
powiat 
ząbkowicki

powiat 
świdnicki

powiat 
wałbrzyski powiat 

dzierżoniowski

powiat 
kłodzki

Biuletyn
informacyjny
okręgowa izBa Pielęgniarek i Położnych

5/2015
wałbrzych
[182] issn 1643-4951 





5/2015

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINACH:

PIELĘGNIARSTWA 
– mgr JOLANTA KOLASIŃSKA, UM Wydział Nauk o Zdrowiu, 
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, 
e-mail: jolanta.kolasinska@am.wroc.pl, tel. 71 784 18 45; 

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 
– mgr DOROTA MILECKA Akademicki Szpital Kliniczny, 
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, 
tel. 71 733 11 90, 733 11 95, 662 23 25 95; 

PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO 
– mgr KATARZYNA SALIK , 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-368 Wrocław, 
e-mail: kasiasalik1@wp.pl, 
tel. 71 327 09 30, 71 784 21 75, 606 99 30 95; 

PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE 
– mgr URSZULA ŻMIJEWSKA, Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, 
tel. 71 342 86 31 wew. 344, 604 93 94 55, 667 97 77 35

KONSuLTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 
ONKOLOGICZNEGO
– dr n. med. ELŻBIETA GARWACKA-CZAChOR
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel. 71/36-89-260, e-mail: e.garwacka@gmail.com

KONSuLTANT W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA  
ANESTEZjOLOGICZNEGO I INTENSYWNEj OPIEKI
– mgr EWA PIELIChOWSKA,  
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP
ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław, tel. 71 76 60 207, 
608 309 310; e-mail: naczelna.pielegniarka@4wsk.pl

PIELĘGNIARSTWA CHIRuRGICZNEGO I OPERACYjNEGO
– mgr BEATA MARIA ŁABOWICZ, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
e-mail: beata.labowicz@szpital.legnica.pl, tel. 76 72 11 401

SpIS TrEśCI
 1  SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY
 1  ŻYCZENIA śWIąTECZNE
 2   XXXI SPRAWOZDAWCZO WYBORCZY OKRęGOWY ZJAZD 

PIELęGNIAREK I POŁOŻNYCh
Z PRAC NACZELNEj IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
15   PISMO NIPIP DO PIELęGNIAREK DOMóW POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
16   STANOWISKO NR 22 NIPIP W SPRAWIE WZROSTU 

WYNAGRODZEŃ PIELęGNIAREK I POŁOŻNYCh 
17   PISMO NIPIP DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE 

PRZENOSZENIA PIELęGNIAREK I POŁOŻNYCh NA  
ODDZIAŁY I STANOWISKA PRACY NIEODPOWIADAJąCE 
ICh KWALIFIKACJOM ZAWODOWYM 

19   STANOWISKO NR 19 NIPIP
21   PISMO GŁóWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO 
22   PISMO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
25   PISMO MZ DEPARTAMENT PIELęGNIAREK I POŁOŻNYCh 

27   PISMO RZECZNIKA PRAW PACJENTA 
32   PISMO GŁóWNEGO INSPEKTORA PRACY 
OPINIE KONSuLTANTóW
33   OPINIA KONSULTANTA WOJEWóDZKIEGO 

W DZIEDZINIE PIELęGNIARSTWA
34   OPINIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE

PIELęGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO 
35   ZNACZENIE SAMOKONTROLI W TERAPII CUKRZYCY
39   XIX SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE
40   XIX OGóLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO

-SZKOLENIOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
PIELęGNIAREK ONKOLOGICZNYCh

48   POŻEGNANIE

OKRĘGOWA IZBA 
PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH
58-300 Wałbrzych,
ul. Chrobrego 1/10 (III piętro)
tel./fax: 74 842-33-25
tel.: 74 842 56 05
godziny pracy biura:
7:30-15:30

e-mail:
oipipsekretariat@webmedia.com.pl
www.oipip.walbrzych.pl

Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych
46 1500 1764 1217 6003 8619 0000

Przewodnicząca:
Maria Pałeczka
oipipwch@webmedia.com.pl

Sekretarz:
Małgorzata Hrycak
BIURO
Sekretariat:
Łukasz Płaczkowski
oipipsekretariat@webmedia.com.pl

Rejestr prawa wyk. zawodu:
Izabela Arendarczyk
oipiprejestr@webmedia.com.pl

Księgowość:
Jolanta Kopacka
oipipksiegowosc@webmedia.com.pl

Obsługa administracyjno-prawna:
Kancelaria Prawna §
mgr Dorota Pakuła
Radca Prawny
mgr Michał Krajcarz

Dyżur prawny:
w siedzibie izby: pon. 13-15
lub telefonicznie do kancelarii:
tel.: 74 666 00 02

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej:
Iwona Michańcio 

Dyżury w siedzibie OIPiP:
w każdy ostatni wtorek miesiąca od 10:00–14:00
Szczegóły na stronie internetowej 
w zakładce Kontakt. W innym terminie po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
z biurem OIPiP w Wałbrzychu

Projekt, skład i druk: 
Tereny Weny Agencja Reklamowa 
Justyna Szafran-Dziewięcka
justyna@terenyweny.pl



1

Sz
an

o
w

ne
 K

o
le

ża
nK

i i
 K

o
le

dz
y

SZANOWNE KOLEżANKI  
I KOLEDZY

Wiele razy słyszałam słowa „marnujesz się jako pielęgniarka.” 
Często słyszałam też wypowiedzi „Jestem tylko pielęg-

niarką.” 
Czy z takim podejściem do własnego zawodu, umniejsza-

jąc swoją wartość może nas ktoś docenić?
Czy usłyszane stwierdzenia przez młodych ludzi zachęcą 

ich do kształcenia się w naszych zawodach?
Wiemy o człowieku wiele więcej niż przeciętna osoba, 

w naszych rękach często spoczywa ludzkie życie. Dla pacjen-
tów jesteśmy najważniejszą osobą- strażnikiem bezpieczeń-
stwa, a pacjent jakże często zależny jest od nas. 

Koleżanko i Kolego – to nie jest marnowanie się – to wy-
różnienie. 

Ogólnopolska Kampania Społeczna „Ostatni dyżur” miała 
uświadomić polskiemu społeczeństwu sytuację polskich pie-
lęgniarek i położnych. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych 
w Polsce zmniejszy się o 54 tys. Dzisiaj średnia wieku pielęg-
niarek w Polsce to 48 lat. 

Głównym założeniem kampanii było zbieranie podpisów 
pod petycją – „Receptą” kierowaną do polskich decyden-
tów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opraco-
wania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa 
w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne. 

Za trudną i odpowiedzialną pracę należy się dobre wyna-
grodzenie. 

Na chwilę obecną możemy mówić o sukcesie – są pod-
wyżki dla pielęgniarek i położnych. Zawarte Porozumienie, 
wspólne działania odniosły skutek. Nie wszystkie pielęgniar-
ki i położne zostały uwzględnione, podejmujemy działania 
w tym zakresie. 

W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego za-
mieszczona została lista Delegatów wybranych 

w XV rejonach wyborczych. 20 listopada br. na XXXI Spra-
wozdawczo Wyborczym Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek 
i Położnych Delegaci  dokonali wyboru Przewodniczących 
i członków organów Izby na okres VII kadencji. 

Po raz drugi otrzymałam mandat zaufania do pełnienia 
tak zaszczytnej ale bardzo odpowiedzialnej funkcji. Zapew-
niam – dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść, aby sprostać 
oczekiwaniom środowiska. Zapraszam do współpracy. Razem 
możemy więcej. 

Zapraszam również na kolejne strony Biuletynu.

Przewodnicząca ORPiP
Maria Pałeczka

Zdrowych, radosnych, 
spędzonych w gronie Najbliższych 

świąt Bożego Narodzenia 
a w nadchodzącym 
Nowym 2016 Roku 
spełnienia marzeń, 

zawodowej satysfakcji 
i wielu sukcesów 

– w imieniu własnym i Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych –

Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu 
(-) Maria Pałeczka
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XXXI SprAWOZDAWCZO 
WYbOrCZY OKręgOWY ZJAZD 
pIELęgNIArEK I pOłOżNYCH

20 listopada 2015 r. na XXXi Sprawozdawczo wyborczym 
okręgowym zjeździe pielęgniarek i położnych w wałbrzy-
chu delegaci dokonali wyboru przewodniczących i człon-
ków organów izby na okres Vii kadencji – na lata 2015– 
–2019

okręgowa rada pielęgniarek i położnych
Przewodnicząca – Maria pałeczka
członkowie :
Bieniada Grażyna
Bieniek Krystyna
Bohdanowicz Bożena
Brodzińska Anna

Bujak-Rogala Elżbieta
Ciesielska Dorota 
Ferenc-Rudnicka Dorota
Figiel Dorota
Fryźlewicz Wiesława
Grajczyk Elżbieta
Gutkowska-Domańska Barbara
hrycak Małgorzata
Janiak Małgorzata
Jędrzejczyk Danuta
Jurczyńska-Job Danuta
Kaszuba Natalia
Konefał Barbara
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Kopeć Dorota
Mrozek Renata
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Szachniewicz Janusz 
Szyc Monika
Ulanowska halina
Walczyk Aleksandra

okręgowy Sąd pielęgniarek i położnych 
Przewodnicząca – pieprz-pankiewicz elżbieta
członkowie:
Iwańczuk Iza
Jęczmienna Małgorzata
Leksowska-Osińska Katarzyna
Rawa Anna
Sikora Dorota

okręgowy rzecznik pielęgniarek i położnych 
Okręgowy Rzecznik – Michańcio iwona

zastępcy:
Kowalik Małgorzata
Nowaczyńska Luiza
Szosler Anita
Szymańska Anetta
Wachowiak-Bobkiewicz Anna

okręgowa Komisja rewizyjna
Przewodnicząca – Stanicka Monika
członkowie:
Ciszyńska Alicja
Kowalska Ewa
Midor Dorota
Mikus hanna

Podjętych zostało 18 uchwał, na Wniosek Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej VI kadencji na mocy uchwały udzielone zostało 
absolutorium ustępującej ORPiP VI kadencji. 

Poniżej w kolejności podjętych uchwał zamieszczone 
są w pełnym brzmieniu kadencyjne sprawozdania organów 
VI kadencji za lata 2011–2015. 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za okres 
trwania VI kadencji w latach 2011–2015
Szanowni Delegaci 
Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dobiegła końca VI kadencja. Doskonale pamiętam – 28.X.2011 
rok – XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęg-
niarek i Położnych. Oddane głosy na moją kandydaturę były 
dla mnie potwierdzeniem danego mi zaufania. Miałam świa-
domość, że jest to zaszczytna, ale bardzo odpowiedzialna 
funkcja. Nie miałam żadnych wątpliwości, że wraz z wyborem 
pojawiły się oczekiwania i nadzieje. Nowe wyzwania motywu-
ją mnie do odważnych ale realnych planów , określenia jas-
nych i czytelnych celów. Nauczyłam się twardo stąpać po zie-
mi, odróżniać sprawy ważne i ważniejsze. Ustalając priorytety 
– konsekwentnie je realizować. 

Moje plany i priorytety to przede wszystkim Wasze ocze-
kiwania i potrzeby. Moje doświadczenie zawodowe, zdobyta 
wiedza wieloletniego praktyka pozwoliła mi być jedną z Was, 
myśleć podobnie, dostrzegać niedoskonałości i nieprawidło-
wości systemu. Podobnie jak Wy borykałam się z problemami 
dnia codziennego mając chwile zwątpienia. Ale tylko chwi-
le, do podejmowania kolejnych działań motywowała mnie 
pewność, że to właśnie ja mogę mieć wpływ na zmiany, sta-
nie z boku i narzekanie to droga do nikąd. W gąszczu różnych 
przepisów i zachodzących zmian musimy pamiętać, że zawód 
pielęgniarki i położnej to profesjonalizm i empatia, widzenie 
człowieka i umiejętność pochylenia się nad jego problemem, 
bo z mocy prawa ponosimy odpowiedzialność za swoje decy-
zje. Zmiany są nieuniknione, ale jest to proces. 

Wsłuchując się uważnie w Wasze głosy, które wielokrotnie 
były omawiane na posiedzeniach okręgowej rady czy prezy-
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dium, podejmowane były jakże często bardzo trudne decyzje. 
Dyskusje, odmienne zdania, czasami spory, dzisiaj oceniam 
jako bardzo konstruktywne. 

Podejmowane na Okręgowych Zjazdach apele, stanowiska 
kierowane do decydentów, liczne wnioski i uwagi do projek-
tów aktów prawnych - ich realizacja wymaga czasu z przyczyn 
formalnych, różnic zdań i niestety z różnicy interesów. 

Początek kadencji – bardzo trudny.
Od stycznia 2012 roku weszły w życie dwie ustawy – z dnia 

1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz 
z dnia 15 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej. 

6 lutego 2012 roku weszło w życie bulwersujące środo-
wisko Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierow-
nicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębior-
cą. Wypaczona została istota postępowania konkursowego. 
Kierownik zakładu może powołać do składu komisji od 3–6 
członków. Przesądza to wynik postępowania jeszcze przed 
jego rozpoczęciem. Osobiście musiałam zmierzyć się z tym 
problemem.

28 grudnia 2012 roku weszło w życie kolejne Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych ,które zabrało nadzieję 
między innymi na dwuosobową obsadę dyżurową. Niestety 
– bezpieczeństwo pacjentów, ich potrzeby, jakość świadczo-
nych usług, zdaniem decydentów nie jest zależna od ilości pie-
lęgniarek na zmianie. 

Pamiętamy ogromne rozgoryczenie i złość , kiedy okazało 
się , że narzucona kierownikowi podmiotu w projekcie rozpo-
rządzenia dwuosobowa obsada dyżurowa została niespodzie-
wanie usunięta. Już pierwsze wyliczenia wykazały niedorzecz-
ności. 

W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych usta-
wodawca „zafundował” nam zapis w art. 16.ust. 1, że pra-
codawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika 
będącego członkiem organu izby lub wykonującego czynno-
ści na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia. Dyrektorzy 
dwóch podmiotów błyskawicznie skorzystali z tego zapisu, 
podjęli decyzję o potrącaniu dniówki. Natychmiast podjęłam 
działania zmierzające do odstąpienia od podjętych decyzji. 
Przedstawione w piśmie argumenty, odniosły oczekiwany 
skutek. Dyrektorzy nie obciążają nas notą finansową. Moc-
nym i bezsprzecznym argumentem okazały się wykazane 
w piśmie ilości korzystających z różnych form doskonale-
nia zawodowego zatrudnionych w tych podmiotach pielęg-
niarek i położnych. Nie mieli żadnych wątpliwości, sami nie 
dźwigną tak dużego obciążenia finansowego. Podpisując na 
wnioskach - brak środków finansowych, szybko zapominali 
o tym. Nie biorąc na siebie ciężaru podnoszonych kwalifika-
cji zawodowych pielęgniarek i położnych zupełnie nie mieli 
wiedzy na ten temat.

Zadania i zasady działania samorządu zostały jasno okre-
ślone w art. 2 ust.3 przytoczonej wyżej ustawy o samorządzie 
pielęgniarek i położnych. Podkreślona jest obowiązkowa przy-
należność do samorządu osób, które wykonują zawód pielęg-
niarki i położonej. Zapisy wcześniejsze nie wyrażały jasno tej 
kwestii, powodując różne interpretacje i wątpliwości. Obecne 

brzmienie tego artykułu odwołuje się bezpośrednio do tre-
ści art. 17 ust. 1 Konstytucji RP podkreślając tym samym, że 
samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych reprezentuje 
osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i sprawuje 
pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów. Wielokrotnie 
słyszałam, że „ izby nic nie dają, są niepotrzebne, zmuszają 
do opłacania składek i obowiązkowej przynależności”. Tym 
nielicznym odpowiadam- nic nie dają- bo nie chcesz, nic nie 
robią- włącz się do pracy w komisjach, zespołach, do współ-
tworzenia biuletynu informacyjnego, do zmiany właśnie tego, 
co jest przedmiotem krytyki i niezadowolenia. Dla tych , którzy 
myślą inaczej podejmowane są nowe wyzwania, dokonują się 
zmiany. Właśnie dla tych „ciągle chcących” ciężko pracujemy. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej, pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód 
w różnych formach zatrudnienia – umowy o pracę, w ramach 
stosunku służbowego, umowy cywilnoprawnej , w ramach 
wolontariatu oraz w ramach praktyk zawodowych. Te ostatnie 
regulują zapisy w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dzia-
łalności leczniczej, art. 5 ust. 2 pkt 2.

Do zmian ustawowych dostosowane zostały zmiany w Re-
gulaminie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, 
które pozwoliły każdej pielęgniarce i położnej skorzystać z róż-
nych form doskonalenia zawodowego bez względu na profil 
wykonywanej pracy. Brak możliwości ukończenia kursu, któ-
ry nie jest zgodny z profilem wykonywanej pracy eliminował 
z rynku pracy. Wziąć na siebie całkowity koszt kursu był 

I nadal jest bardzo dużym obciążeniem finansowym. Dlate-
go też przez kolejne lata zapisy w regulaminie były zmieniane, 
dostosowane do potrzeb i oczekiwań. Przestała obowiązywać 
akceptacja wniosków przed rozpoczęciem kursu. Wprowadzo-
ny został zapis – do 30 dni od chwili rozpoczęcia. Pracodawca 
może partycypować w kosztach kształcenia, my udzielamy re-
fundacji. Jeden warunek- nie mogą być przekroczone koszty 
poniesione przez uczestnika. Z roku na rok zwiększana była 
kwota refundacji. Przypomnę - za studia magisterskie z kwoty 
2 x 500 zł. wzrosła do kwoty 2x 1500 zł. Szkolenia specjaliza-
cyjne – 2x 400 zł. dzisiaj 2 x 1200 zł. Jestem przekonana, że 
nadal kwoty wzrosną. Ciągłe analizy, przeliczenia – następ-
nie planujemy. Rozsądne zarządzanie środkami finansowymi 
pozwala na zachowanie płynności finansowej i dokonywanie 
zmian wyłącznie na korzyść członków samorządu. Tu ukłon 
w stronę Pani księgowej Jolanty Kopackiej i Skarbnika Pani 
Barbary Konefał. 

W dalszej części sprawozdania przedstawione zostaną 
szczegółowe informacje dotyczące ilości ukończonych kursów 
i udzielonych refundacji kosztów kształcenia. Liczby mówią 
same za siebie. 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego co mie-
siąc po dokładnym sprawdzeniu wniosków sporządzała zbior-
czy wniosek do zatwierdzenia na posiedzeniach prezydium. 

Pozostając w temacie szkoleń odczuwam ogromną radość 
i satysfakcję zarazem, że moje plany i starania dotyczące przy-
stosowania sali konferencyjnej do przeprowadzania szkoleń, 
kursów, spotkań spełniły się. Profesjonalny sprzęt, klimatyza-
cja, to zdecydowany komfort dla uczestników i wykładowców. 

Poczyniłam wiele starań, aby pomieszczenia biurowe 



5

XX
Xi

 S
pr

aw
oz

da
w

cz
o

 w
yb

o
rc

zy
 o

Kr
ęg

o
w

y 
zj

az
d 

pi
el

ęg
ni

ar
eK

 i 
po

ło
żn

yc
h

spełniały określony standard. Mamy naprawdę ładną izbę. 
Bardzo zależało mi na tym, aby każdy kto przychodzi do izby 
czuł się dobrze, godnie. Wielokrotnie podkreślam, że izba nie 
jest wyłącznie dla pracowników. Izba jest dla pielęgniarek 
i położnych. Stało się to możliwe dzięki wsparciu i akceptacji 
członków rady, komisji i zespołów. Od ponad dwóch lat w sie-
dzibie izby odbywają się szkolenia specjalizacyjne, kursy spe-
cjalistyczne. 

Bardzo cenne są dla mnie każde spotkania z Wami. Posta-
nowiłam więc organizować intelektualne uczty. Od listopada 
2012 roku rozpoczęłam nowy cykl konferencji – „Spotkania 
z autorytetem”. 

Wielkie nazwiska, znane i cenione osobowości. 
Na pierwszej konferencji stuprocentowa frekwencja pod-

kreśliła wielkie uznanie w naszym środowisku Pani Prezes  
NRPiP, dr n. med. Grażyny Rogali- Pawelczyk. Drugie spotka-
nie - brawa na stojąco potwierdziły uznanie i niekwestiono-
wany autorytet Pani Izabeli Witczak, pielęgniarki, mgr prawa, 
dr n. ekonomicznych. 

Kolejne – trzecie -znakomita postać, znana nam z wie-
lu publikacji, dr hab. n. prawnych Pani Dorota Karkowska. 

13 października br. czwarte z tego cyklu spotkanie. Tym razem 
dr hab. n. med. mgr prawa - Pan Tomasz Jurek . Adiunkt w Ka-
tedrze Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Bardzo wysoka ocena wystawiona przez osoby uczestniczące. 

Cztery cykle wspomnianych konferencji obejmowały je-
den, bardzo ważny temat - odpowiedzialność zawodową, któ-
rą pielęgniarki i położne ponoszą za cały zakres działalności 
zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent 
– członkowie zespołu terapeutycznego. Podlegamy regułom 
prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie na 
zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponosimy od-
powiedzialność prawną: karną, cywilną, dyscyplinarną i admi-
nistracyjną oraz zawodową (w tym etyczną)

Odczuwam ogromną satysfakcję przygotowując sprawo-
zdanie. W zestawieniu udzielonych refundacji, do którego 
ponownie odsyłam wykazana jest ilość osób uczestniczących 
w konferencjach, sympozjach, zjazdach wyjazdowych. Pokry-
wamy koszty udziału i zakwaterowania. Dostrzegając potrzebę 
i co ważne, duże zainteresowanie i chęć udziału, dokonywane 
były kolejne zmiany w Regulaminie Komisji Kształcenia i Do-
skonalenia Zawodowego. Nawet kilka osób może wziąć udział 

2012 2013 2014 2015

ilość Kwota ilość Kwota ilość Kwota ilość Kwota

Kursy dokształcające 1 500,00 zł 1 1 500,00 zł - - - -

Kursy specjalistyczne 65 15 195,00 zł 115 30.062.50 zł 88 28 214,25 zł 47 17 570,00 zł
Kursy kwalifikacyjne 11 5 500,00 zł 163 81 500.00 zł 32 21 200,00 zł 17 10 200,00 zł

Szkolenia specjalizacyjne 14 9 600,00 zł 115 80 300.00 zł 84 78 000,00 zł 54 65 200,00 zł
Studia magisterskie 15 8 300,00 zł 33 22 300.00 zł 12 14 400,00 zł 13 19 500,00 zł

SuMA: 105 38 595,00 ZŁ 426 214 162,50 ZŁ 216  141 814,25 ZŁ 131  12 470,00 ZŁ

łączna Kwota refundacji 507 041,75 ZŁ dla 878 oSób.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące przyznanych i udzielonych refundacji na przestrzeni 4 lat. 

Konferencje, SzKolenia, SyMpozja wyjazdowe
ilość osób kwota refundacji

219 129 096,40 zł

Konferencje i SzKolenia organizowane przez oipip w wałbrzychu
ilość osób koszt organizacji

1262 72 204,75 zł

Konferencje i SzKolenia organizowane przez KoMiSje i zeSpoły działające przy oipip w wałbrzychu
ilość osób koszt organizacji

412 42 415,38 zł
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w konferencji, jeżeli treści adresowane są do określonej grupy 
pielęgniarek i położnych. Szanowni Delegaci jesteśmy jedyną 
izbą, która pokrywa całkowity koszt udziału i zakwaterowania. 
W 2013 roku po raz pierwszy komisje i zespoły otrzymały środ-
ki, w ramach których mogły samodzielnie realizować zadania 
zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na posiedzeniu rady. 
Przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Każdy członek komisji czy 
zespołu zna oczekiwania Koleżanek i Kolegów, zgodnie z nimi 
planował i organizował szkolenia. Odbywały się w siedzibie 
izby w pełni wykorzystując salę konferencyjną i sprzęt, jeże-
li grupa uczestników nie przekraczała 35 osób. Dla większej 
grupy wynajmowane są inne, większe sale poza siedzibą izby. 
Powołane na początku kadencji komisje i zespoły, nie wszyst-
kie przetrwały próbę czasu. Tym, które pracowały do końca, 
składam serdeczne podziękowania. Proszę przyjąć wyrazy 
uznania. Bez Waszej ciężkiej pracy, zaangażowania, ciągłych 
poszukiwań, nawet najlepsze pomysły nie mogłyby być zrea-
lizowane. 

Podsumowując: 
W latach 2011- 2015 z różnych form doskonalenia zawo-

dowego skorzystało 2771 pielęgniarek i położnych na łączną 
kwotę 750 758,28 zł. 

Od 2012 roku dwukrotnie zwiększona została ilość zapre-
numerowanych Magazynów pielęgniarki i położnej. Bardzo 
zależy mi na tym, aby czasopismo trafiało do rąk jak najwięk-
szej ilości naszych członków. Na przestrzeni czterech lat pre-
numerata z 100 egzemplarzy wzrosła do 300 egzemplarzy.

Na roczną prenumeratę wydajemy ponad 18 000 zł. Jeże-
li będą informacje, że nie wszędzie czasopismo dociera, pre-
numerata zostanie zwiększona. W okresie sprawozdawczym 
na prenumeratę Magazynu Pielęgniarki i Położnej wydano 
85 157,75 zł.

Pomoc dla naszych Koleżanek i Kolegów udzielana jest 
również w bardzo trudnych, losowych sytuacjach. Najczęś-
ciej z przyczyn zdrowotnych dla 55 osób, które złożyły wyma-
gane wnioski przyznana została pomoc finansowa na łączną 
kwotę 44 000,00 zł. Niestety, 16 osób otrzymało odmowy 
z przyczyn formalnych. Przyczyną odmowy jest również nie-
opłacanie składek członkowskich. Od początku VI kadencji 
– listopad 2011r. Biuletyn Informacyjny dostępny jest na na-
szej stronie internetowej. Od 2014 roku, od 3 /2014 numeru, 
zupełnie odmieniony. Wiele miesięcy starań, poszukiwań no-
wych rozwiązań, niezliczone ilości rozmów, różnych koncep-
cji i uzgodnień. Było warto. Dzisiaj dostrzegam konieczność 
kolejnych zmian. Stojąc w miejscu - cofamy się. Strona inter-
netowa - również zmieniona. Wprowadzone zmiany to efekt 
ciężkiej pracy. Podziękowania należą się Panu Łukaszowi 
Płaczkowskiemu. Codzienna ilość odwiedzin na naszej stro-
nie bardzo nas cieszy ale też zobowiązuje do ciągłych zmian. 
Tu również nie stoimy w miejscu. Ponad 5 tys. teczek oso-
bowych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wpisanych do 
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okrę-
gową radę zostało dokładnie sprawdzone. Ciężką i żmudną 
pracę wykonała Pani Izabela Arendarczyk. Nie sposób okre-
ślić ile godzin mozolnej pracy, aby je uporządkować. Niestety 
nie wszystkie Koleżanki i Koledzy wywiązują się z ustawowe-
go obowiązku zgłaszania wszelkich zmian. Zupełnie niezro-

zumiała i nieuzasadniona złość Koleżanek i Kolegów, kiedy 
zwracamy się z pismem o uzupełnienie brakujących danych. 
Zakończona została archiwizacja dokumentów zgromadzo-
nych od 1991 roku. Bardzo dużo dokumentacji zostało zbra-
kowane. Dokumenty Kat. A, B i C zostały zarchiwizowane, 
spisane i opisane. Dzisiaj z łatwością możemy odszukać każ-
dy potrzebny dokument. Od 1 stycznia br. wdrożona została 
Instrukcja Kancelaryjna. Komplet normatywów kancelaryjno
-archiwalnych, opracowanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, obejmuje Instrukcję kancelaryjną, Jednolity 
rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcję w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwum. Wszystkie teczki są starannie 
opisane. Grzbiety segregatorów opisane zgodnie z jednoli-
tym rzeczowym wykazem akt. Ułatwia pracę w sekretariacie 
wprowadzony system elektronicznego prowadzenia księgi 
pism przychodzących i wychodzących. Prowadzimy elektro-
niczny Centralny Rejestr Podmiotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 29 września 2011 r. wnioski przyjmujemy wyłącznie  
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego 
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Oso-
by, które mają jakiekolwiek problem z wypełnieniem i wy-
słaniem wniosku, w siedzibie izby, w obecności pracownika 
biura, wspólnie wypełniają wniosek. Forma papierowa skła-
dania wniosku jest już niemożliwa.Coraz większa ilość pie-
lęgniarek i położnych przechodzi z umów o pracę na umowy 
cywilno-prawne, pojawiają się liczne problemy. Niestety nie 
zawsze korzystamy z porad prawnych zatrudnionych w izbie 
prawników-Pani Doroty Pakula i Pana Michała Krajcarza za-
trudnionego od sierpnia 2014r. 

Wszystkie posiedzenia rady czy prezydium pod względem 
prawnym zabezpiecza obecny na posiedzeniach prawnik. 
Z porad prawnych, które dla członków OIPiP są nieodpłatne 
może skorzystać każdy, kto tej pomocy potrzebuje. Po raz ko-
lejny apeluję- korzystajmy z porad prawnych. Każdą wątpli-
wość w sprawach zawodowych wyjaśnić należy przed złoże-
niem podpisu. 

Pani Dorota Pakuła prowadzi sprawy prawne biura i obsługę 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Pan- Michał Krajcarz 
radca prawny prowadzi również sprawy prawne biura, obsługu-
je Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych. Strony postępowa-
nia mają prawo do obrony, w przypadku odwołania nie będzie 
dochodziło do konfliktów interesu w celu zachowania bezstron-
ności. Proszę przyjąć moje serdecznie podziękowania. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się – 22 posiedzenia 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych, na których podję-
tych zostało 528 uchwał oraz 59 posiedzeń prezydium okrę-
gowej rady pielęgniarek i położnych, podjętych zostało 950 
uchwał. 

Łącznie podjętych zostało 1478 uchwał. 
Setki godzin przepracowanych przez członków ORPiP 

i Prezydium. Ogromny wkład pracy Pani Sekretarz ORPiP Mał-
gorzaty hrycak. Składam serdeczne podziękowania. 

Posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położonych 
oraz Prezydium Okręgowej Rady odbywały się zgodnie z za-
twierdzonym harmonogramem w oparciu o obowiązujący 
Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mimo 
coraz większych problemów wynikających z oddelegowania 
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na czas trwania posiedzeń frekwencja była na poziomie 84 % 
– rada, 97% prezydium. 

Szczegóły przedstawia zamieszczona powyżej tabela. 

Za nami Klasyfikacja procedur ICNP – Międzynarodowa 
klasyfikacja dla praktyki pielęgniarskiej.

Uznanie kwalifikacji zawodowych wszystkim polskim pie-
lęgniarkom i położnym, włączając absolwentki liceów me-
dycznych czy studium medycznego.

Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgnia-
rek i położnych w ramach studiów pomostowych.

Z danych uzyskanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu -zarejestrowanych i uprawnionych 
do wykonywania zawodów jest 5490 osób, w tym :

4906 pielęgniarek, 108 pielęgniarzy, 476 położne
Dramatycznie przedstawiają się przedziały wiekowe osób 

wykonujących zawód. Nikt nie ma wątpliwości, że należy 
szybko podjąć działania, aby zawód pielęgniarki i położnej był 
zawodem atrakcyjnym. Jest jeden sposób- zmiana zasad wy-
nagradzania i obciążania dodatkowymi zadaniami, nie wyni-
kającymi z kompetencji pielęgniarek i położnych. Umowy cy-
wilnoprawne, u kilku pracodawców- nie rozwiążą problemów 
zatrudnienia. Praca powyżej 280 godzin stwarza ogromne za-
grożenie dla pacjenta, ale również dla pielęgniarki i położnej. 

16 grudnia 2014 r. podjęta została uchwała Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zawarcia porozumie-
nia o współpracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pie-
lęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego do działania na 
rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. 
Zawarte Porozumienie, wspólne działania odniosły skutek.
Na chwilę obecną możemy mówić o sukcesie – są podwyżki 
dla pielęgniarek i położnych. Nie wszystkie pielęgniarki i po-
łożne zostały uwzględnione. Nie poprzestajemy w swoich 
działaniach.

W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchamia inicjaty-

wę, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod 
petycją w formie recepty. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położ-
nych w Polsce zmniejszy się o 54 tys. Oczywiście włączyliśmy 
się w Kampanię Społeczną. Wspólnie zebraliśmy 7268 podpi-
sanych recept. 

Przed nami jeszcze wiele innych do rozwiązania ważnych 
ale zarazem trudnych problemów.

Trudno jest zapisać pracę czterech lat na kilku stronach. 
Jestem przekonana, że dzisiaj mam zaszczyt 

i przyjemność stanąć przed Tymi, dla których zadania i za-
sady działania samorządu są znane, że decyzję o kandydowa-
niu na delegata podjęli po to , aby dokładać cegiełkę do cegieł-
ki, kolejną i jeszcze kolejną , przyczyniając się do podnoszenia 
prestiżu zawodowego, godnie reprezentować zawód i chronić 
go. Nikt chyba bardziej niż ja, nie ma prawa powiedzieć, że 
w pielęgniarstwie zaszły ogromne zmiany. Pielęgniarstwo –
„wczoraj i dziś” to przepaść. 

Dla każdej pielęgniarki i położnej czynnej zawodowo zaku-
pione zostały „przypinki – czepki”. 

Wy, którzy otrzymaliście mandat Delegata, kredyt zaufania 
od swoich wyborców jako pierwsi będziecie podkreślać przy-
należność do grupy zawodowej. 

Szanowni Delegaci – bez zaangażowania członków rady, 
organów – przewodniczących i członków, komisji i zespo-
łów, pracowników biura, prawników nic nie byłoby możliwe. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. 

Przed nami wybory. Jestem przekonana, że będą to odpo-
wiedzialne i przemyślane decyzje. 

Tym, którzy poddadzą się ocenie wyborców – życzę powo-
dzenia. 

Bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek w Wałbrzychu za okres trwania 
VI kadencji. 

Przewodnicząca ORPiP 
Maria Pałeczka

podjęte uchwały 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
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Stwierdzenie 26 6 30 5 16 4 20 1 108
wpis do oipip 23 3 19 1 11 1 28 5 91

Skreślenie z oipip 22 2 20 2 15 3 18 2 84
zgony 3 0 23 4 7 1 16 2 56

zaprzestanie 3 0 3 1 7 1 8 2 25
Skierowanie na przeszkolenie 14 3 12 2 5 3 6 0 45

Kwalifikacje zawodowe 12 0 32 3 22 2 28 1 100
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Szanowni Delegaci, składam przed Wami kadencyjne sprawo-
zdanie z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych VI Kadencji.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych działa na podsta-
wie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych w składzie:

Kopeć Lilianna – Przewodnicząca Sądu
Łybacka – Klęk Irena  – Z-ca Przewodniczącej Sądu
Sobolewska Iwona – Z-ca Przewodniczącej Sądu
Leksowska – Osińska Katarzyna – Sekretarz Sądu
Iwańczuk Iza – Członek Sądu
Korzeniewska Ewa – Członek Sądu
Michańcio Iwona – Członek Sądu
Pieprz – Pankiewicz Elżbieta – Członek Sądu
Rawa Anna  – Członek Sądu
Sikora Dorota – Członek Sądu
Szyc Monika – Członek Sądu

Zadaniem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
(OSPiP) jest:

• rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności za-
wodowej wniesionych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej,

• składanie Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
informacji o stanie prowadzonych spraw,

• składanie Okręgowemu Zjazdowi Pielęgniarek i Po-
łożnych rocznego i kadencyjnego sprawozdania.

Tryb wewnętrznego funkcjonowania OSPiP określa Regu-
lamin pracy Sądu, który zapewnia prawidłowe postępowanie 
przy realizacji zadań dla których OSPiP jest powołany.

W 2012 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu nie rozpatrywał żadnej sprawy.

Członkowie OSPiP uczestniczyli w następujących szkole-
niach:

• 26.04.2012 r.-Przemoc i jej przeciwdziałanie, stosowa-
nie procedury Niebieska Karta.

• 17.05.2012 r. -Konferencji szkoleniowej – Prawo w za-
wodzie Pielęgniarki i Położnej w oparciu o Ustawę 
o działalności leczniczej a dnia 15 kwietnia 2011 r.

• 07.09.2012 r. Szkoleniu Przewodniczących i człon-
ków Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych we 
Wrocławiu.

• 19.10.2012 r.-Konferencji – Współczesne pielęgniar-
stwo wobec problemówetyczno – prawnych w Po-
znaniu.

• 23.11.2012 r. Konferencji – Zarządzenie pielęgniar-
stwem wobec zmian w opiece zdrowotnej w Polsce.

W 2013 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Wał-
brzychu nie rozpatrywał żadnej sprawy.

Członkowie OSPiP uczestniczyli w następujących szkole-
niach:

• 12. 06. 2013 r. -Zdarzenie medyczne.

Sprawozdanie kadencyjne Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych  
w Wałbrzychu za lata 2011–2015

• 23–24.10.2013 r. - Podstawy prawne funkcjonowania 
Okręgowych Sądów Pielęgniarek i Położnych oraz za-
sad funkcjonowania tych sądów.

• 26. 11. 2013 r. Odpowiedzialność zawodowa pielęg-
niarek i położnych.

W 2014 roku Członkowie OSPiP uczestniczyli w następują-
cych szkoleniach:

• 15 – 16 maja 2014 r. -Położna a współczesne prawo.
• 24.11.2014 r. - Medyczny błąd pielęgniarski.
• 09.12. 2014 r. - Zawiłości prawa w pracy pielęgniarki 

i położnej.

Dnia 18.02.2014 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
przeprowadził rozprawę, rozpatrywaną w dwóch terminach, 
która zakończyła się orzeczeniem kary nagany.

Członkowie OSPiP spotkali się dwukrotnie.
• Pierwsze spotkanie odbyło się 17.09.2014 r. i dotyczy-

ło zapoznania się z wnioskiem o ukaranie położnej, 
na spotkaniu dokonano wyboru składu orzekającego.
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• Drugie spotkanie odbyło się 15.10.2014 r., na któ-
rym podjęto niezbędne czynności przygotowawcze 
w przeprowadzeniu rozprawy, którą wyznaczono na 
dzień 04.02.2015 r.

Dnia 04.02.2015 r. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych 
przeprowadził rozprawę, która zakończyła się orzeczeniem 
kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu 
na okres 1 roku.

13 października 2015 r. członkowie OSPiP uczestniczyli 
w konferencji z cyklu jesienne spotkania z autorytetem – Odpo-
wiedzialność i bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej.

Przewodnicząca OSPiP brała udział w posiedzeniach Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych i posiedzeniach Prezy-
dium Okręgowej Radny Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzy-
chu.

Szanowni Delegaci, zanim poproszę Państwa o przyjęcie 
sprawozdania z działalności OSPiP w Wałbrzychu chciałaby 
zauważyć, iż praca w tak ważnym i odpowiedzialnym organie 
jak Sąd jest bardzo trudna, wymaga znajomości przepisów 

prawnych nie tylko wynikających z prawa medycznego ale 
również znajomości przepisów postępowania karnego. Zanim 
zgłosimy nasze kandydatury zastanówmy się czy nie kierują 
nami emocje czy będziemy dysponować stosowną ilością czas 
wolnego aby poświęcić go na rzecz pracy w Sądzie i samorzą-
dzie zawodowym.

Z tego miejsca chciałabym podziękować Pani Przewodni-
czącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych, Prezydium, Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Pracownikom 
Biura za pomoc w prowadzeniu obsługi kancelaryjnej Sądu 
i wszystkim osobom, z którymi dane mi było spotkać się pod-
czas mojej pracy w OSPiP w Wałbrzychu.

Nowym władzą, które zostaną wybrane do pracy w samo-
rządzie życzę wytrwałości w realizacji ustawowych zadań.

Dziękuję za uwagę i proszę o przyjęcie sprawozdania.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

mgr Lilianna Kopeć

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu działał na podstawie art.35 ust.1 pkt.3 Ustawy  
z dnia 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz.U.Nr.174, poz1038)

Na XXVI Zjeździe Sprawozdawczo –Wyborczym Pielęgnia-
rek i Położnych w Wałbrzychu w dniu 28.10.2011 r. na podsta-
wie protokołu Komisji Skrutacyjnej i Uchwały Nr 9/XXVI/2011 
zatwierdzony został wybór Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych i jego zastęp-
ców:

Wydrzyńska Irena – Okręgowy Rzecznik 
Dudziak Dorota  – Z-ca Okręgowego Rzecznika
Gierlach Agata  – Z-ca Okręgowego Rzecznika
Pochroń Lidia  – Z-ca Okręgowego Rzecznika
Ursaki Renata  – Z-ca Okręgowego Rzecznika
Wachowiak-Bobkiewicz Anna  – Z-ca Okręgowego Rzecz-

nika 

W niezmiennym składzie i ORzOZPiP i jego zastępcy praco-
wali całą kadencję.

Tryb wewnętrznego funkcjonowania Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
określa Regulamin, zapewnia on właściwe postępowanie 
w realizacji zadań przez Okręgowych Rzeczników.

W okresie sprawozdania Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 
przeprowadził następujące sprawy:

Od listopada 2011 do grudnia 2011 r.
• Umorzono 26.11.2011 r. postępowanie wyjaśniające, 

które wszczęto 8.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności  
zawodowej pielęgniarek i położnych w Wałbrzychu za okres VI kadencji od  
listopada 2011 r. do listopada 2015 r.
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• 28.11.2011 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające 
dotyczące nieetycznego zachowania pielęgniarki ko-
ordynującej - umorzono 7.02.2012 r.

ROK 2012
• 24.04.2012 r. – skarga na pracownika poradni specja-

listycznej dotycząca nie zarejestrowania do lekarza – 
18.09.2012 r. odmowa wszczęcia postępowania

• 24.07.2012 r.- skarga na przełożoną pielęgniarek 
za nieetyczne zachowanie – 7.09.2012 r. odmowa 
wszczęcia postępowania (prowadził z/ca ORzOZPiP)

• 23.10.2012 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające 
dotyczące prawidłowości postępowania personelu 
Izby Przyjęć w szpitalu - 7.01.2013 r. postępowanie 
umorzono

• 3.12.2012 r. wszczęto postępowanie wyjaśniają-
ce dotyczące wydania prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki położnej i domniemanego posłu-
giwania się tym prawem - 12.05.2014 r. wniosek 
o ukaranie do Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych w Wałbrzychu (w tej sprawie Okręgowy 
Rzecznik zwracał się do Naczelnego Rzecznika o prze-
dłużenie postępowania wyjaśniającego -26.03.2013 
do 4.11.2013; 18.07.2013 do 4.11.2013; 29.10.2013 do 
4.06.2014 r. 
W tej sprawie również wysłano zawiadomienie do 
Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez osobę, wobec której prowadzone jest postępo-
wanie.

ROK 2013
• 15.02.2013 r. wszczęto postępowanie wyjaśniające 

dotyczące naruszenia dóbr osobistych i obrażania 
– 06.08.2013 r. - wniosek o ukaranie do Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu (postę-
powanie to prowadził z/ca ORZOZPiP)

• 7.05.2013r. wszczęto postępowanie wyjaśniające do-
tyczące nieetycznego postępowania pielęgniarki - 
20.10.2013 r. postępowanie umorzono

• 3.07.2013 r. - Skarga dotycząca odmowy zarejestro-
wania na wizytę domową lekarską przez pielęgniarkę 
- 29.11.2013 r. odmowa wszczęcia postępowania

• 18.07.2013 r. – skarga o brak profesjonalizmu pielęg-
niarki zatrudnionej w POZ - 27.09.2013 r. odmowa 
wszczęcia postępowania 

• 25.10.2013 r. - o nieetyczne postępowanie i zachowa-
nie pielęgniarki – 7.11.2013 odmowa wszczęcia postę-
powania

ROK 2014
• 13.01.2014 –wszczęci postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego przekroczenia kompetencji zawodo-
wych przez pielęgniarza – 21.11.2014 r. umorzono 
postępowanie wyjaśniające (w tej sprawie ORzOZ-
PiP zawiadomił Prokuraturę o możliwości popełnie-
nia przestępstwa przez osobę wobec której toczy się 
postępowanie wobec powyższego sprawa została 

zawieszona 28.02.2014 r., a następnie 29.09.2014 r. 
podjęto ponownie postępowanie)

• 23.07.2014 r. - wszczęto postępowanie wyjaśniające 
dotyczące naruszenia zasad etyki przez pielęgniarkę 
w szpitalu ginekologiczno-położniczym - 21.11.2014 r. 
postępowanie umorzono (prowadził z/ca ORzOZPiP ) 

• 29.09.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniające-
go dotyczącego pracy pielęgniarki w SOR - 30.07.2015 
r. umorzenie postępowania 

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 17.03.2015 r. – umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 – wszczęcie postępowania wyjaśniającego 
dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do 
centralnego rejestru indywidualnych praktyk i w za-
leganiu w opłacaniu składek członkowskich - 17.03. 
2015 r. - umorzono postępowanie (prowadził zastęp-
ca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarkii położnej bez wpi-
su do centralnego rejestru indywidualnych praktyk 
i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich – 
17.03.2015 r. – umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORZOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- przedłużenie prowadzenia postępowania przez Na-
czelnego Rzecznika do 1.12.2015 r. Sprawę umorzono 
22.10.2015 r.

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 30.05.2015 r. - umorzono postępowanie 

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 30.05.2015 r. - umorzono postępowanie 

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 29.07.2015 r. – umorzono postępowanie 

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
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cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 23.03.2015 r. - umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 23.03.2015 r. umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniającego 
dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpisu do 
centralnego rejestru indywidualnych praktyk i w zale-
ganiu w opłacaniu składek członkowskich - przedłu-
żenie postępowania przez Naczelnego Rzecznika do 
1.12.2015r. – sprawa w toku

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 23.03.2015 r. - umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 25.02.2015 r.- umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 r. – wszczęcie postępowania wyjaśniają-
cego dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej bez 
wpisu do centralnego rejestru indywidualnych prak-
tyk i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 24.02.2015 r.- umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 1.12.2014 – wszczęcie postępowania wyjaśniającego 
dotyczącego naruszenia przepisów w zakresie wy-
konywania zawodu pielęgniarki i położnej bez wpi-
su do centralnego rejestru indywidualnych praktyk 
i w zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich 
- 16.03.2015 r. -umorzono postępowanie (prowadził 
zastępca ORzOZPiP)

• 6.11.2014 r. skarga dotycząca nieprawidłowości w po-
radni alergologicznej – 24.03.2014 r. prośba do Na-
czelnego Rzecznika zmianę rzecznika na rozpatrzenie 
w/w sprawy z uwagi na fakt, że Okręgowy Rzecznika 
jest pacjentem owej poradni 

ROK 2015
• 25.03.2015 r. wszczęcie postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego odesłania pacjenta z gab. zabiegowego 

do domu bez konsultacji z lekarzem przez pielęgniar-
kę - 22.10.2015 zamknięcie postępowania wyjaśniają-
cego i przekazanie sprawy do Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek i Położnych

• 10.08.2015 r. –skarga dotycząca niewłaściwej opieki 
w hospicjum 

– 16.10.2015 r. – odmowa wszczęcia postępowania wy-
jaśniającego

• 25.09.2015 r.- skarga dotycząca przyczyn śmierci pa-
cjenta w szpitalu – 2.10.2015 r. odmowa wszczęcia 
postępowania - sprawę odesłano do rozpatrzenia 
przez DIL we Wrocławiu

• 20.09.2015 r. skarga Rzecznika Praw Pacjenta doty-
cząca śmierci pacjenta w trakcie unieruchomienia 
w oddziale – do rozpatrzenia przez Rzecznika nowej 
kadencji

• 9.10.2015 r. – skarga dotycząca nieprawidłowości 
w opiece nad pacjentem w DPS - do rozpatrzenia 
przez Rzecznika nowej kadencji

Podsumowując cały okres działalności - kadencji - ORZOZ-
PiP statystycznie można przedstawić:

• 23 - wszczętych postępowań wyjaśniających
• 7 – odmów wszczęcia postępowania wyjaśniającego
• 18 – sprawy umorzone
• 3 - sprawy do rozpatrzenia Przez Okręgowy Sąd Pie-

lęgniarek i Położnych
• 2 – sprawy zgłosił do Prokuratury o możliwości popeł-

nienia przestępstwa przez osoby wobec których pro-
wadzone było postępowanie wyjaśniające

• 1 sprawa w trakcie postępowania
• 2 sprawy do rozpatrzenia przez Rzecznika nowej ka-

dencji

Przez cały okres trwania kadencji Okręgowy Rzecznik 
i jego zastępcy uczestniczyli w Prezydium i Radzie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, i pełnili dyżury 
w każdy ostatni wtorek miesiąca od 10.00 do 14.00, a w innym 
terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biu-
rem ORzOZ .

Zastępcy ORzPiP w latach 2012 – 2013 uczestniczyli 22 razy 
w rozmowach kwalifikacyjnych z pielęgniarkami i położnymi 
po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższym niż 5 lat.

Okręgowy Rzecznik wydał 121 zaświadczeń dla pielęgnia-
rek i położnych o niekaralności.

Organizował i uczestniczył w 22 szkoleniach i konferen-
cjach.

Cały zespół uczestniczył w szkoleniu w Warszawie zor-
ganizowanym przez Naczelnego Rzecznika, którego celem 
było przygotowanie do prowadzenie postępowań wyjaś-
niających, ustaleniu zasad w prowadzeniu dokumentacji, 
analizie aktów prawnych, prowadzeniu działalności pre-
wencyjnej. 

Proszę o przyjęcie sprawozdania

mgr Irena Wydrzyńska
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członkowie okręgowej rady pielęgniarek i położnych

okręgowy Sąd pielęgniarek i położnych

okręgowa Komisja rewizyjnaokręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 

ORGANY VI KADENCJI – LATA 2011–2015 
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Okręgowa Komisja Rewizyjna działa zgodnie z art.7. ust. 1 
Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dn. 1 lipca 
2011 roku ( Dz. U z 2011, Nr174, poz. 1038), w oparciu o Ramo-
wy Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Plan Pracy oraz 
harmonogram Posiedzeń i Kontroli. 

I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
przewodnicząca - Monika Stanicka
wice przewodnicząca - Alicja Ciszyńska
Sekretarz - Ewa Kowalska
członkowie - Dorota Midor
Elżbieta Mierzejewska
Ewa Zalewska

ii. ilość posiedzeń i kontroli:
posiedzeń- 18
Kontroli- 18
w tym –4 cząstkowe, niezaplanowane kontrole kasy OIPiP

iii. zakres przedmiotowy kontroli:
1. Działalność finansowa i gospodarcza:

• kontrola dokumentów finansowo- księgowych i kaso-
wych izby: obieg, księgowanie, kontrola prawidłowe-
go ich zatwierdzania,

• kontrola działalności kasy, dokumentów kasowych, 
przestrzeganie instrukcji kasowej i pogotowia kaso-
wego,

• kontrola dokumentacji związanej z refundacją kosz-
tów kształcenia, oraz udzielania zapomóg,

• prawidłowość prowadzenia druków ścisłego zaracho-
wania, 

• ocena wydatków na wynagrodzenia dla pracowników 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

• rozliczenie delegacji służbowych,
• rozliczenie kosztów posiedzeń Rady i Prezydium 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
• analiza realizacji podjętych uchwał Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium dotyczących 
działalności finansowej i gospodarczej,

• ocena stanu rachunku bankowego, 
• kontrola kosztów działalności Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych,

• spływ składek członkowskich
• analiza przyjętego planu finansowego
• zestawienie rocznych przychodów i kosztów Okręgo-

wej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

iV. ustalenia kontrolne:
• ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest na 

bieżąco, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzo-

na prawidłowo

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w okresie VI kadencji w latach 2011–2015

• kasa prowadzona zgodnie z instrukcją kasową, pogo-
towie kasowe przestrzegane, stan czeków kasowych 
zgodny z protokołami,

• faktury opisywane dokładnie i szczegółowo,
• ściągalność składek członkowskich wzrosła,
• wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem.
• koszt działalności Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu zgodny 
z zaplanowanym budżetem na każdy rok VI kadencji

• realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finanso-
wych nie budzi zastrzeżeń.

V. istotne wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kontroli:
Zalecenia: Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła założe-

nie Rejestru Uchwał finansowych  i gospodarczych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

 Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła Komisji Kształcenia 
rozpatrywanie wniosków dokładnie i kompletnie wypełnio-
nych.
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Okręgowa Komisja Rewizyjna zaleciła szczegółowe opi-
sywanie faktur tj. umieszczanie na fakturach numeru umowy 
i daty zawarcia.

wnioski: Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała 
o szczegółowe opisywanie faktur, rachunków uwzględniając 
numer podjętej uchwały lub umowy z zaznaczeniem daty oraz 
organu zatwierdzającego te dokumenty, przyjmowanie do-
kładnie  wypełnionych wniosków o refundację kosztów kształ-
cenia z zaznaczeniem daty wpływu do Okręgowej Izby Pielęg-
niarek i Położnych oraz dokumentacji  dotyczącej udzielanych 
zapomóg. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o zmodyfiko-
wanie wniosku o Refundację Kosztów kształcenia w części do-
tyczącej pokwitowania odbioru wykreślić numer konta ponie-
waż ta informacja znajduje się na pierwszej stronie wniosku. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskowała o udostęp-
nienie Dokumentu Polityki Rachunkowości Okręgowa Komi-
sja Rewizyjna wnioskowała o powołanie biegłego rewidenta 
celem przeprowadzenia badania finansowego w Okręgowej 
Izby 

Pielęgniarek o Położnych w związku z kończącą się VI ka-
dencją.

VI. Realizacja wniosków i zaleceń:
Wnioski i zalecenia pokontrolne realizowane były na bie-

żąco

VII. Frekwencja członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
• w posiedzeniach - 82%
• kontrolach - 83%

VIII. Frekwencja przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej:

• posiedzenia Okręgowej Rady - 100%
• posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady - 80%

W czasie trwania VI kadencji Okręgowa Komisja Rewizyjna 
opracowała Rejestr Uchwał i Rejestr przeprowadzonych kon-
troli.

W 2012 roku Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej Monika Stanicka i członek Dorota Midor uczestniczyły 
w szkoleniu przeznaczonym dla członków Okręgowych Komi-
sji Rewizyjnych zorganizowanym prze Naczelną Komisję Rewi-
zyjną. Szkolenie to odbyło się w Warszawie. 

W 2013 roku odbyła się wizytacja przeprowadzona przez 
Naczelną Komisję Rewizyjną.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował dokumentację 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kontrola nie wykazała żadnych 
znaczących uchybień i nieprawidłowości w prowadzonej do-
kumentacji. Okręgowa Komisja Rewizyjna otrzymała wska-
zówki dotyczące wnikliwszego przeanalizowania podstaw 
prawnych w oparciu o które są wydawane poszczególne doku-
menty Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz przeanalizowanie 
Polityki Rachunkowości. 

W 2014 roku odbyło się szkolenie Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej przeprowadzone przez Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej. Szkolenie obejmowało analizę Regulami-

nu Refundacji kosztów Kształcenia i udzielania zapomóg, oraz 
zagadnienia dotyczące prawidłowej pracy Komisji Rewizyjnej. 

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej we wrześniu 
2015 roku zostało przeprowadzone badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2014. Sprawozdanie finansowe jest 
przeprowadzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i z za-
sadami Polityki Rachunkowości. Według opinii biegłego re-
widenta :

• Nastąpił wzrost sumy bilansowej ok. 10% za całą ka-
dencję.

• Przychody ze składek wzrosły ok. 4%.
• Koszty z działalności podstawowej wzrosły ok. 10%.
• Zmniejszył się zysk z działalności statutowej ok. 29% 

( ale Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie jest 
instytucją nastawioną na zysk) 

Dziękuję wszystkim członkom Komisji za aktywne uczest-
niczenie podczas całej kadencji w pracach Komisji. Dzięku-
ję Pani Przewodniczącej , Okręgowej Radzie Pielęgniarek  
i Położnych, Prezydium oraz pracownikom biura za stworzenie 
odpowiednich warunków do pracy. Analizując pracę Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu Komisja Re-
wizyjna widzi wiele pozytywnych osiągnięć Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych:

• zwiększona została kwota refundacji za szkolenia 
specjalizacyjne, studia licencjackie i magisterskie.

• przystosowanie pomieszczeń izby do przeprowadze-
nia szkoleń, spotkań, zmiana wizerunku izby

• założenie klimatyzacji
• organizowanie konferencji naukowych i szkoleń
• umożliwienie korzystania z porad i opinii prawnych
• wydawanie biuletynu, zmiana szaty graficznej,
• nowa strona internetowa
• zwiększona została ilość zaprenumerowanych Maga-

zynów Pielęgniarki i Położnej,
• współpraca z ośrodkami szkoleniowymi,
• zawarcie porozumienia o współpracy Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z Ogól-
nopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Dolnośląskiego na rzecz poprawy 
sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

• wdrożenie Instrukcji Kancelaryjnej
• archiwizacja wszystkich zgromadzonych dokumen-

tów
• pozytywna ocena wykonania budżetu w trakcie VI ka-

dencji
• analiza i opiniowanie projektów Rozporządzeń Mini-

stra Zdrowia

Szanowni Delegaci
Dziękuję za uwagę, Proszę o przyjęcie sprawozdania. 
Przedstawiając wszystkie te osiągnięcia Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, Okręgowa Komisja 
Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępu-
jącej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych VI kadencji. 

Przewodnicząca OKR
mgr Monika Stanicka 
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Z prAC NACZELNEJ IZbY 
pIELęgNIArEK I pOłOżNYCH
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Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie obowiązku 
informowania pacjenta

OpINIE KONSULTANTÓW

Obowiązek informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostat-
nich latach nabiera coraz większego znaczenia, przede wszyst-
kim z uwagi na dostrzeżenie podmiotowości pacjenta, który 
wraz z odejściem od paternalistycznego modelu opieki zdro-
wotnej stał się podmiotem w procesie leczenia, współdecy-
dującym o podejmowanych w stosunku do niego działaniach 
medycznych.

pacjent, jego ustawowy przedstawicielu lub osoba wska-
zana przez pacjenta zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 
roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma prawo 

do informacji o swoim stanie (Art. 9.1. Dz. U. 2012 poz. 159). 
pacjent (Art. 16) ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 
mu świadczeń zdrowotnych.

Zakres kompetencji pielęgniarki wyznacza Ustawa o za-
wodach pielęgniarki i położnej z dnia15 lipca 2011 roku (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.). Zgodnie z Art. 4 tej usta-
wy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych.

Zakres kompetencji pielęgniarki został poszerzony, uszcze-
gółowiony Rozporządzeniem MZ z dnia 7 listopada 2007r. 
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w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia le-
karskiego (Dz. U.07.210.154).

Kolejne poszerzenie zakresu świadczeń zdrowot-
nych udzielanych przez pielęgniarkę zostało wprowadzo-
ne Ustawą z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2014. Poz.1136). Na podstawie 
tej ustawy pielęgniarki zgodnie z posiadanym dyplomem oraz 
ukończonymi formami kształcenia podyplomowego uzyskały 
prawo do ordynowania leków lub wystawiana recept na leki 
zawierające określone substancje, które zostaną wskazane 
w aktach wykonawczych do tego rozporządzenia, ponad to do 
wystawiana skierowań na badania diagnostyczne.

 
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarka 

ma obowiązek udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielo-
wi ustawowemu albo osobie wskazanej przez pacjenta infor-
macji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do 
sprawowania opieki pielęgnacyjnej. 

Na obowiązek informowania pacjenta wskazuje również 
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospo-
litej Polskiej. Zgodnie z zapisami Kodeksu pielęgniarka jest 
zobowiązana do udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej 
informacji dotyczącej procesu pielęgnowania.

Pielęgniarka jest zatem w świetle prawa zobowiązana do 
przekazywania pacjentowi informacji niezbędnych do spra-
wowania opieki. 

Obowiązek informowania pacjenta w zakresie diagno-
zy pielęgniarskiej, jest bez dyskusyjny i ma fundamentalne 
znaczenie dla procesu pielęgnowania. Udzielanie informa-
cji warunkuje również skuteczne korzystnie z praw pacjenta, 
w szczególności z prawa do wyrażania poinformowanej zgody 
na czynności podejmowane przez pielęgniarkę. Informowanie 
jest warunkiem legalności zgody wyrażonej przez pacjenta. 
W prawie europejskim używa się pojęcia świadoma zgoda. 

Warto zwrócić uwagę, że niezbędna w procesie pielęgno-
wania relacja zaufania pomiędzy pacjentem a pielęgniarką 
może być budowa jedynie na bazie dostarczanej rzetelnej in-
formacji potrzebnej pacjentowi.

W aspekcie poszerzania się wymiaru świadczeń udziela-
nych przez pielęgniarkę istotnym staje się określenie zakresu 
udzielanych przez nią informacji.

W mojej ocenie obowiązkiem należy objąć również infor-
macje związane  z podejmowaniem przez pielęgniarkę czyn-
ności wykraczających poza opiekę, które pielęgniarki mogą 
wykonywać samodzielnie, w tym także bez zlecenia lekarskie-
go.

Również wykonanie czynności w ramach świadczeń 
zdrowotnych będących realizacją zleceń lekarskich wyma-
ga w mojej ocenie udzielenia przez pielęgniarkę informacji 
pacjentowi przynajmniej o technicznych aspektach po-
dejmowanych działań (działanie, dawka podawanych le-
ków, konieczności dalszego stosowania diety, prowadzenia 
oszczędnego trybu życia itp.). Na każdą wykonywaną przez 
pielęgniarkę czynność pacjent powinien wyrazić świadomą 
zgodę. Informacja ma stwarzać pacjentowi możliwość wy-
rażenia świadomej zgody na proponowane czynności, które 
chce wykonać pielęgniarka. 

Pielęgniarka, jest rzeczniczką spraw pacjenta. Odpowia-
dając na pytania pacjenta, wyjaśniając mu wątpliwe kwestie 
i wykazując się zrozumieniem dla jego stanu, pomaga mu za-
adaptować się do warunków szpitalnych i zapewnia mu tak 
ważne dla niego poczucie bezpieczeństwa.

reasumując. 
pielęgniarka ma obowiązek uzyskania świadomej zgo-

dy pacjenta na wykonanie czynności medycznych z zakresu 
opieki oraz innych świadczeń samodzielnie wykonywanych 
i wykonywanych na zlecenie lekarskie. wymaga to informo-
wania pacjenta w taki sposób by mógł świadomie ocenić ko-
rzyści i ryzyko a w konsekwencji udzielić zgody na poddanie 
się tej czynności.

Wrocław 01.12.2015 r.

 Konsultant wojewódzki
 w dziedzinie pielęgniarstwa

 dla województwa dolnośląskiego
 mgr Jolanta Kolasińska

Opinia konsultana krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  
w sprawie delegowania Pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, gdy  
nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami  
na inne oddziały

Jednym z najważniejszych zadań stawianych pielęg-
niarkom operacyjnym jest zapewnienie pacjentowi, u któ-
rego przeprowadzany jest zabieg operacyjny bezpieczeń-
stwa. Obejmuje miedzy innymi takie postępowanie, które 
nie prowadzi do powstania u pacjenta zakażenia szpital-
nego za które byłaby odpowiedzialna pielęgniarka, a któ-
remu można było zapobiec stosując wszystkie niezbędne 

elementy wiedzy, praktyki, środków, wyposażenia I orga-
nizacji pracy.

W zakresie prewencji zakażeń szpitalnych pielęgniarki 
operacyjne są zobowiązane do przestrzegania wielu procedur 
zarówno tych o charakterze ogólnoszpitalnym oraz procedur 
specjalistycznych wynikających ze specyfiki bloku operacyj-
nego. W myśl zapisów ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu 
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oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi za wdrożenie 
i przestrzeganie procedur zapewniających ochronę przed zaka-
żeniami szpitalnymi odpowiedzialny jest kierownik podmiotu.

Prawidłowo funkcjonujący system kontroli zakażeń szpi-
talnych uwzględnia także aspekt prawidłowej organizacji 
pracy. Decyzje administracyjne, które zezwalają lub wręcz 
nakazują pielęgniarkom operacyjnym w trakcie dyżuru 
opuszczać blok operacyjny, aby wykonywać prace w innych 
oddziałach w mojej opinii są niewłaściwe, naruszają bowiem 
zasadę hermetyzacji bloku. Po wejściu w obręb bloku ubra-
niu czystych ubrań operacyjnych, czapek, masek i zdezynfe-
kowanego obuwia, personel nie powinien opuszczać bloku. 
Jest to jedna z zasadniczych zasad ograniczających i umoż-
liwiających eliminację ryzyka powstawania zakażeń szpital-
nych. W przypadku przemieszczania się personelu szpitala 
pomiędzy obszarami o różnym ryzyku rozprzestrzeniania 
się zakażeń jakimi są blok operacyjny i inne oddziały szpi-
talne, pomimo stosowania środków prewencyjnych takich 
jak mycie rąk, może dojść do wzrostu ryzyka transmisji za-
każeń. Taki ruch personelu ma charakter krzyżowy i w mojej 
opinii rodzi niebezpieczny wzrost ryzyka transmisji zakażeń 
szpitalnych, nie sprzyja zachowaniu reguł higieny. Od pie-
lęgniarek operacyjnych wymaga się rzetelnego przestrzega-
nia ogromnej odpowiedzialności zawodowej, umiejętności 
znakomitej organizacji stanowiska pracy, wysokiego reżi-
mu sanitarno-higienicznego, ładu i porządku. Jednak, aby 
wymagać od wysoko wykwalifikowanej kadry personelu 
pielęgniarskiego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
takich efektów, w pierwszej kolejności muszą być stworzone 
przez pracodawcę? lub zlecającego prac§ odpowiednie wa-
runki pracy.

Pragnę zauważyć, iż wyżej opiniowany problem został 
przeze mnie podjęty już w roku 2008 i upubliczniony w do-
kumencie pod nazwa ,,Opinia Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie naka-

zywania pielęgniarkom dyżurujqcym na bloku operacyjnym 
w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki 
pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie sq wy-
konywane zabiegi operacyjne”. Od tego czasu moja opinia w tej 
sprawie nie uległa zmianie i stała się bardziej aktualna, biorąc 
pod uwagę aktualne zagrożenia i sytuacje w zakresie zakażeń, 
aspekty prawne, prawa pacjentów, problematykę zdarzeń 
medycznych oraz odpowiedzialność i etykę zawodu pielęg-
niarskiego. Oprócz asystowania Pielęgniarki operacyjne mają 
obowiązek w czasie dyżuru przygotowania i przeglądu sprzę-
tu, przygotowania sal do kolejnego dnia operacyjnego, wyka-
zują stałą czujność i gotowość do zabiegu, doskonałą wiedzę, 
należy im się czas na odpoczynek przed ewentualną operacją. 
Dobrze zarządzana placówka może rozważyć formę tzw. płat-
nych dyżurów pod telefonem.

wniosek:
pielęgniarki operacyjne w czasie pełnienia dyżuru na 

bloku operacyjnym nie powinny być kierowane do pomocy 
w sprawowaniu opieki nad pacjentami w innych oddziałach 
szpitala w czasie kiedy nie odbywają się zabiegi operacyjne.

Reasumując:
Prawidłowo podejmowane decyzje w zakresie prewencji 

zakażeń przez kadrę kierowniczą szpitali, w tym kadrę kierow-
niczą bloków operacyjnych w porozumieniu z personelem blo-
ku stanowią najlepszą gwarancję wysokiej jakości świadczeń 
i bezpieczeństwa chorych poddawanych interwencjom chirur-
gicznym i personelu medycznego.

Katowice, dnia 19.05.2013 r.

Krajowy konsultant w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego

dr n. med. Beata Ochocka

Kolejny – III artykuł z rozpoczętego w Nr 3 Biuletynu Informacyjnego cyklu 
tematycznie związanych artykułów zawierających wytyczne z zakresu codziennej 
praktyki i pielęgniarstwa diabetologicznego 

ZNACZENIE SAMOKONTrOLI 
W TErApII CUKrZYCY

cukrzyca jako choroba przewlekła wymaga aktywnego 
udziału pacjenta w procesie terapeutycznym. Zaangażowa-
nie i umiejętności chorego i/lub jego opiekunów w zakresie 
samokontroli przekładają się jednoznacznie na efekty lecze-
nia. To chorzy codziennie podejmują decyzje dotyczące da-
wek insuliny, ilości i jakości spożytego pokarmu, rodzaju i na-
tężenia wysiłku. Konsekwencje tych wyborów, natychmiast 

odbijają się na samopoczuciu diabetyków, zarówno bieżą-
cym jak i odległym w perspektywie czasu. Dlatego powinny 
być podejmowane świadomie, w oparciu o wiedzę na temat 
funkcjonowania organizmu, zdrowego odżywiania, liczenia 
wymienników, aktywności fizycznej, objawów ostrych i prze-
wlekłych powikłań choroby. W tym obszarze rola pielęgnia-
rek jest nieoceniona.
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Samokontrolą nazywamy wszystkie czynności i decyzje 
podejmowane przez pacjenta lub osoby z jego najbliższego 
otoczenia (np. współmałżonków czy rodziców dzieci z cukrzy-
cą) w celu oceny i normalizacji wyrównania metabolicznego 
cukrzycy i jej ewentualnych powikłań, które umożliwiają kon-
trolę cukrzycy w zmieniających się warunkach życia codzien-
nego. Jest to czynne zaangażowanie się chorego w proces te-
rapeutyczny, obejmujące:

• prawidłowe odżywianie się;
• odpowiedni wysiłek fizyczny;
• stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących;
• wstrzykiwanie insuliny i modyfikowanie jej dawek 

w zależności od stężenia glukozy we krwi;
• wykonywanie pomiarów glikemii przy użyciu osobi-

stego glukometru;
• wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego;
• badanie moczu w kierunku obecności glukozy i ciał 

ketonowych; 
• rozpoznawanie klinicznych objawów hipoglikemii 

oraz hiperglikemii i zapobieganie im;
• ważenie się, pomiar wysokości ciała, obwodu brzu-

cha, bioder;
• oglądanie i pielęgnacja stóp oraz paznokci.

Najważniejszym celem leczenia cukrzycy jest zapobiega-
nie rozwojowi jej przewlekłych powikłań poprzez uzyskanie 
wartości docelowych w zakresie: glikemii, ciśnienia tętnicze-
go, lipidogramu i masy ciała. Towarzystwa Diabetologiczne 
wielu krajów, w tym Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, co 
roku opracowują zalecenia, określając normy powyższych pa-
rametrów. 

Bieżące monitorowanie i retrospektywna ocena glikemii 
są integralną częścią poprawnego leczenia cukrzycy. O ile 
w zakresie zapobiegania powikłaniom o charakterze ma-

kroangiopatii kontrola glikemii jest jednym z elementów 
leczenia, to w przypadku profilaktyki zmian mikroangiopa-
tycznych (retinopatia, neuropatia, nefropatia) kontrola gli-
kemii jest sprawą kluczową. Właściwe prowadzenie samo-
kontroli glikemii wymaga systematycznej edukacji pacjenta 
w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli 
umiejętności posługiwania się glukometrem oraz interpre-
tacji wyników samokontroli, czyli wykorzystywania ich do 
codziennej modyfikacji diety, wysiłku fizycznego i dawki 
stosowanych leków. Drugim niezbędnym elementem mo-
nitorowania leczenia cukrzycy jest regularne oznaczanie 
hbA1C. 

Możliwość pomiaru stężenia glukozy we krwi zrewolu-
cjonizowała nowoczesną terapię cukrzycy. glukometr jest 
sprzętem monitorującym, a nie diagnostycznym.Do samo-
kontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przed-
stawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu 
krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 
15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl 
(0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 
mmol/l). Obligatoryjnie obowiązującą normą dokładności (od 
2016 dla wszystkich glukometrów na rynku) jest Norma ISO 
15197:2013. Kontrola glukometrów wraz z oceną poprawności 
posługiwania się nimi powinna być przeprowadzana w każ-
dym przypadku podejrzenia nieprawidłowości działania oraz 
przynajmniej raz w roku, w placówce, w której chory jest leczo-
ny ambulatoryjnie.

KRYTERIA WYRóWNANIA GOSPODARKI WęGLOWODANOWEJ
Celem monitorowania glikemii jest uzyskanie takich wartości 
stężenia glukozy, które będą najbardziej zbliżone do prawidło-
wych, czyli osiągnięcie tzw. normoglikemii.

Badanie poziomów glukozy we krwi w warunkach domo-
wych, przy pomocy glukometru przeprowadza się:

• na czczo,
• przed głównymi posiłkami,
• 2 godziny po posiłkach (od momentu rozpoczęcia je-

dzenia),
• przed pójściem spać (około 22.00),
• o godzinie 3.00 w nocy (między 2.00 – 4.00).

Zasady epidemiologiczne:
higiena rąk – pacjenci:

• właściwa higiena rąk jest jednym z warunków prawid-
łowego pomiaru; przed pomiarem należy ręce umyć 
i dokładnie osuszyć.

higiena rąk – pielęgniarki/położne:
• przed zabiegiem należy przeprowadzić higieniczne 

mycie rąk;
• pomiar glikemii powinno się wykonywać w rękawicz-

kach ochronnych;
• po zdjęciu rękawiczek należy przeprowadzić mycie 

i odkażanie rąk.

Właściwa kontrola cukrzycy obejmuje nie tylko monitoro-
wanie glikemii, interpretację wyników i dążenie do uzyskania 
prawidłowych wskazań, ale zakłada również osiągnięcie war-
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cytości docelowych w zakresie ciśnienia tętniczego, lipidogramu 
i masy ciała.

Zgodnie z nowymi Zaleceniami kryteria wyrównania go-
spodarki lipidowej są następujące:

• stężenie cholesterolu całkowitego: <175 mg/dl (<4,5 
mmol/l);

• stężenie cholesterolu frakcji LDL:
– < 70 mg/dl (<1,9 mmol/l) u osób w wieku co naj-

mniej 40 lat,
– dopuszczalne <100 mg/dl (<2,6 mmol/l) u osób po-

niżej 40 roku życia;
– stężenie cholesterolu frakcji LDL u chorych na cuk-

rzycę i chorobę niedokrwienną serca: < 70 mg/dl 
(<1,9 mmol/l);

• stężenie cholesterolu frakcji hDL: > 40 mg/dl (> 1,0 
mmol/l) dla kobiet wyższe o 10 mg/dl, czyli o 0,275 
mmol/l;

• stężenie cholesterolu „nie-hDL”: < 130 mg/dl (< 3,4 
mmol/l);

• stężenie trójglicerydów: < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l).

KRYTERIA WYRóWNANIA CIśNIENIA TęTNICZEGO
• ciśnienie skurczowe: < 140 mm hg;
• ciśnienie rozkurczowe: < 85 mm hg.

Pamiętajmy, że we współczesnej diabetologii terapię nale-
ży indywidualizować w zależności od spodziewanego zaanga-
żowania w leczenie (zarówno pacjenta jak i osób z jego otocze-
nia), ryzyka hipoglikemii, czasu trwania cukrzycy, oczekiwanej 
długości życia chorego i innych czynników. W niektórych przy-
padkach wyznaczone cele należy osiągać stopniowo, w ciągu 
2–6 miesięcy.

Znaczenie pielęgnacji stóp w samokontroli każdej, tak-
że młodej osoby chorej na cukrzycę jest duże, ponieważ 
stanowi ona profilaktykę zespołu stopy cukrzycowej, który 
jest przewlekłym powikłaniem cukrzycy mogącym prowa-
dzić do trwałego kalectwa w wyniku amputacji stopy. Po-
wikłanie to dotyczy około 15% populacji diabetyków, a jego 
leczenie jest trudne i długotrwałe, dlatego też największy 
nacisk w przypadku zespołu stopy cukrzycowej kładzie się 
na zapobieganie jego wystąpieniu poprzez właściwą pielęg-
nację stóp.

KRYTERIA WYRóWNANIA GOSPODARKI WęGLOWODANOWEJ. NORMY GLIKEMII W SAMOKONTROLI

grupa pacjentów hba1c gluKoza na czczo
i przed głównyMi poSiłKaMi 2 godz. po poSiłKu

• Pacjenci z cukrzycą typu 1
• pacjenci z krótkotrwałą cukrzycą typu 2

• dzieci i młodzież

≤7% 70 – 110 mg/dl poniżej 140

• osoby po 70 r.ż.;
• osoby chorujące na cukrzycę ponad 20 lat;

• i/lub osoby po przebytym ataku serca lub udarze 
mózgu (powikłaniami o charakterze makroangiopatii) 

≤8% 80 – 140 mg/dl poniżej 180 mg/dl

• ciężarne i planujące ciążę ≤6% 70 – 90 mg/dl 1 godz. po posiłku
poniżej 120 mg/dl

• wszyscy inni ≤7% 70 – 130 mg/dl poniżej 160 mg/dl
w czaSie ciSzy horMonalnej, czyli Między godziną 2.00 a 4.00 gliKeMia u wSzyStKich chorych  

powinna przeKraczać wartość 60 Mg/dl

ZALECANA CZęSTOść SAMOKONTROLI GLIKEMII (PTD 2015)

SpoSób leczenia cuKrzycy częStość poMiarów gliKeMii przy prowadzeniu SaMoKontroli
Wielokrotne (tj. co najmniej 3 × dziennie)  

wstrzyknięcia insuliny; Intensywna funkcjonalna  
insulinoterapia, niezależnie od typu cukrzycy

Wielokrotne (tj. co najmniej 4 × dziennie) pomiary w ciągu doby według 
ustalonych zasad leczenia oraz potrzeb pacjenta

Chorzy leczeni wyłącznie dietą Raz w miesiącu skrócony profil glikemii (na czczo i 2 godz. po głównych 
posiłkach) oraz raz w tygodniu o różnych porach dnia

Chorzy stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe  
i/lub analogi GLP

Raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych  
posiłkach), codziennie 1 badanie o różnych porach dnia

Chorzy na cukrzycę typu 2 leczeni stałymi dawkami 
insuliny

Codziennie 1–2 pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu  
skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach) oraz raz  

w miesiącu dobowy profil glikemii

Wszyscy chorzy Pomiary doraźne w sytuacji wystąpienia złego samopoczucia,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia itp.
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ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELęGNACJI STóP DLA ChORYCh NA 
CUKRZYCę

• Stosować się do ogólnie przyjętych zasad higieny.
• Stopy trzeba codziennie myć ciepłą wodą o temperatu-

rze nieprzekraczającej 37°C. (Zabronione jest moczenie 
stóp, a jeżeli zachodzi taka konieczność to max. 2–3 
min.).

• Starannie osuszać skórę, szczegól-
nie przestrzenie między palcami.

• Jeżeli skóra ma skłonność do 
przesuszania i pękania, wskazane 
jest natłuszczanie. Można do tego 
stosować maść witaminową lub 
mocznikową przygotowywaną 
w aptekach bądź krem utrzymują-
cy prawidłową kondycję skóry.

• Dobrym zwyczajem jest codzienne 
oglądanie/kontrola stóp. W przy-
padku trudności można skorzy-
stać z lusterka lub poprosić o po-
moc drugą osobę.

• Paznokcie powinny być obcięte 
prosto, nie na kształt litery V! Nie-
zbyt krótko – płytka paznokcio-
wa ma być tak długa jak opuszka 
palca (paznokieć chroni przed 
urazem). Jeżeli chory ma kłopoty 
z samodzielnym obcinaniem pa-
znokci, powinien skorzystać z po-
mocy personelu medycznego lub 
osoby wykonującej pedicure, z za-
chowaniem zasad aseptyki. Pa-
znokcie należy skracać za pomocą 
papierowego pilnika, zachowując 
jeden kierunek piłowania.

• Nie wolno stosować maści na od-
ciski.

• Obuwie noszone przez chorego na cukrzycę powinno 
być dostatecznie szerokie, w odpowiednim rozmiarze 
(pacjenci, u których doszło do rozwoju neuropatii, z po-
wodu pogorszenia czucia, mają skłonność do kupowa-
nia do kupowania butów za małych, o rozmiarze mniej-
szym od tego, który nosili dotychczas). Obcas powinien 
być niski i szeroki; wskazane jest, aby buty były wiązane.

• Nigdy nie należy chodzić boso, nawet po domu.
• Przed włożeniem butów trzeba zasze sprawdzić, czy we-

wnątrz buta nie ma ostrych przedmiotów i wystających 
szwów lub zagiętych wkładek. Buty, które spowodowa-
ły jakiekolwiek uszkodzenie na stopie, nie powinny być 
więcej używane.

• Skarpety powinny być wykonane z naturalnych tworzyw 
i pozbawione szwów. Skarpety z grubej, ostrej wełny są 
wykluczone! Nie mogą być też zbyt obcisłe, ponieważ 
utrudnia to krążenie krwi, ani też zbyt luźne (dostępne 
są też specjalne skarpetki zdrowotne).

• Stopy powinny być zawsze ciepłe i suche. Codziennie 
należy zakładać czyste skarpety i rajstopy. 

• Przy współistniejącej neuropatii, stanowiącej ryzyko 
związane z niekontrolowanym odczuwaniem ciepła, 

trzeba zachować bezpieczną odległość od źródeł ciepła.
• Jeżeli stopa jest obrzęknięta, spuchnięta, zmienił się ko-

lor skóry – należy jak najszybciej skontaktować się z le-
karzem. Takie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach 
krążenia czy też rozwijającej się infekcji.

• Nie wolno lekceważyć nawet niewielkich skaleczeń – na-
leży je zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, a jeżeli się 

nie goją, wymagają pilnej konsultacji w po-
radni. Chorzy na cukrzycę mają większą 
skłonność do infekcji; objawy zakażenia, 
to: zaczerwienienie, wzmożone ucieplenie, 
wyciek ropnej treści z rany, ból i obrzęk. 
• Codzienne spacery i ćwiczenia wzmacnia-
jące mięśnie i poprawiające krążenie będą 
miały pozytywny wpływ na podtrzymywa-

nie funkcji podporowej kończyn dolnych.
• Jakiekolwiek zaburzenia w funkcji pod-
porowej powinny być korygowane za 
pomocą właściwie dobranego obuwia te-
rapeutycznego lub indywidualnie dopaso-
wanych wkładek.
• Bezwzględnie obowiązujące pozostają:
– zakaz palenia tytoniu
– dążenie do normalizacji glikemii
– dążenie do normalizacji ciśnienia tętni-
czego i lipidów
– dążenie do normalizacji masy ciała.

Aby pacjent mógł prawidłowo realizo-
wać szeroko pojętą samokontrolę, musi 
dysponować odpowiednią wiedzą na temat 
samej cukrzycy, być świadomym ograni-
czeń i zagrożeń wynikających z jej istnienia 
oraz nabyć umiejętności praktyczne, dzięki 
którym wprowadzone zmiany, uzyskane 
wyniki i spostrzeżenia będą miarodajne. 

Rolą pielęgniarki jest wykształcenie 
w pacjencie pozytywnego nastawienia do działań, których ce-
lem jest przejęcie kontroli nad chorobą W edukacji konieczne 
jest przedstawienie negatywnego wpływu stresu na kontrolę 
cukrzycy. Zestresowany pacjent może popełniać błędy podczas 
wykonywania pomiarów lub dozowania insuliny, co prowadzi 
do wystąpienia powikłań i stanów zagrożenia zdrowia lub ży-
cia. Warto też pamiętać, że aby pielęgniarka mogła skutecznie 
wpływać na poprawę jakości życia pacjentów, musi systema-
tycznie doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę na 
temat choroby. Obok tzw. formalnego doskonalenia zawodowe-
go tj.: kursy dokształcające, specjalistyczne, kwalifikacyjne czy 
wreszcie specjalizacje, istnieje jeszcze szkolenie nieformalne, 
np. szkolenia wewnątrzzakładowe i wszelkiego rodzaju konfe-
rencje szkoleniowe i sympozja, organizowane poza miejscem 
pracy. Udział w nich stwarza znakomite warunki do rozwoju  
i doskonalenia zawodowego, jak i integracji środowiska i wymia-
ny doświadczeń.

Przykładem takiej aktywności jest coroczne Sympozjum Dia-
betologiczne w Zakopanem.

Edukator ds. diabetologii
mgr Violetta Rzepka

Rolą pielęgniarki jest 
wykształcenie w pacjencie 

pozytywnego nastawienia do 
działań, których celem jest 

przejęcie kontroli nad chorobą 
W edukacji konieczne jest 

przedstawienie negatywnego 
wpływu stresu na kontrolę 

cukrzycy. Zestresowany pacjent 
może popełniać błędy podczas 

wykonywania pomiarów lub 
dozowania insuliny, co prowadzi 

do wystąpienia powikłań 
i stanów zagrożenia zdrowia lub 

życia. Warto też pamiętać, że aby 
pielęgniarka mogła skutecznie 

wpływać na  
poprawę jakości życia 

pacjentów, musi systematycznie 
doskonalić swoje umiejętności 

i pogłębiać wiedzę na temat 
choroby. 
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Przewodniczącym Komitetu Naukowego był, wzorem lat ubie-
głych – prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak. W ciągu 
trzech dni trwania konferencji wybitni prelegenci omawiali 
aktualne zagadnienia i problemy współczesnej diabetologii, 
prezentowali najważniejsze doniesienia naukowe z tegorocz-
nego Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
(ADA) w Bostonie oraz Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Ba-
dań nad Cukrzycą (EASD) w Sztokcholmie (lipiec/wrzesień br.)

Sympozjum zakłada kompleksowe i wieloaspektowe po-
dejście do problemu cukrzycy. Prezentowane wykłady przybli-
żyły temat z perspektywy interdyscyplinarnej - nie tylko dia-
betologicznej, ale także hematologicznej i dermatologicznej. 
Ogromem wiedzy i doświadczenia dzielili się ze słuchaczami 
czołowi polscy specjaliści, omawiając zarówno codzienne 
problemy pacjentów jak i sytuacje szczególne w przebiegu 
cukrzycy. Przedstawiono znaczenie nowych insulin oraz pre-
paratów insulinopodobnych, poruszano tematykę skuteczno-
ści i bezpieczeństwa najnowszych grup leków przeciwcukrzy-
cowych, omawiano również postępy w diagnostyce i leczeniu 
cukrzycy typu 1, problem ostrych i przewlekłych powikłań 
cukrzycowych, wpływu innych leków na zaburzenia glikemii. 
Analizowano stale aktualny problem hipoglikemii, a także 
znaczenie witaminy D w terapii cukrzycy. Bardzo ciekawe, 
a zarazem istotne były zagadnienia przedstawiane przez Gości 
Specjalnych Sympozjum, dotyczące zaburzeń psychicznych 
pojawiających się u chorych na cukrzycę, jak również lecze-
nia bariatrycznego pacjentów. Stale podkreślano znaczenie 
niefarmakologicznych metod leczenia cukrzycy (zdrowe ży-
wienie i aktywność fizyczna), jak i prozdrowotnego stylu życia 
w zwolnieniu progresu choroby.

Ze względu na charakter choroby – edukacja chorych na 
cukrzycę jest niezbędna i decydująca o powodzeniu terapii. 
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu na te-
mat kontrowersji w sprawie diety zalecanej osobom z cukrzy-
cą typu 1 i zgubnego wpływu wszechobecnego we współczes-
nym żywieniu syropu glukozowo – fruktozowego. Przypisuje 
mu się istotną rolę w rozwoju szeregu chorób niezakaźnych, 
m.in. otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, za-
burzeń gospodarki lipidowej, chorób układu sercowo-naczy-
niowego, dny moczanowej, kamicy nerkowej oraz niektórych 
nowotworów. Przemiany fruktozy, które zachodzą w wątrobie, 
przyczyniają się do wzrostu ryzyka powstania niealkoholowe-
go stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Największe znaczenie 

W dniach 2–4 października 2015r w Zakopanem odbyło się XIX Sympozjum 
Diabetologiczne, organizowane od lat przez Katedrę i Klinikę Chorób 
Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach.

XIX SYMpOZJUM 
DIAbETOLOgICZNE

w jej rozwoju ma insulinooporność. W jej wyniku w komórkach 
wątroby gromadzi się tłuszcz (rozwija się stłuszczenie). Obec-
ność fruktozy w diecie prowadzi do powstawania substancji 
wywołujących stany zapalne – tak jak dzieje się to w przypad-
ku spożywania alkoholu.

Przeraża fakt, że syrop glukozowo – fruktozowy znajdu-
je się nie tylko w składzie Kubusia Play, ale też w całej liście 
innych produktów, w tym też przeznaczonych dla dzieci ma-
łych – napojach, jogurtach, deserkach, wypiekach, pieczywie, 
musli, płatkach śniadaniowych, mieszankach przypraw, ke-
chupie, musztardzie itd. 

Równie ciekawe były wykłady dotyczące farmakoterapii 
cukrzycy, wprowadzenia na rynek polski kolejnych insulin 
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bazalnych i leków inkretynowych. Wiele uwagi poświęco-
no prewencji cukrzycy, jak i zapobieganiu powikłaniom 
leczenia. Jego skuteczność zależy od wielu czynników jak 
indywidualny dobór leku, precyzja dawki a przede wszyst-
kim efektywna edukacja terapeutyczna. Nieprawidłowa 
obsługa pena, brak rotacji miejsca wstrzyknięcia insuliny, 
powtórne użycie igieł do iniekcji w konsekwencji prowadzi 
do wystąpienia krwawień i lipohipertrofii. Stępione igły 
uszkadzają tkankę podskórną, a zniszczona powłoka siliko-
nowa igły powoduje przedostawanie się substancji z meta-
lu, które mogą pobudzać tworzenie się przerostów w tkance 
podskórnej. Rozwój powikłań skutkuje gorszą skutecznoś-
cią działania insuliny, zwiększonym jej zapotrzebowaniem, 
dodatkowymi kosztami a niekiedy ryzykiem wystąpienia 
hipoglikemii. Działania pielęgniarek w tym zakresie mają 
ogromne znaczenie. 

Pacjenci diabetologiczni są szczególnie narażeni na prob-
lemy z zaakceptowaniem zaleceń terapeutycznych. Prze-
wlekły i nieuleczalny charakter choroby sprawia, że wielu 
z nich nie może sprostać wymaganiom, związanych z sa-
moopieką. W czasie licznych sesji sporo uwagi poświęcono  
współpracy i komunikacji z pacjentem chorującym przewle-
kle. Prowadzone obserwacje potwierdziły wpływ stresu na 
progresję cukrzycy. Chorzy często prezentują również stany lę-
kowe, depresyjne. Depresja w cukrzycy wiąże się ze wzrostem 
nasilenia i częstością występowania powikłań. Jednocześnie 
są to czynniki, które zdecydowanie utrudniają kontakt tera-

peutyczny. Dlatego z ogromnym zainteresowaniem słucha-
liśmy wykładów na temat psychologicznych wyznaczników 
komunikacji z pacjentem, podstawowych zasad skutecznej 
komunikacji interpersonalnej i znaczenia czynników zakłóca-
jących ten istotny proces 

Zmiany, jakie zachodzą we współczesnej diabetologii i sy-
stemie opieki zdrowotnej naszego kraju powodują, że rola 
pielęgniarki w takich chorobach jak cukrzyca wymaga przede-
finiowania z tradycyjnie przypisywanej roli w kierunku doradcy/
konsultanta. Zarówno w rozpoznawaniu potrzeb, jak i planowa-
niu i realizowaniu opieki, konieczne jest sukcesywne uzupełnia-
nie wiedzy i doskonalenie praktyki pielęgniarskiej. Udział w XIX 
Sympozjum Diabetologicznym był dla Nas bardzo pouczający 
i owocny. Liczne odwołania do codziennej praktyki, otwarta po-
stawa i eleganckie poczucie humoru sprawiły, że przedstawione 
przez wyśmienitych wykładowców treści były przejrzyste i zro-
zumiałe. Przygotowany program, jak również uroki jesiennej 
aury Zakopanego na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dziękujemy Prezydium OIPIP w Wałbrzychu za umożliwie-
nie udziału w Sympozjum.

Barbara Chabab
Violetta Rzepka

Specjalistyczny Szpital
im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej PSPO 
dla pielęgniarek onkologicznych w Wiśle pt. „wieloaspekto-
wość pielęgniarskiej opieki onkologicznej”.

Konferencję naukowo-szkoleniową poprzedziło Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków PSPO, które zwołał 
Zarząd Główny PSPO, działając na mocy Statutu Polskiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.Tego samego 
dnia odbyła się Sesja Inauguracyjna dla uczestników XIX-stej 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa PSPO pt.: 
WIELOASPEKTOWOść ONKOLOGICZNEJ OPIEKI PIELęGNIAR-
SKIEJ. Sesję Inauguracyjną Konferencji otworzyła mgr Bar-
bara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 

XIX OgÓLNOpOLSKA 
KONfErENCJA NAUKOWO-
-SZKOLENIOWA pOLSKIEgO 
STOWArZYSZENIA 
pIELęgNIArEK 
ONKOLOgICZNYCH

Onkologicznych, witając zaproszonych gości i uczestników 
Konferencji. 

Wykład inauguracyjny pt.: PIELęGNIARSTWO ONKOLO-
GICZNE – ZAWóD Z PRZYSZŁOśCIą wygłosiła dr n. med. Anna 
Koper – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa On-
kologicznego. 

Często wbrew temu jaka jest rzeczywistość, liderzy mu-
szą ją widzieć w innych kolorach. Inaczej nie byłoby nas tutaj, 
gdzie jesteśmy. Widząc więcej, trudno jest godzić się z brakiem 
postępu, który jest absolutną koniecznością. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, z czym się to wiąże i jakie niesie za sobą konse-
kwencje. Dlatego przyszłość zawodu nie jest zagrożona. Z per-
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spektywy pacjenta nie ma zapotrzebowania na „chore” pielęg-
niarki, które nie są w stanie zaopiekować się nimi we właściwy 
sposób. Dusza samarytanina, będąca atutem dla niesienia 
pomocy pacjentom, nie pomaga w zachowaniu równowagi 
pomiędzy pracą i życiem osobistym. Pielęgniarstwo XXI wieku 
Przyszłość pielęgniarstwa to pielęgniarki, co najmniej z wyż-
szym wykształceniem pielęgniarki „specjalistki” oraz pielęg-
niarki zaawansowanej praktyki (APN) otrzymujące na drugim 
poziomie studiów możliwość kształcenia się w określonej spe-
cjalności klinicznej.

Pielęgniarki XXI wieku:
• stale podnoszą swoją wiedzę i umiejętności
• podążają za rozwojem medycyny i pielęgniarstwa
• aktywnie włączają się w ich rozwój, biorąc udział 

w badaniach naukowych i wdrażaniu ich do praktyki
• są nieobojętne innowacjom, a jednocześnie swój za-

wód wykonują w sposób bezpieczny
• czują się dobrze w swojej profesji 
• dbają o zachowanie zdrowia własnego oraz współpra-

cowników
• są partnerem w działaniu i dyskusji klinicznej.

Tego rodzaju obraz pielęgniarstwa to nieuniknione by-
cie na rynku pracy. To też wzorzec osoby, która jest ceniona 
i poważana, ciesząca się dużym zaufaniem publicznym. Wy-
zwania, zmiany, nowe cele polskiego pielęgniarstwa Pielęg-
niarstwo rozwija się nieustannie. Jest wiele wyzwań wynikają-
cych ze zmian środowiska oraz takich, które pielęgniarki same 
dostrzegają m. in. potrzeba bezpiecznej pracy i opieki. Warto 
zastanowić się nad wprowadzeniem, wzorem innych krajów, 
pielęgniarek, które na drugim poziomie studiów mogłyby 
kształcić się w specjalnościach kluczowych dla ochrony zdro-
wia, tj. geriatria, psychiatria czy też pielęgniarstwo rodzinne 
lub opieka długoterminowa, może paliatywna.

Nieuchronne zmiany w strukturach zawodu Rozwój me-
dycyny i poszerzenie wiedzy wymusza przekazywanie kom-
petencji od lekarzy do pielęgniarek, i od pielęgniarek do np. 
opiekunów medycznych, aby wypełnić lukę i zabezpieczyć 
pacjentów. 

Dzięki telepielęgniarstwu pacjent otrzyma poradę, której 
nie mógłby otrzymać z powodu kolejki lub problemów związa-
nych z miejscem zamieszkania. Wprowadzenie nowych tech-
nologii w obszar pielęgniarstwa Pewien zakres usług wymaga 
obecności pielęgniarki, ale edukacja to miejsce na rozwijanie 
technologii umożliwiających telepielęgniarstwo. Taki rodzaj 
gospodarowania zasobami zwiększa dostęp do usług. Infor-
matyzacja to pomysł na lepszą jakość życia pacjentów. Strefa 
e-pielęgniarstwa w Polsce E-pielęgniarstwo rozwija możliwo-
ści nie tylko dla telepielęgniarstwa, lecz także na dokumento-
wanie, statystyki, badania naukowe. Umożliwia zarówno edu-
kację pacjentów, jak i samokształcenie pielęgniarek. 

Należy zachęcać do kreowania własnych produktów i anga-
żowania w projekty jak: filmy edukacyjne nagrywane przez pie-
lęgniarki i udostępniane potencjalnym klientom e-mailem, na 
stronie www czy na płytach CD. Jak będzie się kształtowało za-
potrzebowanie na pielęgniarki? Zawód pielęgniarki jest niezbyt 
chętnie wybieranym przez absolwentów szkół średnich. Zjawi-
sko jest wieloprzyczynowe i związane z: zasobami kadrowymi, 
dostępnością urządzeń ułatwiających pracę, wynagrodzeniem. 

Wśród czynników ważnych dla pielęgniarek jest: autono-
mia zawodowa, rzetelność wykonywanych zadań, wsparcie ze 
strony kolegów i przełożonych. Zapotrzebowanie na opiekę 
będzie wzrastać - nie tylko, tą profesjonalną, ale także opiekę 
podstawową. Miejsca pracy generowane przez UE Największy 
odpływ kadr pielęgniarskich rozpoczął się po wejściu Polski do 
UE. Wtedy to największa liczba wyjeżdżających wyemigrowała 
do Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Nie będzie się miał 
kto nami opiekować - trudno, jeśli taką cenę musimy zapłacić 
za brak systematycznych rozwiązań.

Komisja Europejska dostrzegła problem wiele lat temu, za-
chęcając kraje członkowskie do inwestowania w zdrowie i bez-
pieczne (przyjazne) środowisko pracy pracowników ochrony 
zdrowia. Uczelnie kształcące przyszłe adeptki zawodu nie są 
w stanie wypełnić rynku nowymi pracownikami, nawet jeśli 
wypełnią limity przyjęć. Postrzeganie zawodu pielęgniarki 
w Europie i w Polsce Zawód pielęgniarki, zarówno w Europie, 
jaki i w Polsce cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa. 
W naszym kraju pracownika się eksploatuje, nie licząc się z za-
trzymaniem pielęgniarek w systemie. Również pacjent nie jest 
podmiotem zainteresowania. Opieka powinna być skoncen-
trowana na człowieku, a zespół ma współpracować, rozwiązu-
jąc problemy pacjentów, nadal jednak nie słucha się podpo-
wiedzi pielęgniarek. 

Wprowadzenie zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej Wprowadzenie zmian do ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej nakłada na nie nowe obowiązki. Jest to 
raczej konieczność, niezbędna kompetencja pozwalająca na 
efektywniejszą pracę z pacjentem. Pielęgniarki doskonale zda-
ją sobie sprawę z odpowiedzialności wiążącej się z nieodpo-
wiednim ordynowaniem leków i na pewno nie będą wyręczać 
innych w tej czynności. Pielęgniarki bardzo ostrożnie podcho-
dzą do przyjmowania tej kompetencji. Z drugiej strony mamy 
grupę pielęgniarek, które są już bardzo samodzielne i wypisy-
wanie recept uzupełnieni ich ofertę dla pacjentów

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy pełne ciekawych 
i inspirujących tematów sesje naukowe.

SESJA I INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM  
W RADIOTERAPII 
„problemy pielęgnacyjne chorych z rakiem piersi leczonych 
metodą brachyterapii” 

Najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u ko-
biet zarówno w Polsce, jak i na świecie jest rak piersi. Mimo 
dostępności mammografii i kampanii nakłaniających kobiety 
do samobadania piersi, w dalszym ciągu wykrywa się go zbyt 
późno. Już samo rozpoznanie nowotworu budzi ogromne 
emocje, gdyż pierś jest atrybutem kobiecości, atrakcyjności 
seksualnej i macierzyństwa. 

Wybór sposobu leczenia zależy głównie od stopnia za-
awansowania klinicznego choroby. Podstawową metodą jest 
zabieg operacyjny – radykalny bądź oszczędzający, a do me-
tod uzupełniających zalicza się radioterapię, chemioterapię, 
hormonoterapię. Brachyterapia jest metodą radioterapii po-
legającą na umieszczeniu źródła promieniotwórczego bezpo-
średnio w guzie lub w jego pobliżu. Ma ona duże zastosowanie 
w leczeniu raka piersi. Jest metodą uzupełniającą w leczeniu 
radykalnym po oszczędzającym zabiegu operacyjnym. Jest 
również łączona z teleradioterapią, chemioterapią i hormono-
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terapią. Poza tym stosuje się ją przy wznowie miejscowej po 
mastektomii w leczeniu paliatywnym. Przyspieszone częścio-
we napromienianie piersi jest stosowane w wybranej grupie 
pacjentek we wczesnej fazie zaawansowania choroby po chi-
rurgicznym leczeniu oszczędzającym. Zaletą tej metody jest 
skrócenie czasu leczenia z kilku tygodni do kilku dni. Zabieg 
jest przeprowadzany w sali zabiegowej w znieczuleniu miej-
scowym, rzadziej dożylnym. 

Pierwszym etapem jest implantacja aplikatora, następnie 
weryfikuje się jego umiejscowienie pod kontrolą tomografii 
komputerowej, aby potem informacje z systemu wizualizacji 
przesłać do systemu planowania lecze-
nia. Pacjentka jest napromieniana 1-2 x 
dziennie w krótkich frakcjach po kilkana-
ście minut przez 4-5 dni. Działania jakie 
podejmuje pielęgniarka wobec pacjentki 
mają istotny wpływ na przebieg leczenia. 
Prawidłowo rozpoznane problemy pie-
lęgnacyjne pozwalają na przygotowanie 
planu opieki i jego realizację adekwatną 
do założonych celów. 

Współczesna pielęgniarka zapewnia 
człowiekowi możliwie najlepszą jakość 
opieki traktując go jak całość bio-psycho
-społeczno-duchową. Nawiązanie kon-
taktu z pacjentką pozwala wejść w świat 
jej przeżyć. Zbudowanie komunikacji 
opartej na szczerości i zaufaniu zachęca 
chorą do współdziałania z zespołem te-
rapeutycznym. Jedną z najważniejszych 
rzeczy w pielęgniarstwie jest czas po-
święcony pacjentowi. Niejednokrotnie 
nasz uśmiech, chęć zrozumienia czy wy-
słuchania chorej procentuje otwartością 
z jej strony dając nam możliwość ścisłej 
współpracy w przebiegu terapii. Stwo-
rzenie życzliwej atmosfery umożliwia 
nawiązanie kontaktu terapeutycznego. 
Szacunek, cierpliwość, zainteresowanie, 
aktywne słuchanie pomaga pacjentce 
w opanowaniu lęku wpływając na jakość 
jej przeżyć. Również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, 
troskliwa opieka, umożliwienie chorej kontaktu z innymi 
pacjentkami, które przeszły pomyślnie zabieg, zmniejsza-
ją poziom lęku. Jasne i zrozumiałe przekazanie informacji 
odnośnie planowanego zabiegu, wyjaśnienie wątpliwości 
i udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania zapewnia pa-
cjentce komfort psychiczny i fizyczny. Empatyczna postawa 
wobec pacjentki pozwala na obniżenie napięcia emocjonal-
nego i lęku, które towarzyszą hospitalizacji i przeżywaniu sa-
mej choroby. 

Ból w miejscu założonego implantu występuje zazwyczaj 
w pierwszej dobie po zabiegu. Na zlecenie lekarza pielęgniarka 
podaje środki p/bólowe dożylnie, domięśniowo lub doustnie. 
Regularnie mierzy tętno, ciśnienie tętnicze krwi i temperaturę 
ciała. Monitoruje również ból wg wizualnej skali analogowej, 
jego natężenie i rodzaj. Pomaga pacjentce w ułożeniu wygod-
nej pozycji ciała oraz zapewnia ciszę i spokój. Zabieg implan-
tacji jest procedurą inwazyjną. Pielęgniarka przed i po każdej 

frakcji leczenia przemywa pierś środkiem nie zawierającym al-
koholu, a następnie zabezpiecza implant sterylnym kompre-
sem z zachowaniem zasad aseptyki. Pacjentkę obserwuje się 
pod kątem wystąpienia cech zakażenia: ból, zaczerwienienie, 
obrzęk, wzrost temperatury ciała, wysięk ropny. 

O niepokojących objawach informuje lekarza, który w ra-
zie potrzeby włącza antybiotykoterapię. Wczesna edukacja 
pacjentki ma bardzo duży wpływ na przebieg leczenia. Pielęg-
niarka przybliża pacjentce pojęcia tj. brachyterapia irydem, 
promieniowanie jonizujące, izolacja w pracowni hDR. Powin-
na rozmawiać z chorą w ciszy i spokoju. Jednym z najważniej-

szych zadań pielęgniarki jest wsparcie 
psychiczne i fizyczne w trakcie przygo-
towywania do napromieniania, a także 
przekazanie podstawowych informacji 
na temat planowanej terapii.

SESJA II WIELOWYMIAROWE ASPEKTY 
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ
„zmęczenie w przebiegu choroby nowo-
tworowej”

Zmęczenie w przebiegu choroby no-
wotworowej jest objawem powszechnie 
zgłaszanym przez pacjentów. Wiadomo, 
że ma negatywny wpływ na jakość ich 
życia. Przez niektórych uważane jest za 
najbardziej dokuczliwy symptom zwią-
zany z chorobą nowotworową lub jej 
leczeniem. Współczesna medycyna nie 
wyjaśniła jeszcze przyczyn tego zaburze-
nia, Wiadomo, że pojawienie się zmęcze-
nia związane jest zarówno z obecnością 
samej choroby nowotworowej, jak i z jej 
leczeniem, Często zdarza się, że zmęcze-
nie pojawia się jeszcze zanim nowotwór 
zostanie zdiagnozowany i może utrzymy-
wać się po zakończeniu leczenia. 

Według badań zmęczenie występuje 
u większości chorych poddanych che-
mioterapii oraz chorych z przerzutami 
nowotworowymi. U chorych leczonych 

chemio – lub radioterapią występuje niedokrwistość, która 
przyczynia się także do większego nasilenia zmęczenia, Zmę-
czenie odczuwane przez chorych na raka ma swoje specyficz-
ne cechy. Nie mija nawet po solidnym odpoczynku i jest nie-
proporcjonalne do podjętego wysiłku. W leczeniu zmęczenia 
bardzo ważne jest uchwycenie i odpowiednie postępowanie 
wobec czynników, które mają bardzo istotny wpływ na nasi-
lenie zmęczenia, Należą do nich: ból, cierpienie emocjonal-
ne, zaburzenia snu, niedokrwistość, zaburzenia odżywiania, 
stopień aktywności, działania niepożądane leków, choroby 
współistniejące. 

Bardzo ważne jest to, by pamiętać, ze zmęczenie związa-
ne z terapią choroby nowotworowej jest typowym skutkiem 
ubocznym leczenia i wcale nie musi być związane z progresją 
choroby. To, że podczas chemioterapii osoba czuje się coraz 
słabsza niekoniecznie oznacza, że leczenie jest nieskuteczne 
i choroba postępuje. Zmęczenie nie powinno prowadzić do 
rezygnacji z leczenia. Wielowymiarowość zmęczenia w prze-

Według badań zmęczenie 
występuje u większości chorych 

poddanych chemioterapii 
oraz chorych z przerzutami 
nowotworowymi. U chorych 

leczonych chemio – lub 
radioterapią występuje 

niedokrwistość, która przyczynia 
się także do większego 

nasilenia zmęczenia, Zmęczenie 
odczuwane przez chorych na 

raka ma swoje specyficzne 
cechy. Nie mija nawet po 

solidnym odpoczynku i jest 
nieproporcjonalne do podjętego 

wysiłku. W leczeniu zmęczenia 
bardzo ważne jest uchwycenie 
i odpowiednie postępowanie 

wobec czynników, które  
mają bardzo istotny  
wpływ na nasilenie  

zmęczenia.
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biegu choroby nowotworowej sprawia, że wymaga on lecze-
nia prowadzonego przez zespół wielodyscyplinarny złożony 
z lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, dietetyka 
a czasem też psychiatry. W tym przypadku takie holistyczne 
podejście do pacjenta sprawdza się najlepiej.

SESJA III INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM  
W hEMATOLOGII 
„transplantacja Macierzystych Komórek Krwiotwórczych”

Szpik kostny jest tkanką, produkującą krwinki. Powstają 
one wskutek namnażania i dojrzewania z krwiotwórczej ko-
mórki macierzystej. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości opusz-
czają szpik i przechodzą do krwi jako krwinki czerwone, białe 
i płytki krwi. Rolą krwinek czerwonych jest przenoszenie tlenu, 
białych – ochrona przed zakażeniami, a płytek – zapobieganie 
krwawieniom. Prawidłowa czynność szpiku jest więc niezbęd-
na dla życia. 
W określonych sytuacjach, takich jak narażenie na promienio-
wanie jonizujące, może dojść do trwałego uszkodzenia szpi-
ku. Zachodzi wtedy konieczność zastąpienia go szpikiem od 
zdrowej osoby. Istnieje też jednak druga, w praktyce klinicznej 
znacznie częstsza grupa wskazań do transplantacji, jaką jest 
leczeniu nowotworów. Wiele z nich cechuje się wrażliwością 
na chemioterapię i radioterapię. Często jednak dawki stoso-
wane tradycyjnie w onkologii nie pozwalają na wyleczenie. 
Zwiększając dawkowanie możemy poprawić skuteczność 
leczenia, narażamy jednak chorego na uszkodzenia różnych 
narządów, z których najbardziej wrażliwy jest szpik. A zatem 
toksyczność chemioterapii czy radioterapii wobec szpiku jest 
głównym czynnikiem ograniczającym możliwość intensyfika-
cji leczenia przeciwnowotworowego. 

Problem ten można ominąć pod warunkiem dysponowa-
nia komórkami macierzystymi od osoby drugiej lub od sa-
mego pacjenta, które podane po terapii w „megadawkach” 
odbudowują zniszczony szpik. Celem transplantacji jest więc 
umożliwienie zastosowania chemioterapii albo radioterapii 
w dawkach dających szansę wyleczenia z chorób nowotworo-
wych. W przypadku gdy komórki szpiku pochodzą od drugiej 
osoby możemy ponadto liczyć na dodatkowy efekt immuno-
logiczny. Białe krwinki od dawcy mogą rozpoznawać w organi-
zmie biorcy resztki nowotworu i niszczyć je, co jest nazywane 
reakcją przeszczep-przeciw-nowotworowi. Metody pobierania 
krwiotwórczych komórek macierzystych do transplantacji 

Mówiąc o transplantacji szpiku mamy na myśli przeszcze-
pienie obecnych w nim macierzystych komórek krwiotwór-
czych. Możemy je pozyskiwać na różne sposoby. Tradycyjna 
metoda polega na pobieraniu szpiku z kości biodrowych 
w znieczuleniu ogólnym. Zabieg ten trwa około godziny i po-
lega na zasysaniu treści szpikowej do strzykawek poprzez igły 
biopsyjne wprowadzone do kości. Pobiera się w ten sposób 
około 1 litra szpiku zmieszanego z krwią. Pobyt w szpitalu trwa 
2 doby. Procedura wiąże się z trwającym około miesiąca nie-
znacznym zmniejszeniem wydolności fizycznej, co jednak nie 
jest zazwyczaj odczuwalne przy wykonywaniu codziennych 
czynności. Po tym czasie organizm wraca do pełnej sprawno-
ści. 

Szpik jest tkanką niezwykle szybko regenerującą się i na-
wet kilkukrotne jego oddawanie nie pozostawia trwałych 
ubytków. Macierzyste komórki krwiotwórcze można też po-

bierać stosując przez 5 dni podskórnie czynnik wzrostu kolonii 
granulocytowych (G-CSF). Powoduje to uwolnienie komórek 
macierzystych ze szpiku do krwi, skąd mogą być one pobiera-
ne za pomocą separatora komórkowego. Separacja komórek 
wiąże się z koniecznością wkłucia igieł do dwóch żył, zazwy-
czaj w zgięciach łokciowych. Maszyna pobiera krew z jednej 
z nich, odsącza komórki macierzyste i zwraca krew do drugiej 
żyły. Całość zabiegu trwa około 4 godzin i nie wymaga znie-
czulenia ani hospitalizacji. Pobieranie komórek macierzystych 
z krwi jest obecnie wykorzystywane do transplantacji znacz-
nie częściej niż pobranie szpiku. 

Trzecim źródłem komórek jest krew pępowinowa. Jed-
nostki takiej krwi są zamrażane i deponowane w specjalnych 
bankach. Niestety krew pępowinowa zawiera stosunkowo 
małą liczbę komórek macierzystych. W praktyce jest ona wy-
starczająca najczęściej tylko dla dzieci. Zabieg transplantacji 
polega na dożylnym podaniu materiału przeszczepowego. 
Technicznie przypomina on przetoczenie krwi. Nie jest to więc 
procedura chirurgiczna. Trudność polega na zapewnieniu pa-
cjentowi bezpieczeństwa w okresie po przeszczepowym, kiedy 
to zanim dojdzie do odtworzenia szpiku organizm jest całko-
wicie pozbawiony odporności. Pacjent przebywa na izolowa-
nej sali z filtrowanym powietrzem i innymi zabezpieczeniami. 
Zachodzi konieczność podawania wielu leków i przetaczania 
preparatów krwi. Może się to odbywać jedynie w wyspecjali-
zowanych ośrodkach z doświadczonym personelem medycz-
nym. Xi
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Kto może być dawcą? Dawcą może być sam pacjent. Mó-
wimy wtedy o transplantacji autologicznej. Takie zabiegi wy-
konuje się najczęściej u chorych na chłoniaki, w tym szpicza-
ka mnogiego. Są one obarczone względnie małym ryzykiem 
zagrażających życiu powikłań. W wielu chorobach konieczne 
jest przeszczepianie komórek macierzystych od osoby drugiej, 
nazywane transplantacją allogeniczną. Czynnikiem decydu-
jącym o doborze dawcy jest zgodność w zakresie cząsteczek, 
zwanych antygenami hLA. Cechują się one bardzo dużą róż-
norodnością i prawdopodobieństwo, że dwie przypadkowe 
osoby są pod tym względem identyczne jest bardzo małe. 
W pierwszej kolejności bada się hLA u rodzeństwa. Szansa na 
zgodność wynosi tu ¼. Im większa rodzina, tym większe praw-
dopodobieństwo posiadania dawcy. 

W przypadku gdy nie ma dawcy rodzinnego wszczyna się 
poszukiwanie dawcy niespokrewnionego tj. ochotnika, który 
zgłosił się uprzednio do jednego z rejestrów. Zgłoszenie polega 
na pobraniu próbki krwi, która jest następnie analizowana pod 
kątem genów hLA, a wynik trafia do światowej bazy danych. 
Baza ta obejmuje aktualnie ponad 25 milionów dawców w tym 
ponad 600 000 Polaków. Dzięki temu szansa znalezienia odpo-
wiedniego dawcy dla dowolnego pacjenta jest coraz większa 
i wynosi około 75%. Szczególnie ważna jest duża liczba dawców 
w obrębie jednego kraju, jako że bliskość geograficzna wiąże się 
z większym podobieństwem w zakresie genów hLA. 

Transplantacje allogeniczne są standardową i często jedy-
ną skuteczną metodą leczenia wielu chorób nowotworowych, 
takich jak białaczki, a także niewydolności szpiku i niektórych 
chorób genetycznych. Liczba transplantacji w Polsce systema-
tycznie się zwiększa, wciąż jednak nie dorównuje statystykom 
dla Europy zachodniej. Stale zwiększająca się pula dawców 
niespokrewnionych, a także poprawa dostępności poprzez 
zapewnienie odpowiedniego finansowania oraz powstawanie 
nowych ośrodków przeszczepowych daje nadzieję na szybki 
rozwój tej dziedziny medycyny

Na zakończenie dnia:

SESJA III – SZKOLENIOWA: „ŻYWIENIE W ChOROBACh  
NOWOTWOROWYCh” ORAZ „ZASTOSOWANIE  
ZRóŻNICOWANYCh SYSTEMóW DO BEZPIECZNEJ PODAŻY  
LEKU CYTOTOKSYCZNEGO”.
„żywienie w chorobach nowotworowych”

W pełni zbilansowana dieta jest jednym z podstawowych wa-
runków do zachowania zdrowia dla każdego człowieka. Białka, 
węglowodany, tłuszcze, a także składniki mineralne i witaminy 
są bardzo ważnymi elementami procesów biochemicznych za-
chodzących w organizmie człowieka. Dlatego też długotrwałe 
niedobory pokarmowe mogą mieć niekorzystny wpływ na stan 
zdrowia. Niezależnie od tego, w jakim stanie jest pacjent, należy 
zadbać o właściwą dla niego dietę na każdym etapie leczenia. 

Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na niedobory 
pokarmowe a nawet zagrażające życiu niedożywienie. Wynika 
to głównie ze zwiększonego metabolizmu komórek nowotwo-
rowych, w wyniku czego tkanka mięśniowa, przy długotrwałym 
niedobrze energetycznobiałkowym w codziennej diecie, może 
ulegać rozpadowi. Na powstawanie niedożywienia wpływa tak-
że często dość trudne leczenie, którego efektem może być jad-
łowstręt, pojawienie się trudności związanych z owrzodzeniem 
jamy ustnej, zmieniony smak i powonienie oraz wiele innych 
przyczyn niechęci do spożywania posiłków. 

Mówiąc o niedożywieniu warto dodać, że pacjenci o złym 
stanie odżywienia gorzej odpowiadają na leczenie, mają słab-
sze rokowania wyzdrowienia, a także w późniejszym okresie 
- dłuższy czas rekonwalescencji. Dlatego też planując jadłospis 
dla pacjentów onkologicznych należy dokładnie monitorować 
stan odżywienia pacjenta (obserwując wahania masy ciała, 
a także – jeśli to możliwe – skład ciała pod kątem zawartości 
tkanki mięśniowej oraz wody w organizmie) i odpowiednio 
korygować jego dietę tak, aby odpowiadała aktualnym po-
trzebom. Na każdym etapie leczenia jadłospis musi być pełno-
wartościowy, dostarczać wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych, a także musi być smaczny, a przede wszystkim 
dopasowany do możliwości pacjenta. W przypadku, gdy pa-
cjent odmawia lub nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilo-
ści pożywienia, należy wprowadzić żywienie uzupełniające. 
W takim przypadku lekarz może zadecydować o konieczności 
wprowadzenia leczenia żywieniowego drogą doustną, przy 
użyciu przetoki bądź zgłębnika z zastosowaniem diet przemy-
słowych, które umożliwiają podaż zbilansowanej ilości skład-
ników odżywczych. Podczas leczenia chorób nowotworowych 
nie zaleca się stosowania diet niskoenergetycznych (np. od-
chudzających lub oczyszczających) czy innych alternatywnych 
metod leczenia żywieniowego bez wyraźnej akceptacji lekarza 
prowadzącego. 

W wykładzie poruszone zostały kwestie:
• kryteriów rozpoznania niedożywienia oraz monitoro-

wanie stanu odżywienia pacjenta,
• dopasowania zaleceń dietetycznych do wymagań ży-

wieniowych chorego,
• opis przypadku - przykład jadłospisu dla chorego on-

kologicznie,
• zwrócenie uwagi na wykorzystanie pełnowartościo-

wych i niskoprzetworzonych produktów 
• informacje dotyczące zastosowania wysokoenerge-

tycznych i wysokobiałkowych doustnych preparatów 
odżywczych w leczeniu żywieniowym dedykowanych 
pacjentom onkologicznym.

„obsługa portu dożylnego”
Zastosowanie trwałych dostępów naczyniowych u pacjen-
tów poddawanych chemioterapii stanowi niezaprzeczalne 
udogodnienie dla chorych i leczących. Pełne wykorzystanie 
portów dożylnych z zapewnieniem maksymalnego bezpie-
czeństwa jest możliwe pod warunkiem ujednolicenia kry-
teriów wskazań, warunków implantacji i zasad pielęgnacji. 
Zastosowanie portów dożylnych w Polsce jest ostatnio ruty-
nowym postępowaniem, jednak stopień ich wykorzystania 
wciąż jest zróżnicowany w zależności od ośrodka. Wszcze-
pialne porty dożylne należy bezwzględnie stosować u cho-
rych, u których: nie ma możliwości wkłucia się do żył obwo-
dowych lub wkłucia są istotnie utrudnione, występują ostre 
odczyny naczyniowe na podawane leki, stosowane są draż-
niące lub silnie drażniące leki, przewiduje się powtarzane cy-
kle CTh lub wielogodzinne i wielodniowe wlewy. 

W celu zapobiegania wystąpieniu powikłań związanych 
z użytkowaniem portów dożylnych ważne jest przestrzeganie na-
stępujących zasad żeby: 

• Każda pielęgniarka podająca przez porty leki lub pły-
ny oraz wykonująca zabiegi pielęgnacyjne była odpo-Xi
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wiednio przeszkolona w tym zakresie. Rodzaj i spo-
sób szkolenia powinny być zgodne z odpowiednim 
zaświadczeniem. 

• Podczas systematycznych szkoleń zwracać uwagę na 
utrwalenie prawidłowych schematów obsługi portów 
(np. bezdotykowe techniki obsługi linii dożylnych lub 
procedury zachowania aseptyki). 

• Leczenie z wykorzystaniem portu dożylnego było po-
przedzone udzieleniem choremu szczegółowej infor-
macji 

Najważniejsze elementy mające podstawowe znacznie dla 
ewentualnego rozwoju zakażenia odcewnikowego to: założe-
nie cewnika, które musi być wykonywane w jałowych warun-
kach i w prawidłowy sposób oraz aby opieka nad cewnikiem, 
wprowadzonym do naczynia wykonywana była przez wyszko-
lony personel i z zasadami aseptyki. 

Pielęgnacja cewnika jest tym elementem, który podlega 
okresowej kontroli przy użyciu właściwych pomiarów i kart 
kontrolnych. Podstawową zasada którą należy przestrzegać 
podczas obsługi portu na każdym etapie to bezwzględne prze-
strzeganie zasad aseptyki. Ponadto należy prawidłowo dobie-
rać długość igły dla każdego pacjenta (uwzględniając rodzaj 
portu i grubość tkanki podskórnej nad membraną). Skrzydeł-
ka lub płytka które są elementem mocującym igły, powinny 
płasko układać się na powierzchni skóry. Optymalna grubość 
igły to 20G–22G, igłę o grubości 18G–19G używać należy do 
żywienia pozajelitowego, przetaczania preparatów krwiopo-
chodnych, podawania środków cieniujących w promieniowa-
niu RTG. 

Należy prowadzić codzienną obserwację miejsca wkłucia 
i odnotowywać w obowiązującej dokumentacji medycznej. 
Igłę w porcie można pozostawić do 7 dni. Jeżeli obserwacja 
miejsca wkłucia jest niemożliwa (zastosowana jest igła łącznie 
z opatrunkiem włókninowym) igłę zmieniamy co 24 godziny. Po 
podawaniu przez port krwi oraz preparatów krwiopochodnych 
należy port przepłukać minimum 20 ml 0,9% Na Cl. Jeżeli przez 
port podawane są emulsje tłuszczowe, igłę w porcie należy wy-
mienić co 24 godz. Do przepłukiwania portu należy stosować 
następujące objętości: pomiędzy infuzjami różnych leków - mi-
nimum 10 ml 0,9% Na Cl, w przypadku emulsji tłuszczowych 
oraz preparatów krwiopochodnych minimum 20 ml 0,9% Na Cl. 
Przepłukiwanie portów roztworami heparyny oraz innymi pre-
paratami można wykonywać tylko na zlecenie lekarza. 

Nie należy stosować strzykawek o objętości mniejszej niż 
10ml (użycie mniejszych strzykawek powoduje powstanie zbyt 
dużego ciśnienia w układzie portu, które może skutkować jego 
uszkodzeniem). Igłę usuwamy od razu, 56 57 gdy jej zastoso-
wanie nie jest klinicznie uzasadnione. Miejsce po usunięciu 
igły zabezpieczamy jałowym opatrunkiem. 

W przypadku braku refluksu krwi należy spróbować powoli 
wstrzyknąć 2ml 0,9% Na Cl do portu. Nie wykonywać wielo-
krotnych prób aspiracji lub prób podawania płynu. Fakt braku 
refluksu zgłaszamy lekarzowi. Standardy opieki i procedury 
medyczne w zakresie prewencji zakażeń szpitalnych powinny 
opierać się na aktualnej wiedzy medycznej. Brak stosowania 
najnowszych osiągnięć w pielęgnacji miejsca wkłucia może 
być przyczyną zdarzeń niepożądanych. Centralne cewniki do-
żylne są odpowiedzialne za 90% wszelkich infekcji spowodo-
wanych dostępem naczyniowym. 

„zastosowanie infuzorów w praktyce lekarza onkologa”
Zmiany prawne wprowadzone w styczniu 2015 Pakietem 

Onkologicznym pozwoliły na zmianę w podejściu do tera-
pii przeciw nowotworowych. Poprawa jakości życia chorych 
(poza utrzymaniem jakości leczenia przeciwnowotworowego) 
staje się priorytetem opieki nad pacjentem z chorobą nowo-
tworową. W Polsce podobnie jak na całym świecie, rozwią-
zania ustawowe preferują terapie realizowane przez ośrodki 
pełno profilowe w trybie ambulatoryjnym. System podawania 
cytostatyków w infuzorach jest dobrą opcją terapeutyczną. 
Zachowanie określonych warunków dla tej procedury sta-
nowi o jej bezpieczeństwie dla pacjenta oraz lekarza zaleca-
jącego taki rodzaj terapii. Aspekty prawne takich działań nie 
budzą zastrzeżeń. Roczne doświadczenia w leczeniu pacjen-
tów z zastosowaniem podawania chemioterapii w infuzorach 
w warunkach domowych zostały ocenione ankietą wypełnia-
ną przez chorych. Stopień zadowolenia z leczenia ambulato-
ryjnego z użyciem infuzorów pomimo konieczności założenia 
portu do naczynia głównego oraz niepokoju związanego z cy-
tostatykiem uznano za dobre.

Trzeciego dnia konferencji wzięliśmy udział w kolejnych 
ciekawych wykładach, po których nie zabrakło także ożywio-
nej dyskusji.

SESJA IV INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM  
W ChIRURGII ONKOLOGICZNEJ
„Specyfika okołooperacyjnej opieki pielęgniarskiej w chirur-
gii rekonstrukcyjnej u chorych na miejscowo zaawansowa-
nego raka regionu głowy i szyi”

Wpływ specyficznej okołooperacyjnej opieki pielęgniar-
skiej w chirurgii rekonstrukcyjnej u chorych na miejscowo za-
awansowanego raka regionu głowy i szyi, może istotnie przy-
czynić się do przebiegu jego leczenia oraz umacniać w nim 
mechanizmy skutecznego radzenia sobie z chorobą onkolo-
giczną. Podstawowym założeniem autorek pracy jest szczegó-
łowe przedstawienie zadań pielęgniarki związanych z zabie-
giem operacyjnym w którym wykorzystano techniki chirurgii 
rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej. Zadania te obejmują 
opiekę nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po 
zabiegu w obrębie regionu głowy i szyi. Miejscowo zaawanso-
wane nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi, często nacie-
kające struktury kostne twarzoczaszki, pomimo wielu inno-
wacyjnych metod leczenia pozostają nadal grupą najbardziej 
zaniedbaną pod względem terapeutycznym. 

W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Insty-
tutu Onkologii w Gliwicach spośród wielu stosowanych metod 
rekonstrukcji powtarzalnym elementem jest mikrozespolenie 
naczyniowe wolnych przeszczepów odtwarzających różne 
struktury anatomiczne regionu głowy i szyi. W latach 2002-
2011 leczonych operacyjnie tą metodą było 534 pacjentów 
nad którymi opiekę sprawowały pielęgniarki. 

Spośród różnych okolic ciała ludzkiego znajdują się dwa, 
które są najczęściej wykorzystywane jako miejsca dawcze 
płatów wolnych tj. płat promieniowy (RFFF) i płat przednio-
boczny uda (ALTF). Podstawowym elementem obydwu płatów 
jest szypuła naczyniowa, którą zespala się mikrochirurgicznie 
z naczyniami miejsca biorczego. Obecnie dąży się do jak naj-
krótszego okresu okołooperacyjnego, przeciętny czas pobytu 
pacjenta u którego wykonano zabieg resekcji i rekonstruk- Xi
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cji w obrębie twarzoczaszki wynosi ok 2 tyg. Przygotowanie 
psychiczne pacjenta do zabiegów rekonstrukcyjnych jest nie-
zwykle istotne ze względu na inwazyjność, długoczasowość 
zabiegu i niejednokrotnie zmianę toru oddychania chorego. 
Pielęgniarka na podstawie obserwacji chorego, przeprowa-
dzonego wywiadu, dokonanych pomiarów i analizy doku-
mentów formułuje diagnozę pielęgniarską i opracowuje plan 
indywidualnej opieki. Podejmowane działania pielęgniarskie 
polegają między innymi na rozpoznaniu ograniczenia spraw-
ności ruchowej, określeniu ręczności pacjenta(pacjent prawo-
ręczny będzie miał płat pobierany z ręki lewej). 

W dzień zabiegu pielęgniarka podaje zlecony przez lekarza 
operatora antybiotyk, obserwując pacjenta podczas jego wchła-
niania, sprawdza wyniki badań rezerwację skrzyżowanej dla 
pacjenta krwi i osocza, następnie przewozi go do sali operacyj-
nej. Tutaj pielęgniarka anestezjologiczna 
kontynuuje opiekę nad pacjentem poprzez 
sprawdzenie: prawidłowego ułożenia cho-
rego na stole operacyjnym - polega ono na 
właściwym położeniu i umocowaniu głowy 
oraz innych części ciała, tak aby nie doszło 
do żadnych urazów podczas zabiegu ope-
racyjnego, w tym celu zastosowanie mają 
podpórki, materac i wałek żelowy; wenty-
lacji, czyli parametrów oddechowych oraz 
funkcji układu krążenia. 

Do czynności wykonywanych przez pie-
lęgniarkę, po przywiezieniu pacjenta do sali 
operacyjnej, należy również podłączenie 
ogrzanych w specjalnej łaźni wodnej pły-
nów infuzyjnych. Ze względu na długocza-
sowość zabiegu(zabiegi tego rodzaju trwają 
średnio 8-12 godzin) w ośrodku w którym 
pracują autorki, przyjęty jest standard 
ogrzewania płynów operacyjnych. Ponad-
to czynność ta, wraz z ogrzewaniem ciała 
pacjenta za pomocą materaca grzewczego 
lub koca wielodostępowego zaopatrywa-
nego w ciepłe powietrze, zapobiega wy-
chłodzeniu, kiedy na sali operacyjnej działa 
klimatyzacja a temperatura pomieszczenia 
wynosi 190C i mniej. 

Zadaniem pielęgniarki w sali operacyj-
nej, przed przystąpieniem do asystowania 
w trakcie intubacji chorego, jest: zabezpie-
czenie oczu i uszu chorego przed przedostaniem się płynów od-
każających oraz zaciekiem krwi w czasie operacji. Polega ono na 
wprowadzeniu do worków spojówkowych maści Neomycynowej 
i obłożenie powiek wilgotnymi gazikami. Uszy pacjenta zabezpie-
czone są suchymi wacikami. Gaziki i waciki mocowane są za po-
mocą chusty chirurgicznej, przygotowanie zestawu do założenia 
zgłębnika do żołądka. 

Pacjent od pierwszej doby po zabiegu operacyjnym dzięki 
zgłębnikowi, będzie mógł być żywiony specjalnie przygotowaną 
mieszanką o zwiększonej ilości białka a krew, która dostała się 
do żołądka podczas zabiegu, będzie swobodnie mogła się ewa-
kuować. Zabieg operacyjny rozpoczyna się resekcją zmiany no-
wotworowej umiejscowionej w obrębie twarzoczaszki. Podczas 
części rekonstrukcyjnej chirurg uzupełnia ubytek masy tkanko-

wej wcześniej pobranym i zahartowanym płatem mięśniowo-
naczyniowym. 

Ostatnim etapem zabiegu operacyjnego jest założenie rurki 
tracheotomijnej, które uzależnione jest od warunków klinicznych 
oraz rozległości zabiegu w jamie ustnej, jest to procedura za-
bezpieczająca drożność dróg oddechowych pacjenta. Do zadań 
pielęgniarki w opiece pooperacyjnej należą (oprócz standardo-
wego postępowania z pacjentem w oddziale intensywnej terapii) 
: osłuchiwanie, oglądanie i ocena obrzęku wszczepionego płata, 
ocena dolegliwości bólowych i ich niwelowanie. Przez pierwsze 
dwie doby, kiedy ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych jest 
największe, pooperacyjne monitorowanie płata odbywa się co 
godzinę. 

W uzasadnionych przypadkach częstotliwość monitorowania 
zwiększa się we wczesnym okresie pooperacyjnym, co 30 min. 

W późniejszym okresie częstotliwość mo-
nitorowania jest stopniowo zmniejszana aż 
do zupełnego jego zaprzestania po upływie 
siedmiu dni. U każdego pacjenta stosowa-
na jest profilaktyka przeciwzakrzepowa od 
operacji do dnia wypisu, polegająca na po-
dawaniu heparyny drobnocząsteczkowej 
w ilości 40 mg na dobę oraz pentozifylliny 
w ilości 300 mg na dobę. W przypadkach 
ograniczonych zaburzeń odpływu żylnego 
dawkowanie heparyny zwiększa się do 120 
mg na dobę w dawkach podzielonych. Pie-
lęgniarstwo onkologiczne jest intensywnie 
rozwijającą się w świecie dziedziną wiedzy 
i w swojej nowoczesnej formie posługuje 
się systemem działań zorganizowanych. 
Pielęgniarka przed przystąpieniem do pra-
cy zbiera i gromadzi dane pozwalające na 
ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego, co 
pozwala na dopasowanie metod opiekuń-
czo-leczniczych do indywidualnej sytuacji 
człowieka chorego. Podczas tak rozległego 
zabiegu jakim jest rekonstrukcja na każ-
dym jego etapie liczy się właściwa interpre-
tacja faktów w odniesieniu do posiadanej 
wiedzy klinicznej

SESJA V WIELOWYMIAROWE ASPEKTY 
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ, CZ.2
„Wczesna adaptacja psychologiczna pa-

cjentów z wyłonioną stomią z powodu nowotworu jelita gru-
bego”.

Adaptacja do choroby jest procesem złożonym i rodzajem 
przystosowania się do „innego” obrazu siebie jako osoby okale-
czonej i niepełnosprawnej. Sytuacja pacjenta stomijnego w Pol-
sce z roku na rok się polepsza poprzez coraz lepszą i bardziej do-
stępną opiekę specjalistów w dziedzinie klinicznej, jak również 
w aspekcie psychologicznym, którzy w profesjonalny sposób 
potrafią przygotować pacjentów do życia ze stomią. 

Znaczącą rolę w procesie adaptacji do życia ze stomią od-
grywają inni pacjenci z tym samym problemem, którzy stanowią 
cenną i autorytatywną grupę wsparcia dla chorych. Wstęp: Rak 
jelita grubego jest najczęstszym nowotworem układu pokarmo-
wego, a zachorowalność na niego dynamicznie wzrasta, zajmuje 

Ostatnim etapem zabiegu 
operacyjnego jest założenie 
rurki tracheotomijnej, które 

uzależnione jest od warunków 
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drożność dróg oddechowych 
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drugie miejsce pod względem zachorowania na nowotwory zło-
śliwe. Mimo rozwoju metod i technik medycznych, liczba wykony-
wanych operacji z wytworzeniem stomii jest nadal bardzo duża. 
Zabiegi zakończone wytworzeniem stomii jelitowej stanowią dla 
pacjentów krytyczne wydarzenie życiowe i dają poczucie dużego 
inwalidztwa. Postawienie chorego w nowej sytuacji zdrowotnej 
i fizycznej przez wyłonienie stomii, powoduje również stres o du-
żym nasileniu emocjonalnym. 

Adaptacja przebiega różnie, u różnych chorych. Po okresie 
wstrząsu i negacji może przyjść strach, lęk, obawa i depresja, 
a w efekcie - akceptacja siebie. Chorzy ci przyjmują do wiado-
mości, rozumieją i akceptują stomię razem z trudnościami, jakie 
ze sobą niesie ten zabieg. Godzą się na to wszystko, w zamian za 
dar życia bez nowotworu, możliwość działania w rodzinie i spo-
łeczeństwie. 

cel pracy: 
Celem przeprowadzonych badań jest analiza czynników mają-
cych wpływ na wczesną adaptację psychologiczną pacjentów 
z wyłonioną stomią z powodu nowotworu jelita grubego. Zbada-
na została zależność pomiędzy przystosowaniem się do choroby 
nowotworowej, akceptacją psychiczną niesprawności i szacun-
kiem do własnego ciała, a wczesną adaptacją psychologiczną 
do stomii jelitowej. Materiały i metody badawcze: W celu oceny 
wczesnej adaptacji psychologicznej pacjentów z wyłonioną sto-
mią jelitową wykorzystano cztery narzędzia badawcze: kwestio-
nariusz anonimowej ankiety własnego autorstwa dla pacjentów 
ze stomią oraz bez stomii jelitowej oraz testy psychologiczne: 
skalę przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej 
Mini-MAC, skalę akceptacji choroby nowotworowej AIS oraz skalę 
szacunku do własnego ciała. 

Badanie zostało przeprowadzone w Centrum Onkologii - 
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 
w dwóch grupach pacjentów: pierwsza grupa pacjentów to gru-
pa badana, która złożona jest z 64 pacjentów z nowotworem jeli-
ta grubego z wyłonioną stomią jelitową do jednego miesiąca od 
zabiegu operacyjnego, z czego 50% stanowią kobiety, a kolejne 
50% grupy stanowią mężczyźni. Druga grupa to grupa kontrolna, 
złożona z 36 pacjentów z nowotworem jelita grubego bez wyło-
nionej stomii do jednego roku od zabiegu operacyjnego, z czego 
kobiety stanowią 45%, a mężczyźni 55 % grupy kontrolnej. 

wyniki: 
Nie wykazano związku pomiędzy płcią a adaptacją psycholo-

giczną do stomii. Nie potwierdzono, że istnieje związek pomiędzy 
wiekiem a szacunkiem do własnego ciała. Zaobserwowano różni-
ce dotyczące szacunku do własnego ciała pomiędzy pacjentami 
z wyłonioną stomią, a pacjentami bez stomii. Brak jest istotnych 
różnic wynikających z akceptacji choroby nowotworowej pomię-
dzy pacjentami ze stomią, a pacjentami bez stomii jelitowej. Nie 
zaobserwowano ewidentnych różnic jeśli chodzi o akceptację 
psychologiczną u pacjentów z wyłonioną stomią jelitową w sto-
sunku do pacjentów bez stomii. 

wnioski: 
Wyłonienie stomii pociąga za sobą mniej dramatyczne skutki 
psychologiczne niż się potocznie uważa, a lęk przed wyłonieniem 
stomii jest bardziej obciążający niż faktyczne przystosowanie się 
do stomii. Zdecydowanie większe znaczenie ma rozpoznanie sa-

mej choroby nowotworowej, zaakceptowanie i przystosowanie 
się do niej. Lęk biologiczny związany z zagrożeniem życia i zdro-
wia jest zdecydowanie poważniejszym problemem w akceptacji 
psychologicznej.

SESJA VI EDUKACJA W PRAKTYCE ZAWODOWEJ PIELęGNIARKI 
ONKOLOGICZNEJ
„Komunikacja z pacjentem onkologicznym”
Ksiądz Józef Tischner kapelan chorych, twórca filozofii cierpienia 
i umierania prawie całe swoje kapłańskie życie spędził posługu-
jąc chorym, cierpiącym i umierającym. Jednak w momencie gdy 
sam zachorował na chorobę nowotworową napisał: „Cierpienie 
nie uszlachetnia, cierpienie nie zbawia”. Trzy ostatnie lata Jego 
życia i zmagania się z chorobą nowotworową, przemijanie i od-
chodzenie były Jego analizą nad tym o czym mówił wcześniej. 
Stanął z drugiej strony tego o czym tak wiele mówił i tak wiele 
napisał. W kontekście tych myśli dziś my stajemy przed człowie-
kiem, który zmaga się z chorobą, bólem, cierpieniem. Czy my 
ludzie zdrowi możemy mówić o cierpieniu i umieraniu? Każdego 
dnia zadaję sobie to pytanie. 

Rozważam myśli ks. Tischnera, Jana Pawła II, ale przede 
wszystkim ludzi, których spotykam każdego dnia na mojej dro-
dze życia. Są to moi pacjenci oraz moi bliscy, którzy odchodzą 
czasem nagle bo giną w wypadku i pozostaje po nich pustka, 
z którą trzeba sobie poradzić, bliscy, którym trzeba pomóc i my 
osamotnieni, zasmuceni i bezradni na to co się wydarzyło. Dlate-
go dziś mam odwagę stanąć przed Państwem i podzielić się tym 
co czuję gdy rozmawiam z pacjentem. 

Życie nasze to krąg, który zataczamy idąc przez życie. 
Rodzimy się, jesteśmy dziećmi, młodzieńcami, wkraczamy 
w wiek dorosły, w którym często wydaje się nam, że możemy 
tak wiele zrobić, osiągnąć, wychowujemy nasze dzieci, budu-
jemy dom odnosimy sukces zawodowy – czasem robimy tzw. 
karierę zawodową. Potem przychodzi czas emerytury i staro-
ści. My spotykamy w naszej pracy człowieka w różnym wieku, 
różnym punkcie swojego życia, różnym statusie materialnym. 
Ale właściwie zawsze choroba przychodzi z zaskoczenia, nagle 
i przedwcześnie. 

Celem pracy jest pokazanie jak ważną rolę pełni pielęgniar-
ka na każdym etapie leczenia i pielęgnowania pacjenta. To my 
każdego dnia pochylmy sie nad człowiekiem, który prawdo-
podobnie jest w najtrudniejszym momencie swojego życia. Od 
momentu naszego spotkania mamy kilka chwil aby nam zaufał. 
On się boi – my musimy podjąć próbę zminimalizowania tego 
strachu, cierpi - a naszym zadaniem jest ulżyć w tym cierpieniu 
i nie mam tutaj na myśli tabletki czy zastrzyku bo to jest oczywiste 
i nie jest przedmiotem tej pracy. Cackowski powiedział, że: „ludz-
kie cierpienie ma charakter wielowymiarowy; duchowy, moral-
ny, estetyczny, egzystencjalny”. Cierpienie jest formą osobistego 
doświadczenia ludzkiego, która odnosi się przede wszystkim do 
czasu pozateraźniejszego, gdy tymczasem ból ma swój początek 
w teraźniejszości. 

Źródłem cierpienia są te wszystkie przykre zdarzenia, które 
obniżając jakość życia wpływają dezintegrująco na całość oso-
by ludzkiej, obejmując wszelkie obszary ludzkiej egzystencji. 
To cierpienia cielesne – ciało niesprawne ogranicza autonomię 
jednostki ludzkiej, w tym utratę funkcji z powodu osłabienia czy 
bólu. Inne źródło cierpień to nasza psychika i związane z nią emo-
cje. Zaburzone więzi między ludzkie, role jakie pełnimy w życiu Xi
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innych i role innych w naszym życiu, mogą dostarczyć cierpień 
o różnym natężeniu. 

Udręką są kolejne nieodwracalne straty; zdrowia, pracy, przy-
jaciół, zdolności tworzenia, utraty wiary w sens dalszego życia, 
utrata wiary w Boga to przyczyny cierpień duchowo – egzysten-
cjalnych. Pośrodku tego wielowymiarowego cierpienia MY - biały 
personel ze swoim potencjałem miłości do drugiego człowieka, 
wiarą, że możemy być pomocni i ważni ale także jakże często 
zmęczeni, przemęczeni, ze swoimi dużymi i małymi troskami, 
kłopotami i cierpieniami. Przecież wychodząc z domu zostawia-
jąc chore dziecko, męża czy matkę nie zapominamy o nich, a mu-
simy iść do pracy, w której dla drugiego potrzebującego człowie-
ka musimy być na 200%. Być tylko dla niego. Jak to zrobić ? To 
niełatwe zadanie. Dziś po 25 latach pracy zawodowej wiem na 
pewno, że zawsze trzeba być sobą. Być człowiekiem, który jutro 
może być pacjentem, kaleką zależnym od drugiego człowieka. 
Traktować innych jak byśmy chcieli aby nas traktowano. Trakto-
wać z należną uwagą, szacunkiem. Przecież dobrze wiemy, że nie 
znamy odpowiedzi na wszystkie troski drugiego człowieka i chy-
ba też nie o to chodzi by mieć zawsze odpowiedź. 

Czasem trzeba po prostu posłuchać, zatrzymać się na kilka 
chwil podać rękę aby ktoś poczuł, że nie jest sam, że cokolwiek 
się wydarzy będziemy z Nim i przy Nim. ,,Człowiek jest jedyną 
istotą żywą, która wie o tym, że umrze i potrafi snuć na ten temat 
rozważania’’(prof. Tadeusz Kielanowski). Nie wszyscy potrafimy 
rozważać o śmierci, gdy mamy 20, 30, 40 lat. Ale człowiek chory 
szczególnie pacjent onkologiczny, a nawet dziecko będą takie 
rozważania snuć. My musimy rozumieć je. Nie wolno nam mówić, 
że przecież to jeszcze nie teraz, że leczenie, że będzie dobrze bo 
tego nie wiemy. Jak budować nadzieję w człowieku nie budząc 
fałszywej nadziei.

„Każdemu daj śmierć jego własną panie, daj umieranie, co wyni-
ka z życia gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie” – Rainer Maria 
Rilke

Podsumowując, w Konferencji w Wiśle, największej z dotych-
czasowych, udział wzięło ponad dwustu uczestników, a podczas 
6 sesji wykładowych zaprezentowano blisko 40 pielęgniarskich 
prac autorów pochodzących z wielu ośrodków onkologicznych 
całej Polski. 

Koleżanki i koledzy z ośrodków w:
• Gliwicach - Centrum Onkologii,
• Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddział w Gliwi-

cach,
• Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
• świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
• Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krako-

wie,
• Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
• Centrum Onkologii w Szczecinie i Warszawie, 
• Centrum Onkologii-Szpital Miejski w Bielsku-Białej,
• Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Ka-

towicach,
• Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Ja-

strzębiu -Zdroju. 

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych to już histo-
ria, ale mamy nadzieję, że jej naukowe treści oraz integracja śro-
dowiska pielęgniarek onkologicznych trwale zapiszą się w naszej 
pamięci.

Dziękujemy Prezydium OIPIP w Wałbrzychu za umożliwienie 
udziału w konferencji.

Lilianna Olkowska
Zenona Majewska 

SP ZOZ w Świdnica Szpital „Latawiec”
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z wielkim żalem i  ogromnym smutkiem 
pożegnaliśmy naszą Koleżankę 

Marię Pawłowską-Krysię 

od 1968 do 2004 zawodowo związana ze 
środowiskiem pielęgniarek i położnych 

w świdnicy, pełniąc funkcję pielęgniarki 
oddziałowej przekazywała młodszym 

Koleżankom najważniejsze wartości – empatię, 
tolerancję i cierpliwość. 

wspierała, rozumiała – jak najlepszy przyjaciel. 
życzliwa, uśmiechnięta, chociaż najważniejsza była dla 

niej rodzina, dla innych również miała czas. 
do samego końca walczyła z chorobą wierząc, 

że wyzdrowieje. 
droga Koleżanko, Krysiu na zawsze pozostaniesz 

w naszej pamięci 

pielęgniarki z  Sp zoz świdnica
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czasami można wyleczyć.
często złagodzić dolegliwości,

pielęgnować trzeba zawsze.

Edward L. Trudeau




