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Po ukazaniu się pierwszego numeru naszego czasopisma, środowisko pielęgniarek i po-
łożnych pozytywnie odebrało ten sposób komunikacji i przekazywania istotnych informacji. 
Uznano, iż tematów którymi warto się zająć w kolejnych numerach nie powinno zabraknąć.

Trwające przez kilka miesięcy dyskusje dotyczące problematyki zawierania różnorodnych 
form umów, skłoniły nas do przyjrzenia się problemowi. Na podstawie informacji otrzymanych 
od naczelnych pielęgniarek i pielęgniarek przełożonych szpitali, dysponujemy wiedzą, iż za-
gadnienia zawierania różnorodnych umów dotyczą także województwa opolskiego. W bieżą-
cym numerze zajęliśmy się tą tematyką, prosząc o opinię mecenas Aleksandrę Krzemińską.

Jesteśmy także na przełomie zmian prawnych, wynikających z wejścia w życie od 1 lipca 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Rodzi to wiele niepokojów zwią-
zanych ze zmianami oraz brakiem niektórych aktów wykonawczych. 

Będzie to także możliwość bacznej obserwacji i opisywania problemów oraz wyników zmian 
w środowisku. 

W kolejnych numerach planujemy także zająć się tematyką przekształceń.

Redakcja
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Anna Kozłowska pielęgniarka z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego  
w Opolu została wojewódzką laureatką Konkursu Pielęgniarka Roku 2010.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się 4 marca 2011 w Opolu i były II etapem 
postępowania Konkursowego. Finał Konkursu odbył się w Poznaniu w dniu 11 
maja w przeddzień Święta Pielęgniarek. W finale wzięło udział 15 laureatów 
wojewódzkich z całej Polski. Każda z laureatek przygotowywała prezentację na 
temat „Organizacje pielęgniarek polskich powstałe i działające w kraju po 
odzyskaniu niepodległości (1918) oraz współcześnie – zasługi dla rozwoju 
zawodu”, przedstawiając ją przed komisją Konkursową pod przewodnictwem 
mgr Elżbiety Madajczyk.

Finalistą VI Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2010 została 
Magdalena Wiśniowska pielęgniarka ze Szpitala Uniwersyteckiego z Krakowa. 
Drugie miejsce przypadło pielęgniarce ze Szpitala Uniwersyteckiego z Lubli-
na Sylwi Wójcik, a trzecie 
miejsce Annie Pikuła ze 

Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pozostałe finalistki zostały wyróż-
nione i uhonorowane nagrodą Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

Nasza koleżanka Ania w swojej prezentacji w bardzo przejrzysty spo-
sób przedstawiła historię powstania organizacji pielęgniarskich na zie-
miach polskich od chwili odzyskania niepodległości tj. od roku 1918 aż 
do współczesnych czasów. Zwróciła naszą uwagę na to jak wielki wpływ 
miała i ma działalność organizacji pielęgniarskich na rozwój pielęgniar-

stwa jako profesji i jako 
potencjalnej dziedziny 
naukowej.

Anna Kozłowska 
pracuje w zawodzie 10 
lat. Od początku zawodowo związana z Wojewódzkim Centrum Medycznym 
- Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Praca na oddziale zabiegowym 
jest jej pasją zawodową; mówi, że nie zamieniłaby go na żadną inną specjali-
zację. Nadal uczy się, w chwili obecnej kontynuuje naukę na Wydziale Pielęg-
niarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ania to wyjątkowa osoba, bardzo ceniona i lubiana przez wszystkich 
współpracowników. Jako pielęgniarka w pełni profesjonalna zawsze życzliwa 
i wyrozumiała dla pacjenta.

Zjazd… za nami  
31 marca 2011 roku, odbył się w Opolu XX Okręgowy 

Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Otwarcia Zjazdu dokonała 
Przewodnicząca ORPiP mgr Sabina Wiatkowska witając ze-
branych życzyła owocnych i udanych obrad. 

Następnie delegaci dokonali wyboru Przewodniczącej 
Zjazdu, którą została Wiesława Grabska oraz wybrali człon-
ków prezydium: Wiceprzewodniczącą Zjazdu - Małgorzatę 
Czempora oraz Sekretarza Zjazdu - Krzysztofa Parobczy.

Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową, że Zjazd jest 
władny podejmować wszelkie decyzje prace ruszyły pełną 
parą… Delegaci wybrali Komisję Uchwał i Wniosków, Pro-
tokolantów i Asesorów oraz przyjęli porządek i regulamin 
Zjazdu.

W pierwszej kolejności uczestnicy zostali zapoznani  
z protokołem z audytu przeprowadzonego przez biegłego 
rewidenta z firmy Bufix - Urszulę Madaj, która pozytywnie 
oceniła zmiany jakie zaszły od przedniego Zjazdu w zakre-

sie polityki rachunkowej 
i gospodarowania mająt-
kiem samorządu. 

Następnie mgr Sabina 
Wiatkowska przedstawi-
ła sprawozdanie z dzia-
łalności Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
za okres od 23.04.2010 
do 10.03.2011 r. oma-
wiając najważniejsze 
działania nad którymi 
pracowała Rada, a było 
ich wiele, począwszy od 
uporządkowania kwestii przepływu dokumentów, uregu-
lowania gospodarki finansowo - majątkowej, zmian kadro-
wych w biurze Izby, po opracowanie nowych regulaminów 
refundacji kosztów kształcenia i zapomóg socjalnych. W celu 
usprawnienia komunikacji ze środowiskiem, Przewodnicząca 
zapowiedziała opracowanie nowej strony internetowej samo-
rządu, a także przedstawiła pierwszy numer dwumiesięczni-
ka Opolska Pielęgniarka i Położna, za pomocą którego będą 
przekazywane informacje związane z działalnością samo-
rządu zawodowego, podawane ogłoszenia dotyczące miejsc 
pracy, wypowiedzi ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa, 
prawa pracy i aktualnych problemów  środowiska - zachęca-
jąc równocześnie do współpracy przy jego tworzeniu. 
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie i zatwierdzenie 

wystąpienie Haliny Cichoń - ZOZ Olesno
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sprawozdań:
Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzial-
ności Zawodowej 
Pielęgniarek i Po-
łożnych - prezento-
wanego przez Mał-
gorzatę Czemporę,
Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Po-
łożnych - przed-
stawionego przez 
P rzewodniczącą 
Sądu Stanisławę 

Domaradzką-Kochanek, Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 
przedstawionego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
Halinę Cichoń.

Po zatwierdzeniu sprawozdań z pracy organów samorzą-
du, przyszedł czas 
na przedstawienie 
s p r a w o z d a n i a 
finansowego za 
rok 2010, którego 
dokonał Skarbnik 
Mariusz Baran. 
Po przyjęciu spra-
wozdania za mi-
niony rok. Skarb-
nik z księgowym 
Rafałem Bernackim przedstawili zebranym plan budżetu na 
2011 rok. Po zakończonej prezentacji planu, przyszedł czas 
na dyskusję podczas, której uczestnicy Zjazdu zadawali pyta-

nia w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Po zakończonej 
dyskusji, Zjazd zatwierdził budżet na 2011 rok.

Podczas obrad w zaciszu jednego ze stolików pracowa-
ła nieustannie Komisja Uchwał i Wniosków (zdj. powyżej) 
do której spływały wnioski i projekty uchwał zjazdowych. 
Następnie zostały one zaprezentowane delegatom w celu dal-
szego procedowania, a następnie poddawane były pod gło-
sowanie. Nad całym procesem 
legislacyjnym czuwała Mece-
nas Aleksandra Krzemińska 
obecna podczas całego Zjaz-
du. W toku obrad podjęto 14 
uchwał w niezwykłe twórczej 
i konstruktywnej atmosferze. 

Ostatnim akordem Zjaz-
du było podziękowanie 
przez Przewodniczącą Zjaz-
du Wiesławę Grabską (zdj. 
obok) delegatom za aktywne 
uczestnictwo i merytoryczną  
dyskusję.

WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI1, POŁOŻNEJ2 NA 
PODSTAWIE UMOWY O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
RODZAJE FORM WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI 

LUB POŁOŻNEJ 
Prawne formy wykonywania zawodu pielęgniarki lub po-

łożnej polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych są 
zróżnicowane. Po pierwsze pielęgniarki, położne mogą wy-
konywać zawód na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie 
takie oparte jest na zasadach unormowanych kodeksem pracy, 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określo-
nego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodze-
niem (art. 22 § 1 k.p.). 

Odmienną formą wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej jest zatrudnienie na podstawie umowy cywil-
noprawnej - najczęściej umowy zlecenia lub innej umowy  
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące 
umów zlecenia (art. 750 kodeksu cywilnego). W tym wypad-
ku do realizacji takiego zatrudnienia nie mają zastosowania 
przepisy kodeksu pracy, ale przepisy kodeksu cywilnego,  
w tym fundamentalna  zasada swobody umów, wyrażona 
w art. 3531 k.c., zgodnie z którą strony zawierające umowę 
mogą ułożyć stosunek prawny według swego wyboru, z pew-
nymi jedynie ograniczeniami (umowa nie może być sprzecz-
na z właściwością stosunku, ustawą ani zasadami współżycia 
społecznego). Nie ma przepisów prawa, z góry nakładających 

warunki, jak ma wyglądać taka umowa i jakie zapisy muszą 
się w niej znaleźć.

Wśród różnych możliwości wykonywania zawodu pie-
lęgniarki lub położnej występuje także forma zatrudnienia 
- również opierająca się na przepisach kodeksu cywilnego - 
mianowicie umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne. Przybliżenie tego ostatniego typu umowy stano-
wi cel niniejszego artykułu. 
UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Umowa ta jest o tyle charakterystyczna, że z jednej strony 
jest umową cywilnoprawną, do której stosuje się przepisy ko-
deksu cywilnego, ze związaną z tym swobodą kształtowania 
praw i obowiązków, a z drugiej strony przepisy prawa okre-
ślają pewne warunki, jakie umowa musi spełniać. 

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdro-
wotne, jest umową podwykonawczą, zawieraną ze świadcze-
niodawcą – daną placówką medyczną posiadającą kontrakt  
z NFZ. Ten rodzaj  umowy został wprost wskazany w ustawie 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm., zwana dalej „ustawą 
o zoz”), gdzie przewidziano, że samodzielne publiczne  za-
kłady opieki zdrowotnej (jak również organy założycielskie: 

1  W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o pielęgniarce, rozumie się przez  to także pielęgniarza.
2  W dalszej części artykułu ilekroć jest mowa o położnej, rozumie się przez to także położnego.

wystąpienie Przewodniczącej Sabiny Wiatkowskiej
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minister lub centralny organ administracji rządowej, woje-
woda, jednostka samorządu terytorialnego) mogą udzielać 
zamówienia na świadczenia zdrowotne pielęgniarkom lub 
położnym wykonującym zawód w ramach indywidualnej/in-
dywidualnej specjalistycznej praktyki bądź grupowej prak-
tyki pielęgniarek, położnych. Zatem stroną takiej umowy 
mogą być jedynie pielęgniarki, położne prowadzące prywat-
ne praktyki. 

Uwaga: Z katalogu podmiotów będących stroną umowy  
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wyłączo-
no na mocy art. 27a ustawy dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 
ze zm.) grupowe praktyki pielęgniarek, położnych, które nie 
mogą być wykonywane w publicznym zakładzie opieki zdro-
wotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. Zakaz ten utrzymany zostanie tak-
że  po zmianie ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej 
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
której wejście w życie większości zapisów nastąpi 1 lipca 
2011 r.  Nowe brzmienie przepisu art. 27a przewiduje, że wy-
konywanie działalności leczniczej w rozumieniu przepisów  
o działalności leczniczej, jako grupowej praktyki pielęgnia-
rek, położnych nie może następować w podmiocie leczniczym 
(w tym zoz) na podstawie umowy cywilnoprawnej o udziela-
nie świadczeń zdrowotnych.

Uwaga: Odmiennie od obecnego stanu prawnego (przed 
1 lipca 2011 r.) ustawa o działalności leczniczej wprost prze-
widuje, iż zawód pielęgniarki/położnej może być wykonywa-
ny w formie indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej 
praktyki pielęgniarki, położnej wyłącznie w przedsiębior-
stwie podmiotu leczniczego (przedsiębiorstwie publicznego 
lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej) na podstawie 
umowy z tym podmiotem.

Już sama ustawa o zoz określa pewne zasady zawierania 
umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,  
z których wynika, że:
 umowę zawiera się na podstawie wyników przeprowadzo-
nego konkursu ofert na udzielenie zamówienia,
 pielęgniarka, położna nie może powierzyć wykonywania 
umowy innej osobie poza wypadkami, gdy umowa wyraźnie 
na to pozwala,
 umowa musi określać wspólną odpowiedzialność pielęg-
niarki (położnej) i zoz za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu 
świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia (odpowie-
dzialność solidarna),
 obowiązkowe jest ubezpieczenie OC pielęgniarki, położnej, 
 umowa zawierana jest na czas udzielania określonych 
świadczeń zdrowotnych lub na czas określony i ulega roz-
wiązaniu:
- z upływem czasu, na który była zawarta;
- z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń 
zdrowotnych;
- wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okre-
su wypowiedzenia, 
- w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne posta-
nowienia umowy.

Dalsze konieczne elementy umowy o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. 
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592), do których zalicza się 
m.in.: 
• przyjęcie przez pielęgniarkę, położną obowiązku poddania 
się kontroli przeprowadzanej przez SP ZOZ,
• określenie rodzajów i sposobu kalkulacji wynagrodzenia, 
a w przypadku ustalenia stawki ryczałtowej - określenie jej 
wysokości,

• postanowienia dotyczące rozwiązania umowy bez wypowie-
dzenia w przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni 
od daty podpisania umowy zawarcia przez pielęgniarkę, po-
łożną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
• zobowiązanie pielęgniarki, położnej do prowadzenia spra-
wozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących  
w SP ZOZ.
UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (UMOWA CY-
WILNOPRAWNA) A UMOWA O PRACĘ

Jak zostało to wskazane wyżej, umowa o udzielenie zamó-
wienia na świadczenia zdrowotne jest umową cywilnoprawną 
(nazwaną – po części uregulowaną w przepisach ww. aktów 
prawych, w pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego). Różni się ona w znacznym stopniu od 
umowy o pracę. Poniżej wskazane zostaną jedynie podsta-
wowe elementy, na które należy zwrócić uwagę podejmując 
rozważania nad zawarciem umowy o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne.
Opodatkowanie i oskładkowanie

Zatrudnienie na podstawie omawianej  umowy stwarza 
dla pielęgniarki, położnej obowiązek samodzielnego ob-
liczania i zapłaty podatku oraz opłacania składek na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne. W odróżnieniu od sytuacji 
pracowników, których podatek naliczany jest od przychodu 
(od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia) pomniejszo-
nego o koszty, których wysokość jest zryczałtowana i wręcz 
symboliczna (111,25 zł - dla pracowników mieszkających 
w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy, 
139,06 zł - dla pracowników dojeżdżających do pracy z in-
nej miejscowości), pielęgniarka (położna) wykonując umowę 
cywilnoprawną w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej, może obniżyć swój przychód (a tym samym wyso-
kość podatku do zapłaty) o wszelkie koszty uzyskania przy-
chodu (czyli wydatki związane z tą działalnością). Tytułem 
przykładu wymieniać można koszty urządzeń medycznych, 
koszty dokształcania się, koszty zakupu paliwa związane  
z dojazdami w ramach działalności gospodarczej, amorty-
zację sprzętu komputerowego, rachunki za telefon firmowy. 
Koszty te będą obniżały należny do zapłaty podatek.

Pewną korzyść, jaką uzyskuje pielęgniarka, położna będąc 
przedsiębiorcą jest możliwość znacznego ograniczenia wy-
sokości składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. 
Niezależnie od wysokości osiąganego dochodu, przedsiębior-
ca płaci je bowiem od zadeklarowanej podstawy wymiaru,  
a tę, jako minimalną, stanowi 60 proc. przeciętnego wyna-
grodzenia. Nadto przez okres 24 m-cy osoby dopiero rozpo-
czynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą pła-
cić te składki od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli  
w 2011 r. w wysokości nieco ponad 100 zł miesięcznie. Oczy-
wiście składkę można płacić również w wyższej wysokości 
- co będzie miało wpływ na wysokość przyszłej emerytury, 
jednakże należy się zastanowić czy zaoszczędzone poprzez 
opłacanie niskiej składki pieniądze nie będą lepiej ulokowane 
na odpowiedniej polisie z funduszem kapitałowym, wypraco-
wując w ten sposób przyszłą emeryturę. Składka na ubezpie-
czenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębior-
ców wynosi ona 243,39 zł.
Obciążenie dodatkowymi kosztami

Konieczność prowadzenia księgowości, w  przypadku 
braku znajomości zasad księgowości, wiązać się będzie z za-
warciem umowy z biurem rachunkowym, któremu powierzy-
my księgi rachunkowe (lub z księgowym). Innymi kosztami 
będą: zakup urządzeń medycznych, odzieży, innego sprzętu 
niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych w ra-
mach umowy. Oczywiście strony mogą obowiązki zapewnie-
nia wszelkich wyżej wymienionych środków służących do 
realizacji umowy nałożyć na udzielającego zamówienia (SP 
ZOZ), jednakże jeżeli nic innego nie będzie wynikać z umo-
wy odpowiedzialność za zapewnienie tych środków ciążyć 
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będzie na pielęgniarce lub położnej. Obowiązkowe będzie 
również zawarcie umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialno-
ści cywilnej, z czym wiązać się będzie konieczność ponosze-
nia kosztów składki. 
Utrata praw pracowniczych

Osobom wykonującym umowę o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej nie przysługują: 
• urlopy wypoczynkowe (chociaż oczywiście w umowach 
może być mowa o możliwości uzgodnienia okresu przerwy 
w wykonywaniu umowy - bez wynagrodzenia za ten okres 
lub z obniżoną stawką np.: do 50 %),
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (tzn. choro-
bowe) - nabywa się jedynie prawo do zasiłku chorobowego  
z ZUS (po spełnieniu określonych wymogów),
• urlopy macierzyńskie (tacierzyńske) - przysługuje nato-
miast zasiłek macierzyński,
• odprawy emerytalne i rentowe,
• wszelkie uprawnienia wynikające z zakładowych układów 
zbiorowych pracy, regulaminów i innych wewnętrznych prze-
pisów prawa pracy obowiązujących u pracodawcy np.: na-
grody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia z ZFŚS,
• ułatwienia związane z podwyższaniem kwalifikacji zawo-
dowych (np. urlopy szkoleniowe).

Nie przysługuje również ochrona przed dyskryminacją, 
mobbingiem, ochrona związkowa. Umowy zawierane są na 
czas określony, nie ma zatem mowy o zasadzie ochrony trwa-
łości stosunku pracy przewidzianej w kodeksie pracy.

Nadto należy zauważyć, iż nawet po powrocie do za-
trudnienia w tym samym ZOZ na podstawie umowy o pracę 
okres pozostawania na podstawie umowy cywilnoprawnej 
nie będzie wliczany do stażu pracy uprawniającego np. do 
otrzymania dodatku stażowego, czy nagrody jubileuszowej. 
Odpowiedzialność

Inaczej przedstawia się zakres odpowiedzialności pie-
lęgniarki, położnej za wyrządzone w czasie wykonywania 
zawodu szkody osobom trzecim (pacjentom). Odpowiedzial-
ność pracowników w wypadku wyrządzenia szkody z winy 
nieumyślnej pacjentowi jest ograniczona. Roszczenia o wy-
płatę odszkodowania kierowane są do pracodawcy, to on za 

pracownika odpowiada – wypłaca odszkodowanie w pełnej 
wysokości. Do pracownika pracodawca może się zwrócić  
o zwrot wypłaconej przez niego kwoty, ale tylko do wysoko-
ści jego trzymiesięcznego wynagrodzenia (art. 119 k.p.).

Natomiast w sytuacji wyrządzenia szkody podczas re-
alizacji umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne pielęgniarka, położna odpowiada do pełnej wy-
sokości odszkodowania. Odpowiedzialność ta jest solidarna 
z SP ZOZ co oznacza, że pacjent może zwrócić się o wypłatę 
odszkodowania zarówno do samego SP ZOZ, samej pielęg-
niarki (położnej) lub do obu tych podmiotów łącznie. Taka 
wspólna odpowiedzialność wynika z ustawy o zoz i nie może 
być odmiennie uregulowana przez strony umowy o udziele-
nie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
Wynagrodzenie

Niewątpliwie zaletą wykonywania zawodu na podstawie 
omawianej umowy cywilnoprawnej jest elastyczny czas pra-
cy przekraczający 7.35 godziny. Generalnie przyjmuje się, iż 
terminy udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są przez 
strony w każdym miesiącu (na podstawie harmonogramu). 
Przeważnie występuje wynagrodzenie godzinowe, tj. okre-
ślona stawka w złotych za jedną godzinę udzielania świad-
czeń zdrowotnych. Nie ma tutaj mowy o godzinach nadlicz-
bowych, czy wyższym wynagrodzeniu za pracę w nocy czy 
w święta.
Podsumowanie

Powyżej przedstawiono tylko podstawowe różnice po-
między podjęciem zatrudnienia pielęgniarki, położnej na 
podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne (będącej umową cywilnoprawną, z którą wiąże się 
rozpoczęcie działalności gospodarczej) a umową o pracę. To, 
jaka forma zatrudnienia okaże się faktycznie korzystniejsza 
zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Zarówno od 
okoliczności dotyczącej osoby mającej zawrzeć umowę cy-
wilnoprawną (np. od chęci zwiększenia ilości wypracowywa-
nych godzin, stażu pracy, mobilności) jak również – a raczej 
przede wszystkim -  od wynegocjowanych warunków umo-
wy, rekompensujących utratę praw pracowniczych.

mecenas Aleksandra Krzemińska

Laboratorium jest obecnie bezcennym źródłem szybkiej i wiarygodnej informacji diagnostycznej. Zakres wiedzy wchodzący w skład 
diagnostyki laboratoryjnej jest coraz obszerniejszy co zobowiązuje nie tylko pracowników laboratoriów do stałego podnoszenia swoich 
kwalifikacji zawodowych. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił ogromny postęp w rozwoju nowych technologii analitycznych znacznie 
poszerzający panel wykonywanych badań w stosunkowo krótkim czasie.

Diagnostyka laboratoryjna dzisiaj, to wykonanie określonego badania poparte szeroko rozbudowanym systemem kontroli jakości. Kon-
trola  wewnątrz i międzylaboratoryjna to jedno z wielu priorytetowych zagadnień pracowników laboratoriów diagnostycznych. 

Obraz kliniczny pacjenta, poparty badaniami laboratoryjnymi daje możliwość diagnozowania poszczególnych jednostek chorobowych. 
Poniższy temat przedstawia jedną z możliwości wykorzystania badań.

Hipergammaglobulinemia – nadmiar  
immunoglobulin

mgr farmacji Anna Zacher*
to bezwzględny lub względny wzrost stężenia frakcji gamma-globulino-

wej białek osocza krwi powyżej górnej granicy normy. Wyróżniamy dwa 
typy hipergammaglobulinemii:
 monoklonalną 
 poliklonalną
Hipergammaglobulinemia monoklonalna - wzrost syntezy tylko jednej 
klasy immunoglobulin.

Spowodowana jest niekontrolowaną produkcją immunoglobulin klasy 
IgG i IgA rzadziej IgM, IgD, IgE przez rozrastające się zmienione nowotwo-
rowo plazmocyty.

Ponieważ komórki te wywodzą się od pojedynczej zmutowanej komórki 
plazmatycznej, pojawiająca się w surowicy immunoglobulina ma charak-
ter monoklonalny. Prawdopodobnie dochodzi do mutacji genu kodującego  



�czerwiec - lipiec 20��r.

V-region immunoglobuliny. Interakcje pomiędzy zmieniony-
mi limfocytami B a szpikiem, indukują cytokiny odpowie-
dzialne za nowotworowy rozplem plazmocytów produkują-
cych białka monoklonalne.

Prążek białka monoklonalnego widoczny jest na wy-
sokości beta i gamma globulin. Bardzo rzadko pojawia się  
w strefie alfa-1 i alfa-2 globulin.

Podstawowym narzędziem do wykrywania gammapa-
tii monoklonalnych jest elektroforeza białek w surowicy  
i w moczu. Immunofiksacja jest czułą metodą wykrywania  
i identyfikacji białka monoklonalnego.
Do najczęstszych przyczyn gammapatii monoklonalnych 
należą:

Szpiczak mnogi - komórki szpiczakowe mają najczęś-
ciej zaburzony mechanizm syntezy immunoglobulin, co ob-
jawia się zwiększeniem liczby syntetyzowanych łańcuchów 
lekkich w stosunku do łańcuchów ciężkich. Niewbudowane  
w cząsteczkę immunoglobuliny łańcuchy lekkie wydzielane 
na zewnątrz przedostają się do osocza i wraz z innymi biał-
kami o niewielkiej masie cząsteczkowej są filtrowane przez 
błonę podstawną kłębuszków nerkowych. Część łańcuchów 
lekkich, która nie uległa resorpcji w cewkach nerkowych, 
przedostaje się do moczu, tworząc tzw. białko Bence-Jonesa.

Gammapatie monoklonalne towarzyszące innym cho-
robom (choroby hematologiczne, choroby nowotworowe, 
choroby wątroby, amyloidoza). 

Makroglobulinemia Waldenstroma (występuje tu biał-
ko monoklonalne w klasie IgM).

Łagodne gammapatie monoklonalne (MGUS) - u pa-
cjentów jedynym objawem jest stale stwierdzana obecność 
niewielkich ilości gammaglobuliny monoklonalnej. Powinni 

oni być pod kontrolą.
Gammapatie monoklonalne - jak diagnozować?

Algorytm postępowania w diagnostyce białek monokli-
nalnych:
• ocena klinicznych objawów choroby - wywiad lekarski
• oznaczenie poziomu białka całkowitego w surowicy
• wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy
• oznaczenie ilościowe poziomu immunoglobulin i łańcu-
chów lekkich kappa i lambda
• określenie stosunku łańcuchów lekkich  kappa do lambda
• wykonanie immunofiksacji białek w surowicy
• wykonanie testu na obecność białka w moczu
• w przypadku obecności białka w moczu wykonanie immu-
nofiksacji w moczu z uwzględnieniem wykrycia białka Ben-
ce Jonesa.

Hipergammaglobulinemia poliklonalna - wzrost synte-
zy wielu klas immunoglobulin, jest odpowiedzią organizmu 
na infekcję bakteryjną lub wirusową i występuje  w takich 
stanach jak:
• ostre i przewlekłe stany zapalne 
• przewlekłe choroby wątroby - marskość wątroby 
• choroby o podłożu autoimmunologicznym
• choroby pasożytnicze 
• sarkoidoza
• AIDS.

*Anna Zacher – specjalista z analityki medycznej, Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryj-
nej w województwie opolskim, zastępca kierownika Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej WCM w Opolu  

TERAPIA HORMONOZASTĘPCZA
             (antykoncepcja)
e D-dimery
e Alat
e APCR Leiden  
e Białko C

PROFIL CUKRZYCOWY
e Glukoza
e Hemoglobina glikowana (HbA1c)
e Mikroalbuminy w moczu
e Insulina
e GAD, IA2

PROFIL LIPIDOWY
e Cholesterol
e Cholesterol- HDL 
e Trójglicerydy

PROFIL NERKOWY
e Mocznik
e Kreatynina
e Kwas moczowy
e eGFR
e Badanie ogólne moczu
e Jonogram (Na, K, Cl)
e Wapń
e Fosfor

Praktyczny Poradnik - postaw na zdrowie, zacznij od badań
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PROFIL DLA KOBIET W CIĄŻY
e Morfologia
e Badanie ogólne moczu
e Glukoza
e Krzywa cukrowa
e WR
e Hemoglobina glikowana (HbA1c)

PROFIL TARCZYCOWY
e TSH
e fT3
e fT4
e Przeciwciała p/tarczycowe (TPO)
e Przeciwciała dla receptora TSH (Trab)

PROFIL SERCOWY
e Troponina T 
e CK-MB masa
e CK 
e Pro BNP

PROFIL WĄTROBOWY 
e Bilirubina
e Transaminazy ( Alat , Aspat )
e Fosfataza alkaliczna 
e Proteinogram
e Antytrombina III
e G GTP
e Autoprzeciwciała (panel LC-1)

PROFIL OGÓLNY
e Morfologia
e Obraz odsetkowy
e OB
e Badanie ogólne moczu
e Transaminazy ( Alat, Aspat)
e Profil lipidowy 
e Glukoza
e Mocznik

PROFIL REUMATYCZNY
e Morfologia
e OB
e Kwas moczowy
e CRP
e ASO
e Odczyn Walera-Rose
e Czynnik reumatoidalny RF
e AAGP (a 1-kwaśny glikoproteid)
e Anty - CCP
e Przeciwciała p. jądrowe (ANA)
  



�czerwiec - lipiec 20��r.

PROFIL DLA KOBIET PO  40 ROKU ŻYCIA
e Morfologia
e OB
e Badanie ogólne moczu
e Glukoza
e Profil lipidowy 
e Magnez
e TSH
e Hormony płciowe : FSH, LH, estradiol, progesteron

PROFIL DLA MĘŻCZYZN PO 40 ROKU ŻYCIA
e Morfologia
e OB
e Badanie ogólne moczu
e Profil lipidowy 
e Glukoza
e TSH 
e PSA
e Testosteron

PROFILAKTYKA GRUCZOŁU 
KROKOWEGO (PROSTATA)
e PSA
e f PSA

   
 HORMONY ŻEŃSKIE
e Progesteron
e PRL-prolaktyna
e Estradiol
e LH -hormon lutenizujący 
e FSH -hormon folikulotropowy

Edukacja w cukrzycy
Grażyna Mamzer - pielęgniarka ds. edukacji diabetologicznej w ZOZ MSWiA w Opolu 

W styczniu 2005 roku  
w Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej MSWiA w Opolu rozpo-
czął działalność Pododdział 
Diabetologiczny, utworzony 
na bazie Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. Pododdział 
Diabetologiczny różni się od 
Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych swoim charakterem  
i specyfiką. Najwięcej pracy 
wkładane jest w edukację we 
wszystkich aspektach. Opie-
kę na pacjentem sprawują 
lekarze diabetolodzy przy 
czynnym udziale innych 
specjalistów takich jak: neu-
rolog, chirurg, okulista.

Zespół terapeutyczny tworzą oprócz lekarzy: pielęgniar-
ka ds. edukacji diabetologicznej, fizykoterapeuci, dietetyk. 
Działania zespołu ukierunkowane są na nauczenie pozytyw-
nego myślenia i wręcz polubienia swojej choroby. Oprócz 
typowych badań diagnostycznych każdy pacjent w chwili 
przyjęcia jest ważony oraz mierzony, ponieważ są to istotne 
parametry, które pozwalają ustalić zapotrzebowanie kalorycz-

ne dla każdej osoby  indywidualnie. Pacjent ma prowadzoną 
specjalną dokumentację w postaci karty cukrzycowej, w któ-
rej codziennie odnotowywane są wszystkie pomiary glikemii 
oraz dawki podawanej insuliny, a także karty szkoleń, na któ-
rej podpisuje swoje uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. 

Cykl szkoleń grupowych został opracowany przy udziale 
całego zespołu terapeutycznego. Tematy szkoleń dopasowa-
no i modyfikowano przy udziale samych pacjentów. W tym 
celu przeprowadzane są okresowo ankiety wśród pacjentów, 
co pozwala na lepszą orientację, w  położeniu największego 
nacisku w prowadzonych zajęciach. Zajęcia grupowe odby-
wają są codziennie od godziny 11.00 do 12.30 przez 5 dni 
w tygodniu i prowadzone są przez pielęgniarkę ds. edukacji 
diabetologicznej. 

Na zajęciach grupowych spotykają się pacjenci niezależ-
nie od wieku i typu cukrzycy. W sytuacji kiedy pacjent nie 
może uczestniczyć w zajęciach ze względu na inne przeszko-
dy zdrowotne, edukacją zostaje objęta rodzina. Dla wielu 
pacjentów w podeszłym wieku konieczność uczestniczenia 
w zajęciach edukacyjnych, wywołuje ogromne zdziwienie, 
zaskoczenie, a czasami niechęć. Dlatego wiele zależy od nas, 
od osób prowadzących edukację, w jaki sposób zachęcimy 
pacjentów do nauki, jakich użyjemy argumentów do przeko-
nania, że w przypadku ich choroby jaką jest cukrzyca, nie-
zbędne jest zdobycie jak największej wiedzy, aby życie było 

Poradnik opracowany przez 
zespół diagnostów laborato-

ryjnych WCM Opole 
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Anamneza 
Ingryda Pietras – pielęgniarka Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii to jednostka ochrony zdro-
wia, która ze względu na swoją specyfikę działania posiada 
w strukturach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej ga-
binet anamnezy. 

Do Przychodni Onkologicznej przychodzą pacjenci z roz-
poznaną chorobą nowotworową lub z podejrzeniem choroby 
nowotworowej.  

Pacjenci zgłaszający się do Przychodni powinni posiadać 
przy sobie dokument tożsamości oraz dowód ubezpieczenia. 
Po zarejestrowaniu w rejestracji każdy pacjent zgłaszający 
się  do Przychodni Onkologicznej po raz pierwszy kiero-
wany jest do gabinetu anamnezy. 

Słowo anamneza pochodzi z języka greckiego - anamne-
sis – przypominanie i właśnie w tym gabinecie prosimy pa-
cjenta lub jego rodzinę, (osoby towarzyszące) o  informacje 
dotyczące występujących objawów oraz okoliczności zwią-
zanych z chorobą.

Anamneza  przebiega w formie bezpośredniej rozmowy 
pielęgniarki z pacjentem, podczas której, pielęgniarka zadaje 
pytania i słucha odpowiedzi i jest pierwszą czynnością przed-
lekarską w procesie diagnozowania choroby nowotworowej 
mającą na celu ustalenie charakteru, czasu trwania i rodzaju 
dolegliwości, z którymi pacjent zgłosił się do ośrodka onko-
logicznego.

Uzupełnieniem rozmowy z pacjentem jest wgląd w po-
siadaną przez niego dokumentację medyczną dotyczącą  po-
wodu zgłoszenia się, ale także w inne karty wypisowe oraz 
wyniki dotychczas wykonanych badań. 

Pamiętamy, że pacjent i jego rodzina wchodząc „do no-
wego dla nich środowiska” są niespokojni, niepewni, co do 
rozpoznania i dalszych losów, dlatego pierwszym zadaniem 
pielęgniarki przeprowadzającej wywiad jest stworzenie cie-
płej, bezpiecznej dla pacjenta atmosfery do rozmowy, kie-

rowanie jej na tematy emocjonalnie obojętne, nie związane  
z chorobą nowotworową. 

Potwierdzamy tożsamość pacjenta, adres, pytamy o zgodę 
na obecność rodziny lub osób towarzyszących. 

W dalszej  kolejności wysłuchujemy problemów z któ-
rymi pacjent się zgłosił, zadajemy ukierunkowane pytania 
mające na celu ułatwienie lekarzowi określenia czasu i oko-
liczności rozwoju choroby oraz stopnia jej zaawansowania. 
Przeprowadzanie wywiadu zawsze dostosowujemy do stanu 
zdrowia pacjenta i okoliczności towarzyszących (silne bóle, 
duszność, zaburzenia świadomości).

Podstawowy wywiad składa się z kilku części i z pytań, 
które formułujemy w określonej kolejności o:
1 używki i inne czynniki rakotwórcze (np.; praca w szkodli-
wych warunkach) 
2 choroby nowotworowe występujące w rodzinie 
3 w przypadku kobiet z chorobami ginekologicznymi bądź 
sutka, przeprowadzamy wywiad ginekologiczny (m.in. liczba 
porodów, leczenie hormonalne).
4 choroby inne (nie onkologiczne), które jako współistnie-
jące mogą mieć wpływ na dalszą diagnostykę i ewentualne 
leczenie 
5 objawy choroby, czyli przybliżony czas wystąpienia pierw-
szych objawów, cechy tych objawów, dynamika z jaką się 
rozwijały
6 spadek wagi ciała i obrzęki (np. powiększenie obwodu 
brzucha z jednoczesnym wychudzeniem innych części ciała)
7 dotychczasowe leczenie i diagnostykę jeśli miały miejsce  
w związku z tymi objawami.

W trakcie trwania wywiadu obserwujemy zachowanie  
i wygląd pacjenta (np.: drgawki, trudności z wysławianiem 
się, zabarwienie skóry), czytamy dostarczoną dokumentację 
medyczną i po jej uporządkowaniu chronologicznym wpro-
wadzamy do formularza zatytułowanego: wywiad wstępny.

Bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery 
sprzyjającej dobrej komunikacji z pacjentem, czyli przyjazne 
nastawienie, serdeczność, intymność oraz uważne słuchanie. 
Staramy się stworzyć taką atmosferę, by pacjent poczuł się 
pewnie i bezpiecznie, by miał możliwość swobodnej wypo-
wiedzi, bez pośpiechu i zmuszania do jej udzielenia na każde 
zadane pytanie. 

Informujemy o zasadach pracy i topografii naszej placów-
ki, kierujemy do odpowiedniego gabinetu lekarskiego i tam 
przekazujemy kartotekę. 

łatwiejsze i bardziej komfortowe. 
Praca z pacjentem w różnym wieku, który nagle dowia-

duje się, że jest chory nieuleczalnie, bo należy pamiętać, że 
cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, chociaż bardzo dobrze 
ją leczymy, to nie jesteśmy w stanie całkowicie pacjenta 
wyleczyć, wymaga odpowiedniego przygotowania meryto-
rycznego a także pewnych predyspozycji osobowościowych.  
W edukacji bardzo duże znaczenie ma sposób przekazywania 
wiadomości, który powinien być dostosowany do wieku pa-
cjenta i wykształcenia. Informacja powinna być zrozumiała 
dla każdej osoby.

Na zajęciach indywidualnych, omawiane są te zagadnie-
nia, które dla pacjenta są niezrozumiałe lub stanowią prob-
lem, a także sprawy natury bardzo osobistej.

W swojej pracy kieruję się tym aby poznać sytuację kon-
kretnej osoby i spowodować aby chciała się „otworzyć” na 
tyle, aby można było jej w maksymalny sposób pomóc aby 
wpłynęło to pozytywnie na efekty leczenia.

Bardzo istotnym elementem edukacji na oddziale diabe-
tologicznym jest organizacja zajęć. Staramy się aby nie była 
to tylko wiedza teoretyczna, ale również zajęcia warsztatowe 
np. z zakresu żywienia w cukrzycy, na których korzystamy  
z tablicy interaktywnej przy pomocy której pacjenci uczą się 
komponować posiłki. 

Inną atrakcją edukacyjną są zajęcia z rehabilitantem, 
podczas których pacjenci zapoznają się z ćwiczeniami po-
prawiającymi krążenie obwodowe oraz poznają podstawo-
we ćwiczenia,  mające wpływ na poprawę ogólnej kondycji 
fizycznej i są w pełni bezpieczne dla każdego,  niezależnie 
od stopnia rozwoju powikłań cukrzycowych, a także innych 
schorzeń.

Oprócz przekazywanej wiedzy, ważnym jest dla nas, aby 
pacjenci mieli poczucie komfortu psychicznego, aby grupa 
była dobrze zintegrowana oraz mieli do nas zaufanie. Tylko 
dobra komunikacja na płaszczyźnie pacjent-personel warun-
kuje sukces terapii.
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Diagnostyka guzów gruczołu piersiowego
mgr Czajka Henryka*  

Rak sutka należy obecnie do 
najpoważniejszych chorób onko-
logicznych. Stanowi w naszym 
kraju 14 % wszystkich zacho-
rowań na nowotwory u kobiet.  
Z uwagi na skalę problemu, roś-
nie zainteresowanie instytucji  
i towarzystw naukowych odpowia-
dających za programy, organizację  
i realizację opieki zdrowotnej.

Gruczoł piersiowy jest najczęst-
szym umiejscowieniem raka u ko-
biet i najczęstszą przyczyną zgonu 
spowodowanego nowotworem. Wy-

stępuje najczęściej u kobiet po 40 roku życia, a częstość za-
chorowań zwiększa się wraz z wiekiem.

Przyczyna powstawania raka sutka nie jest znana. Nato-
miast stwierdzono pewien wpływ następujących czynników: 
 rasa - kobiety rasy białej chorują znacznie częściej niż rasy 
czarnej lub żółtej, 
 wiek - zagrożenie wzrasta z wiekiem, 
 występowanie rodzinne,
 porody - kobiety, które nigdy nie rodziły są prawie o 50% 
więcej narażone na powstawanie raka sutka w porównaniu  
z tymi które rodziły,
 wczesna pierwsza menstruacja i późna menopauza - mie-
siączka przed 12 r.ż i menopauza po 55r.ż. nieznacznie 
zwiększają ryzyko,
 rak jajników i macicy,
 czynniki środowiskowe,
 otyłość i dieta bogata w tłuszcze,
 środki antykoncepcyjne doustne,
 estrogeny.
Objawy i rozpoznanie:

Znaczna większość chorych zgłasza się do lekarza zauwa-
żywszy mały guzek piersi.

Szczególny niepokój budzą zmiany: 
 pojedyncze,
 o nie regularnym kształcie,
 niebolesne,
 nieruchome w stosunku do podłoża,
 u starszych kobiet. 
Inne objawy raka piersi: 
 obrzęk piersi,
 powiększenie piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki sut-
kowej,
 zaczerwienienie lub owrzodzenie skóry,
 powiększone węzły chłonne pachowe i podobojczykowe,
 obrzęk ramienia.
Diagnostyka guza piersi:

Około 80% wszystkich zmian guzowatych piersi rozpo-
znawanych jest na świecie po raz pierwszy przez samą chorą 
i to najczęściej w trakcie przypadkowej samokontroli.

Każda diagnostyka guzów piersi musi być poprzedzona: 
- wywiadem,
- oglądaniem,
- badaniem palpacyjnym. 
Obowiązujące metody diagnostyczne obrazowania guza 
piersi to:
- Mammografia,
- USG,
- RM (rezonans magnetyczny),
- BAC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa),
- BG (biopsja grubo igłowa),
- biopsja  mammotomijna. 

Mammografia - jest jednym z najbardziej rozpowszech-
nionych badań diagnostycznych i przesiewowych. Polega na 
badaniu piersi promieniami rentgenowskimi, wykorzystując 
różnice pochła-
niania promie-
niowania przez 
różne tkanki. 
Wykonuje się 
zdjęcia rentge-
nowskie obu 
piersi w co naj-
mniej dwóch 
projekcjach. 

M a m m o -
grafia jest ba-
daniem o wy-

sokim stopniu 
czułości we 
wczesnym wy-
krywaniu raka 
piersi. Obecnie 
jest to najbar-
dziej dostępne 
badanie, któ-
re pozwala na 
ocenę rozległo-
ści zmian, loka-
lizację, wstępne 
różnicowanie 

zmian łagodnych i złośliwych oraz rzadko mikrozwapnień. 
USG (sono mammografia), piersi odgrywa coraz większą 

rolę w diagnostyce guzów piersi.
Dzisiaj USG jest uzupełnieniem badania mammograficz-

nego. USG jest preferowane u kobiet młodych, u których nie 
zawsze istnieje konieczność badania mammograficznego.

Rezonans magnetyczny (MR) - jest badaniem obrazu-
jącym gruczoł piersiowy w sposób dynamiczny i umożliwia 
różnicowanie zmian łagodnych od złośliwych. 

Biopsja - decyzja o przeprowadzeniu biopsji piersi wy-
maga dokładnej i indywidualnej oceny każdej chorej i wy-
stępujących u niej objawów klinicznych, radiologicznych  
i ultrasonograficznych. Istnieje kilka sytuacji klinicznych,  
w których biopsja jest bezwzględnie wskazana:
 obecność wcześniej nie rozpoznanej zmiany wyraźnie od-
różniającej się od reszty piersi,
 obecność w przesiewowym badaniu mammograficznym 
nowej zmiany lub inny wygląd zmiany opisanej wcześniej,
 obecność zmian podejrzanych, wykrytych w badaniu USG 
lub MR.

Najpewniejszą metodą pełnej oceny patologicznej zmiany 
piersi jest otwarta biopsja chirurgiczna.

Do innych możliwości oceny zmiany palpacyjnej należą 
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, bio-
psja mammotomijna.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), polega na na-
kłuciu guzka cienką igłą i pobraniu materiału do strzykaw-
ki. Przy nakłuciu guzków litych pobiera się niewielką licz-
bę komórek do igły, a następnie przeprowadza się badanie 
cytologiczne. Zaletą biopsji cienkoigłowej jest możliwość 
szybkiego otrzymania wyniku i ewentualnego potwierdzenia 
obecności komórek nowotworowych. Biopsja może być wy-
konana ambulatoryjnie bez znieczulenia. 

BAC jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod 
diagnostycznych we współczesnym wykrywaniu raka sutka. 
Metoda jest szybka, bezpieczna i tania. Po raz pierwszy bada-
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nie to wykonał Paget prawie 150 lat temu. 
Podstawą wykonania BAC jest ocena zmian w USG,  

w mammografii oraz stwierdzonych palpacyjnie. Metoda ta 
jest prosta, wynik otrzymuje się po kilkudziesięciu minutach, 
jednakże wymaga ścisłej współpracy ginekologa, chirurga 
oraz patologa, który ocenia materiał i dostarcza wynik.

Biopsja gruboigłowa - jeśli wynik biopsji cienkoigłowej 
nie jest jednoznaczny, należy wykonać biopsję gruboigłową. 
Zabieg jest prosty, ale bolesny, dlatego wymaga znieczulenia 
miejscowego. Celem zabiegu jest pobranie dużej ilości ma-
teriału tkankowego z kilku miejsc 
zmiany potwierdzonej w MMG  
i USG.

Biopsja mammotomijna - jest 
to precyzyjna metoda diagnostyki 
zmian w gruczole piersiowym, po-
legająca na pobraniu wycinków po-
dejrzanej tkanki do bardzo dokład-
nego badania pod mikroskopem 
(badanie histopatologiczne) i dodatkowo wykorzystywana do 
usuwania małych zmian w całości wraz z marginesem.

Jest jedną z najnowocześniejszych metod pobierania 
wycinków z piersi. System składa się z urządzenia wytwa-
rzającego próżnię oraz 3 mm igły zawierającej mechanizm 
rotacyjny.

W odróżnieniu od biopsji cienko- i gruboigłowej w biopsji 
mammotomijnej wystarcza pojedyncze wkłucie, ponieważ 
dzięki rotacji igły wokół własnej osi można pobrać odpo-
wiednią ilość tkanki w postaci wielu wycinków z dowolnego 
miejsca wokół igły biopsyjnej.

Biopsję mammotomijną wykonuje się w połączeniu  
z dwoma uzupełniającymi się systemami obrazowymi - mam-
mografią cyfrową w postaci tzw. stołu stereotaktycznego oraz 
w obrazowaniu USG.

Biopsję mammotomijną wykonuje się głównie w przy-
padku uwidocznienia w mammografii lub USG bardzo ma-
łych, podejrzanych zmian. 

     W profilaktyce chorób nowotworowych, a zwłaszcza 
raka piersi powinna obowiązywać konieczność zbadania  
i ocena stanu piersi przez ginekologów w ich codziennej 
praktyce.

W naszym kraju ginekolodzy są lekarzami pierwszego 
kontaktu dla kobiet w wieku okołomenopauzalnym i są od-
powiedzialni za ich zdrowie i życie oraz jego jakość.

Do tego potrzebne jest odpowiednie zaplecze diagno-
styczne, m.in. powszechność badania mammograficznego, 
USG, badań laboratoryjnych (badania hormonalne, gospo-
darka tłuszczowa, markery nowotworowe), dostępność do 
rezonansu magnetycznego.

Profilaktyka raka piersi w Polsce kładzie nacisk na edu-
kację zdrowotną prowadzoną nie tylko przez ginekologów, 
ale również przez lekarza pierwszego kontaktu, chirurgów, 
onkologów, pielęgniarki i położne, tworzenie poradni chorób 
piersi, prowadzenie badań przesiewowych (skryningowych). 
Celem badań przesiewowych jest wczesne wykrycie raka 
piersi.

Do badań skryningowych kwalifikuje się kobiety powy-
żej 40 roku życia raz na rok lub raz na dwa lata. 

Mammografia stanowi jeden z najistotniejszych elemen-
tów skryningu raka piersi.

Ogromne znaczenie w profi-
laktyce ma fakt jak najszerszego 
rozpowszechniania wśród kobiet 
zwyczaju systematycznego bada-
nia palpacyjnego piersi tzw. samo-
kontroli.

Mimo wprowadzenia do profi-
laktyki klinicznej bardzo dokład-

nych metod diagnostycznych, badanie palpacyjne pozosta-
je wciąż podstawą ich wykrywania, a samokontrola nadal 
ma duże znaczenie. Samokontrola piersi stanowi najlepszą 
profilaktykę raka piersi. Powinna być przeprowadzana raz  
w miesiącu i zawsze w tej samej fazie cyklu menstruacyjne-
go. Wskazana jest edukacja medialna (prasa, radio, telewizja, 
instruktażowe filmy), która powinna wdrażać nawyk badania 
piersi.

Wzrost świadomości kobiet (samokontrola), coraz szer-
sze stosowanie skryningu i lepsza wykrywalność mammo-
graficzna spowodowały zmniejszenie umieralności z powodu 
raka piersi

*Henryka Czajka, zam. Kędzierzyn – Koźle, absolwentka Ślą-
skiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Pielęgniarstwa. 
Mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany. Od 1985r. nauczy-
ciel w Liceum Medycznym w Kędzierzynie - Koźlu, po reorganizacji 
Medyczne Studium Zawodowe (prowadzenie zajęć praktycznych, 
teoretycznych)

Od roku 2008 emerytka, czynna zawodowo - nauczyciel w To-
warzystwie Edukacji Bankowej, pielęgniarka koordynująca w pię-
lęgniarskiej opiece domowej długoterminowej.

Bibliografia: 
1. Roman Czekanowski „Choroby gruczołu sutkowego’’ Borgs 
wyd.med 2006r.
2. Taria. King, Patrick I. Borgen „Atlas chirurgii piersi’’ Medipage 
W- wa 2006r.
3. Marian Pardeli „Współczesne rozpoznawanie i leczenie guzów 
sutka u kobiet ‘’ ŚAM Katowice 1997r.
4. Jan Fibak „Chirurgia – repetytorium’’ PZWL W- wa 2004r. 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek  
Onkologicznych (PSPO)

jest organizacją, która od 1996 roku zrzesza pielęgniarki opie-
kujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące  
w ośrodkach onkologicznych na terenie całego kraju.
Miło nam poinformować środowisko zawodowe pielęgniarek 
i położnych, że  na wniosek i z inicjatywy pielęgniarek Opol-
skiego Centrum Onkologii w Opolu, Zarząd Główny Polskie-
go Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych 12 września 
2007 roku powołał Oddział Terenowy PSPO w Opolu. 
Prezesem  Oddziału  Terenowego PSPO w Opolu jest mgr 
Justyna Skiba- Bubin, pielęgniarka oddziałowa Oddziału On-
kologii Klinicznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
Działania PSPO określa Statut Stowarzyszenia, a najważniej-

sze z nich to:
1. wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i do-
skonalenia podyplomowego, stała profesjonalna edukacja,
2. integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniar-
stwa onkologicznego,
3. podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń 
pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób 
nowotworowych,
4. udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki on-
kologicznej w Polsce.
Obecnie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicz-
nych w 12 Oddziałach Terenowych skupia około 800 człon-
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Kadra pielęgniarska w Wojewódzkim  
Centrum Medycznym w Opolu 

Maria Grzeczna, Anna Fedorów, Anna Makowiecka 
Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowot-

nej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu zarządza 
dyrektor Marek Piskozub wraz z zastępcami: ds lecznictwa 
Andrzejem Kucharskim, ds. ekonomicznych Barbarą Kor-
czyk i ds. eksploatacyjno – technicznych Zbigniewem Sko-
wrońskim. Kadra pielęgniarska i położnicza w strukturze 
organizacyjnej pionu pielęgniarskiego podlega Pielęgniar-
ce Oddziałowej i Naczelnej Pielęgniarce. W Wojewódzkim 
Centrum Medycznym w 16 oddziałach, 6 pracowniach, Blo-
ku operacyjnym, Stacji Dializ, Zakładzie Diagnostyki Obra-
zowej, Centralnej Sterylizatorni i przychodniach pracuje 565 
pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy. Każda z tych osób 
posiada odpowiednie kwalifikacje adekwatne do zajmowa-
nego stanowiska i miejsca pracy. Pielęgniarki, położne i pie-

lęgniarze mają ukończone wyższe studia magisterskie z dzie-
dziny pielęgniarstwa, położnictwa, pedagogiki oraz innych 
dziedzin pokrewnych, jak również ukończone specjalizacje 
i kursy kwalifikacyjne. Wiele koleżanek i kolegów jest także 
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach 
kształcenia podyplomowego, licencjatów, studiów zaocz-
nych i podyplomowych. WCM stanowi bazę szkoleniową dla 
pielęgniarek i położnych naszego województwa oraz woje-
wództw ościennych, w której dużą rolę odgrywa profesjonal-
na kadra pielęgniarsko – położnicza. Pielęgniarki i położne 
należą do stowarzyszeń zawodowych działających w WCM 
lub na terenie województwa i kraju. Pokrótce przedstawimy 
nasza kadrę pielęgniarsko – położniczą: 

ków z terenu całego kraju. Aktualnie Oddział Terenowy PSPO w Opolu zrzesza 36 członków. Zapraszamy do współpracy 
wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy sprawują opiekę nad pacjentami z chorobami nowotworowymi.
Można się z nami kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów:

77/  44-16-092 – pielęgniarki Oddziału Onkologii Klinicznej, 
77/  44-16-094 – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Onkologii Klinicznej
77/  44-16-101 – pielęgniarka naczelna Opolskiego Centrum Onkologii                                                                                          
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W ramach hospitalizacji WCM przyjmuje w roku kalen-
darzowym ponad 26 700 pacjentów. W Oddziale Ratunko-
wym ambulatoryjnie przyjęto 155 000 pacjentów, udzielono 
34 100 pacjentom porad medycznych a 9230 leczono w try-
bie dziennym. W Stacji Dializ ilość wykonanych hemodializ 
wynosi 15 340. Blok operacyjny pracuje w systemie ostro dy-
żurowym przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku wyko-
nując 9 800 operacji. Średni czas pobytu pacjenta w ramach 
hospitalizacji wynosi 5, 28 dni. Cała infrastruktura i sprzęt są 
nowoczesne. Szpital jest w pełni skomputeryzowany; obec-
nie na etapie zmiany medycznego systemu komputerowego 
z wdrażaniem dokumentacji min. pielęgniarskiej, modułu ap-
tecznego i innych. W każdym punkcie pielęgniarskim dostęp-

ny jest internet. Metody leczenia a zarazem pielęgnacji pa-
cjenta są na bardzo wysokim poziomie. Jako pierwsi w kraju 
wykonujemy szereg unikalnych zabiegów specjalistycznych. 
Od 2006 roku posiadany Zintegrowany System Zarządzania 
wg norm ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 
(system zarządzania środowiskiem) PN-N 18001 (system za-
rządzania  bhp), a od 2009 roku akredytację. Do wysokospe-
cjalistycznych świadczeń medycznych wykonywanych w 
WCM niezbędna jest kadra dobrze przygotowana do wyko-
nywania zawodu, o wysokich umiejętnościach, wyjątkowych 
predyspozycjach, ciągle doskonaląca się zawodowo. Tak pro-
fesjonalną kadrę stanowią pielęgniarki, położne i pielęgnia-
rze WCM. 
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