi - amputacja czy próba  
zachowania kończyny.
Xi zjazd polskiego Towarzystwa leczenia oparzeń organizowany przez  
małopolskie Centrum oparzeniowo-plastyczne Szpitala im. l. rydygiera  
w krakowie
,,oparzenia – polska – białoruś – rosja – Ukraina”
międzynarodowa wymiana doświadczeń w temacie medycyny 
oparzeniowej przyniosła wiele konstruktywnych i wartościo-
wych dyskusji oraz wniosków.

dr n. med. andrzej Krajewski – prezes polskiego Towarzy-
stwa leczenia oparzeń

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna – przewodniczący 
komitetu naukowego wiceprezes polskiego Towarzystwa le-
czenia oparzeń

dr n. med. anna Chrapusta – przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego

prowadzący: Jerzy Strużyna, Sergey antonov, Tomasz 
korzeniowski, magdalena bugaj, grzegorz wilhelm. wschod-
nie Centrum leczenia oparzeń i Chirurgii rekonstrukcyjnej, 
Spzoz, Szpital powiatowy w łęcznej .

„oparzenia głębokie kończyn dolnych stanowią poważny 
problem leczniczy ze względu na brak jednolitego postępo-
wania na poszczególnych etapach leczenia szpitalnego oraz 
niewydolny system poszpitalnego leczenia i rehabilitacji pa-
cjentów. większość tego typu chorych to osoby uzależnione 
od alkoholu, z obciążeniami somatycznymi, niedożywieni, 
z zaburzeniami psychicznymi. Często występujące w pierw-
szych dobach abstynencji alkoholowej majaczenie zmniejsza 
możliwości zastosowania aktywnego leczenia chirurgicznego 
ze względu na brak współpracy ze strony pacjenta, co dopro-
wadza do wyboru bardziej drastycznych metod leczenia. naj-
większy problem stanowią pacjenci, którzy trafiają do ośrodka 
specjalistycznego w odległej dobie od oparzenia. brak albo 
nieprawidłowe leczenie miejscowe doprowadza do powsta-
nia zespołu cieśni wewnątrzprzedziałowej z następczym nie-
dokrwieniem i martwicą podpowięziowo położonych tkanek 
miękkich, co wraz z brakiem adekwatnego leczenia powodu-
je wystąpienie ropowicy prowadzącej do zgorzeli z objawami 
ogólnej intoksykacji, do wstrząsu septycznego włącznie. Ten 
stan zmusza do wykonania pilnej wysokiej amputacji kończy-

ny ze wskazań życiowych. w leczeniu tej grupy pacjentów sto-
sujemy następne postępowanie:

1. wykonanie jak najwcześniej rewizji oparzenia z rozcię-
ciem strupów i ustaleniem widocznej granicy  tkanek mar-
twych

2. w razie wykonywania nekrektomii do powięzi, pozosta-
wiamy strupy w okolicach położonych powierzchownie nad 
kośćmi, co ogranicza ich wysychanie i pogłębienie martwicy. 
Strupy  pozostawiamy do samoistnego oddzielenia.

3. w razie obecności zespołu cieśni powięziowej z cechami 
ropowicy, wykonywana jest szeroka fasciotomia i fasciekto-
mia z usunięciem martwych mięśni za pomocą noża wodne-
go. Codzienna  zmiana opatrunków z rewizją i chirurgicznym 
opracowaniem ran na bloku operacyjnym.

4. Jak najwcześniejsze pokrycie ran ziarninujących przesz-
czepami skórnymi. dłutowanie suchej kości do punktowego 
krwawienia z jednoczesnym położeniem przeszczepów.

5. konieczność usunięcia martwych warstw ścięgien (achil-
lesa,m.tibialis ant.,mm. peronei, etc) w okolicach stawu skoko-
wego i dolnej 1/3 goleni prowadzi do niestabilności w stawie 
skokowym i konieczności jego unieruchomienia. leczenie 
oparzeń głębokich podudzi może być skuteczne i zapobiegać 
amputacji kończyn pod warunkiem przestrzegania pewnych 
zasad. wyniki tego  leczenia w odległych terminach nie mają 
przewagi nad wczesną amputacją z odpowiednim protezowa-
niem. 

obecność przewlekłego zapalenia kości ,znaczne ogra-
niczenie czynnych ruchów ze względu na brak ścięgien i ma-
sywne bliznowacenie, zaburzenia ukrwienia i odpływu chłonki 
przekształcają kończynę w rodzaj ,,protezy biologicznej.’’

w leczeniu miejscowym oparzeń i i ii stopnia postępujemy 
według kolejności : 

– Schłodzenie oparzenia przez 10–15 minut pod bieżącą 
wodą. nie poleca się stosowania okładów  z lodem, ponieważ 
powodują dodatkowy skurcz naczyń krwionośnych.
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Oparzenia głębokie kończyn 
dolnych stanowią poważny 

problem leczniczy ze względu na 
brak jednolitego postępowania 

na poszczególnych etapach 
leczenia szpitalnego oraz 

niewydolny system poszpitalnego 
leczenia i rehabilitacji 

pacjentów. Większość tego typu 
chorych to osoby uzależnione 
od alkoholu, z obciążeniami 

somatycznymi, niedożywieni, 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Często występujące w pierwszych 
dobach abstynencji alkoholowej 

majaczenie zmniejsza możliwości 
zastosowania aktywnego leczenia 

chirurgicznego ze względu 
na brak współpracy ze strony 
pacjenta, co doprowadza do 

wyboru bardziej drastycznych 
metod leczenia. 

– oczyszczenie powierzchni oparzenia m.in. usunięcie du-
żych pęcherzy.

– odkażenie oczyszczonej rany z użyciem substancji anty-
septycznych. 

Jakkolwiek wciąż często stosuje się w tym celu antysep-
tyki zawierające jako substancję aktywną jod, należy mieć 
świadomość , że używanie ich może prowadzić do niepożąda-
nych konsekwencji – związki jodu ulegają w ranie absorpcji , 
co skutkuje zwiększonym stężeniem tych substancji w organi-
zmie i odkładaniem się ich w narządach (szczególnie tarczy-
cy), dodatkowo łączenie środków na bazie jodu z coraz po-
pularniejszymi opatrunkami srebrowymi prowadzi do reakcji 
chemicznej niwelującej ich aktywność przeciwdrobnoustro-
jową. alternatywą dla wyżej wymienionych antyseptyków 
jest zastosowanie produktów zawierających jako substancję 
aktywną dichlorowodorek oktenidyny 
– związek o wysokiej skuteczności prze-
ciwdrobnoustrojowej, nie wywierający 
szkodliwego wpływu na proces gojenia. 
w celu oczyszczenia rany można stoso-
wać takie produkty, jak octanisept czy 
antybakteryjny opatrunek w żelu octe-
nilin. produkty te skutecznie oczyszczają, 
nawilżają i dekontaminują rany, usuwają 
zanieczyszczenia oraz biofilm bakteryjny, 
dodatkowo są kompatybilne z klasyczny-
mi aktywnymi opatrunkami.

opatrunek – kierując się wyborem 
opatrunku na ranę, należy zwrócić uwa-
gę, by był to produkt nie hamujący na-
turalnego procesu gojenia, cechujący 
się zgodnością względem innych do-
stępnych na rynku produktów, a jego 
zastosowanie powinno być bezbolesne. 
należy też mieć świadomość, że jakkol-
wiek rana oparzeniowa jest pierwotnie 
czysta, to z upływem czasu dochodzi do 
jej kolonizacji drobnoustrojami bytują-
cymi na skórze chorego lub z otoczenia. 
Źródłem zakażenia może być także flora 
bakteryjna personelu medycznego doko-
nującego zmian opatrunku. dlatego opa-
trunek na ranę oparzeniową powinien 
cechować się aktywnością przeciwdrob-
noustrojową w stosunku do jak największego spektrum mi-
kroorganizmów. produkty zawierające di chlorowodorek ok-
tenidyny wykazują szczególną przydatność w przypadku ran 
oparzeniowych – zarówno podczas odkażania, jak również 
podczas dalszej opieki.

Typy opatrunków :
Gaza - proste opatrunki okluzyjne oparte na bazie gazy wciąż 
cieszą się dużą popularnością, jakkolwiek powodują wysu-
szanie rany oparzeniowej. w wydanym przez europejskie 
Stowarzyszenie leczenia ran (ewma)dokumencie ,,ból przy 
zmianie opatrunku’’, czynności związane ze zdejmowaniem 
gazy z rany ocenione zostały jako powodujące najwyższy 
poziom bólu pośród wszystkich używanych przez pacjentów 

opatrunków. dodatkowo komplikacją jest częste przyleganie 
gazy do rany.

opatrunki pierwotne – alternatywą są inne opatrunki pro-
ste ( grassolind, adaptic ), które niwelują negatywne efekty 
prostych opatrunków gazowych.

opatrunki antybakteryjne w żelu: octenilin żel.
Hydrożele: aqua-del, octenilin żel. zawartość wody 

w opatrunku hydrożelowym waha się granicach 60-95proc., 
dzięki czemu opatrunek zapewnia ranie wilgotne środowisko 
sprzyjające procesowi gojenia -m.in. rozmiękczając martwi-
cę i stwarzając warunki do autolitycznego oczyszczania rany. 
oczywistą zaletą hydrożeli jest możliwość łatwego modelo-
wania na ranie oraz fakt, że nie przylegają do niej. wykazu-
ją również właściwości kojące, zmniejszają bolesność i za-
pobiegają tworzeniu się blizn przerostowych.. Szczególnie 

wskazane są na rany bez dużego wysię-
ku. w przypadku ran o zwiększonym wy-
sięku istnieje możliwość połączenia np. 
octenilin żel+ Schulke opatrunek pian-
kowy. poprzez swoją strukturę i zawar-
tość dodatkowo hydroksyetylocelulozy 
octenilin żel pochłania wysięk z rany. 
opatrunek antybakteryjny z oktenidy-
ną może przebywać na ranie bez zmian 
przez 3 dni.

opatrunki zawierające srebro – 
związki srebra działają bakteriobój-
czo na wiele rodzajów bakterii gram(+) 
oraz gram(-). Stosowane początkowo 
opatrunki zawierające 0,5-proc.azotan 
srebra były trudne do usunięcia ,ponad-
to azotan barwił jednolicie oparzenie 
i zdrową skórę, uniemożliwiając ocenę 
gojenia się rany. azotan srebra nie pene-
truje przez strup oparzeniowy i dlatego 
obecnie opatrunki tego typu stosuje się 
przede wszystkim w leczeniu oparzeń 
powierzchownych oraz na rany po wy-
cięciu martwicy. znaczni skuteczniejsze 
w leczeniu oparzeń okazały się opatrunki 
impregnowane sulfadiazyną lub sulfa-
tiazolem srebra (dermazin, argosulfan).
niedogodnością związaną ze stosowa-
niem tych opatrunków jest konieczność 

ich codziennej zmiany. w latach 90 XX wieku wprowadzono do 
leczenia oparzeń opatrunki nasączone jonami srebra, które 
wykazywały działanie bakteriobójcze i mogły pozostawać na 
ranie do kilku dni zależnie od zaleceń producenta. obecnie 
na rynku mamy szeroki wybór specjalistycznych opatrunków 
z zawartością jonów srebra (atrauman ag, aquacel ag i inne). 
należy pamiętać ,iż (w zgodzie z zaleceniami pTlr) z opatrun-
kami srebrowymi należy używać antyseptyków na bazie okte-
nidyny, np.octenisept.

Powiatowy SP ZOZ  
– Dział Pomocy Doraźnej w Ząbkowicach Śl.

Materak Elżbieta 
Jankowska Grażyna 
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Szanowni państwo.

w dzisiejszym artykule omówię, na życzenie pań, po raz ko-
lejny czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych-publicznych i niepublicznych. 

Podmiotem są również zakłady Pielęgnacyjno- opiekuń-
cze, zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie lecz-
niczym: pielęgniarki, położne, opiekunki, salowe) nie może 
przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 
55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym z  zastrzeżeniem 
poniższych regulacji, w przyjętym okresie rozliczeniowym:

– czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospo-
darczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może prze-
kraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień 
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. 

– czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na 
stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyję-
tym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na 
dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Powyższy okres rozliczeniowy nie może przekraczać 
3 miesięcy. proszę więc mieć na względzie fakt, iż czas pra-
cy personelu medycznego pomocniczego ( np. salowe, opie-
kunki ) również jest regulowany normami kodeksu pracy i nie 
może przekroczyć w. w. norm, jako że mają one charakter bez-
względnie obowiązujący. 

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organi-
zacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane roz-
kłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie 
wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem 
w. w regulacji. w rozkładach czas pracy pracowników zatrud-
nionych w podmiocie leczniczym nie może przekraczać prze-
ciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, a w stosunku do pracowników technicznych, 
obsługi i gospodarczych - przeciętnie 40 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. w tym przypadku okres 
rozliczeniowy nie może być dłuższy niż miesiąc. 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres roz-
liczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 
4 miesięcy. 

rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podsta-
wie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu 
rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowni-
ków dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.

w rozkładach czasu pracy wymiar czasu pracy:
1) pracownic w ciąży,
2) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez 

ich zgody - nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

pOD 
pArAgrAfem

pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający 
wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani 
do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu dyżuru me-
dycznego. dyżurem medycznym jest wykonywanie poza nor-
malnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby 
wskazane w zdaniu poprzednim w podmiocie leczniczym wy-
konującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. 

praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być 
planowana również w zakresie, w jakim będzie przekraczać 
37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozlicze-
niowym. do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje 
się przepisów art. 151 § 3, art. 1513 i art. 1514 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy. do wynagrodzenia za pra-
cę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się od-
powiednio przepisy art. 1511 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - kodeks pracy.

pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający 
wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym 
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być, po wyraże-
niu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze 
przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. 

przepisu art. 151 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ko-
deks pracy nie stosuje się. okres rozliczeniowy w takim przypad-
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książki online. bezpłatny dostęp do 
wirtualnej czytelni dla pielęgniarek  
i położnych

ku nie może być dłuższy niż 4 miesiące. pracodawca jest obo-
wiązany prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy tych 
pracowników, oraz udostępniać ją organom właściwym do spra-
wowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, 
które mogą, z powodów związanych z bezpieczeństwem lub 
zdrowiem pracowników, a także w celu zapewnienia właściwego 
poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakazać albo ogra-
niczyć możliwość wydłużenia maksymalnego tygodniowego wy-
miaru czasu pracy. pracodawca nie może podejmować działań 
dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili zgo-
dy na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin 
na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

pracodawca jest obowiązany dostarczać organom wła-
ściwym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzega-
niem prawa pracy, na ich wniosek, informacje o przypadkach, 
w których pracownicy wyrazili zgodę w celu wykonywania pra-
cy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przy-
jętym okresie rozliczeniowym. pracownik może cofnąć zgodę 
na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym praco-
dawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia. do wynagrodzenia za pracę w wymiarze przekra-
czającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie 
rozliczeniowym stosuje się odpowiednio art. 1511 § 1–3 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy. 

pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. pracowniko-
wi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku powinien 
być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru 
medycznego. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu 
prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, 
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpo-
czynku dobowego. w przypadku uzasadnionym organizacją 
pracy pracownikowi wykonującemu zawód medyczny i posia-

dającemu wyższe wykształcenie, zatrudnionemu w podmiocie 
leczniczym i wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, przysługu-
je w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprze-
rwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym 
nie dłuższym niż 14 dni. pracownicy ci mogą zostać zobowią-
zani do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. za każdą godzinę pozostawania w gotowości 
do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego.

godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza 
się, dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadni-
czego wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika 
przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowa-
nia w danym miesiącu. w przypadku wezwania do podmiotu 
leczniczego zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru 
medycznego.

pracownikom (pielęgniarki, położne, opiekunki, salowe) 
zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie lecz-
niczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje do-
datek w wysokości: 

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia za-
sadniczego obliczanej według wskazanych powyżej zasad za 
każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej; 

2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego obliczanej według wskazanych powyżej zasad 
za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w nie-
dziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z prze-
ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

Kancelaria Prawna §
mgr Dorota Pakuła

dzięki staraniom naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
otrzymaliście Państwo bezpłatny dostęp online do kilkuset 
wybranych publikacji specjalistycznych, naukowych i popu-
larnonaukowych w języku polskim. 

zapraszam po odbiór kodów niezbędnych do rejestracji 
na platformie iBUK libra. 

zgodnie z Uchwałą naczelnej rady pielęgniarek i położ-
nych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia umowy 
z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie licencji na 
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pieLęgNiAreK i pOłOżNYcH
zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach 
pielęgniarki i położnej (dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) zapis brzmi:

1. osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo 
ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcą-
cą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo 
art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawo-
du, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 prawo wy-
konywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania 
zawodu wygasa.

ponadto informuję, że pielęgniarki, położne posiadające 
prawo wykonywania zawodu wydane przez okręgową izbę 
pielęgniarek i położnych w wałbrzychu w formie papierowej, 
format a5 , złożone dwie strony, ze zdjęciem miały obowiązek 
wymiany do dnia 31 grudnia 2001r. 

Jeżeli nie dokonana została wymiana, powyższy zapis do-
tyczy również te osoby.

Szanowni państwo !

w trosce o wysoką jakość opieki nad noworodkiem po-
wstało Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych neo-
natologicznych.

Towarzystwo zostało założone w łodzi z inicjatywy 
pracowników instytutu Centrum zdrowia matki polki, klinik: 
neonatologii oraz intensywnej Terapii i wad wrodzonych 
noworodków i niemowląt. zebranie założycielskie odbyło się 
24 maja 2013 roku, nr krS 0000477598 Towarzystwo otrzyma-
ło w październiku 2013 roku. bardzo zależy nam na szerokiej 

pOLSKie tOWArZYStWO  
NeONAtOLOgicZNe

współpracy ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w całej 
polsce. pozwoli ona na poznanie nurtująch nas problemów, 
wypracowanie jednolitych rekomendacji dotyczących opieki 
nad noworodkami, szczególnie urodzonymi przedwcześnie 
i/lub z wadami rozwojowymi, podjęcie dyskusji na temat bez-
piecznych warunków naszej pracy oraz współpracy naukowej.

zapraszam do współpracy i na stronę Towarzystwa www.
ptpipn.eu

Z poważaniem , Przewodnicząca PTPiPN
Aksandra Matczak

dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pie-
lęgniarek i położnych, będą państwo mogli skorzystać z tej 
oferty, składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu ibUk 
w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

 możecie państwo uzyskać bezpłatny dostęp do wirtualnej 
czytelni ibUk libra i księgozbioru online, który zawiera ponad 
600 specjalistycznych publikacji w języku polskim z zakresu 
medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin nauki. 
Procedura nadania kodu Pin
Członek samorządu składa wniosek do oipip (do pobrania na 
naszej stronie internetowej w zakładce dRUKi do PoBRania) 

kod pin zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.
po uzyskaniu kodu pin od okręgowej izby pielęgniarek 

i położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.li-
bra.ibuk.pl (na www.oipip.walbrzych.pl zakładka ważne – 
Książki online).
wymagany sprzęt – z zasobów można korzystać za pomocą 
komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia ibUk 

libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania 
i jest bezpieczna dla urządzenia użytkownika. katalogi dostęp-
ne są w każdej przeglądarce internetowej. dzięki dostępowi on-
line czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z do-
wolnego miejsca (w domu, w pracy – wszędzie, gdzie jest dostęp 
do internetu).
Korzyści – platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, 
lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. w czytelni online 
można:

– Skorzystać z szybkiego podglądu pełnych tekstów lub 
stworzyć własną półkę z książkami.

– Sprawdzać znaczenie wyrazów w słownikach i encyklo-
pediach pwn.

– dodawać zakładki.
– robić własne notatki bezpośrednio w książce.
– wyszukiwać słowa i frazy.
– Tagować (katalogować, indeksować) ważne fragmenty 

książki i zaznaczać je kolorami.
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czasami można wyleczyć.
często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




