
�sierpień - wrzesień 2012r.



2 sierpień - wrzesień 2012r.

Kontakt:
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ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57
tel./fax: 77 456 94 67
tel. kom.: 883 394 045
e-mail: oipip.opole@op.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
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wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska       – pracownik administracyjno-biurowy
Dominika Rygiel  – pracownik administracyjno-biurowy,
                                  redakcyjna korekta tekstu  
Maria Skoberla     – księgowa

W numerze:
Składka Członkowska
Kalendarium
Szpital drugim domem 
Kontrola procesu sterylizacji
Wcześniak pacjent wyjątkowy  
Skala Brazeltona w pracy pielęgniarki
Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem z zespołem korze-
niowym ramiennym i kulszowym
Ośrodek Psychiatrii Sądowej

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Rada Programowa: Sabina Wiatkowska, Barbara Prochota, 
Izabela Marklewicz-Strysz, Urszula Kraszkiewicz
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692
Reklama i promocja: wieslaw.duda@medwip.pl
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4
tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrze-
ga sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpo-
wiada za treść zamieszczanych reklam.

Koleżanki i Koledzy!
Sezon wakacyjno-urlopowy w pełni. To czas odpoczynku i relaksowania się od codzienności zawodowej. Urlop, wakacje 

są doskonałą okazją do przeżywania wielu radosnych chwil. W związku z przeżywaniem takich ciekawych, niejednokrotnie 
wesołych chwil ponownie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najzabawniejszą historię związaną z wykonywaniem 
naszej pracy zawodowej lub w czasie urlopowego wypoczynku. 

W bieżącym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” informujemy o ważnych sprawach związanych z wykonywaniem 
naszych zawodów, m.in. o obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego, a także o przedłu-
żeniu terminu dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej na  dostosowanie swojej działalności 
do dnia 31 grudnia 2012 roku, co jest szczególnie ważne dla pielęgniarek i położnych działających w ramach indywidualnych 
i grupowych praktyk zawodowych. Zmiana ta spowodowana została nowelizacją ustawy o działalności leczniczej. Ponadto 
przedstawiamy wykaz aktów prawnych, które ukazały się w ostatnim czasie oraz treść rozporządzenia Ministra Zdrowia  
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej, a także krótką informację na temat tak popularnych urlopów okolicznościowych. W kąciku kulinarnym 
„dobra wieść kiedy niosą jeść” proponujemy smaczny sernik na słoneczne urlopowe dni.

Na łamach numeru prezentujemy informacje o Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej, jednym z trzech takich Ośrod-
ków w Polsce z maksymalnym stopniem zabezpieczenia, przeznaczonym dla osób dorosłych. Ośrodek zaprasza pracowników 
medycznych na konferencję „Pielęgniarstwo Psychiatryczne”, która odbędzie się w dniu 14.09.2012 r. Już dziś zapraszamy 
chętne osoby do wzięcia udziału w konferencji. 

Ks. Piotr Bałos, Diecezjalny Kapelan Służby Zdrowia zachęca nas do włączenia się w projekt budowania tzw. Zespołów 
Opieki Duszpasterskiej i przedstawia propozycje zadań zespołu.

 W numerze znajdziecie Państwo również wiele ciekawych artykułów naszych koleżanek związanych z ich codzienną pra-
cą. Anna Makowiecka przybliża nam procedury w Kontroli Procesów Sterylizacji. 

Poprzez artykuł Katarzyny Kaźmierczak „Wcześniak - pacjent wyjątkowy” poznajemy specyfikę pracy Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków WCM  w Opolu oraz specyfikę opieki nad wcześniakami i najmłodszymi 
pacjentami w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. 

Beata Adamska wyjaśnia nam pojęcie skali Brazeltona w pracy pielęgniarki, jako narzędzia komunikacji „języka noworod-
ka”, wykorzystywanej w pracy z noworodkiem i jego rodzicami od momentu urodzenia do ukończenia 2 miesiąca życia.

Agnieszka Bucma i Katarzyna Chwastowska z Brzeskiego Centrum Medycznego piszą o postępowaniem pielęgniarskim  
z pacjentem z zespołem korzeniowym ramiennym i kulszowym. 

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy miłych 
radosnych chwil urlopowania i wielu pozytywnych wrażeń 

„…A przed Tobą czas... Kolejna porcja zdarzeń, miejsc, ludzi. Początków, długich historii, pożegnań. Przestrzeń, którą 
wypełnisz. Słowa, które dopiero usłyszysz. Smak, zapach i barwy chwil, które dopiero poznasz. Nowe strony świata, które 
zwiedzisz...” 

Sabina Wiatkowska
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Składka Członkowska na rzecz samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 
1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 2012 r. określona została Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 r. i przedstawia się następująco:

Pielęgniarka, Położna

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęg-
niarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na 
podstawie stosunku służbowego.

Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach 
działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupo-
wej praktyki zawodowej

Pozostałe pielęgniarki, położne wykonujące zawód na 
podstawie:
a) umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy  
o wolontariacie
b) emerytki, rencistki pracujące w zawodzie
c) wpisane na listę członków OIPiP w Opolu lecz nie 
wykonujące zawodu
d) wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykre-
ślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki, położne niepracujące pozostające wyłącznie 
na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemery-
talnych

Wysokość miesięcznej składki  
członkowskiej

1% od wynagrodzenia 
zasadniczego brutto

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłasza-
nego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzed-

niego roku kalendarzowego

2012 rok – 37,70 zł.

0,5 % emerytury, renty 
lub świadczenia emerytalnego

Pielęgniarki/Położne zwolnione z płacenia składek:
1. Bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
2. Przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.
3. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

• Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana  
pielęgniarka, położna. 
• Składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła przychodów, tego z którego wysokość składki jest najwyższa.
• Składki członkowskie płatne są miesięcznie.
• Składki członkowskie przekazuje się na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu do dnia 15 każdego miesią-
ca za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu 33 1090 2138 0000 0005 5600 0581.
Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 1038)  
za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego). 

Kalendarium spraw w OIPiP w Opolu – VI, VII 2012 r.
11 czerwiec 2012 r. 
W sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Onkologii  
w Opolu, odbyło się szkolenie dla indywidualnych i grupo-
wych praktyk pielęgniarek, położnych. W szkoleniu udział 
wzięły pielęgniarki i położne działające w ramach praktyk 
zawodowych oraz z ramienia Izby: Sabina Wiatkowska,  
Elżbieta Duda, Wiesława Grabska.
Sabina Wiatkowska na zaproszenie Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu uczestniczyła w spot-
kaniu ze studentami studiów dziennych – absolwentami kie-
runków pielęgniarstwo i położnictwo. 
13 czerwca 2012 r.
Wspólny wyjazd autokarem do Teatru Rozrywki w Chorzo-
wie na przedstawienie „Położnice Szpitala Św. Zofii”.

14 czerwca 2012 r. 
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w siedzibie Izby w Opolu. 
15 czerwca 2012 r. 
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie Izby 
w Opolu.
Spotkanie pielęgniarek medycyny pracy w siedzibie Izby  
w Opolu. 
18 czerwca 2012 r. 
II Opolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Zakażenia 
pod kontrolą” organizowana przez Konsultanta Wojewódz-
kiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego - Ka-
tarzynę Sołtys-Bolibrzuch. 
Izbę reprezentowała wiceprzewodnicząca Elżbieta Duda. 
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20 czerwca 2012 r. 
Zespół Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Opolu zor-
ganizował w siedzibie Izby spotkanie przedstawicieli Za-
kładów Opiekuńczo-Leczniczych i przedstawicieli Zespołu  
z udziałem Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana  
Kolka. 
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli 
PMWSZ w Opolu z pielęgniarkami Naczelnymi oraz przed-
stawicielami Rady woj. opolskiego w sprawie realizacji prak-
tyk zawodowych. 
26 czerwca 2012 r.
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie emerytowanych pie-
lęgniarek i położnych. Spotkanie zorganizowały Małgorzata 
Czempora i Stefania Szewczuk w ramach działalności komi-
sji ds. emerytów i rencistów OIPiP w Opolu. 
28 czerwca 2012 r. 
Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowe-
go w siedzibie Izby. 
09 lipca 2012 r. 
Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie  
OOW NFZ. 
10 lipca 2012 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w siedzibie Izby w Opolu.
23 lipca 2012 r.
W siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się 
spotkanie z przedstawicieli NIPiP oraz poszczególnych Okrę-
gowych Rad PiP w sprawie projektów umów na przekazanie 

dotacji ze środków budżetowych. W spotkaniu udział wzięli: 
Barbara Prochota oraz Rafał Bernacki. 
24 lipca 2012 r.
S. Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu grupy robo-
czej senatora Augustyna, przygotowującego Projekt ustawy  
o osobach niesamodzielnych. 
25 lipca 2012 r.
S. Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu Komisji ds. kon-
traktowania świadczeń zdrowotnych w siedzibie NIPiP  
w Warszawie. 
Przedmiotem spotkania było opracowanie propozycji katalo-
gów świadczeń zdrowotnych realizowanych przez: 
1) pielęgniarkę w warunkach stacjonarnych (zakładach pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych), 
2) pielęgniarkę zespołu długoterminowej opieki domowej dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie 
(w szczególności świadczenia udzielane przez pielęgniarkę). 
3) nowego produktu całodobowego zapewniającego świad-
czenia pielęgniarskie na rzecz mieszkańców domów pomocy 
społecznej tj: katalogu świadczeń zdrowotnych realizowa-
nych przez pielęgniarki na rzecz mieszkańców dps oraz wy-
ceny ww. świadczeń propozycji określenia warunków umów 
o udzielanie świadczeń w rodzaju: całodobowe świadczenia 
pielęgniarskie w DPS (czyli sposobu ich kontraktowania 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia), 
4) pielęgniarki rodzinnej, 
5) położnej rodzinnej, 
6) pielęgniarki opieki długoterminowej domowej. 

Szpital drugim domem  
Przeżywamy rok w duszpa-

sterstwie pod hasłem: Kościół 
Naszym Domem. W tym kon-
tekście warto podjąć refleksję 
nad pojęciem znaczenia domu 
w ogóle. Ze słowem dom każ-
dy ma różne skojarzenia. Po-
zytywne, jeśli doświadcza się 
atmosfery przyjaznej, lub ne-
gatywne, jeśli atmosfera była 
naznaczona różnymi trudnoś-
ciami. Dom w swojej isto-
cie powinien być miejscem,  
w którym człowiek czuje się 

bezpiecznie i za którym tęskni. Pięknie to wyraził papież 
Benedykt XVI w przemówieniu do młodzieży w Krakowie: 
„…serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, 
który będzie własny, który będzie trwały, do którego będzie 
się nie tylko wracać z radością, ale i z radością przyjmować 
każdego przechodzącego gościa. To tęsknota za domem,  
w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebacze-
nie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego 
wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napeł-
nia dumą, którego nie trzeba będzie się wstydzić i którego 
zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie 
jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśli-
wym, udanym”.

Mówiąc dom, często mamy na myśli Dom Rodzinny, Oj-
czyznę, Kościół –  Boży Dom, Niebo. Zwykło się także mó-
wić, że praca staje się dla człowieka drugim domem. Idąc 
tym tokiem rozumowania, niewątpliwie szpital dla pracow-
ników staje się drugim domem. Jest to dom ze swej natu-
ry przeznaczony na przyjmowanie „gości” doświadczonych 
różnymi dolegliwościami fizycznymi. Tak więc zadaniem 
pracowników szpitala jest na pierwszym miejscu zapewnie-
nie pacjentowi opieki medycznej. Jednakże człowiek, to isto-
ta cielesno – duchowa. Dlatego często bywa i tak, że wraz  
z podejmowaniem uzdrowienia fizycznego, rodzi się potrze-

ba uzdrowienia duchowego. 
Człowiek w akcie wolnej woli jest zdolny do otwarcia się 

na Transcendencję, która tworzy religijność. Nic tak mocno 
nie skłania do refleksji na temat przemijalności życia, jak 
doświadczenie choroby i znalezienie się w szpitalu. Dlatego 
potrzebna jest duszpasterska opieka w szpitalu, dzięki któ-
rej chorzy mogą mieć dostęp do sakramentów świętych oraz 
usłyszeć ważne słowa: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, 
nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4). W dużej mierze 
czynią to kapelani szpitalni. Jednakże w tej posłudze może 
okazać się bardzo przydatna współpraca świeckich pracow-
ników szpitala z kapelanem, aby wspólnie stwarzać chorym 
atmosferę domu. W takiej atmosferze o wiele łatwiej jest zno-
sić trudy cierpienia.

Dlatego po wakacjach będę zachęcał kapelanów do budo-
wania tzw. Zespołów Opieki Duszpasterskiej. W skład tych 
Zespołów wchodziliby pracownicy poszczególnych szpitali. 
Najogólniej zadaniem takiego Zespołu Opieki Duszpaster-
skiej byłoby:
 • nawiązywanie i podtrzymywanie komunikacji interperso-
nalnych;
• duchowa troska o chorego i jego rodzinę;
• zespołowa praca duszpasterska w świecie cierpienia (ludzi 
chorych, personelu służącemu chorym, wolontariuszom);
• szerzenie idei wolontariatu w placówkach Służby Zdrowia 
i Pomocy Społecznej.

Zapraszam już teraz pracowników Służby Zdrowia do od-
krywania w sobie poprzez pracę dawania świadectwa apostol-
stwa chrześcijańskiego niosącego chorym Jezusową nadzieję. 
Żywię ogromną nadzieję, że ta propozycja budowania Zespo-
łów Opieki Duszpasterskiej spotka się ze zrozumieniem. 

Podejmując to dzieło, będziemy mieć okazję realizować 
program duszpasterski: Kościół Naszym Domem, który wy-
znacza min. pogłębianie ducha współpracy między ducho-
wieństwem, a wiernymi świeckimi.

 Ks. Piotr Bałos  
Diecezjalny kapelan Służby Zdrowia
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WARTO WIEDZIEĆ

KONTROLA PROCESÓW STERYLIZACJI
Wytwarzanie materiałów 

sterylnych powinno prze-
biegać zgodnie z ustalony-
mi procedurami. Podstawą 
monitorowania sterylizacji 
jest zastosowanie wskaź-
ników fizycznych, che-
micznych i biologicznych, 
umożliwiających kontrolę 
urządzeń oraz weryfikację 
procesu  na każdym jego 
etapie.

Zastosowane wskaźniki mu-
szą być odpowiednie dla danej 
metody sterylizacji.

Parametry (zmienne kry-
tyczne) wymagające monito-
rowania to:
- dla sterylizacji parą wodną - 
temperatura, czas, ciśnienie, 
- dla sterylizacji tlenkiem ety-
lenu - temperatura, czas, ciśnie-
nie, wilgotność, 
- dla sterylizacji formaldehy-
dem - temperatura, czas, ciś-
nienie,
- dla sterylizacji nadtlenkiem 
wodoru (plazmowa) - tempera-
tura, czas, ciśnienie.

Wybór metody kontroli, 
rodzaju wskaźników i testów 
powinien być zgodny z zalece-
niami producenta sterylizato-
ra oraz wskazaniami polskich 
norm. Wszystkie sterylizatory 
powinny podlegać okresowej 
kontroli, zgodnie z opracowa-
nym harmonogramem, jednak  
nie rzadziej niż raz do roku.

Wskaźniki fizyczne
To urządzenia będące częścią sterylizatora, które w sposób 

ciągły rejestrują parametry krytyczne procesu. Są to syste-
my sygnalizacyjne (kontrolki, manometry, termometry) oraz 
komputerowe lub analogiczne wykresy parametrów.

Wskaźniki fizyczne stanowią system najwcześniejszego 
ostrzegania o złym stanie technicznym urządzenia, ale nie są 
wystarczającym elementem kontroli sterylizacji. Prawidłowe 
odczyty oznaczają, że podczas procesu wewnątrz komory 
sterylizatora jedynie panowały warunki do prawidłowej ste-
rylizacji. 

Przyrządy i urządzenia do kontroli fizycznych parametrów 
procesu powinny  być sprawdzane i kalibrowane. 

Wskaźniki chemiczne
Stanowią najpowszechniej stosowaną grupę wskaźników 

do kontroli procesów sterylizacji. Służą do wykrywania in-
formacji o ewentualnych nieprawidłowościach podczas pro-
cesu. Wskaźniki te zmieniają zabarwienie pod wpływem 
osiągnięcia parametrów krytycznych.

Podział wskaźników chemicznych wg EN ISO 11140-1:

1. Klasa 1- wskaźnik procesu, tzw. sprawdziany - umiesz-
czane są na zewnątrz opakowania. Informują o tym, ze dany 
pakiet został poddany sterylizacji. Są to wszelkiego rodzaju 
etykiety, taśmy, plomby a także wskaźniki umieszczone na 
opakowania papierowo- foliowym. Służą tylko i wyłączenie 
do odróżnienia pakietów poddanych sterylizacji oraz nie ste-
rylizowanych.
2. Klasa 2 - test symulacyjny Bowie- Dicka - służący do 
kontroli prawidłowości usuwania powietrza i penetracji pary 
wodnej dla sterylizacji parowej. 

3. Klasa 3 - wskaźniki jednoparametrowe - zmieniają zabar-
wienie pod wpływem osiągnięcia jednego określonego para-
metru krytycznego. 
4. Klasa 4 - wskaźniki wieloparametrowe - reagują na dwa 
lub więcej parametrów krytycznych.  
5. Klasa 5 - wskaźniki zintegrowane - służą do kontroli 
wszystkich parametrów krytycznych procesu sterylizacji. 
6. Klasa 6 - wskaźniki emulacyjne - reagują na wszystkie pa-
rametry krytyczne dla konkretnych cykli sterylizacyjnych. 

Zalecane jest stosowanie wskaźników chemicznych:
1. Wskaźnik chemiczny klasy 1 umieszczony na zewnątrz 
opakowania przeznaczonego do sterylizacji.
2. Wskaźnik chemiczny klasy 5 lub 6 do stosowania w każ-
dym cyklu do kontroli wsadu:
- w przypadku sterylizatorów o pojemności poniżej jednej 
jednostki wsadowej, co najmniej dwa wskaźniki w dwóch 
pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu, umieszczone 
w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizują-
cego. W przypadku zastosowania przyrządu testowego jeden 
wskaźnik,
- w przypadku sterylizatorów o pojemności 1 jednostki wsa-
dowej lub powyżej  - co najmniej trzy wskaźniki w pakietach 
reprezentatywnych dla całego wsadu, umieszczone w miej-
scach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.  
W przypadku zastosowania przyrządu testowego jeden 
wskaźnik bez względu na wielkość komory sterylizatora,
- w przypadku gdy nie są stosowane pakiety reprezentatywne 
lub przyrząd testowy, wskaźnik chemiczny klasy 4, 5 lub 6 
należy stosować nie tylko w każdym cyklu, ale także w każ-
dym pakiecie przeznaczonym do sterylizacji.

Wskaźniki biologiczne
Wskaźnik biologiczny to określony typ mikroorganizmu, 

umieszczony w specjalnej fiolce, służący do stwierdzenia czy 

Opis rysunków z testu Bo-
wie-Dick:
1. Oryginalny kolor jasno 
żółty
2. Para penetruje do pakie-
tu ale temperatura jest za 
niska- wynik nieprawid-
łowy
3. Intensywne zabarwie-
nie na krawędziach, jasne  
w środku - para nie pene-
truje do pakietu - wynik 
nieprawidłowy
4. Jasne zabarwienia na 
obrzeżach -niewystarcza-
jąca penetracja pary - wy-
nik nieprawidłowy
5. Kolor ciemny brąz lub 
kolor czarny - pokazuje, 
że sterylizator działa pra-
widłowo.

1

2 3

4 5
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w kontrolowanym cyklu sterylizacyjnym spełnione zostały 
wszystkie warunki konieczne do zniszczenia mikroorgani-
zmów. Większość wskaźników zawiera szczepy Bacillus Ste-
arothermophilus dla sterylizacji pary wodnej i Bacilus subti-
lis dla sterylizacji tlenkiem etylenu. Po ekspozycji w cyklu 
sterylizacyjnym, fiolkę poddaje się inkubacji. Brak wzrostu 
świadczy o tym, że mikroorganizmy zostały zabite a proces 
przebiegał prawidłowo. Należy je stosować zgodnie z zale-
ceniami producenta oraz ściśle przestrzegać warunków ich 
inkubacji i przechowywania. 

Częstotliwość kontroli sterylizacji wskaźnikami biolo-
gicznymi zależy od metody sterylizacji i powinna być nastę-
pująca:
1. Sterylizacja parą wodną - należy kontrolować każdy stery-
lizator, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz po usunięciu 
każdej awarii autoklawu. Liczba zastosowanych wskaźników 
zależna jest od pojemności komory sterylizatora i wynosi od-
powiednio:
- w przypadku sterylizatorów o pojemności poniżej jednej 
jednostki wsadu - co najmniej dwa wskaźniki w pakietach 
reprezentatywnych dla całego wsadu umieszczonych w miej-
scu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego,
- w przypadku  sterylizatorów o pojemności jednej jednostki 
wsadowej lub powyżej co najmniej trzy wskaźniki umiesz-
czone w pakietach reprezentatywnych dla całego wsadu.
2. Sterylizacja tlenkiem etylenu -  należy zastosować wskaź-
niki biologiczne w każdym cyklu sterylizacji, o ile instrukcja 
producenta sterylizatora nie stanowi inaczej.

Zasady zwalniania materiału po sterylizacji
Wyroby po sterylizacji możemy wydać użytkownikowi 

wówczas, gdy wszystkie wskaźniki użyte do jej kontroli 
pokazują wynik prawidłowy. Rutynowa kontrola procesów 
sterylizacji musi być zawarta w procedurach i codziennie sto-
sowana.

Zwalnianie wyrobu po sterylizacji odbywa się na podsta-
wie oceny zapisów parametrów krytycznych danego procesu 
sterylizacji oraz odczytu wskaźników chemicznych i biolo-
gicznych. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości 
lub wątpliwych odczytów wskaźników, cały materiał należy 
przepakować i poddać powtórnej sterylizacji, a nieprawidło-
wości wykryć i usunąć.  
Podstawowe pojęcia:
*Jednostka wsadu - stosowana w sterylizacji miara objętości 
wyrobów podlegających sterylizacji o wymiarach 300 mm x 
300 mm x 600 mm równa 54 litrom wody.

*Pakiet reprezentatywny - pakiet zawierający zestaw określo-
nych materiałów sterylizowanych w danym cyklu steryliza-
cyjnym, który stanowi najtrudniejsze warunki dla penetracji 
czynnika sterylizującego.

*Przyrząd testowy procesu sterylizacji - urządzenie lub zestaw 
przedmiotów symulujących najbardziej niekorzystne warunki 
dla penetracji określonego czynnika sterylizującego. 

mgr Anna Makowiecka 
Kierownik Centralnej Sterylizatorni

PS ZOZ WCM Opole

Piśmiennictwo:
1. „Ogólne wytyczne sterylizacji wyrobów medycznych” opr. przez 
ekspertów SHL, Polskie  Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i De-
zynfekcji Medycznej, Zakładu Zwalczania Zakażeń Biologicznych 
PZH, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. 
Warszawa 2011.
2. J. Włodarczyk- Rajska „Monitorowanie procesów sterylizacji  
i zwalnianie wyrobów do użycia w centralnych sterylizatorniach 
zakładów opieki zdrowotnej, Zakażenia 5/2010
3. A. Abramczyk - „Stanowisko RKI, dotyczące kontroli sterylizacji 
para wodną”, Biuletyn SKSSiD, nr 1/2/2007 

Wcześniak - pacjent wyjątkowy
Katarzyna Kaźmierczak

W Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej 
Terapii Dzieci i Nowo-
rodków w Wojewódz-
kim Centrum Medycz-
nym w Opolu leczeni 
są najmłodsi pacjenci 
naszego województwa   
w stanach bezpośrednie-
go zagrożenia życia. 

Oddział dysponuje 
18 stanowiskami inten-
sywnej terapii, wyposa-
żonymi w nowoczesną 
aparaturę medyczną. 
Przy oddziale funkcjo-
nuje specjalistyczna Ka-
retka „N”, która służy do 

transportu noworodków i małych dzieci.
W oddziale zatrudnionych jest 21 pielęgniarek i 13 położ-

nych, tworzących doskonały zespół.
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Wszystkie Panie mają duże doświadczenie zawodowe  

i wysokie kwalifikacje, które systematycznie uzupełniają  
i podnoszą. Posiadają cechy, które predysponują do pracy  
z tak wymagającym pacjentem, jakim jest dziecko w stanie 
zagrożenia życia.

Wśród pacjentów leczonych w oddziale dużą grupę stano-
wią wcześniaki.

Wcześniak to noworodek urodzony przedwcześnie, po 
ukończeniu 22 tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 37 ty-
godnia ciąży. 

Wcześniaki dzieli się w zależności od urodzeniowej masy 
ciała na:
• ELBW  – noworodki o skrajnie małej urodzeniowej masie 
ciała (500 – 1000 g),
• VLBW  – noworodki z bardzo małą urodzeniową masą ciała 
(1000 – 1500 g),
• LBW  – noworodki z małą urodzeniową masą ciała (1500 
– 2500 g).

Noworodek urodzony o czasie, czyli między 38 a 42 tygo-
dniem ciąży, waży zazwyczaj powyżej 2500 g. Na częstość 
występowania porodów przedwczesnych ma wpływ wiele 
czynników, zarówno społecznych, jak i medycznych. W Pol-
sce współczynnik porodów przedwczesnych jest nadal duży, 
jednakże dzięki ogromnemu postępowi wiedzy i technologii 
medycznej ratuje się obecnie skrajnie niedojrzałe noworodki. 
Przedwczesny poród sprawia, że fizjologiczny tor dojrzewa-
nia wszystkich narządów, również tych bezpośrednio decy-
dujących o przeżyciu, ulega zakłóceniu. Im bardziej skróco-
ny jest okres życia płodowego, tym bardziej wcześniak nie 
jest przystosowany do życia poza organizmem matki.

Wcześniaki, których masa ciała po urodzeniu jest bardzo 
niska, wymagają leczenia w warunkach oddziału intensywnej 
terapii, dysponującego wysoce specjalistyczną aparaturą słu-
żącą do podtrzymywania ich życia i monitorowania funkcji 
życiowych.

Zespół leczący to lekarze, pielęgniarki, położne i fizjotera-
peuci o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i z dużym 
doświadczeniem.

Podstawowe zasady opieki pielęgniarskiej nad wcześnia-
kiem to: obserwacja i monitorowanie podstawowych funkcji 

życiowych, dbanie o odpowiednią temperaturę i wilgotność 
otoczenia, właściwe odżywianie, pielęgnacja dróg oddecho-
wych, higiena ciała i pielęgnacja skóry oraz ochrona przed 
zakażeniem.

Z powodu swojej niedojrzałości, wcześniaki wymagają  
bardzo dokładnego przestrzegania zasad pielęgnacji. Są to 
noworodki słabsze i bardziej narażone na różnego rodzaju 
powikłania.

Postępowanie całego zespołu medycznego pracującego 
w oddziale intensywnej terapii noworodków opiera się na 
zasadzie „minimal handling”, czyli minimalnej pielęgnacji, 
polegającej na zmniejszeniu ilości i zakresu interwencji oraz 
ograniczeniu ich „agresywnego” charakteru. 

Działania personelu muszą być przemyślane, czynno-
ści wykonywane spokojnie, precyzyjnie i tylko wtedy, gdy 
istnieje taka konieczność. W ten sposób możemy zapewnić 
dziecku poczucie jego własnego bezpieczeństwa. 

Należy do minimum ograniczyć hałas, wyłączając telefo-
ny, unikając głośnych rozmów, delikatnie otwierać i zamykać 
inkubator.

Na sali, gdzie przebywają noworodki powinien panować 
półmrok, jaskrawego oświetlenia należy używać tylko wtedy, 
gdy jest to bezwzględnie konieczne, inkubatory powinny być 
osłonięte przed nadmiarem światła.

Wiele wykonywanych czynności wiąże się z bólem  
i ogromnym stresem dla wcześniaka. Należy, w miarę możli-
wości, do minimum ograniczyć bolesne procedury, stosować 
leki przeciwbólowe.

Wcześniaki, jako dzieci, których rozwój wewnątrzma-
ciczny został przerwany przedwczesnym porodem, są szcze-
gólnie narażone na nieprawidłowy rozwój psychoruchowy. 
Wymagają nie tylko specjalistycznego leczenia i precyzyjnej 
pielęgnacji, ale również stymulacji rozwojowej  dostosowa-
nej do poziomu dojrzałości i stanu klinicznego. Postępowa-
nie usprawniające to: odpowiednie układanie w tzw. „gniazd-
kach”, noszenie, tzw. „kangurowanie”, karmienie, masaż, 
fizjoterapia klatki piersiowej.

Bardzo ważnym elementem jest pomoc w kształtowaniu 
więzi emocjonalnej rodziców z ich przedwcześnie narodzo-
nym dzieckiem. Pierwsza wizyta rodziców w oddziale inten-
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sywnej terapii noworodków bywa często dla nich szokująca 
- widzą ich oczekiwane, maleńkie dziecko na tle wydających 
różne dźwięki urządzeń, w plątaninie drenów i kabli. Do za-
dań personelu należy zapoznanie rodziców z aparaturą tak, 
by poznawszy ją, przestali zwracać na nią uwagę i mogli sku-
pić się na dziecku. W trakcie rozmowy  unikamy określeń 
medycznych, zachęcamy do zadawania pytań.

Ważne jest, aby rodzice mieli możliwość nieograniczonego 
kontaktu ze swoim dzieckiem. Ustawienie krzeseł w pobliżu 
inkubatorów sygnalizuje, że są potrzebni i mile widziani.               

Aby zmniejszyć poczucie zagubienia musimy jasno wy-
jaśnić rodzicom zasady obowiązujące w oddziale, dotyczące 
np. mycia i dezynfekcji rąk.

Wspieramy wczesne formy kontaktu dostosowane do sta-
nu dziecka. Zachęcamy rodziców do mówienia do dziecka, 
zwracania się po imieniu, do dotykania, głaskania.

Z mamą rozmawiamy o korzyściach karmienia pokarmem 
naturalnym, zachęcamy do odciągania mleka i przynoszenia 

go dla dziecka.
W miarę poprawy stanu ogólnego dziecka kontakty z ro-

dzicami stają się coraz dłuższe, a z czasem rodzice mogą 
swoje dziecko brać na ręce, „kangurować” (kontakt „ciało  
z ciałem”), włączać się w czynności pielęgnacyjne.

Często właśnie te wczesne doświadczenia rodziców wpły-
wają na dalsze losy ich i dziecka.

Praca w oddziale intensywnej terapii jest pracą stresującą, 
a jednocześnie dającą ogromną satysfakcję. Obserwując, czę-
sto bardzo długi i niepozbawiony różnych trudności, powrót 
do zdrowia naszych małych pacjentów jesteśmy szczęśliwi  
i cieszymy się wspólnie z rodzicami.

Pielęgniarki i położne sprawujące opiekę nad wcześnia-
kiem odgrywają bardzo dużą rolę - zapewniają kompleksową 
opiekę pielęgniarską, dokonują wnikliwych obserwacji oraz 
są gotowe do szybkiego podejmowania decyzji.

W artykule wykorzystano zdjęcia ze zbiorów dr Wojciecha Walasa



�sierpień - wrzesień 2012r.

WARTO WIEDZIEĆ
 „Zachowanie dziecka jest językiem. Chciałbym podzielić się jednym spostrzeżeniem z młodymi rodzicami – zaufajcie temu 
językowi”

                                                                                                                 dr Brazelton

Zastosowanie Skali Brazeltona w pracy 
pielęgniarki

Beata Adamska
Skala Brazeltona (NBAS) powstała w latach 60-tych ubie-

głego wieku w USA. Została opracowana przez dr T. Berry 
Brazeltona (pediatra i psychiatra dziecięcy) i opublikowana 
po raz pierwszy w 1973 roku. 
Czym jest Skala Brazeltona?

Jest narzędziem komunikacji - pozwala rozszyfrować „ję-
zyk” noworodka. Pomaga zrozumieć dziecko, poznać jego 
preferencje, zrozumieć potrzeby i nauczyć się sprawnie na 
nie reagować. Tworzy „portret” dziecka, pokazując jakie jest, 
akcentując jego mocne strony i identyfikując obszary, które 
sprawiają mu trudności. Ponadto zmniejsza niepokój rodzi-
ców, wzmacnia ich kompetencje oraz świadomość właściwej 
opieki.
Zastosowanie Skali Brazeltona

Skala Brazeltona jest wykorzystywana w pracy z noworod-
kiem i jego rodzicami od pierwszych chwil po urodzeniu, aż 
do ukończenia 2 miesiąca życia. Szczególną grupę stanowią 
noworodki urodzone przedwcześnie, noworodki z wadami 
wrodzonymi i urazami okołoporodowymi. Głównym zada-
niem Skali jest bowiem podkreślenie mocnych stron dziecka, 
jego talentów, zdolności, a przez to tworzenie pozytywnego 
modelu rozwoju. Pozytywnie wpływa także na rozwój wię-
zi emocjonalnej, postrzeganie dziecka u nastoletnich matek 
oraz matek z depresją poporodową. W pracy pielęgniarki jest 
więc bardzo pomocna.
   W skład badania wchodzi ocena:
 Dojrzałości ruchowej
 Umiejętność interakcji/ Orientacji
 Regulacji stanów
 Integralności autonomicznej/ Fizjologicznej
 Odruchów
Dojrzałość ruchowa

Przy ocenie dojrzałości ruchowej niemowlęcia, pielęgniar-
ka przeprowadzająca badanie skupia się na napięciu mięśnio-
wym, sile oraz jakości i symetrii ruchu. Istotne jest wskazanie 
rodzicom siły ruchowej dziecka, co znacznie zmniejszy nie-
pokój związany z opieką nad noworodkiem. Jeżeli pielęgniar-
ka zauważy, że ruchy dziecka są krótkie i urywane, nerwowe, 
może zasugerować, że pomocne będzie spowijanie dziecka  
w kocyk, co pozwoli na kontrolowanie niepokojących ru-
chów. Dzieci z wysokim napięciem mięśniowym charaktery-
zują się często sztywną, mało przytulną postawą, co rodzice 
mogą odbierać jako objaw odrzucenia przez dziecko. Przy-
tulanie w pozycji nieco zgiętej zmniejsza napięcie i sprawia, 
że dziecko staje się bardziej „przytulne”. Rodzice na pewno 
chętnie te wszystkie wskazówki przyjmą.
Umiejętność interakcji/ Orientacja

Zabawa orientacyjna może niezwykle wzmocnić więź 
między rodzicem, a dzieckiem poprzez przedstawienie umie-
jętności niemowlęcia reagowania na osoby i przedmioty  
w otoczeniu. Podczas tej aktywności rodzice zdają sobie spra-
wę, że zachowanie ich dziecka jest o wiele bardziej celowe, 
niż powszechnie przyjęty sposób postrzegania noworodka. 
W przypadku pielęgniarek szczególnie istotne jest uzyskanie 
reakcji na bodźce ożywione - wzrokowe i słuchowe (twarz  
i głos) oraz nieożywione - wzrokowe i słuchowe (grzechotka 
i czerwona piłeczka). Kolejne narzędzie, którego powinny 
używać pielęgniarki, wywodzi się z dość popularnego prze-
konania, że noworodki są niewidome. Kiedy rodzice zro-

zumieją, że ich dziecko widzi od chwili narodzin, chętniej 
wchodzą w interakcje z dzieckiem. 
Regulacja stanów

Regulacja stanów to jedna z najbardziej przydatnych umie-
jętności dziecka. Niemowlęta regulują swoje stany poprzez 
płacz lub uspokajanie się, poprzez budzenie się lub zasypia-
nie oraz „odcinanie się” od irytujących dźwięków. W ideal-
nej sytuacji dziecko powinno przechodzić w sposób płynny 
z jednego stanu w drugi i prezentować pełną gamę stanów. 
Dla dziecka zdrowego zadanie kontrolowania stanów nie jest 
trudne. Pielęgniarka w kontakcie z rodzicami i ich dzieckiem 
może opisać stan, w którym w danej chwili znajduje się dzie-
cko np. „Zwróćcie uwagę, jak spokojna i uważna jest Mał-
gosia. Ma szeroko otwarte oczy i patrzy prosto na Was”. Pie-
lęgniarka wspiera w ten sposób umiejętności obserwacyjne 
rodziców i przekazuje informacje, które mogą wykorzystać 
w codziennej opiece nad dzieckiem. 

Ważną wrodzoną umiejętnością każdego noworodka jest 
habituacja, czyli umiejętność wygaszania reakcji na powta-
rzające się bodźce zakłócające sen. Do bodźców tych zali-
czamy: światło, grzechotkę, dzwonek oraz szpikulec do sto-
py. Obserwacja tego zjawiska i wyjaśnienie go rodzicom jest 
ważnym składnikiem Skali. Umiejętność „odcinania się” od 
irytujących bodźców upewnia rodziców, że niemowlę jest  
w stanie radzić sobie z dźwiękami związanymi z życiem co-
dziennym. W czasie badania obserwujemy jak stymulacja 
wpływa na stan snu dziecka, czy dziecko uspokaja się po za-
kłóceniu snu oraz jakie strategie wykorzystuje by ponownie 
zasnąć.

W regulacji stanów bardzo ważny element stanowią dzia-
łania samo uspakajające. Należą do nich: próby wkładania 
ręki do buzi, ssanie pięści lub kciuka, „wpatrywanie się”  
w przestrzeń lub zmiana pozycji. Techniki samo uspakajania 
są łatwe do obserwacji. Pielęgniarka może pokazać rodzi-
com, że warto odczekać chwilę, dając szansę dziecku na sa-
mouspokojenie. Rodzice powinni zrozumieć, że jest to ważna 
umiejętność i dobrze aby ich dziecko ją posiadło.

Noworodek w stanie 6 (silny, głośny płacz), wymaga pod-
jęcia działań uspokajających. Pielęgniarka może pokazać 
rodzicom manewry uspokajające. Metoda stopniowania in-
terwencji podczas uspokajania, opisana w NBAS, może po-
móc rodzicom nauczyć się oferować dziecku tyle pomocy, ile 
potrzebuje.
Integralność autonomiczna/fizjologiczna

Niemowlęta bez problemów neurobehawioralnych pre-
zentują integralność fizjologiczną. Brak stabilności układu 
autonomicznego objawia się zmianą zabarwienia skóry, ule-
waniem, zmianą w rytmie oddechu. 
Odruchy

Wiele umiejętności i mechanizmów obronnych z którymi 
rodzą się dzieci to odruchy. Pielęgniarka w czasie prezenta-
cji 18 odruchów najlepiej ilustruje możliwości niemowlęcia 
i jego przywiązanie do rodziców. Za przykład może tu po-
służyć odruch chwytania. Choć odruchy są automatyczne, 
rodzice interpretują je jako umiejętności i uwielbiają je ob-
serwować. 

Czas badania Skalą Brazeltona wynosi ok. 20 -30 min
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Co wiemy o dziecku po badaniu NBAS ?

Skala NBAS mówi jak dziecko radzi sobie z zadaniami  
i z tym co z nim robimy
 Jak pokazuje, że jest nadmiernie / niedostatecznie 
     stymulowane?
 Jakich strategii samo uspokajania używa?
 Jak chroni swój sen?
 Jak radzi sobie ze zmianami stanów?
 Jak radzi sobie z płaczem?
 Jak radzi sobie z interakcjami społecznymi?

Korzyści ze stosowania Skali Brazeltona w pracy  
pielęgniarki:
 poprzez pokazanie rodzicom umiejętności i zdolności 
malucha, uzyskamy jego pełniejszy obraz, a dzięki temu na-
wiążemy szybszy i łatwiejszy kontakt z małym pacjentem, 
określimy jego potrzeby i zaplanujemy opiekę
 pomagamy rodzicowi dostrzec strategie i wybory dziecka, 
jakich samo dokonuje podczas badania, a jakie niejednokrot-

nie różnią się od tych, które wybiera dla niego rodzic, nie 
zwracając uwagi na „wysyłane” przez dziecko komunikaty. 
Badanie pozwala wykluczyć ewentualne problemy wynika-
jące z niezrozumienia,
 poprzez współpracę i podnoszenie kompetencji rodziców, 
uzyskujemy partnerów do współpracy z dzieckiem, szczegól-
nie gdy jest ono chore i wymaga wzmożonej opieki, dając 
rodzicom (ale także nam samym), możliwość obserwowania 
noworodka, pokazywania jego umiejętności, mocnych stron, 
preferencji, oczekiwań, wpływamy na ułatwienie budowa-
nia więzi między dzieckiem a rodzicami. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku dzieci chorych lub wcześniaków, kiedy 
to bardzo trudno jest wyjść poza działania czysto medyczne, 
gdyż w miejscu dziecka pojawia się pacjent,
 NBAS służy także rozwojowi personelu medycznego. 
Oceniając noworodka nie startujemy z pozycji osoby, która 
wie lepiej i więcej. Obserwujemy, wychwytujemy i analizu-
jemy sygnały wysyłane przez dziecko, a nasza ocena jest za 
każdym razem niewiadomą.

Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem 
z zespołem korzeniowym ramiennym  

i kulszowym    
Lic. Piel. Agnieszka Bucma - Gabinet Psychiatryczny w Brzegu                              
Lic. Piel. Katarzyna Chwastowska -  Brzeskie Centrum Medyczne, Blok Operacyjny

Zespoły korzeniowe są następstwem zmian zwyrodnie-
niowych kręgosłupa, procesów zapalno - infekcyjnych oraz 
nowotworowych. Zwyrodnienie dotyczy wszystkich struktur 
kręgosłupa: kręgów, połączeń stawowych, krążków mię-
dzykręgowych oraz więzadeł. Początek choroby może mieć 
charakter powolny lub gwałtowny, w zależności od stopnia 
zwyrodnienia danej struktury kręgosłupa lub czynności wy-
konywanych przed wystąpieniem bólu (dźwiganie, pochyla-
nie, upadek).
Rwa ramienna

Przyczyną zespołu korzeniowego ramiennego są zmia-
ny zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa, w wyni-
ku czego dochodzi do zwężenia otworów międzykręgowych  
i ucisku na korzenie rdzeniowe. Objawami rwy ramiennej są:  
- ból karku i ramienia nasilający się podczas wykonywania 
czynności. Ból może mieć charakter rozlany lub korzeniowy 
promieniujący wzdłuż kończyny górnej,  
- osłabienie odruchów głębokich po stronie bólu, 
- przykurcz i napięcie mięśni karku,  
- rzadziej występują niedowłady lub zaniki mięśni,   
- zaburzenia czucia w postaci mrowienia, pieczenia. 

W diagnostyce rwy ramiennej dużą rolę odgrywa dokład-

ny wywiad, w którym ważne jest ustalenie nasilenia i rodzaju 
bólu oraz czynników mających bezpośredni wpływ na wy-
stąpienie bólu. Ponadto pomocne są badania MRI, TK oraz 
EMG.
Rwa kulszowa

Przyczyną zespołu korzeniowego kulszowego są zmiany 
w tarczy międzykręgowej prowadzące do uwypuklenia lub 
wypadnięcia jądra miażdżystego oraz ucisk korzeni rdzenio-
wych wchodzących w skład nerwu kulszowego. Zmiany cho-
robowe dotyczą zazwyczaj odcinka kręgosłupa L5-S1 oraz 
L4-L5. W późniejszym okresie przebiegu choroby dużą rolę 
odgrywają zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa.                
Objawy rwy kulszowej 
 - ból w okolicy lędźwiowo - krzyżowej, często promieniują-
cy wzdłuż przebiegu nerwukulszowego,                                                                                   
- objaw Laseque’a (niemożność podniesienia wyprostowanej 
kończyny dolnej w pozycji leżącej), 
- niedowłady mięśni stóp i palców,                              
- zaburzenia czucia powierzchownego w zakresie odpowied-
niego korzenia, 
- zniesienie lub osłabienie odruchu skokowego.

W diagnostyce rwy kulszowej kluczową rolę odgrywa 
wywiad, w którym określa się lokalizację, nasilenie, czas  
i długość trwania bólu. Istotne jest badanie neurologiczne 
oceniające siłę mięśniową, czucie powierzchowne i głębokie 
w kończynach dolnych oraz badanie odruchów kolanowych  
i ścięgna Achillesa, w celu oceny stopnia uszkodzenia korze-
ni nerwowych. Pomocnym badaniem jest objaw Laseque’a. 
W przypadku długotrwającego bólu wykonuje się badania 
obrazowe RTG, MRI oraz TK.

Leczenie farmakologiczne zespołów korzeniowych  
obejmuje:  
- NLPZ, leki przeciwzapalne (Dicloberl, Naproxen)  
- Leki rozluźniające mięśnie (Mydocalm, Tolperis) 
- Leki opioidowe (Tramal)
- Przeciwzapalne leki sterydowe podawane miejscowo tzw. 
iniekcje epiduralne (Deksametazon, Betametazon ) - Bloka-

  Agnieszka Bucma                              Katarzyna Chwastowska
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dy punktów spustowych (Lidokaina, Mepiwokaina).

Istotne znaczenie w leczeniu zespołów korzeniowych od-
grywa fizykoterapia. Zadaniem fizykoterapii jest zmniejsze-
nie bólu, utrzymanie funkcji kręgosłupa oraz powstrzymanie 
zmian stawowych. Najczęściej stosowanymi zabiegami fizy-
koterapeutycznymi są:  
- głęboki masaż  
- ciepłoterapia  powierzchowna  
- krioterapia  
- terapia ultradźwiękowa  
- elektrostymulacja 
- przezskórna stymulacja elektryczna nerwów - TENS 
Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji

Dolegliwości zespołów korzeniowych mają tendencję do 
nawrotów lub utrzymują się przewlekle przez dłuższy okres 
czasu. Jest to sytuacja niekomfortowa dla pacjenta, często 
wymaga stosowania przewlekle leków przeciwbólowych, co 
jak wiemy niesie ryzyko wystąpienia objawów ubocznych 
przyjmowanych leków. Warto choremu przedstawić domo-
we sposoby łagodzenia bólu. Jednym ze sposobów są okłady  
z lodu na bolącą okolicę. Zabieg przeprowadza się przez 30 
- 60 minut, powtarza kilka razy dziennie przez okres 2 - 3 dni. 
Następnie przykłada się kompres gorący na taki sam okres 
czasu. Skutecznym sposobem łagodzenia bólu jest również 
gorący, możliwie silny natrysk (bicz wodny), połączony  
z rozluźniającymi kręgosłup ćwiczeniami. Zaleca się rów-
nież kąpiele z dodatkiem ziół - kory wierzby białej, wią-
zówki błotnej. Podczas kąpieli zalecane jest wykonywanie 
rozluźniających ruchów. Niekorzystna jest kąpiel w tempe-
raturze poniżej 30 stopni. Można zaproponować pacjentowi 
rozgrzanie bolących miejsc za pomocą poduszki elektrycznej 
lub masażu przy użyciu maści rozgrzewającej. Bardzo czę-
sto w przewlekłych zespołach korzeniowych pacjent odczu-
wa umiarkowany ból przy zmianie pozycji ciała. Pomocnym 
może stać się 15 minutowy, kilkakrotny w ciągu dnia odpo-
czynek w pozycji rozluźniającej mięśnie.

W profilaktyce rwy ramiennej należy zwrócić pacjentowi 
uwagę na przestrzeganie prawidłowej postawy ciała. Głowę 
należy utrzymywać prosto, centralnie nad kręgosłupem aby 
mięśnie przykręgosłupa nie musiały niepotrzebnie pracować. 
Zaleca się pacjentowi  wykonywanie ćwiczeń wzmacniają-
cych mięśnie szyi, rozluźniających mięśnie obręczy barko-
wej oraz mięśnie karku.

Przykładowe ćwiczenia

W profilaktyce rwy kulszowej należy zachęcać pacjenta do 
utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia  
i stania. Nie zaleca się siadu tureckiego oraz obszernych skrę-
tów tułowia. Pacjent powinien sypiać na twardym materacu. 
Zalecany jest sen na plecach lub na boku z podkurczonymi 
nogami. W celu wzmocnienia mięśni kręgosłupa i brzucha 
zaleca się pacjentowi wykonywanie ćwiczeń rozluźniających 
oraz rozciągających mięśnie.

Przykładowe ćwiczenia

Zaleca się pacjentowi unikania nadmiernego obciążenia 
kręgosłupa podczas wykonywania czynności dnia codzienne-
go. Ważna jest nauka prawidłowego podnoszenia ciężarów. 
Nie poleca się pacjentkom chodzenia na wysokich obcasach. 

Prowadzą one do 
skrócenia zgina-
czy biodra i mięśni 
prostujących plecy 
w odcinku lędźwio-
wym i szyjnym krę-
gosłupa.  W pro-
filaktyce zespołów  
korzeniowych moż-
na pacjentowi po-
lecić coraz bardziej 
popularny sport nor-
dic – walking. Sport 
ten posiada wiele 
wymiernych korzy-
ści zdrowotnych: 
angażuje 90 % ukła-

du kostnego, pozwala spalić 400 kalorii na godzinę, buduje 
gorset mięśniowy wokół kręgosłupa, kształtuje prawidłową 
sylwetkę, kształtuje koordynację, odciąża stawy kończyn 
dolnych i kręgosłupa aż o 5 kg na każdy krok, jednocześnie 
ćwiczy siłę, wytrzymałość i gibkość. Poza tym jest sportem 
towarzyskim i dla osób w każdym wieku.        

Bibliografia  
1.Gerara A. Malanga, Scott F. Nadler „ Leczenie zachowaw-
cze bólu krzyża”, Medycyna Praktyczna Chirurgia 2001/03   
2. Jerzy Kiwerski, Roman Fiutko „ Bóle kręgosłupa”, Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, War-szawa 1997  
3. Prusiński A. „ Neurologia praktyczna”, Wydawnictwo Le-
karskie PZWL, Warszawa 2005
4. Aleksander Wilanowski,  Materiały szkoleniowe „ Instruk-
tor Nordic-Walking „ 
5. Małgorzata Retinger – Grzesiułowa „ Neurologia i pie-
lęgniarstwo neurologiczne”. Pod-ręcznik dla pielęgniarek,  
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988.

Zdjęcie ze zbiorów własnych
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 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

 Znajduje się w południowej części Polski w miejscowo-
ści Branice woj. opolskie. Jest on jednym z trzech ośrodków 
w Polsce, o maksymalnym stopniu zabezpieczenia, przezna-
czonym dla osób dorosłych. Dwa pozostałe to ROPS Gosty-
nin oraz ROPS Starogard Gdański. Ośrodek jest państwową 
jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki bu-
dżetowej, powołanej zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
14 czerwca 2000 roku. Dysponuje warunkami maksymal-
nego zabezpieczenia czyli: systemem telewizji wewnętrz-
nej umożliwiającym obserwację drzwi wejściowych, okien 
zewnętrznych, izolatek, korytarzy oraz placu rekreacyjnego. 
Plac rekreacyjny otoczony jest murem o wysokości 5,5 me-
tra, funkcjonuje także elektroniczny system sygnalizujący 
niekontrolowane otwarcie drzwi i okien. Normy zatrudnie-
nia pracowników zawarte są miedzy innymi w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 10-08-2004 r. Zakład wykonuje 
środki zabezpieczające w warunkach maksymalnego zabez-
pieczenia, orzekanego przez sąd, na podstawie artykułu 94 
Kodeksu Karnego. W Ośrodku mogą być wykonywane ob-
serwacje sądowo - psychiatryczne oraz badania sądowo - psy-
chiatryczne ambulatoryjne, zlecane przez sądy lub prokuratu-
ry. Prowadzona jest także działalność w zakresie diagnostyki 
i leczenia sprawców czynów zabronionych które mają podło-
że na tle choroby psychicznej upośledzenia umysłowego lub 
innymi zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia zdrowotne 
polegają w szczególności na badaniu i poradzie lekarskiej, 
psychologicznej, rehabilitacji leczniczej, badaniach laborato-
ryjnych. Ośrodek może również uczestniczyć w  prowadzeniu 
badań naukowych i realizacji prac badawczo - rozwojowych, 
w tym w ramach współpracy międzynarodowej. Prowadzona 
jest także działalność mająca na celu kształcenie i podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia 
i wymiaru sprawiedliwości.

Skład struktury organizacyjnej:
 - cztery Zespoły Rehabilitacyjno - Lecznicze
 - pracownia terapii zajęciowej
 - ambulatorium
 - dział farmacji szpitalnej
 - biuro ochrony ROPS  

W Zespołach Rehabilitacyjno - Leczniczych (oddziałach), 
przebywają chorzy psychicznie którzy dokonali czynów za-
bronionych o znacznej szkodliwości społecznej i zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo że popełnią ten czyn ponow-
nie (nie mogli w czasie popełniania tego czynu rozpoznać 
jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem czyli 
mieli zniesioną poczytalność - art. 30§1, art. 94§1KK). Do 
Ośrodka kierowani są chorzy przez Krajową Komisję Psy-
chiatryczną do Spraw Środków Zabezpieczających. Komisja 
wskazując miejsce wykonania środka zabezpieczającego bie-
rze pod uwagę:
- rodzaj czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca 
w przeszłości,
- rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub uciecz-

kowych w przeszłości, 
- aktualny stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz cho-
roby współistniejące,
-  uzależnienie od środka odurzającego lub alkoholu,
- ogólną sprawność fizyczną,
- szczególne wskazania do postępowania leczniczego, reha-
bilitacyjnego i resocjalizacyjnego, 
- przebieg dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocja-
lizacji. 

W Zespołach zatrudnieni są: lekarz, pielęgniarki (pielęgnia-
rze), sanitariusze, kuchenkowe-salowe, pracownik socjalny  
i psycholog. Pielęgniarki poza opieka pielęgniarską, realizują 
zajęcia z pacjentami na temat Promocji Zdrowia, oraz prowa-
dzą oddziaływania edukacyjne  (treningi umiejętności). Mają 
także za zadanie wnikliwą obserwację pacjentów, pomaganie 
im w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, przeciw-
działają występowaniu agresji. Nadzorują także pracę sanita-
riuszy, salowych, współdziałają z lekarzem i psychologiem. 
Pracuje tutaj kadra pielęgniarska mająca duże doświadcze-
nie w pracy z chorymi psychicznie, posiadająca doskonałe 
wykształcenie, a wiele pielęgniarek posiada specjalizację  
z pielęgniarstwa psychiatrycznego. Praca ta różni się od pra-
cy w innych oddziałach psychiatrycznych ze względu na cha-
rakter leczonych chorych. Nie wszyscy chorzy psychicznie 
dokonują czynów zabronionych. Zdecydowana większość 
chorych popełniła przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 
Personel tu pracujący widzi w nich  przede wszystkim oso-
by chore wymagające pomocy, opieki. Praca jest ciężka, od-
powiedzialna, wyczerpująca jednakże społecznie pożądana, 
dająca satysfakcję niekoniecznie finansową. Wszyscy uczy-
my się akceptacji, empatii, autentyczności, otwartości oraz 
asertywności. Zachowania ludzi chorych zazwyczaj nie są 
akceptowane, są one większości wynikiem przeżyć psycho-
tycznych. Jednak są to ludzie wrażliwi a zdobycie ich zaufa-
nia pozwala nam osiągnąć lepsze rezultaty terapeutyczne. 
Dążymy aby relacje między personelem a chorymi oparte 
były na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Czas przebywania 
pacjentów w Ośrodku wacha się od 6 miesięcy do kilku lat  
i uzależniony jest w szczególności od  stanu zdrowia psy-
chicznego. Ze względów bezpieczeństwa chorzy nie mają 
dostępu do otwartego ognia (nie palą papierosów), posiłki 
przyjmują na jednorazowych naczyniach, kawa czy herbata 
parzona jest przez kuchenkowe i podawana jest po lekkim 
ostudzeniu - ze względów bezpieczeństwa,  nie posiadają 
ostrych narzędzi, golą się pod kontrolą personelu a po gole-
niu, golarki jednorazowe zdawane są do magazynku. Chorzy 
po odwiedzinach są  przebierani a rzeczy z odwiedzin skru-
pulatnie sprawdzane. Szafki nocne jak i ubraniowe na salach  
przymocowane są na stałe do ścian.

Chorzy poza zajęciami w Zespołach, takimi jak zajęcia  
z lekarzem, psychologiem, pielęgniarką, pracownikiem so-
cjalnym uczestniczą codziennie w spacerze (w obecności sa-
nitariusza i pracowników działu ochrony), zajęciach w dziale 
terapii, raz w tygodniu organizowany jest grill lub pizza. Dwa 
razy w tygodniu pracownik socjalny robi chorym zakupy 
spożywcze, a raz w tygodniu przemysłowe.

Już dziś widać że liczba miejsc w Polsce w ROPS-ach 
dla dorosłych jest zdecydowanie niewystarczająca. Chorzy 
oczekują na przyjęcia. Jednak powstawanie takich ośrodków 
jest poważnym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym ze 
względu na swoją specyfikę. Regionalne Ośrodki Psychia-
trii Sądowej na stałe wrosły w system opieki psychiatrycznej  
w kraju, są jego ważnym ogniwem, bez którego funkcjono-
wanie systemu trudno sobie dziś  wyobrazić.

Fuczek Marian
Przełożony Pielęgniarek ROPS Branice
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PRAWO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego za-
kresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbęd-

nego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 lip-
ca 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka pol-
skiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania 
zawodów pielęgniarki i położnej 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 
i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Zakres znajomości języka polskiego, niezbędny do wyko-
nywania zawodów pielęgniarki i położnej przez obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych cudzoziemców  
obejmuje: 
1) porozumiewanie się z pacjentem, jego rodziną i bliskimi, 
członkami zespołu terapeutycznego oraz innymi współpra-
cownikami w sprawach dotyczących pacjenta; 
2) rozumienie tekstu pisanego, w tym korzystanie z doku-
mentacji medycznej, fachowej literatury i piśmiennictwa 
oraz przepisów prawnych regulujących wykonywanie zawo-
dów pielęgniarki i położnej; 
3) umiejętność pisania, w szczególności poprawnego prowa-
dzenia dokumentacji medycznej. 

§ 2.
Zakres znajomości języka polskiego, o którym mowa w § 1, 
niezbędny do wykonywania zawodu pielęgniarki obejmuje 
umiejętności dotyczące: 
1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na rozpoznawanie 
problemów zdrowotnych pacjentów (podopiecznych) oraz 
koniecznych do podjęcia działań pielęgnacyjnych; 
2) scharakteryzowania objawów patologicznych poszczegól-
nych układów i narządów występujących u pacjentów; 
3) formułowania diagnozy oraz przedstawienia informacji na 
temat planu opieki pielęgniarskiej, a także oceny rezultatów 
tej opieki; 
4) informowania pacjentów, ich rodzin i bliskich o przygoto-
waniu do badań diagnostycznych, ich celu, przebiegu i ocze-
kiwanym zakresie współdziałania z osobami wykonującymi 
badanie; 
5) reagowania na zgłaszane potrzeby; 
6) odczytania i interpretacji wyników wykonanych pomia-
rów i testów; 
7) omówienia niezbędnych działań w zakresie umacniania 
zdrowia oraz w profilaktyce chorób; 
8) udzielania wskazówek i porad dotyczących postępowania 
pacjentów w najczęściej spotykanych chorobach i dysfunk-
cjach oraz udziału pacjentów w rehabilitacji; 
9) pisemnego opracowania materiałów edukacyjnych; 
10) analizowania dokumentacji medycznej i dokumentowa-
nia działań pielęgniarki. 

§ 3.
Zakres znajomości języka polskiego, o którym mowa  
w § 1, niezbędny do wykonywania zawodu położnej obejmu-
je umiejętności dotyczące: 
1) prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zgromadzenie 
niezbędnych danych o kobiecie ciężarnej, rodzącej, położ-
nicy i jej dziecku oraz kobiecie zdrowej i kobiecie chorej 

ginekologicznie, analizy i interpretacji tych danych w celu 
określenia potrzeb i problemów zdrowotnych oraz podjęcia 
działań pielęgnacyjnych lub położniczych; 
2) przygotowania kobiety do porodu oraz komunikowania się 
podczas prowadzenia porodu; 
3) scharakteryzowania zaobserwowanych objawów patolo-
gicznych i patologii położniczych; 
4) formułowania diagnozy oraz przedstawienia informacji na 
temat planu opieki, a także oceny rezultatów tej opieki; 
5) informowania pacjentek, ich rodzin i bliskich o przygoto-
waniu do badań diagnostycznych, ich celu, przebiegu i ocze-
kiwanym zakresie współdziałania z osobami wykonującymi 
badanie; 
6) reagowania na zgłaszane potrzeby; 
7) odczytania i interpretacji wyników wykonanych pomia-
rów i testów; 
8) omówienia niezbędnych działań w zakresie umacniania 
zdrowia i profilaktyce chorób oraz patologii położniczych; 
9) komunikowania się i prowadzenia poradnictwa na temat 
rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania, 
przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowaw-
czym i społecznym; 
10) komunikowania się z kobietą i rodziną w sytuacjach trud-
nych, związanych z prokreacją i w zakresie promowania po-
zytywnych postaw wobec własnej płciowości i płodności; 
11) udzielania wskazówek i porad dotyczących postępowania 
pacjentek w najczęściej spotykanych chorobach i dysfunk-
cjach oraz ich udziału w rehabilitacji; 
12) pisemnego opracowania materiałów edukacyjnych; 
13) analizowania dokumentacji medycznej i dokumentowa-
nia działań położnej. 

§ 4.
Znajomość języka polskiego powinna umożliwiać pielęgniar-
ce i położnej podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez 
czynne uczestnictwo w naradach i szkoleniach oraz w kształ-
ceniu podyplomowym i ustawicznym. 

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.2) 
MINISTER ZDROWIA

________________________________________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
– zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 
248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, ko-
niecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 
przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (Dz. U. Nr 
104, poz. 1102 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 673), które traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 
podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).
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PRAWO
Rozporządzenia
11-07-2012 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej 
09-07-2012 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mo-
wie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pie-
lęgniarki i położnej 
29-06-2012 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymu-
su bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego 
zastosowania.  Dz.U.12.740 → z dnia 29 czerwca 2012 r.
26-06-2012 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania 
i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadcze-
nia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawo-
waniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu 
współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi 
i organizacjami społecznymi. Dz.U.12.734 → z dnia 28 
czerwca 2012 r.
26-06-2012 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego 
sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywa-
nia podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych. Dz.U.12.727 
→ z dnia 27 czerwca 2012 r.
26-06-2012 - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie kierowania do za-
kładów opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych. Dz.U.12.731  
→ z dnia 25 czerwca 2012 r.
26-06-2012 - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
Dz.U.12.739 → z dnia 29 czerwca 
2012 r.
20-06-2012 - Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia w sprawie wykazu labo-
ratoriów referencyjnych. Dz.U.12.728  
→ z dnia 28 czerwca 2012 r.
19-06-2012 - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie wysokości i spo-
sobu wnoszenia opłat przez jednostki 
badawcze za kontrolę i weryfikację 
spełniania zasad Dobrej Praktyki La-
boratoryjnej. Dz.U.12.723 → z dnia 
26 czerwca 2012 r.
18-06-2012 - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych wa-
runków prowadzenia studiów dla pie-
lęgniarek i położnych, które posiadają 
świadectwo dojrzałości i ukończyły 
liceum medyczne lub szkołę policeal-
ną albo szkołę pomaturalną, kształcącą  
w zawodzie pielęgniarki i położnej 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia  
w sprawie limitów miejsc szkolenio-
wych dla pielęgniarek i położnych oraz 
kwoty dofinansowania jednego miejsca 
szkoleniowego w roku 2012
Dz.Urz.MZ.11.10.77 → z dnia 09 
grudnia 2011 r. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA 
ZDROWIA 1) z dnia 8 grudnia 2011 r. 
w sprawie limitów miejsc szkolenio-
wych dla pielęgniarek i położnych oraz 
kwoty dofinansowania jednego miejsca 
szkoleniowego w roku 2012

Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1217, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje: 
1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych dla pielęg-
niarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2012 
roku wynosi 1850; 
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla 
specjalizacji rozpoczynających się w 2012 roku wynosi nie 
więcej niż 4 337 zł. 
MINISTER ZDROWIA

________________________________________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
- zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 
248, poz. 1495). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 
238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 
622 i Nr 112, poz. 654. 

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.
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KONKURS, SPOTKANIE, PORADA PRAWNA / KĄCIK KULINARNY

Konkurs!!! 
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ogłasza konkurs na najzabawniejszą historię związa-
ną z wykonywaniem naszej pracy zawodowej. 

Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia 2012 r. 
Prosimy o nadsyłanie prac na adres OIPiP w Opolu (drogą pocztową lub e-mail)  

wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach  

„Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. 

Jak zrobić pyszne ciasto - porady Małgorzaty Czempory
Sernik

Ciasto:
15 dkg margaryny, 15 dkg cukru, 25 dkg mąki (2 szklanki), 

2 jajka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Ciasto wyrobić.
Ser: 1 kg sera-Wiaderko, 25 dkg cukru (1 szklanka), 3 

szklanki mleka, 2 budynie śmietankowe, 3/4 szklanki oleju, 2 
całe jajka, 4 żółtka, 2 cukry waniliowe.

Przyrządzenie:
Mleko zagotować z cukrem i ostudzić, następnie wymie-

szać z budyniem. Ser (najlepiej z wiaderka) dodać do niego 
żółtka, jajka, olej i ucierać razem mikserem, na końcu dodać 

„Znajdź Radość we Wspólnym Działaniu i Zabawie”
W dniu 26 czerwca o godz.15 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbyło się pierwsze z cyklu 

spotkań pielęgniarek i położnych, które przebywają na emeryturze i rencie. Zaprosiłyśmy 42 osoby, w spotkaniu uczestni-
czyło 11 pań. Uczestniczki stworzyły 
wspaniałą atmosferę. Przy słodkim po-
częstunku miały możliwość powspo-
minać i „odświeżyć” stare znajomości. 
Panie wyraziły chęć kolejnych spotkań. 
Pod koniec września planujemy zorga-
nizować imprezę plenerową „Pożegna-
nie lata”. Następne spotkania Komisji 
Seniorów poświęcone będą promocji 
zdrowego żywienia w cukrzycy wraz  
z wykładem. Planujemy również wie-
czór z poezją, oczekujemy także innych 
pomysłów pozwalających rozwijać na-
sze kontakty oraz pobudzać do działa-
nia nasze środowisko.

Komisja ds. Emerytów i Rencistów 
- przewodniczą Stefania Szewczuk  
i Małgorzata Czempora.

mleko z budyniem. Dodać 3/4 paczki kokosu. Ser wlać na 
blachę wyłożoną ciastem. Piec 60 min., a na 10 min. przed 
końcem ubić pianę  
z białek + 4 łyżki cu-
kru i  resztą kokosa. 
Ubitą pianę dać na 
ciasto i zrumienić. 

Smacznego!
Jeśli ktoś nie lubi 

kokosa nie musi da-
wać do środka, rów-
nież bardzo smakuje.                               

Przedłużenie terminów na dostosowanie praktyk zawodowych
W związku z wejściem w życie w dniu 30 czerwca 2012 r. ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r.  o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742), zmieniony został art. 207 ustawy, wprowadzający termin, 
dla osób wykonujących zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej, na dostosowanie swojej działalności do przepisów 
ustawy o działalności leczniczej. Obecnie termin ten został przedłużony do 31 grudnia 2012 r. 

Do tego też dnia należy dokonać zmian wpisów w rejestrze praktyk pielęgniarek i położnych (indywidualnych i grupo-
wych) w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat.

Nowe wymogi ustawy o działalności leczniczej, które muszą być spełnione na dzień 31 grudnia 2012 r.  to m.in.:
-     opracowanie i wprowadzenie regulaminu organizacyjnego,
-     zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
-     zmiana typu praktyki w sytuacji, gdy miejscem wezwania - w przypadku praktyk     zawodowych wyłącznie w miejscu 
wezwania - jest przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.
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KONFERENCJA


