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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! 
Koleżanki i Koledzy!

Za nami pierwszy kwartał nowego roku, a przed nami jedna z najpiękniejszych pór w roku - wiosna, która zawsze nastraja 
pozytywnie. 

W bieżącym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” zamieszczamy m.in.: informację z XXI Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych, w części II kontynuujemy cykl porad przedstawianych przez mecenas Aleksandrę Krzemińską do-
tyczących nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, Helena Barchańska zapoznaje nas z ważnymi informacjami do-
tyczącymi Czerniaka, czyli złośliwego nowotworu skóry, Joanna Siekierka pisze o problemie choroby Alzheimera, natomiast 
Agnieszka Wróbel dzieli się z nami tematyką dotyczącą roli i zadań pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu.

Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne oraz pielęgniarzy do korzystania z oferty kursów organizowanych przez na-
szą Izbę. Osoby zainteresowane prosimy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych. Zapraszamy również wszystkie chętne 
osoby do współpracy w ramach powołanych komisji problemowych działających przy naszej Izbie.

W dniach 27-29 marca 2012 r. miałam okazję uczestniczyć w posiedzeniu NRPiP w Ośrodku w Jachrance k. Warszawy.  
W trakcie posiedzenia podjęto uchwały dotyczące min.: 
- ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę i położną, 
które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
- wzorów zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej potwierdzającego posiadanie for-
malnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia 
o przebiegu pracy zawodowej,  
- procedury postępowania w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń,
- ramowych wzorów wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie grupowej praktyki i indywidualnej praktyki dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,
- trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej 
oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych na ręce wszystkich Położnych, Pielęgniarek i Pielęgniarzy składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, spełnienia marzeń, wiary i nadziei na lepsze jutro. 

Wszystkim Położnym, Pielęgniarkom, Pielęgniarzom składamy serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia 
pracę, wrażliwość i serce w codziennej pracy oraz szacunek okazywany pacjentom.

Sabina Wiatkowska

Fot. ze Zjazdu: Marek Czempora
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Zjazd Pielęgniarek i Położnych
W piątek 30 marca 2012 na terenie Wojewódzkiego Cen-

trum Medycznego w Opolu odbył się XXI Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych.

Porządek obrad uwzględniał przedstawienie przez biegłe-
go rewidenta wyników z badania bilansu za rok 2011, wystą-
pienie Pani Sabiny Wiatkowskiej omawiającej sprawozdanie 
z działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI 
Kadencji. 

W sprawozdaniu ujęte zostały główne działania Rady od 
początku kadencji, a więc wyboru składu Prezydium, organi-
zacji szkoleń z zakresu nowych regulacji prawnych uwzględ-
niających nowe obowiązki informacyjne, zasady rejestracji, 
zgłaszania zmian danych objętych wpisem do rejestru prak-
tyk indywidualnych i grupowych, zasad uiszczania składek, 
przeprowadzania konkursów na kierownicze stanowiska pie-
lęgniarskie.

Był to także okres kontynuacji wcześniej rozpoczętych 
działań, mających na celu poszerzanie oferty szkoleniowej 
OIPiP w Opolu poprzez uzyskanie zatwierdzenia następują-
cych programów kursów:
a) specjalistycznych:
    -  resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek 
       i położnych,
    -  interpretacji i zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych,
    -  leczenia ran dla położnych,
    -  szczepień ochronnych noworodków dla położnych,
b) kwalifikacyjnych:
    -  pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek,
    -  pielęgniarstwa anestezjologicznego dla pielęgniarek.

Do zatwierdzenia zostały przesłane kolejne programy kursów 
uwzględniające:
a) specjalizacje w dziedzinie:
     -  pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarek,
     -  pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek,
b)  kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
     -  pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek,
c)  kursy specjalistyczne w zakresie:

     -  leczenia ran dla pielęgniarek,
     -  szczepień ochronnych – kurs dla pielęgniarek,
d)  kurs dokształcający w zakresie:
     -  badania tętna płodu – zapisu KTG dla położnych.

Zmiana przepisów, 
która zbiegła się z nową 
kadencją Rady, skutko-
wała także realizacją do-
datkowych obowiązków 
wynikających z  aktuali-
zacji danych w Central-
nym Rejestrze Pielęgnia-
rek i Położnych.

Kolejnym, jakże istot-
nym działaniem było  
i jest poszukiwanie no-
wej siedziby dla Izby. 

W przyjętych założeniach nowa siedziba ma spełniać 
oczekiwania dotyczące korzystnej lokalizacji oraz ceny ade-
kwatnej do posiadanych środków.

Podczas Zjazdu przyjęto 
także i zatwierdzono spra-
wozdania:

Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Po-
łożnych – przedstawione 
przez Panią Marię Grzecz-
ną, Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych 
– przedstawione przez Pa-
nią Urszulę Kraszkiewicz, 
Okręgową Komisję Rewi-

zyjną – przedstawione przez Panią Beatę Wojciechowską.
Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe za 2011 rok 

oraz zatwierdzili plan budżetowy na 2012 rok.

Po gorącej dyskusji wywołanej problemami nurtującymi 
całe środowisko, głównie dotyczącej rosnących wymagań 
kwalifikacyjnych na stanowisku pracy pielęgniarki i położ-
nej, refundacji kosztów kształcenia podyplomowego i budże-
tu przystąpiono do podjęcia uchwał i wniosków z zakresu:

Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej, Regulaminu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Po-
łożnych, Regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Zjazd poprowadziła Przewodnicząca Zjazdu Pani Elżbieta 
Duda – wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych.

Elżbieta Duda

od lewej: St. Szewczak, M. Czempora

od lewej: S. Wiatkowska, M. Piskozub, M. Grzeczna

Od lewej: W. Grabska i S. Wiatkowska
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Nowa ustawa o zawodach pielęgniarki  
i położnej (cz. II)

Formy zawodu
Nowa ustawa określa kata-

log form wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej. 

W szczególności wprowa-
dzono zapis mówiący, iż pielęg-
niarka, położna może wykony-
wać zawód także na podstawie 
umowy cywilnoprawnej np. 
umowy zlecenia (umowy  
o świadczenie usług, których 
nie dotyczą przepisy mające 
zastosowanie do umów o pra-
cę, np. przepisy o urlopach 

wypoczynkowych, o czasie pracy zawarte w ustawie z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, pielęgniarka i położna 
mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej.

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formach,  
o których mowa w pkt. 1-3, są obowiązane, w terminie 14 
dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia 
umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pie-
lęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wy-
konywania zawodu, wskazując:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa 
wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykony-
wania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na 
czas określony - datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.

Okręgową radę pielęgniarek i położnych powiadomić na-
leży także o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w termi-
nie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

Ustawa daje także odpowiedź na pytanie, co z osobami, 
które w dniu wejścia w życie ustawy – 1 stycznia 2012 r. 
mają zawarte już od dawna umowy (o pracę, w ramach sto-
sunku służbowego, czy umowy cywilnoprawne) –nakładając 
obowiązek na te osoby przekazania tych danych, do końca 
marca 2012 r. 

Zasada niedyskryminacji
Z uwagi na wprowadzenie różnych form zatrudnienia pie-

lęgniarek i położnych, ustawodawca dodał przepis ochronny 
przewidujący, iż pracodawca nie może podejmować działań 
dyskryminujących ze względu na formę wykonywania za-
wodu przez pielęgniarkę lub położną.

Wprost wskazano także, że odmowa zmiany formy wyko-
nywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą 
zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę 
(np. na umowę cywilnoprawną - w ramach indywidualnej 
praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmio-
tu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem) nie 

może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie 
przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie 
bez wypowiedzenia. Zauważyć należy, iż przepis ten jest de 
facto zbędny, albowiem w żaden sposób taka motywacja wy-
powiedzenia umowy o pracę nie mogłaby być uznana za uza-
sadnioną i konkretną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. 
W razie sporu sąd pracy uznałby wypowiedzenie za nieuza-
sadnione. Tym bardziej odmowa zmiany formy wykonywa-
nia zawodu nie może być uznana za przyczynę rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zatrudnianie osób do wykonywania czynności po-
mocniczych

Zgodnie z omawianym aktem prawnym, pielęgniarka lub 
położna wykonująca indywidualną praktykę lub indywidual-
ną specjalistyczną praktykę może zatrudniać osoby niebędą-
ce pielęgniarkami lub położnymi do wykonywania czynności 
pomocniczych (współpracy). Powyższe stanowi odwzorowa-
nie konstrukcji przewidzianej w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, która także wyłącza możliwość zatrudnia-
nia przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę, osób 
niebędących lekarzami do wykonywania czynności pomoc-
niczych (współpracy).

Omawiana ustawa nie wyjaśnia pojęcia „czynności po-
mocniczych”. Przyjąć jednakże należy, iż chodzi tu o takie 
czynności pomocnicze, jak prowadzenie kasy i księgowości, 
prace porządkowe, przyjmowanie zleceń na usługi, obsługa 
biurowa, kierowcy itp.
Wizytacje

Nowa ustawa powtórzyła wprowadzone do dotychczaso-
wej ustawy, zapisy dotyczące możliwości wizytacji praktyk 
zawodowych przez pielęgniarki lub położne upoważnione 
przez okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 22). Po-
wtórzono także sankcje:
1. w przypadku stwierdzenia postępowania sprzecznego 
z zasadami etyki zawodowej lub zawinionego naruszenia 
przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki  
i położnej, powiadamia się okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej,
2. w przypadku stwierdzenia w trakcie wizytacji, że pielęg-
niarka lub położna wykonująca zawód w ramach praktyki 
zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą rażąco narusza warunki wykonywa-
nia działalności objętej wpisem, okręgowa rada pielęgniarek  
i położnych wykreśla tę praktykę z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (przepis ten przewidu-
je obligatoryjne wykreślenie).

Przerwa w wykonywaniu zawodu (art. 26 ustawy)
Pielęgniarki lub położne, które nie wykonują zawodu 

łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich  
6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowią-
zek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgnia-
rek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy 
przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do 
wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położ-
nej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem 
zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje 
kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

Do kompetencji okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
będzie należało wskazanie:
- miejsca oraz określenie czasu trwania i programu przeszko-

A. Krzemińska
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lenia dla pielęgniarki lub położnej chcącej powrócić do za-
wodu (na podstawie ramowego programu określonego przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych).

 Jednocześnie została stworzona druga możliwość, zgod-
nie z którą przeszkolenie może odbyć się również na pod-
stawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo 
dopiero ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną po pię-
cioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu. 

Przyjęta konstrukcja ma umożliwić elastyczny sposób 
odbywania przeszkolenia. Tym samym z możliwości prze-
szkolenia będzie mogła skorzystać pielęgniarka lub położna 
(1) nosząca się dopiero z zamiarem powrotu do zawodu, jak  
i ta, która (2) już pracuje, albo ma już konkretną propozycję 
pracy .

Jednak w każdym przypadku to okręgowa rada będzie 
ustalała program przeszkolenia. Oczywiście sytuacja okre-
ślona wyżej, będzie mogła mieć miejsce wyłącznie u pracodaw-
cy, który będzie mógł zrealizować program przeszkolenia.

Należy dodać, że kwestie związane z finansowaniem prze-
szkolenia będą stanowiły przedmiot porozumienia miedzy 
stronami, tj. okręgową radą pielęgniarek i położnych, pielęg-
niarką lub położną kierowaną na przeszkolenie a podmiotem, 
w którym przeszkolenie będzie miało miejsce. W sytuacji, 
w której pielęgniarka lub położna nawiąże stosunek pracy, 
sprawy związane z finansowaniem przeszkolenia (tj. warunki 
płacowe) będą regulowane w umowie o pracę.

Prawo wykonywania zawodu
W zasadniczym kształcie rozdział ustawy zatytułowany: 

„Prawo wykonywania zawodu” stanowi odwzorowanie obo-
wiązujących dotychczasowo przepisów. 

Wśród kilku zmian zwrócić uwagę jedynie należy na do-
danie wśród wymogów, jakie musi spełniać pielęgniarka/po-
łożna, aby przysługiwało jej prawo wykonywania zawodu, 
jest wykazywanie nienagannej postawy etycznej.

Dodano również przepis wskazujący, iż do uchwał w spra-
wach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych 
(art. 40 ust. 1 ustawy).

Od ostatecznych uchwał podjętych w przedmiocie stwier-
dzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu skargę do 
sądu administracyjnego może wnieść także minister właści-
wy do spraw zdrowia.

Uzupełniono także przesłanki wygaśnięcia prawa 
wykonywania zawodu 
(z przewidzianych dotychczas czterech przyczyn rozszerzo-
no katalog do siedmiu):

Mianowicie, w myśl art. 42 ust. 1 ustawy prawo wykony-
wania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawo-
du wygasa w przypadku:
1)  śmierci;
2)  zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawo-
mocnego orzeczenia przez sąd   pielęgniarek i położnych lub 
orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zaka-
zie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia 
na osiedlenie się;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.

Rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadcze-
nia (art. 43 i n. ustawy)

W ustawie dodano cały rozdział dotyczący rejestru pielęg-
niarek i położnych oraz zaświadczeń, znajdujący się do tej 
pory w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych. Po-
dobnie jak dotychczas, Centralny Rejestr Pielęgniarek i Po-
łożnych prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  
a rejestr pielęgniarek i rejestr położnych prowadzi okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych.

Rejestry te prowadzone są w formie elektronicznej,  
w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, zniszczenie.

Także w formie elektronicznej  okręgowa rada pielęgnia-
rek i położnych jest obowiązana do przekazywania Naczel-
nej Radzie Pielęgniarek i Położnych danych z prowadzo-
nego przez siebie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, 
nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do 
odpowiedniego rejestru.

Nowością jest wyposażenie okręgowych rad w uprawnie-
nie zwiększające możliwość aktualizacji danych w rejestrze. 
Mianowicie, w przypadku wątpliwości co do aktualności da-
nych zawartych w rejestrze pielęgniarek i położnych, okręgo-
wa rada pielęgniarek i położnych może zwrócić się do pod-
miotów prowadzących zbiory meldunkowe, zbiory PESEL 
oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych 
o przekazanie danych niezbędnych do aktualizacji rejestrów 
(art. 50 ustawy).

Szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych. Studia po-
mostowe

Rozdział ustawy zatytułowany: „Szkoły pielęgniarskie  
i szkoły położnych” nadal stanowi podstawę dla uznania roz-
dzielności zawodów pielęgniarki i położnej, powtórzono bo-
wiem  zapisy, mówiące o tym, że pielęgniarka uzyskuje kwa-
lifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej, 
zaś położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 
szkoły położnych.

Zgodnie z założeniami omawianego aktu normatywnego 
studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo będą się 
odbywały na poziomie studiów pierwszego stopnia (studia 
licencjackie) i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Unormowano także w przepisach materialnych ustawy, 
tzw. studia pomostowe, z  przeznaczeniem dla: pielęgniarek, 
które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły: 
- liceum medyczne lub 
- szkołę policealną albo 
- szkołę pomaturalną 
kształcącą w zawodzie pielęgniarki,
oraz dla położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości 
i ukończyły:
- szkołę policealną albo 
- szkołę pomaturalną
kształcącą w zawodzie położnej.

Obecnie studia pomostowe regulowane są w ustawie  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
92, poz. 885), a jej stosowanie ograniczone jest do 2010 r. 
Zatem wobec nowego brzmienia przepisów ustawy  tzw. stu-
dia pomostowe zostaną utrwalone, dzięki czemu będą mogły 
być prowadzone do naturalnego, samoistnego wygaśnięcia 
zainteresowania nimi (bez okresu granicznego), będą prowa-
dzone w systemie stacjonarnymi i niestacjonarnym.

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych za-
trudnionych na umowę o pracę

Istotną nowością jest wprowadzenie w ustawie zasad 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za-
trudnionych na umowę o pracę, odmiennych od zasad prze-
widzianych w Kodeksie pracy.
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Zgodnie z przepisami ustawy wyróżnia się dwa systemy 
odbywania kształcenia podyplomowego, w zależności, czy 
odbywa się ono na podstawie skierowania pracodawcy do or-
ganizatora kształcenia podyplomowego czy bez skierowania. 

NA PODSTAWIE SKIEROWANIA PRACODAWCY  
(art. 62 ustawy)

Pielęgniarce lub położnej, które podejmują kształcenie po-
dyplomowe na podstawie skierowania wydanego przez pra-
codawcę, na wniosek pracownika przysługują:
-  zwolnienie z części dnia pracy oraz
-  urlop szkoleniowy w wymiarze:
 do 28 dni roboczych na udział w obowiązkowych zaję-
ciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomo-
wego i jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu 
trwania kształcenia podyplomowego.
 do 6 dni roboczych dla osób przystępujących do egzaminu 
państwowego i jest ustalany przez pracodawcę w zależności 
od czasu trwania kształcenia podyplomowego i egzaminów 
(art. 65 ustawy).

Świadczenia te przysługują, czyli ustanowiono bezwzględ-
ny nakaz udzielania takich świadczeń.

Pracodawca, u którego pielęgniarka lub położna, na pod-
stawie skierowania odbywa kształcenie podyplomowe, za-
wiera z pielęgniarką lub położną umowę określającą wza-
jemne prawa i obowiązki stron (art. 64 ust. 1 ustawy).

Pracodawca także może przyznać pielęgniarce lub po-
łożnej dodatkowe świadczenia, w szczególności:
1) zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia 
na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na 
obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości 
niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;
2) pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora 
kształcenia;
3) udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Te dodatkowe świadczenia mogą – na żądanie pracodawcy 
- podlegać zwrotowi w przypadku gdy:
- w trakcie kształcenia podyplomowego lub 
- po jego ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie 
dłuższym niż 3 lata:

1) pielęgniarka/położna rozwiążą stosunek pracy za wy-
powiedzeniem (chyba że spowodowane będzie to okolicz-
nościami wymuszającymi taką decyzję:
- szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie, 
stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pra-
cy, w przypadku gdy pracodawca nie przeniósł pielęgniarki 
lub położnej do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan 
zdrowia i kwalifikacje zawodowe, w terminie wskazanym  
w orzeczeniu lekarskim;
- brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na 
inwalidztwo lub utratę zdolności  do wykonywania dotych-
czasowej pracy;
- przeprowadzeniem się do innej miejscowości w związku ze 
zmianą miejsca zatrudnienia   małżonka;
- przeprowadzeniem się do innej miejscowości ze wzglę-
du na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą  
w tej miejscowości.

2) pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedze-
nia z winy pielęgniarki lub położnej

Pielęgniarki/położne są obowiązane do zwrotu kosztów po-
niesionych przez pracodawcę
 w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu 
nauki lub czasu pracy w trakcie nauki, chyba że pracodawca 
odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości.

3) jeżeli bez uzasadnionych przyczyn przerwą kształcenie 
podyplomowe lub go nie   podejmą (art. 64 ust. 3 ustawy)

W przypadku powtarzania kształcenia podyplomowego  
z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca 
może odmówić udzielania wszelkich ww. świadczeń przez 
okres powtarzania.
BEZ SKIEROWANIA PRACODAWCY
Pracodawca może udzielić:
- bezpłatnego urlopu 
- zwolnienia z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 
wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozu-
mienia między pracodawcą a pracownikiem.

 
Okres bezpłatnego urlopu wlicza się do okresu zatrudnie-

nia u danego pracodawcy w zakresie wszelkich uprawnień 
wynikających z Kodeksu pracy.

Kształcenie podyplomowe 
Nowa ustawa w art. 75 powtarza znane już  rodzaje kształ-

cenia podyplomowego:
1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja),
2) kurs kwalifikacyjny,
3) kurs specjalistyczny,
4) kurs dokształcający.

Ustawa wprost wskazuje na warunki, jakie muszą spełniać 
pielęgniarki, położne chcące przystąpić do danego rodzaju 
kształcenia podyplomowego, oczywiście poza wymogiem  
posiadania prawa wykonywania zawodu oraz dopuszczenia 
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, ustana-
wia się wymagania:
w przypadku specjalizacji wymóg stażu w zawodzie:
- co najmniej przez 2 lata, w okresie ostatnich 5 lat; (w za-
kresie odesłania do ostatnich 5 lat zapis ten jest nowy) - art. 
67 ust. 4 ustawy,
w przypadku kursu kwalifikacyjnego wymóg pracy:
- co najmniej przez 6 miesięcy (wcześniej 1 rok) art. 71 ust. 
2 ustawy.

Przepisy nowej ustawy bardzo szczegółowo regulują spra-
wy związane z działalnością organizatorów kształcenia po-
dyplomowego. Wśród nich ważnym elementem są przepisy  
dotyczące programów kształcenia. Zgodnie z tymi przepisa-
mi kształcenie podyplomowe, 

z wyjątkiem kursów dokształcających, jest prowadzone na 
podstawie programów kształcenia sporządzanych przez rady 
programowe działające w ramach Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Centrum). 

Zatem w odróżnieniu od wcześniejszych przepisów, Cen-
trum nie opracowuje jedynie ramowych programów, które to 
były podstawą do tworzenia programów przez samych orga-
nizatorów kształcenia podyplomowego. Od 1 stycznia 2012r. 
– takie programy ustala Centrum (poza programami kursów 
dokształcających – które ustala sam organizator kształcenia) 
- art. 78 ust. 1 ustawy.

Przepisy karne
Jako wykroczenie zachowano działanie w postaci udzie-

lania świadczeń zdrowotnych zarezerwowanych dla pielęg-
niarek i położnych przez osoby nie posiadające wymaganego 
prawa wykonywania zawodu (art. 84 ustawy).

Natomiast dodano dwa zupełnie nowe przestępstwa 
– do których stosuje się Kodeks karny.

Pierwsze ma zakres jak omówione wyżej wykroczenie 
– czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych zarezerwowanych 
dla pielęgniarek i położnych przez osoby nie posiadające wy-
maganego prawa wykonywania zawodu – przy czym jest 
ono kwalifikowane:
-  dodatkową cechą – celem, jakim jest osiągnięcie korzyści 
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materialnej lub okolicznością dotycząca działania przez daną 
osobę – wprowadzenia innej osoby w błąd, co do posiadania 
takiego prawa, dotyczy to sytuacji, w której sprawca włas-
nymi podstępnymi zabiegami doprowadza pokrzywdzonego 
do mylnego wyobrażenia o tym, że posiada PWZ (art. 85  
ustawy).

Drugie przewidziane przestępstwo to zatrudnianie do 
udzielania świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dla pielęg-
niarek i położnych osoby nieposiadającej prawa wykonywa-
nia zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń.

Przepis przejściowy 
Na koniec omówić należy przepis przejściowy, zgodnie  

z którym  osoby, które przed dniem 1 stycznia 2012 r. ukoń-
czyły:

a) liceum medyczne lub
b) szkołę policealną albo 
c) szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki 
albo
a) ukończyły szkołę policealną albo 
b) szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, 
które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
przed 1 stycznia 2012 r., mogą uzyskać stwierdzenie prawa 
wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. zło-
żą stosowny wniosek. Po upływie tego terminu prawo wyko-
nywania zawodu wygasa.

                                                                                    
Mec. Aleksandra Krzemińska 

Radca Prawny

ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 60 01
fax. 077/441 60 03 

sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

1. Oddział Onkologii Klinicznej z Od-
cinkiem Dziennym –  pielęgniarka mgr 
Justyna Skiba – Bubin                                                             
Pani Justyna Skiba- Bubin jest magistrem 
pielęgniarstwa, ukończyła również stu-
dia podyplomowe z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi, jest Przewodniczącą 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Onkologicznych Oddziału Terenowego 
w Opolu.

2. Oddział Radioterapii – pielęgniarka 
Helena Barchańska  
Pani Helena Barchańska studiuje pie-
lęgniarstwo na etapie licencjatu, planuje 
swój dalszy rozwój zawodowy, ukończy-
ła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzą-
dzania, kurs kwalifikacyjny z pielęgniar-
stwa operacyjnego, onkologicznego oraz 
specjalistyczny z zakresu endoskopii  
i ekg

3. Oddział Radioterapii i Onkologii 
Ginekologicznej – położna Wanda  
Kiewicz 
Pani Wanda Kiewicz jest specjalistką  
z zakresu pielęgniarstwa ginekologicz-
no –położniczego, ukończyła kurs kwa-
lifikacyjny z zarządzania dla pielęgnia-
rek i położnych
 
4. Oddział Chirurgii Onkologicznej  
z Blokiem Operacyjnym – pielęgniarka 
mgr Mariola Trzaska
Pani Mariola Trzaska jest magistrem 
z zakresu zarządzania i marketingu, 
ukończyła kurs kwalifikacyjny z pielęg-
niarstwa onkologicznego oraz specjali-
styczny przygotowanie i podawanie le-
ków przeciwnowotworowych 
u pacjentów dorosłych.

W dniu 14 marca 2012 r. w Opolskim Centrum Onkologii odbyło się postępowanie konkursowe na stanowiska pielęgniarek 
i położnych oddziałowych, w wyniku którego wyłoniono pielęgniarską kadrę kierowniczą oddziałów:

Wyłonione w postępowaniu konkursowym położna i pielęgniarki oddziałowe stanowią wraz z pielęgniarkami koordynują-
cymi Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej i Bloku Operacyjnego trzon pielęgniarskiej kadry zarządzającej Opolskiego 
Centrum Onkologii.

Wszystkim laureatkom postępowania konkursowego życzę satysfakcjonującej kadencji, ciekawych i zrealizowanych po-
mysłów na kierowanie zespołem i pracę dla dobra pacjentów.

                                                                                                Elzbieta Duda
Pielęgniarka Naczelna

Opolskiego Centrum Onkologii
w Opolu
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Chrześcijańska koncepcja śmierci
W ostatnim czasie, w róż-

nych publikacjach psycho-
logicznych napotykałem ar-
tykuły poświęcone tematyce 
lęku przed śmiercią. Auto-
rzy podejmowali próbę wy-
jaśnienia lęku, jaki towarzy-
szy temu wydarzeniu. Wg 
niektórych psychologów lęk 
przed śmiercią bardzo często 
otwiera człowieka na Trans-
cendencję, która ma być 
uspokojeniem. Natomiast 

otwarcie się na Transcendencję zostało wpisane w naturę 
człowieka, co przypomniał nam błogosławiony Jan Paweł II 
w swojej Encyklice Fides et ratio: „Wiara i rozum (Fides et 
ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się 
ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim ser-
cu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem 
jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i mi-
łując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

Praca w szpitalu ma swoją specyfikę, która sprawia, że 
poruszamy się na płaszczyźnie życia i śmierci. Jeśli nie do-
chodzi do rutyny, to zdajemy sobie sprawę jak kruche jest 
nasze ludzkie życie, co potwierdza Psalm 90: „życie człowie-
ka jest jak trawa, która rośnie: rankiem zielona i kwitnąca, 
wieczorem więdnie i usycha”. Natomiast Psalm 103 wyraża 
kruchość życia bardziej dobitnie: „Dni człowieka są jak tra-
wa; kwitnie jak kwiat na polu. Ledwie muśnie go wiatr, a już 
go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje”.

Atmosfera szpitala ze swej natury wprowadza nas w zadu-
mę i refleksję nad tajemnicą przemijalności życia i doświad-
czenia śmierci. Gdy początek życia napełnia radością najbliż-
szych, to jego koniec napełnia żałobą, strachem, płaczem, 
smutkiem. Nawet Pan Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza 
mimo iż wiedział, że go zaraz wskrzesi.

Zauważamy paradoks śmierci wg nauki chrześcijańskiej. 
Śmierć człowieka staje się automatycznie narodzeniem do 
życia wiecznego. Śmierć, która napełnia bólem, płaczem, 
rodzi nowe życie - życie wieczne. Jest to jak z kobietą ocze-
kującą narodzin swojego dziecka.  Będąc w stanie błogosła-
wionym dba o rozwój nowego życia, czyli swojego dziecka. 

W momencie narodzin przeżywa strach, ból a nawet płacz. 
Lecz gdy urodzi się dziecko, zapomina o tym bólu. Tak samo 
jest z naszym życiem tu na ziemi. Jest ono ciągłym rozwo-
jem i zmierzaniem ku narodzinom dla życia wiecznego, czyli 
dla nieba. Człowiek często boi się własnej śmierci. Ale mimo 
wszystko, u każdego z nas zbliża się ta jedyna godzina, go-
dzina śmierci na ziemi, a przejścia do życia wiecznego. 

Zatem, czym jest śmierć? Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego (KKK) nr 1007 mówi nam, że „Śmierć jest kresem 
życia ziemskiego. Czas jest miarą naszego życia; w jego bie-
gu zmieniamy się i starzejemy. Jak w przypadku wszystkich 
istot żyjących na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec 
życia. Ten aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla na-
szego życia; pamięć o naszej śmiertelności służy także jako 
przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zreali-
zować nasze życie”. Natomiast KKK nr 1013 dopowiada, że 
„Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu 
łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by rea-
lizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by 
decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakoń-
czy się „jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota”, nie 
wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. „Postanowione 
ludziom raz umrzeć” (List do Hebrajczyków 9, 27). Po śmier-
ci nie ma „reinkarnacji”.

Na ratuszowym zegarze w Lipsku jest umieszczony taki 
oto napis: „Śmierć, to wskazówka, że trzeba iść dalej”. Tym 
dalej, wg chrześcijaństwa, jest powrót do domu Ojca, co po-
twierdzamy podczas uroczystości pogrzebowej śpiewając: 
„Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a Ty z miłością 
przyjmij mnie z powrotem”. Zatem jak mówi nam Liturgia 
Kościoła: „życie nasze zmienia się ale się nie kończy, i gdy 
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdziemy przy-
gotowane w niebie wieczne mieszkanie”.

Tak wiec chrześcijaństwo daje nam nadzieję, że kiedyś 
spotkamy się ze zmarłymi w domu naszego Ojca Niebieskie-
go. O tym zapewnia nas św. Paweł w 2 Kor 4,14 : „Jeste-
śmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem 
przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem  
z wami”. To znaczy z tymi, którzy nas poprzedzili do Ojczy-
zny Wiecznej.

Diecezjalny Kapelan Służby Zdrowia, ks. Piotr Bałos.

Nasz system wartości a prawa pacjenta
mgr Izabela Marklewicz-Strysz – pielęgniarka naczelna szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Opolu 

Każdej istocie ludzkiej 
przysługuje niezbywalna 
godność, która jest konse-
kwencją samego człowie-
czeństwa. Społeczeństwo 
nie może nigdy człowiekowi 
godności odebrać czy zawie-
sić, ono bowiem tej godności 
nie nadało.

Z chrześcijańskiego punktu 
widzenia naturalna godność 
istoty ludzkiej znajduje swo-
je odbicie w chrześcijańskim 

objawieniu, które mówi o stworzeniu człowieka „na obraz 
Boży”. Natomiast w ustawodawstwie polskim poszanowanie 
godności gwarantuje główne źródło praw, jakim jest Konsty-

tucja Rzeczypospolitej Polskiej, z której to wyrastają prawa 
pacjenta. W art. 30 Konstytucji czytamy: „Przyrodzona nie-
zbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszano-
wanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Jednakże są okoliczności utrudniające realizację konsty-
tucyjnych zapisów. W młodej polskiej demokracji jest wiele 
nieprawidłowości, a zagrożeń dla przestrzegania praw pa-
cjenta przysparzają problemy w organizacji systemu ochrony 
zdrowia. Wynikają one zarówno ze zmian, jakim uległ do-
tychczasowy model opieki medycznej (dotyczy to w szcze-
gólności spraw organizacyjnych, jak i z tradycyjnej relacji 
lekarz – pacjent oraz pielęgniarka – pacjent.

Powstaje zatem pytanie: w jakim zakresie istniejące re-
gulacje prawne, czyli Karta praw pacjenta, mogą zapewnić 
poszanowanie godności ludzkiej?



�kwiecień - maj 2012r.

Działalność ochrony zdrowia w wielu dziedzinach spla-
ta etykę z prawem, a zatem regulacja stosunku pracownik 
medyczny – pacjent mają na celu obronę podstawowych 
praw osobistych człowieka. Obecne środki prawne dotyczą-
ce ochrony zdrowia, nakładają takie obowiązki na personel 
medyczny, które stanowią zewnętrzny wyraz oczekiwanych 
społecznie wartości moralnych.     

Jedną z fundamentalnych zasad w formułowaniu wszel-
kich ustaw etycznych jest przede wszystkim zasada czynie-
nia dobra. W świadczeniu dobra na rzecz drugiego człowieka 
zespół terapeutyczny musi być świadom holistycznej natury 
człowieka. Oznacza to w praktyce, że trzeba brać pod uwa-
gę zarówno aspekt prakseologiczny – uwzględniający jakość 
opieki w odniesieniu do struktury fizyczno-biologicznej pa-
cjenta jak i wymiar psychiczno-odruchowy, czyli jego oso-
bowość.

Medycyna holistyczna leczy człowieka, a nie tylko choro-
bę. To całościowe podejście do zdrowia, które zakłada że: 
w zdrowym organizmie nie będzie chorego narządu. 
jeżeli chory jest jakiś narząd, to chory jest cały człowiek. 
narządy, układy i komórki współpracują ze sobą, a więc są 
od siebie zależne. Organizm stanowi jakby łańcuch naczyń 
połączonych, wszystkie od siebie zależą. 

System holistycznego podejścia do zdrowia ( wg Dr E. Da-
cher – Leczenie holistyczne ) składa się z czterech odrębnych 
systemów. Każdy z nich opiera się na pozostałych, dodając 
własne środki i możliwości. W naszym życiu egzystują jako 
jedna całość, zapewniając nam znaczną zdolność samouzdra-
wiania.

W takich założeniach co do sposobu świadczenia dobra 
urzeczywistnia się afirmacja  osobowej godności każdego 
człowieka, a rezultatem afirmacji jest respektowanie jego 
praw. Każdy człowiek ma prawo do afirmacji godności ludz-

kiej w sobie samym, jak i obowiązek do jej w drugim czło-
wieku. Podstawą aksjologiczną praw człowieka jest właśnie 
godność człowieka, a miara określająca treść praw i obo-
wiązków zawarta jest w strukturze osoby, która jawi się jako 
cielesno-duchowa, wolna, rozumna do komunikowania się  
i tworzenia wspólnoty z innymi osobami.

Regulacje prawne mają na celu ochronę praw pacjenta 
przed występującymi jeszcze często przejawami paternali-
zmu* i autorytarności ze strony personelu medycznego. Jed-
nakże niekoniecznie opierają się na aktualnych potrzebach 
pacjenta, takim jakim jest on „tu i teraz”, dla którego być 
może, ciągle najistotniejsza jest troskliwość ze strony tegoż 
personelu.

Zatem należałoby uznać, że nawet najbardziej dosko-
nały system nakazów, zakazów i sankcji prawnych nie jest  
w stanie zastąpić przyswojonych i rozwijanych norm etycz-
no-zawodowych, według których będzie postępował zespół 
terapeutyczny, mając zawsze na uwadze poszanowanie god-
ności człowieka. Drogowskazem powinno być dla nas włas-
ne poczucie przyzwoitości, prawo moralne w nas samych. 
Uregulowania prawne mają jedynie stanowić wsparcie dla 
naszych wyborów.

*Paternalizm, doktryna społeczno-polityczna ujmująca ogół sto-
sunków społecznych w sposób zbliżony do zasad rządzących ży-
ciem rodziny. Według paternalizmu niektóre jednostki lub grupy 
społeczne winny być kontrolowane, ochraniane i kierowane przez 
inne osoby lub grupy, ponieważ nie są wystarczająco kompetentne 
do kierowania własnym postępowaniem. 

Piśmiennictwo u autorki.

Czerniak - złośliwy nowotwór skóry
Helena Barchańska*

Czerniak to złośliwy nowo-
twór, który powstaje z komórek 
barwnikowych zwanych mela-
nocytami wytwarzającymi me-
laninę. Najczęściej umiejscawia 
się na skórze, zwykle powstaje  
w obrębie znamion barwniko-
wych zwanych pieprzykami, ale 
pojawia się również wewnątrz 
gałki ocznej lub na błonie śluzo-
wej narządów płciowych.

Występowanie w młodym wie-
ku, długotrwałe i uciążliwe lecze-

nie dające duży uszczerbek na zdrowiu, duża śmiertelność 
krótko po rozpoznaniu wywołują poczucie beznadziejności.

Negatywne nastawienie do skuteczności leczenia wynika 
z braku pełnej wiedzy dotyczącej przyczyny zachorowania, 
sposobów wczesnego wykrywania oraz nowoczesnych spo-
sobów leczenia.

Chociaż czerniak jest nowotworem rzadko występują-
cym w Polsce, choruje na niego od 2 do 3 osób na 100 000, 
jednak liczba zachorowań w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła  
3-krotnie!!!

To drugi, po raku piersi nowotwór, na który chorują kobie-
ty w przedziale wiekowym 25-35 lat. Takie  dane, powinny 
wzbudzać niepokój. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Jedną  
z nich to moda na opaleniznę. Częste korzystanie z solariów 
gdzie dla uzyskania odpowiedniego efektu, wykorzystuje się 
promieniowanie UVA w dużych dawkach. Do niedawna uwa-
żano, że promieniowanie UVA jest nieszkodliwe dla skóry  

i dlatego solaria uchodziły za całkowicie bezpieczny sposób 
opalania. Jednak przeprowadzone w ostatnich latach badania, 
wykazały, że promienie te mają zdolność do kumulowania się 
w głębokich warstwach skóry, nadmiar promieni UVA działa 
silnie immunosupresyjnie. Szczególnie niebezpieczne są fale 
w zakresie 320-340 nm. (UVA2), które podczas długich eks-
pozycji przyczyniają się do uszkodzeń DNA komórek skóry, 
co może być przyczyną choroby nowotworowej. 

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost za-
chorowań jest degradacja warstwy ozonowej, która w sposób 
naturalny powinna przepuszczać tylko 5% promieni UVB. To 
one są odpowiedzialne za rumień posłoneczny i poparzenia 
skóry, gdyż mimo krótszej długości, promienie te posiadają 
wyższą energię w porównaniu z promieniami UVA. Tak więc 
niekorzystne efekty działania promieni UVB są widoczne  
w krótkim czasie. Największe narażenie na to promieniowa-
nie jest w pogodny dzień w godzinach od 10 rano do 15 po 
południu, w okresie letnim jego natężenie jest najwyższe. 
Najbardziej narażone na szkodliwe działanie promieni UV są 
osoby z jasną karnacją oraz  dzieci. Niekorzystny wpływ ma 
również sporadyczne ale intensywne opalanie podczas urlo-
pów szczególnie w krajach o silnym nasłonecznieniu. Częste 
drażnienie i urazy znamion skórnych może doprowadzić do 
powstania czerniaka. Dlatego bardzo istotna jest profilakty-
ka, która sprowadza się do kilku zagadnień. Należy unikać 
poparzeń słonecznych, w przypadku gdy na skórze wystę-
pują liczne lub pojedyncze, ale większe niż 6 mm znamiona 
należy je obserwować. Ponadto należy zwracać uwagę na: 
zaczerwienienie, uczucie swędzenia, obrzęk, krwawienie lub 
sączenie ze znamienia. W celu dokładnej obserwacji znamion 
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można wykonać dermatoskopię. Badanie dermatoskopowe 
polega na oglądaniu zmian skórnych tzw. dermatoskopem, 
czyli urządzeniem z powiększeniem 10x lub 12x i wbudo-
wanym oświetleniem, które pozwala na uwidocznienie głęb-
szych struktur oglądanej zmiany. Jest to badanie całkowicie 
nieinwazyjne. Aparat zazwyczaj przykłada się do powierzch-
ni badanej skóry po uprzednim pokryciu okularu olejkiem 
immersyjnym (czyli takim, który zmniejsza rozpraszanie  
i odbijanie światła).

Analiza i ocena znamion barwnikowych opiera się na ob-
serwacji asymetrii zmiany, odgraniczeniu od otoczenia, wy-
stępowaniu różnorodności barw ( nierównomierny kolor), 
wielkości charakterystycznych struktur, które nie są widocz-
ne w badaniu bez użycia dermatoskopu.

Znamiona, które wzbudzają niepokój należy usuwać chi-
rurgicznie a materiał powinien być poddany badaniu histopa-
tologicznemu. Tylko to badanie pozwala określić czy mamy 
do czynienia ze znamieniem barwnikowym czy już z czer-
niakiem. Jeżeli mamy do czynienia z czerniakiem to histo-
patolog określa stopienia zaawansowania w skali Clarka lub 

Breslowa. Są to pię-
ciostopniowe skale, 
w których I stopień 
świadczy o naj-
mniejszym zaawan-
sowaniu i daje naj-
lepsze rokowanie. 
Kolejnym badaniem 
wspomaga jącym 
diagnostykę i lecze-
nie czerniaka jest 
biopsja węzła war-
towniczego. Węzeł 

wartowniczy jest pierwszym węzłem chłonnym na drodze 
spływu chłonki z obszaru zmiany pierwotnej. Jest on pierw-

szym miejscem występowania przerzutów nowotworowych. 
Jeśli w węźle wartowniczym nie ma przerzutów, nie powinno 
ich być również w innych węzłach.
Węzeł wartowniczy

W celu dokładnego określenia położenia węzła wartow-
niczego w przeddzień zabiegu podaje się pacjentowi w za-
kładzie medycyny nuklearnej znacznik radioaktywny. Ra-
diokoloid wstrzykuje się śródskórnie z trzech różnych wkłuć 
w odległości ok. 5mm od blizny, która powstała po diagno-
stycznym usunięciu zmiany. Następnie wykonuje się limfo 
scyntygrafię i na skórze pacjenta zaznacza się miejsca naj-
większego wychwytu radioznacznika. Następnego dnia już na 
sali operacyjnej około 10 min. przed zabiegiem, tym samym 
sposobem co znacznik radioaktywny, śródskórnie podaje się 
niebieski znacznik. Po umyciu pola operacyjnego ręcznym 
detektorem promieniowania gamma ponownie sprawdza się 
miejsce największego wychwytu i w tym miejscu nacina się 
skórę. Preparując tkanki wyszukuje się struktur, które wyka-
zują największy wychwyt na ręcznym detektorze i są wybar-
wione na niebiesko. Po usunięciu takiego węzła ponownie 
sprawdza się wychwyt radioznacznika i jeżeli jest on 3-krot-
nie wyższy niż tło uznaje się go za węzła wartowniczego  
i przekazuje do szczegółowego badania histopatologicznego. 
Po takim badaniu ustala się dalsze działania profilaktyczne 
i lecznicze. Każdy przeżyty rok bez objawów daje większą 
szansę na to, że nie dojdzie do wznowy choroby.

Działania profilaktyczne, zwiększenie świadomości lud-
ności, daje większe szanse na wczesne wykrycie czerniaka,  
a to pozwala na uzyskanie jak najlepszych efektów leczni-
czych i zwiększa szanse na przeżycie.

*Helena Barchańska, w marcu 2012 roku wygrała konkurs 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Radiote-
rapii w Opolskim Centrum Onkologii. Przez ostatnie 17 lat 
pracowała w sali operacyjnej jako pielęgniarka instrumenta-
riuszka. Przez te wszystkie lata obserwowała jak dynamicznie 
zmienia się zachorowalność na czerniaka skóry i jaki nastąpił 
postęp w diagnostyce i leczeniu tego nowotworu. 

Piśmiennictwo:
Polski Przegląd Chirurgiczny „Węzeł wartowniczy w standar-
dach postępowania onkologicznego” Z. Nowecki  ,J. Piekarski
Współczesna Onkologia „Biopsja węzła wartowniczego ważnym 
elementem diagnostyki u chorych na czerniaka skóry” D. Nejc
Strona internetowa WWW.chirurg.opole.pl

CHOROBA  AIZHEIMERA
mgr Joanna Siekierka*

Zgodnie z definicją opracowaną 
przez specjalistów Chorobą Aizhe-
imera nazywamy zanik mózgu, 
spowodowany odkładaniem się  
w mózgu nieprawidłowych białek 
tzw betaamyloidu.
AMYLOID
 utrudnia pracę komórki nerwo-
wej, która zostaje pozbawiona 
kontaktu z innymi komórkami ner-
wowymi przestając pełnić swoje 
zadanie,
 jest toksyczny dla komórki ner-

wowej i powoduje jej śmierć,
 powoduje rozpad komórki, poprzez odkładanie w jej wnę-
trzu nieprawidłowych włókien.
EPIDEMIOLOGIA

Choroba ta jest najczęstszą przyczyną występowania 
otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Ocenia się, że na 
chorobę Alzheimera choruje na świecie ok. 30 mln osób,  
a w Polsce ok. 200 tys. Zakłada się, że ze względu na starze-
nie się społeczeństw w krajach uprzemysłowionych, do roku 
2050 liczba chorych potroi się.

Systematycznie prowadzone badania epidemiologiczne 
potwierdzają, iż zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta 
z wiekiem. U osób po 65 roku życia występuje w około 14%, 
a po 80 roku życia, liczba osób chorych wzrasta do ok. 40%.  
Na podstawie wyników badań epidemiologicznych przepro-
wadzonych w naszym kraju,  można oszacować  liczbę cho-
rych z otępieniem na ponad 380 tys. osób, z czego około 230 
tys. osób cierpi na otępienie typu alzheimerskiego.
ETIOPATOGENEZA

Przyczyna warunkująca wystąpienie Choroby Alzheimera 
nie jest dokładnie znana i nie ma metod pozwalających na jej 
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wyleczenie. Leki stosowane w chorobie pozwalają opóźnić 
proces jej rozwoju.

W początkowym okresie wystąpienia objawów i przebiegu 
choroby mają także wpływ czynniki genetyczne, środowisko-
we i choroby współistniejące (np. choroby układu krążenia).
Istnieją 2 główne postacie choroby Alzheimera:
 postać rodzinna,
 postać sporadyczna, 
a każda z nich może mieć jedną z 2 odmian:
 postać wczesna (początek przed 65 r.ż.),
 postać późna ( początek po 65 r.ż.).
Główne czynniki ryzyka wystąpienia choroby Alzhei-
mera:
 wiek,
 polimorfizm genu ApoE (występuje od 0,5% do5%  
      chorych),
 poziom wykształcenia ( wykształcenie jest czynnikiem
      ryzyka  ale raczej nie głównym),
 interakcje społeczne i rodzinne.
Inne czynniki ryzyka to: zaawansowany wiek, genotyp, ura-
zy głowy, problemy zdrowotne ze strony układu sercowo-
naczyniowego (z powodu cukrzycy nadciśnienia tętniczego, 
wysokiego poziomu cholesterolu oraz udarów, palenie ty-
toniu (są to czynniki ryzyka otępienia naczyniowego, które 
obok otępienia typu alzheimerowskiego jest najczęstszym ty-
pem otępienia. Według wielu badaczy występują one często 
jednocześnie), infekcja wirusem opryszczki (HSV-1) (jest to 
hipoteza  nie do końca potwierdzona).
Zapobieganie
Procesowi starzenia nie można zapobiec, ale można go spo-
wolnić.

Czynniki obniżające ryzyko choroby Alzheimera:
podejmowanie czynności intelektualnych (np. gra w sza-
chy lub rozwiązywanie krzyżówek),
regularne ćwiczenia fizyczne,
utrzymywanie regularnych relacji społecznych (osoby sa-
motne mają dwukrotnie zwiększone prawdopodobieństwo 
rozwoju demencji związanej z chorobą Alzheimera w póź-
niejszym wieku niż osoby, które nie były samotne),
dieta śródziemnomorska bogata w warzywa, owoce, oraz 
z niską zawartością nasyconych tłuszczów uzupełniona  
w szczególności: 
- witaminy z grupy B, a zwłaszcza w kwas foliowy,
- kwasy tłuszczowe omega-3, 
- warzywne i owocowe soki,
- wysokie dawki witaminy E działającej antyoksydacyjnie  
(w połączeniu z witaminą C), 
- umiarkowane spożycie alkoholu (są to również hipotezy nie 
do końca potwierdzone, są w sferze badań),
leki obniżające poziom cholesterolu (statyny) - badania do-
tyczące stosowania  dużych dawek  atorwastatyny (statyna o 
silnym działaniu). W zapobieganiu Chorobie Alzheimera nie 
udowodniono żadnego wpływu, statyna ma za to  prawdopo-
dobny wpływ na zapobieganie  otępieniu naczyniowemu.                                          
hormonalna terapia zastępcza nie jest już uważana za czyn-
nik zapobiegający demencji,
długie stosowanie niesterydowych leków przeciwzapal-
nych (NLPZ) w zmniejszeniu objawów zapalenia stawów  
i bólu. 
Rozpoznanie
Przy ustalaniu rozpoznania choroby, bierze się pod uwagę 
wywiad, informacje zebrane od rodziny i opiekunów, wyni-
ki badania neurologicznego i neuropsychiatryczego, a także 
badania dodatkowe w tym badania neuroobrazowania. Wiele 
badań ma na celu wykluczenie innych schorzeń mogących 
wywoływać podobne zaburzenia pamięci i otępienie.
Badania OUN
TK -  tomografia rentgenowska, metodą diagnostyczną po-
zwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekro-
jów) badanego obiektu. 

MRI - obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, to nieinwa-
zyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. 

W artykule ograniczam się tylko do badania TK i MRI, 
pozostałe badania fMRI (połączenie EEG z funkcjonalnym 
rezonansem magnetycznym), spektroskopia MR, PET, PET-
CT, często nie wnoszą dużo więcej do rozpoznania natomiast 
są  bardzo trudno dostępne. Najczęstsze zmiany widoczne  
w badaniach obrazowych to uogólnione zaniki korowo-pod-
korowe,  bardziej nasilone w obszarze płatów czołowych  
i skroniowych oraz hipokampa. 

Badania neurologiczne i neuropsychiatryczne
1. MMSE - (ang. Mini -Mental State Examination, potocz-
nie „mini -mental”), krótkie narzędzie przesiewowe do oceny 
otępień. Najczęściej używany jest w praktyce lekarza ogólne-
go, neurologa i psychiatry.

Jest to narzędzie oceniające szereg funkcji: orientacja  
w czasie i miejscu, zapamiętywanie, uwaga i liczenie, przypo-
minanie, funkcje językowe, powtarzanie (zadanie, w którym 
pacjent jest proszony o powtórzenie zdania), wykonywanie 
złożonych poleceń podanych ustnie lub na piśmie, zdolności 
wzrokowo - przestrzenne.

Maksymalny wynik, jaki można uzyskać w teście to 30 
punktów, gdzie:
30-27  - wynik prawidłowy
26-24  - zaburzenia poznawcze bez otępienia
19-23  - otępienie lekkiego stopnia
11-18  - otępienie średniego stopnia
  0-10  - otępienie głębokie

Neuropsycholog dysponuje bardziej rozbudowanymi te-
stami, niestety konsultacja  neuropsychologiczna ze względu 
na brak specjalistów jest trudno dostępna.
Badania genetyczne

Są wskazane u chorych z wczesnym początkiem zachoro-
wania i rodzinnym występowaniem choroby Alzheimera. Tak 
naprawdę  badania genetyczne niewiele wnoszą do leczenia.
Rozpoznanie różnicowe

W rozpoznaniu różnicowym choroby Alzheimera należy 
wziąć pod uwagę szereg chorób, zespołów chorobowych  
i stanów chorobowych w przebiegu których zasadniczym 
objawem jest otępienie. Szczególnie trzeba poszukiwać  
i wykluczyć obecność stanów potencjalnie poddających się 
leczeniu (i często wyleczeniu), takich jak: depresja, przewle-
kłe zatrucia (np. lekowe), uszkodzenia OUN w przebiegu 
zakażeń, pourazowe uszkodzenie OUN, zaburzenia w prze-
biegu neuroinfekcji, choroby tarczycy (niedoczynność), nie-
dobory witaminowe (głównie witaminy B12 i tiaminy), stany 
zapalne naczyń OUN i normotensyjne wodogłowie.

Błędne rozpoznanie choroby Alzheimera można też łatwo 
postawić u chorujących na inne choroby neurodegeneracyjne 
z demencją, np.: otępienie naczyniowe choroba Picka, cho-
roba Parkinsona, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie  
z ciałami Lewy’ego, choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Objawy i przebieg choroby
W przebiegu choroby dochodzi do wystąpienia następują-

cych objawów:
- zaburzenia pamięci (w pierwszej kolejności dochodzi do za-
burzeń procesu  zapamiętywania świeżych informacji, a pa-
cjenci dość dobrze pamiętają  fakty z odległej przeszłości),
- zmiany nastroju,
- zaburzenia funkcji poznawczych,
- zaburzenia osobowości i zachowania.

Charakterystyczne objawy dla demencji (w tym choroby 
Alzheimera), to:
 agnozja - nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów, 
szczególnie jeżeli chory ma podać nazwę przedmiotu, w od-
powiedzi na pytanie zadane z zaskoczenia,
 afazja - zaburzenia mowy, jej spowolnienie (bardziej cha-
rakterystyczne dla otępień typu naczyniowego, szczegól-
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nie częste po udarach gdy uszkodzenie dotyczy ośrodków 
mowy),
 apraksja - zaburzenia czynności ruchowych, od prostych do 
złożonych, np. ubieranie, kąpanie.

ZABURZENIA  POZNAWCZE W CHOROBIE ALZHE-
IMERA

Choroba Alzheimera przebiega a trzech zasadniczych sta-
diach:
 zaburzenia pamięci orientacyjnej - trudności w zapamięty-
waniu nowych informacji,
 trudności w zakresie pamięci dawnej, trudności w proce-
sie spostrzegania i działania w przestrzeni bądź w zakresie 
mowy i procesach myślenia,
 rozpad nabytych umiejętności (otępienie właściwe), mające 
charakter nieodwracalny.

Objawy neurologiczne, są mało charakterystyczne i spe-
cyficzne, badanie neurologiczne ma  raczej na celu wyklu-
czenie innych zaburzeń:
- spowolnienie ruchowe,
- sztywność mięśni,
- chód drobnymi krokami (można mylić z Chorobą Parkin-
sona),
- zaburzenia mimiki twarzy.

Zaburzenia psychiczne w otępieniu, są bardzo uciążliwe 
dla otoczenia i komplikują proces pielęgnacji pacjenta:
urojenia - najczęściej prześladowcze i okradania (ok. 35% 
chorych),
halucynacje - wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe 
(ok.25% chorych),
zaburzenia nastroju - depresja, nastrój euforyczny (ok. 40 
-50% chorych),
chwiejność afektywna - śmiech, płacz w krótkim okresie 
czasu (ok. 75% chorych),
lęki, obawy, fobie (ok. 50% chorych),
mylne rozpoznawanie osób (ok. 25% chorych).

Zaburzenia zachowania i osobowości:
pobudzenie (ok. 75% chorych),
agresja - słowna (ok. 50% chorych), fizyczna (ok. 25% cho-
rych), umyślne niszczenie przedmiotów (ok.12% chorych), 
krzyczenie (ok. 8% chorych),
utrata pasji zainteresowań (ok.50%),
zachowania nieodpowiednie, brak zahamowań, ego-
centryzm, postawa roszczeniowa, krytykanctwo (ok. 33%  
chorych).

Zaburzenia psychoruchowe:
błądzenie (25-60% chorych),
nadpobudliwość ruchowa (ok. 50% chorych),
rytmiczne krążenie (ok. 33% chorych).

Zaburzenia  neuro – wegetatywne:
zaburzenia snu (ok.60% chorych),
zaburzenia przyjmowania pokarmów (45-75%),
nietrzymanie moczu i kału (ok.35%).

Leczenie
Dotychczas nie znaleziono leku cofającego, lub zatrzymu-

jącego postęp choroby. Leczenie farmakologiczne koncen-
truje się na objawowym leczeniu zaburzeń pamięci i funkcji 
poznawczych. 

Są natomiast doniesienia o środkach, które mogą mieć 
właściwości protekcyjne (spowalniające), a są to: wit. E, 
niesterydowe leki zapalne oraz estrogeny. Efekty ich dzia-
łania są dyskusyjne i wymagają potwierdzenia w dalszych  
badaniach. 
Najskuteczniej działają:

Inhibitory acetylocholinoesterazy (AchE) - zwiększają po-

ziom Ach, poprzez hamowanie jej metabolizmu. W chorobie 
Alzheimera dochodzi do ubytku neuroprzekaźników, głów-
nie acetylocholiny, dlatego też używa się leków z tej grupy. 
Opóźniają one rozwój choroby średnio od 0,5 roku do 2 lat.
donepezil (preparaty zarejestrowane w Polsce: Aricept, 
Donepex); 
 galantamina (preparaty zarejestrowane w Polsce: Reminyl). 
Leki te blokują centrum aktywne enzymu - cholinoesterazy 
- odpowiedzialnego za rozkład acetylocholiny.
 rywastygmina (preparaty zarejestrowane w Polsce: Exelon) 
- blokuje cholinoesterazę niekompetetywnie.
Inne leki są lekami objawowymi nie wpływającymi w żaden 
sposób na rokowanie bądź przebieg choroby:
 Neuroleptyki - Haloperidol, Promazyna, Pernazyna,  
Rispolet,
 Benzodiazepany - Oxazepam, Lorazepam,Xanax,
 Leki przeciwdrgawkowe - Tegretol, Dopakine,
 Leki normotymiczne - węglan litu,
 Leki przeciwdepresyjne - Lerivon, Coaxil, Prozac.

JAK RADZIĆ SOBIE NA POCZĄTKU CHOROBY - 
praktyczne rady 

Gdy jest potwierdzona diagnoza - sięgnąć do literatury na 
ten temat (literatura i stosowanie się do wskazówek zapewni 
opiekunowi możliwość lepszej organizacji życia i w ten spo-
sób  pomoże w radzeniu sobie z trudnościami, jakie niesie 
choroba. 

Sposób porozumiewania się - do chorego mówimy pół-
głosem (podniesiony głos może być odbierany  jako napaść, 
polecenia należy kilka razy powtarzać, zdania powinny być 
proste, jasne i krótkie.

Przystosować mieszkanie i odpowiednio je zabezpieczyć 
-  w mieszkaniu chorego rozmieścić różne napisy czy rysunki 
(symbole), które ułatwiają  mu orientację i poruszanie się. 
Usunąć chodniki, dywany. Zabezpieczyć schody. Meble  na-
leży ustawić w taki sposób, by chory nie potykał się o fote-
le, stół, krzesła. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa chorego 
jest odpowiednie zabezpieczenie dostępu do balkonu i okien. 
Zagrożeniem dla chorego są kontakty - gniazdka wtykowe, 
telewizory i sprzęt elektroniczny. Zamknąć dopływ gazu do 
kuchenki gazowej. Z łazienki  usuwamy wszystkie środki 
czyszczące, płyny do prania i mycia, szampony, farby. Ap-
teczka musi być zamknięta, by chory nie mógł się do niej 
dostać. W ścianie  nad wanną  należy zainstalować uchwyt, 
który umożliwia choremu trzymanie się przy wchodzeniu 
do wanny. Na dnie wanny przed kąpielą kładziemy gumo-
wą matę przeciwpoślizgową, zainstalowana powinna być 
ławeczka zawieszona na wannie lub krzesełko w kabinie 
natryskowej. Często proponuje się rodzinom zamontowanie 
zabezpieczonych okien, na przykład okna na kluczyk. 

Odpowiednia dieta - jeśli chory nie cierpi na schorzenia  
układu pokarmowego może korzystać z normalnych posił-
ków. Z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, 
trzeba zadbać o właściwe porcje pokarmowe i odpowiednią 
liczbę posiłków w ciągu dnia. Posiłki podawać regularnie  
o tej samej porze. W diecie chorego powinny znaleźć się za-
równo produkty białkowe pochodzenia roślinnego oraz  zwie-
rzęcego, pieczywo może być razowe, należy również poda-
wać jarzyny i owoce. Pamiętajmy również o odpowiedniej 
ilości płynów - ok. 2 litrów dziennie (chorzy otępiali często 
nie czują pragnienia i sami nie potrafią zgłosić tej potrzeby).

Odpowiednia higiena - z czasem chorzy tracą poczucie 
estetyki. Przestają dbać o swój wygląd i higienę osobistą. 
Niezbędna jest wtedy pomoc innych osób. Bardzo ważny 
jest stan uzębienia chorego. U chorego z problemami  słuchu  
i wzroku należy zadbać o odpowiedni aparat słuchowy jak  
i okulary. Dobrze gdy wszystkie części garderoby są z natu-
ralnych włókien, łatwe do prania. Powinny być zawsze este-
tyczne, czyste, przyjemne dla chorego. Należy zadbać rów-
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nież o częste spacery na świeżym powietrzu. Systematycznie 
należy wietrzyć pomieszczenia, w których przebywa chory.

Zapewnienie choremu kontaktu z innymi ludźmi - prowa-
dzenie życia towarzyskiego, wizyty znajomych czy sąsiadów, 
uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych, zapraszaniu 
gości do siebie - wszystko to może być źródłem radości dla 
chorego. Udowodniono, że chorzy na chorobę Alzheimera 
najdłużej zachowują wrażliwość na  muzykę, która często 
działa kojąco a nawet  uspokaja agresję.

*Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Opo-
lu i Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 1996 roz-
poczęła kurs kwalifikacyjny środowiskowy w środowisku 
nauczania i wychowania, po którym podjęła  pracę jako pie-
lęgniarka szkolna.

W roku 2002 ukończyła kurs kwalifikacyjny środowisko-
wo-rodzinny i bezpośrednio po nim zaczęła pracować jako 
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w przychodni. Również 
temat pracy magisterskiej jest związany z pracą w środowi-
sku domowym pacjenta „Rola i zadania pielęgniarki środo-
wiskowo rodzinnej w świetle reformowanej ochrony zdrowia 
- badania i wyniki własne”. Zajmuje się także pracą dydak-
tyczną jako wykładowca na kursach dla pielęgniarek. Jest 
nauczycielem praktycznej nauki zawodu.

Bibliografia:
A. Steciwko  -  „Wybrane zagadnienia praktyki lekarza rodzinnego”
Opolskie Stowarzyszenie na rzecz rodzin i osób z chorobą Alzhei-
mera - „Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera”
B. Latkowski, W. Lukas - „Medycyna  rodzinna”

Rola i zadania pielęgniarki epidemiolo-
gicznej na przykładzie Szpitala MSWiA  

w Głuchołazach
AGNIESZKA WRÓBEL 

-  specjalista ds. epidemiologii 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycz-
nego MSWiA w Głuchołazach. 
Nadzór epidemiologiczny 
prowadzi w szpitalu liczącym 
262 łóżka, posiadającym dwa 
oddziały rehabilitacji kardiolo-
gicznej z działem intensywnej 
opieki medycznej, dwa oddzia-
ły chorób płuc, dwa oddziały 
rehabilitacji pulmonologicznej, 
oddział chorób płuc i gruźlicy z 

ośmioma miejscami izolowanymi dla chorych prątkujących.
Jako pielęgniarka epidemiologiczna prowadzi działania 

profilaktyczne na terenie placówki, bezpośrednio nadzorując 
stan higieniczno-sanitarny w poszczególnych działach, a tak-
że prawidłowości w przestrzeganiu procedur oraz edukacji 
personelu z zakresu  zakażeń szpitalnych.

Jej działania polegają głównie na realizacji zadań zawodo-
wych w szczególności:
• współuczestnictwa w wypracowaniu strategii działań szpi-
tala w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych,
• nadzorze i monitorowaniu stanu sanitarno-epidemiologicz-
nego zakładu,
• nadzorze pracy personelu we wszystkich działaniach i po-
mieszczeniach szpitala,
• koordynowaniu wypracowywania standardów organizacji 
pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala  
a w szczególności:
- metod i technik pracy personelu,
- systemu transportu wewnętrznego,
- sposobu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów,
- procesów dezynfekcji i sterylizacji,
• nadzorowaniu sposobu przechowywania sterylnego sprzętu 
medycznego oraz magazynów aparatury medycznej,
• przeprowadzaniu dochodzenia epidemiologicznego oraz 
przedstawienie wyników pracy kadrze kierowniczej,
• nadzorze w prowadzonej dokumentacji kontroli zakażeń  
a szczególnie związanej z rejestracją pacjentów i personelu  
z zakażeniem szpitalnym,
• uczestniczy w planowaniu opieki nad pacjentem z zakaże-
niem szpitalnym,

• prowadzi nadzór nad systemem izolacji pacjentów, którzy 
stwarzają ryzyko zakażeń dla innych,
• współpracuje z komórkami zakładu odpowiedzialnymi za 
ochronę zdrowia personelu tj. lekarzem prowadzącym bada-
nia okresowe pracowników, inspektorem BHP  w zakresie 
przestrzegania w zakładzie przepisów BHP,
• edukuje personel medyczny z zakresu zakażeń szpitalnych,
• współpracuje w sprawie remontów, inwestycji, zakupów 
mających wpływ na stan higieniczny szpitala,
• dokonuje kontroli wewnętrznych.

W działaniach w zakresie profilaktyki zakażeń wspierana 
jest przez  „pielęgniarki łącznikowe” pracujące w oddziałach 
szpitala. W Szpitalu funkcję łączniczek pełnią zastępczynie 
pielęgniarek oddziałowych lub pielęgniarki koordynujące. 
Wyznaczono im następujące obszary działań:
 współpraca z Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych,
 pielęgniarka łącznikowa jest pośrednikiem między pielęg-
niarką ds. epidemiologicznych szpitala,
 przekazuje najnowsze informacje dotyczące profilaktyki 
zakażeń do oddziałów,
 edukuje pacjentów z minimum sanitarnego oraz zapobiega-
nia zakażeniom,
 zapoznaje się z dokumentacją pacjenta tj. historią choroby, 
wywiadem epidemiologicznym, historią pielęgnowania, itp.,
 nadzoruje przestrzeganie standardów i zasad izolacji  
pacjenta,
 uczestniczy w procesie wczesnego rozpoznania zakażeń  
u pacjentów.

* Agnieszka Wróbel, ukończyła Medyczne Studium Za-
wodowe w Prudniku, następnie uzyskała tytuł Licencjata 
Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

Pracę zawodową zaczęła w Szpitalu Miejskim w Oddzia-
le Dziecięcym, następnie w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycz-
nym MSWiA w Głuchołazach w oddziałach: Chorób Płuc, 
Rehabilitacji Kardiologicznej, oraz w oddziale Chorób Płuc 
i Gruźlicy.

Posiada specjalizację  z pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego, kurs kwalifikacyjny-pielęgniarstwo ratunkowe, kursy 
specjalistyczne: żywienie enteralne i parenteralne, wykony-
wanie i interpretacja zapisu EKG, resuscytacja krążeniowo 
oddechowa, oraz kursy dokształcające.
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Legenda o stworzeniu siostry pielęgniarki
Kiedy Dobry Bóg stwarzał siostrę pielęgniarkę czynił to 

już prawie od sześciu godzin kiedy zjawił się Anioł i rzekł:
- Panie tak długo pracujesz nad tą postacią!
Dobry Bóg odpowiedział:
- Czy nie widziałeś na zamówieniu długiej listy szczegól-

nych życzeń? 
Siostra pielęgniarka powinna być gotowa do udzielania 

się, wolna od wymagań i łatwa do dezynfekcji, ale nie po-
winna być ze sztucznego tworzywa. 

Winna mieć nerwy jak lina stalowa i plecy, na które pozwa-
la sobie wszystko załadować. Winna  być przy tym niewielka, 
żeby się dobrze czuła w zbyt małych pokojach służbowych. 
Ona musi umieć wykonywać jednocześnie pięć czynności,  
a przy tym zawsze powinna mieć jedną rękę wolną.

Wówczas Anioł potrząsnął głową i rzekł:
- Sześć rąk ledwie może wystarczyć.
- Ręce nie sprawiają mi żadnych kłopotów - Powiedział 

Dobry Bóg.
- Ale potrzebne są jeszcze trzy pary oczu : pierwsza para, 

która może nocą widzieć przez wszystkie ściany ,aby można 
było podczas wieczornego dyżuru obsłużyć dwa oddziały. 
Druga para oczu w tyle głowy, aby widzieć, co się przed nią 
mogło ukryć, ale co niekoniecznie trzeba wiedzieć. 

I naturalnie jedna para na przedzie, aby można było spoj-
rzeć na pacjenta i dać mu do zrozumienia: ,,Rozumiem Pana/
Panią i jestem tu dla was’’ bez konieczności wypowiedzenia 
jednego słowa.

Anioł pociągnął Pana Boga za rękaw i  rzekł:
- Idź spać Panie, a jutro pracuj dalej.
- Nie mogę-powiedział Dobry Bóg. Muszę stworzyć ją 

taką, żeby prawie nigdy nie chorowała ,a jeśli  to żeby ule-
czyła się sama. Ona musi zrozumieć, że 10 dwuosobowych 
pokoi może oznaczać 40 pacjentów, ale że na 10 stanowi-
skach pracy często jest  tylko 5 sióstr pielęgniarek .Siostra 
będzie wyposażona w zadowolenie z pracy, której wszystko 
poświęci i za którą będzie źle wynagradzana.

Anioł obszedł model siostry pielęgniarki.
- Materiał jest zbyt miękki-westchnął.
- Ale za to ciągliwy-odparł Dobry Bóg. Nie uwierzysz, ile 

potrafi wytrzymać!
- Czy ona może myśleć?
- Nie tylko myśleć, ale także wypowiadać swoje sądy  

i zawierać porozumienia - odpowiedział Dobry Bóg.
Anioł pochylił się i dotknął palcem wargi modelu.
- Tu jest jakiś przeciek -stwierdził.-Przecież mówiłem Ci 

Panie, że próbowałeś zbyt wiele wtłoczyć w ten  model.
- To nie jest żaden przeciek, to jest łza! - odparł Bóg.
- Czemu ona służy ?
- Ona  płynie w radości, smutku, rozczarowaniu, bólu  

i osamotnieniu - rzekł Dobry, zadumany Bóg.
- Łza…łza jest oznaką przepełnionego zaworu.
 

(Autor nieznany)

... Z ludźmi może się spotkać
tylko ten, kto ich kocha.
Jeśli nie potrafisz kochać ludzi,
zostań lepiej w swoim królestwie
albo zajmij się przedmiotami,
a ludzi zostaw w spokoju.

... W każdej twarzy dostrzegaj człowieka
kochaj ludzi
niskich, wysokich
pięknych, brzydkich
zabawnych, ponurych
zręcznych, niezręcznych
udanych i nieudanych
Twoja miłość jest im bardzo potrzebna...

...Aby naprawdę kochać,
muszę się troszczyć o innych i
być uważnym, delikatnym,
przede wszystkim wobec ludzi z mego otoczenia,
powierzonych mojej opiece...

... Troska o drugiego człowieka
wyzwala mnie z mego zamkniętego świata.
To konieczne, aby nie zwariować
od wiecznego myślenia tylko o sobie...

... Troska o kogoś
to owoc autentycznej miłości.
Chociaż czasem sprawia ból,
w końcu przynosi najlepszy z darów - 
wzbogaca moje życie, przydaje barw memu istnieniu,
a czasem przynosi niewypowiedziane uczucie
głębokiej wdzięczności -
przedsmak niewyobrażalnego raju.

... Najskromniejszy kwiat, podarowany z serca,
opowiada prześliczną historię,
baśń niezwykłą
o kawałku nieba na ziemi,
gdzie ludzie są aniołami,
gdzie wszystkie niepokoje, ból i łzy
znajdują ukojenie.
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Państwowa Medyczna
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 

Prezydent Miasta Opola zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową
Wyzwania pediatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży,  

czyli jak wzmacniać odporność. 
Opole, 1 czerwca 2012 r.

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne! Panowie Pielęgniarze!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na następujące kursy:
1. Kursy Kwalifikacyjne1 w dziedzinie:
•  Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla Pielęgniarek 
   Cena:  1590,00 zł
•  Pielęgniarstwa chirurgicznego dla Pielęgniarek
   Cena: 1590, 00 zł
2. Kursy specjalistyczne2 w zakresie:
•  Leczenie ran dla Położnych 
   Cena: 350,00 zł
•  Leczenie ran dla Pielęgniarek
   Cena: 350,00 zł
•  Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla Pielęgniarek i Położnych 
   Cena: 390,00 zł
•  Resuscytacji krążeniowo- oddechowej dla Pielęgniarek i Położnych
   Cena: 390,00 zł
•  Szczepienia ochronne noworodków dla Położnych 
   Cena: 350,00 zł
•  Szczepienia ochronne dla Pielęgniarek 
   Cena: 350,00 zł

Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie minimum 25 osobowej grupy.
Kursy realizowane będą na podstawie ilości zgłoszeń.

W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość organizacji i przeprowadzenia kursu w poszczególnych powiatach 
– najbliżej miejsca pracy i zamieszkania

Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość szkoleń!

Zapraszamy do współpracy!

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu (77) 455-09-57 w.17 lub 784-954-491

1Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki ( zgodnie z art. 9 pkt  4 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19.04.1991r. DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres co najmniej 2 lata poprzedzających złożenie zgło-
szenia, raz na 2 lata przyznawana jest refundacja w kwocie 600,00 zł 

2Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki ( zgodnie z art. 9 pkt  4 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19.04.1991r. DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres co najmniej 2 lata poprzedzających złożenie zgło-
szenia, raz na 1 rok przyznawana jest refundacja w kwocie 200,00 zł 

-    materiały konferencyjne
-    certyfikat z punktami edukacyjnymi
-    poczęstunek w przerwie obrad  
Nazwa i numer konta: Bank Millenium
96 116 022 02 0000 0000 36384649  
z dopiskiem „Konferencja – pediatria XXI wieku”
4. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z dowodem wpła-
ty prosimy nadsyłać na adres podany w pkt. 1 do dnia 
18.05.2012 r.

1. Adres Konferencji:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa     
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel./77/  4423540, 539; e-mail: l-sochocka@wp.pl       
tel.: 660207056 
2. Adres strony internetowej PMWSZ w Opolu: www.wsm.
opole.pl
3.Opłata konferencyjna: 50 zł brutto – w ramach opłaty 
zapewniamy:
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