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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze!
Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer - ostatnie tegoroczne wydanie „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. W tym 
miejscu nasuwa się refleksja: „jak ten czas szybko leci”. Już niedługo rok 2012 zostanie tylko w naszych wspomnieniach. 

Na początku pragnę Państwa poinformować, że Okręgowa Rada postanowiła kontynuować wydawanie naszego czasopis-
ma również w 2013 r. Z sygnałów, które do nas docierają ze środowiska, wynika, że „Opolska Pielęgniarka i Położna” spotyka 
się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, a także ma już swoje stałe miejsce w naszej 
zawodowej branży. To nas bardzo cieszy i pozytywnie zachęca do dalszej pracy związanej z każdym nowym numerem czaso-
pisma. Ponownie przypominamy i zachęcamy wszystkie osoby chętne do współtworzenia czasopisma, do przysyłania swoich 
pomysłów, artykułów, ciekawych nowinek, wymiany informacji, komunikatów i innych spraw, które mogą zainteresować 
nasze koleżanki i kolegów.

Ten numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” rozpoczynamy od refleksji znanego nam ks. Piotra Bałosa, który kieruje do 
nas wszystkich swoje słowo związane ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia a także Rokiem Wiary. 

W kalendarium spraw przedstawiamy najważniejsze wydarzenia związane z codzienną działalnością Izby. Przybliżając 
działalność Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI kadencji przedstawiamy ważniejsze zagadnienia i krótkie podsumo-
wanie pracy Okręgowej Rady - nad czym pracowaliśmy, co nam się udało zrealizować, co jeszcze przed nami.   

Na łamach tego numeru opisujemy uroczystą galę z okazji czwartej edycji konkursu NTO Opolski Hipokrates 2012. Pre-
zentujemy sylwetki laureatek konkursu „Opolski Hipokrates” 2012. Przedstawiamy także krótką informację z konferencji 
zorganizowanej przez naszą Izbę, dotyczącej uwarunkowań prawnych, zakresu odpowiedzialności pielęgniarek i położnych, 
oraz informację dotyczącą zorganizowania przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy naszej Izbie, 
konferencji na temat „Strategii rozwoju opieki długoterminowej”.

Prezentujemy artykuły naszych koleżanek, mi.n. artykuł Anny Pączko dotyczący programu certyfikacji szpitali, artykuł 
Krystyny Grzeszczyk dotyczący zaleceń dla chorego laryngektomowanego; artykuł Joanny Szaporów i Wiesławy Grabskiej 
nt. specyfiki opieki nad pacjentem z zespołem zmiażdżenia. Katarzyna Strzelecka, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Głucho-
łazach przedstawia kadrę pielęgniarską oraz krótką charakterystykę swojego zakładu.

Życzę Państwu miłej lektury!
Sabina Wiatkowska 

Jan Kasprowicz „Przy wigilijnym stole”
Przy wigilijnym stole 
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty;
 Że, jako mówi wam wszystkim 
 Dawne, odwieczne orędzie, 
 Z pierwszą na niebie gwiazdą 
 Bóg w waszym domu zasiędzie.
Sercem go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota - 
Oto, co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota.
 A twórczych pozbawił się ogni, 
 Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze, 
 Kto z bratem żyje w niezgodzie, 
 Depcąc orędzie najświętsze.
Wzajemne przebaczyć winy, 
Koniec położyć usterce, 
A z walki wyjdzie zwycięsko 
Walczące narodu serce.

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, kiedy gasną spory, znikają waśnie…
wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia…
To noc wyjątkowa… Jedyna… Niepowtarzalna…
NOC BOŻEGO NARODZENIA.

W tę jedyną i niepowtarzalną Noc
wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, 

Pielęgniarzom 
życzymy 

Świąt dających radość, pokój, odpoczynek.
Żeby te nadchodzące Święta były 

niezapomnianym czasem
spędzonym wśród bliskich osób, 

bez pośpiechu i trosk.
W nadchodzącym Nowym Roku życzmy dużo 
zdrowia i szczęścia, cierpliwości i wytrwałości 

w realizacji planów wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

***

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Komisja Rewizyjna działająca przy OIPiP
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Kalendarium spraw w OIPiP w Opolu - X/XI 2012 r.
28 listopada 
Pan Piotr Lisowiec uczestniczył w postępowaniu egzamina-
cyjnym kursu specjalistycznego „Leczenie ran”  dla pielęg-
niarek organizowanego przez C.S. LOGOS w Prudniku.
27-28 listopada
Pani Barbara Prochota uczestniczyła w szkoleniu dla skarb-
ników okręgowych izb pielęgniarek i położnych organizowa-
nym przez NIPiP w Warszawie.
27 listopada 
W hotelu „Mercure” w Opolu odbyła się konferencja nauko-
wo-szkoleniowa pt. „Strategia rozwoju opieki długotermi-
nowej w województwie opolskim”. Patronat honorowy nad 
konferencją objął Urząd Marszałkowski Województwa Opol-
skiego oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opo-
lu. Uczestników Konferencji przywitała Elżbieta Duda.
26 listopada 
Pan Dariusz Klonowski uczestniczył w spotkaniu dotyczą-
cym problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych przez pielęgniarki i położne, które odbyło się w biu-
rze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
22 listopada 
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się uroczyste rozdanie 
dyplomów ukończenia specjalizacji w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa chirurgicznego” organizowanej przez Agencję Usług 
Oświatowych OMNIBUS z Kłodzka. Dyplomy odebrały 23 
pielęgniarki z województwa opolskiego. Z ramienia OIPiP  
w Opolu w spotkaniu uczestniczyła Pani Urszula Kraszkie-
wicz, która była kierownikiem tej specjalizacji.
21 listopada
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w siedzibie Izby - II część posiedzenia ORPiP  
w Opolu z dnia 14 listopada 2012 r. 
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek medycy-
ny szkolnej. Spotkanie prowadziła Pani Elżbieta Michalska 
- Prezes Terenowej Jednostki Krajowego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Opolu.
19 listopada 
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się szkolenie 
dla pielęgniarek i położnych dotyczące zakresu odpowiedzialno-
ści pielęgniarek i położnych za udzielanie świadczeń zdrowot-
nych oraz realizacji praw pacjenta przez pielęgniarki i położne.
16 listopada
W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się egzamin końcowy kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjolo-
gicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek zorganizowa-
nego przez OIPiP w Opolu. Po egzaminie nastąpiło uroczyste 
rozdanie certyfikatów uczestnikom kursu. Izbę reprezentowała 
Małgorzata Czempora - członek Okręgowej Rady.
14 listopada
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w siedzibie Izby. W siedzibie OIPiP w Opolu od-
było się szkolenie dotyczące procedury kontroli praktyk za-
wodowych pielęgniarek/położnych. W szkoleniu uczestni-
czyli członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu oraz członkowie Komisji Kształcenia OIPiP w Opolu.
12-13 listopada 
Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w pracach Komisji 
ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Naczelnej  
Izbie Pielęgniarek i Położnych Warszawie.
9 listopada
W Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyły się warszta-
ty szkoleniowe skierowane do przedstawicieli podmiotów 
leczniczych województwa opolskiego, poświęcone nowo-
czesnym narzędziom zarządzania. W spotkaniu udział wzięła 
Sabina Wiatkowska.
8 listopada 
Spotkanie pielęgniarek epidemiologicznych siedzibie OIPiP 

w Opolu. Spotkanie prowadziła Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch 
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epide-
miologicznego. 
W  SP ZOZ w Nysie odbył się konkurs na stanowisko Pie-
lęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Paczkowie, w wyniku którego postępowanie wygrała Pani 
Lucyna Błachut mgr pielęgniarstwa, Pielęgniarka Oddziało-
wa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Paczkowie.
7 listopada 
Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  
w siedzibie OIPiP w Opolu. Spotkanie zorganizowała i prowa-
dziła Anna Marynowicz, przewodnicząca Komisji ds. pielęg-
niarstwa psychiatrycznego działającej przy OIPiP w Opolu. 
6 listopada 
Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu Grupy 
Roboczej senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie.
30 października
W SP ZOZ w Nysie odbyło się postępowania konkursowe na 
stanowiska pielęgniarek oddziałowych Dziennego Oddzia-
łu Psychiatrycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, w wyniku których wy-
łoniono pielęgniarską kadrę kierowniczą: Pani Jolanta Bajor 
(licencjat pielęgniarstwa), Pielęgniarka Oddziałowa Dzien-
nego Oddziału Psychiatrycznego; Pani Agata Wożniak mgr 
pielęgniarstwa, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii; Pani Grażyna Górska, Pielęg-
niarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej.
29 października 
W urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się posiedze-
nie Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku 
Województwa Opolskiego, w którym udział wzięła Sabina 
Wiatkowska. Na posiedzeniu omawiano tematy dotyczą-
ce działalności samorządów medycznych, m.in. Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
27 października 
W Kluczborku odbyła się Piąta Kluczborka Konferencja 
Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej „Dylematy 
terapeutyczne i etyczne w posłudze chorym u kresu życia” 
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie oraz Zakład Medy-
cyny i Opieki Paliatywnej ŚUM w Katowicach. W konferen-
cji uczestniczyła Sabina Wiatkowska. 
Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowaniu eg-
zaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo opieki 
długoterminowej” organizowanego przez AUO OMNIBUS.
25 października 
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opolu. 
Na posiedzeniu Komisja rozpatrzyła 181 wniosków. Pozytyw-
nie rozpatrzono 164 wnioski, negatywnie rozpatrzono 4 wnio-
ski, natomiast 13 wniosków przekazano do uzupełnienia.
24 października 
Pani Małgorzata Czempora uczestniczyła w postępowaniu 
egzaminacyjnym kursu specjalistycznego „Wykonywania 
konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywania 
dojścia doszpikowego” dla pielęgniarek systemu ratownictwa 
medycznego organizowanego przez CKZ TEACHMED.
Pani Henryka Homętowska uczestniczyła w postępowaniu 
egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ra-
tunkowe” organizowanego przez CKZ TEACHMED.
23 października
Konferencja „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratow-
nictwa medycznego w Polsce-wsparcie kształcenia pody-
plomowego” zorganizowana przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.  
Z ramienia Izby udział wzięła Sabina Wiatkowska. 
Pani Wiesława Grabska uczestniczyła w postępowaniu kwali-
fikacyjnym kursu specjalistycznego „Wykonywania koniko-
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Wybrane zagadnienia z działalności Rady VI Kadencji 
w okresie od października 2011 do listopada 2012 r.

punkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywania doj-
ścia doszpikowego” dla pielęgniarek systemu ratownictwa 
medycznego organizowanego przez CKZ TEACHMED.
19 października
OIPiP w Opolu zorganizowała w Opolskim Centrum Onkolo-
gii w Opolu bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek, położnych 
działających w ramach  indywidualnych i grupowych praktyk 
pielęgniarek, położnych. Tematyka szkolenia: 
„Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidual-
ne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności lecz-
niczej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, 
zasady wykonywania zawodu w ramach tych praktyk, obo-
wiązki rejestracyjne”. 
 „Wypełnianie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą dla praktyk pielęgniarskich  
i położniczych”.
18 października
Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu egza-
minacyjnym oraz kwalifikacyjnym kursów kwalifikacyjnych 
w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” organizowanych 
przez OSziDG MEDIATOR w Kędzierzynie-Koźlu.
17 października 
Pani Sabina Wiatkowska wzięła udział w kolejnym prze-
glądowym posiedzeniu Grupy Roboczej prowadzonej przez  
senatora Mieczysława Augustyna w Warszawie w sprawie 
projektu ustawy o osobach niesamodzielnych. 
14 października 
Pani Krystyna Gębuś-Dinter- Pielęgniarka Oddziałowa Od-
działu Pediatrii Wojewódzkiego Centrum Medycznego  
w Opolu, uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym spe-
cjalizacji w dziedzinie „Pielęgniarstwa pediatrycznego” orga-
nizowanej przez Multiserwis NZOZ PREV-MED z Bytomia.
14 października
Pani Elżbieta Duda reprezentowała OIPiP w Opolu w „Mar-
szu Nadziei 2012” z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi 
zorganizowanym przez Opolskie Centrum Onkologii pod 
patronatem marszałka województwa opolskiego, wojewody 
opolskiego i Prezydenta Miasta Opola. 
12 października 
Komisja do spraw Emerytów i Rencistów działająca przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Opolu (Mał-
gorzata Czempora i Stefania Szewczuk) zorganizowała spot-
kanie  integracyjne  Pielęgniarek  i Położnych, które prze-
bywają na emeryturze lub rencie. Spotkanie przebiegło pod 
hasłem „Powitanie jesieni”. Licznie przybyłe uczestniczki 
były bardzo zadowolone ze spotkania. 
11 października 
Posiedzenie Prezydium  ORPiP w siedzibie Izby. W posie-
dzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium oraz 

Przewodniczącą Okręgowego Sądu i Przewodnicząca Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej. 
W trakcie posiedzenia podjęto 26 uchwał, w tym uchwały: 
- finansowe: 6
- w sprawie organizacji konferencji: 1
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i dokonania wpi-
su do rejestru:  4
- skreślenia z listy pielęgniarek i położnych: 3
- dokonania wpisu na listę pielęgniarek i położnych: 1 
- wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach komisji 
w zakresie kształcenia podyplomowego: 6 
- wyznaczenie przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej: 1 
- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach: 1
- wpisu do rejestru organizatorów prowadzących kształcenie 
podyplomowe: 1 
- inne: 2.
Ponadto omówiono:
- działalność Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
- sytuację finansową Izb, 
- propozycję regulaminu wykorzystania środków w ramach 
funduszu konferencyjnego, 
- propozycję organizacji konferencji i szkoleń,
- zmianę  siedziby Izby. 
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP. W posie-
dzeniu uczestniczyło 5-ciu członków komisji. Komisja roz-
patrzyła 8 wniosków o zapomogę. Komisja przyznała 4 za-
pomogi socjalne, 4 wnioski oddalono. 
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013  
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Opolu. W spotkaniu udział wzięła Sabina Wiatkowska.
9 października 
W Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Skowronek” Ca-
ritas Diecezji Opolskiej w Głuchołazach odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji  20-lecia uruchomienia i poświęcenia 
pierwszej Stacji Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej. 
W spotkaniu udział wzięła Sabina Wiatkowska. 
4 października
Uroczysta gala czwartej edycji plebiscytu NTO Opolski Hi-
pokrates. z ramienia Izby udział wzięła Elżbieta Duda.
Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu zespołu ds. kon-
traktowania świadczeń zdrowotnych przy NIPiP w Warszawie.
2 października
Konferencja „Profilaktyka nowotworowa – skryning mammo-
graficzny i cytologiczny w województwie opolskim. Aktyw-
ność gmin Opolszczyzny w programie Zdrowa Gmina” orga-
nizowana przez Opolskie Centrum Onkologii w Opolu pod 
patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego. 
Z ramienia Izby w konferencji udział wzięła Elżbieta Duda. 

Posiedzenia Rady - 8
19 październik 2011 – podjęto uchwały dotyczące:
- kontynuacji wydawnictwa czasopisma „Opolska Pielęg-
niarka i Położna”
- przedłużenia umowy z kancelarią na obsługę prawną OIPiP
- ustalenia zasad wynagrodzenia osób funkcyjnych
- ustalenia zasad kosztów związanych z używaniem samo-
chodów osobowych do celów służbowych przez członków 
samorządu
- ustalenia diet dla przewodniczących organów i komisji 
problemowych
- ustalenia diet członkom rady i prezydium za posiedzenia
14 grudzień 2011 - podjęto uchwały dotyczące:
- wprowadzenia polityki rachunkowości OIPiP

- wprowadzenia zmian załącznika nr 1 regulaminu refundacji 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
- powołania komisji problemowych działających przy OIPiP
- przeprowadzenia inwentaryzacji w OIPiP
1 marzec 2012 - podjęto uchwały dotyczące:
- wprowadzenia zmian do regulaminu refundacji kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, przyjęcie tekstu 
jednolitego regulaminu
- zatwierdzenia regulaminu pracy komisji kształcenia i do-
skonalenia zawodowego
- wprowadzenia instrukcji organizacji pracy kancelaryjnej 
biura OIPiP
- ustalenia diet przewodniczącym i organom komisji oraz 
członkom komisji
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- ustalenia diet związanych z uczestnictwem w posiedzeniach 
Rady, Prezydium
- przyjęcia wzoru umów zleceń z osobami funkcyjnymi
- wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników OIPiP
30 marzec 2012 podjęto uchwały dotyczące:
- wprowadzenia zmian do wzorów umów zleceń z osobami 
pełniącymi funkcje z wyboru
- opracowania zasad odprowadzania składek członkowskich 
na rzecz samorządu i ich ściągalność IA SZĄDU
- zmian zasad przyznania środków finansowych na pokrycie 
kosztów dojazdu osobom pełniącym funkcje z wyboru
- ustalenia zasad umieszczania ogłoszeń na stronie interne-
towej OIPiP
- nawiązania współpracy na prowadzenie strony internetowej 
OIPiP
- zmian druku wniosku o udzielenie zapomogi
- wprowadzenia regulaminu komisji problemowych działają-
cych przy OIPiP w Opolu
25 kwiecień 2012 podjęto uchwały dotyczące:
- wyróżnień za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych
14 czerwiec 2012 podjęto uchwały dotyczące:
- powołania pełnomocnych przedstawicieli OIPiP
- określenia procedury kontroli organizatorów kształcenia
- przyjęcia ramowego programu przeszkolenia przez pielęg-
niarkę, położną które nie wykonują zawodu łącznie przez 
okres 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
- przyjęcia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgnia-
rek, położnych wykonujących zawód w ramach praktyki 
zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących-
działalność leczniczą
- wprowadzenia zasad kosztów przejazdu i innych należności 
z tytułu podróży służbowych w związku z realizacją zadań na 
rzecz OIPiP
17 wrzesień 2012-11-08 podjęto uchwały dotyczące:
- wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji OIPiP
- ustalenia zasad kontroli indywidualnych praktyk

Posiedzenia Prezydium - 8
 28 listopad 2011, 12 stycznia 2012, 9 luty 2012
- powołanie rady programowej czasopisma „Opolskiej Pie-
lęgniarki i Położnej”
 21 marca 2012
- zmiana druku wniosku o zapomogę
 21 maja 2012, 10 lipca 2012, 8 sierpnia 2012, 11 paździer-
nika 2012
XXI Zjazd budżetowy - 30.03.2012, najważniejsze zagad-
nienia:
- wprowadzenie regulaminu Okręgowej Rady PiP
- wprowadzenie regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej PiP
- wprowadzenie regulaminu Okręgowego Sądu PiP
- wprowadzenie regulaminu Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Zadania dodatkowe:
1. Zatwierdzono programy kursów:
- kwalifikacyjnego „pielęgniarstwo anestezjologiczne” dla 
pielęgniarek 
- specjalistycznego „szczepienia ochronne noworodków” dla 
położnych
- specjalistycznego „szczepienia ochronne” dla pielęgniarek
- specjalistycznego „leczenie ran” dla pielęgniarek
- specjalizacji „pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek
- specjalizacji „pielęgniarstwo nefrologiczne” dla pielęgniarek
2. Przeprowadzone szkolenia:
- szkolenie w związku z wejściem w życie ustaw: o zawodach 
pielęgniarki i położnej, ustawy o samorządzie oraz spotkanie 
adwentowe (14.12.2011)
- dwie edycje szkoleń z zakresu zmian wprowadzonych usta-
wą o działalności leczniczej dla pielęgniarek i położnych 
prowadzących indywidualne, grupowe praktyki (czerwiec  
i październik 2012)

- święto pielęgniarek i położnych połączone z wyróżnieniami 
za zasługi dla samorządu (maj 2012)
- szkolenie z zakresu prawa w medycynie dla pielęgniarek  
i położnych (19.11.2012)
-  szkolenie w sprawie zasad kontroli indywidualnych prak-
tyk (14.11.2011)
3. przeprowadzone kursy przez OIPiP:
- kwalifikacyjny „pielęgniarstwo onkologiczne” (wrze-
sień2011/marzec2012) – przeszkolono 34 osoby
- specjalistyczny RKO – 3 edycje, przeszkolono 98 osób
- specjalistyczny EKG – 4 edycje, przeszkolono  107 osób,  
1 edycja w trakcie
- kwalifikacyjny „pielęgniarstwo anestezjologiczne” (maj/li-
stopad) – przeszkolono 24 osoby)
4. Powołano konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa onkologicznego.
5. Spotkanie z przedstawicielami PMWSZ w Opolu w spra-
wie praktyk.
6. Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia rady 
i prezydium.
7. Podejmowanie działań dotyczących nowej siedziby OIPiP.
8. Organizacja wyjazdu do teatru w Chorzowie na sztukę 
„Położnice szpitala św. Zofii” oraz wycieczki do Lwowa.
9. Podpisano porozumienie między samorządami zawodowy-
mi i urzędem marszałkowskim.
10. Sprawy organizacyjne Izby:
- prowadzenie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych
- ustalenie obowiązków związanych z przyjmowaniem i we-
ryfikacją wniosków o refundację
- coroczne badanie finansowe OIPiP
- wprowadzenie nowego obowiązku informacyjnego doty-
czącego zatrudnienia
- zmiana zasad prowadzenia rejestru indywidualnych i gru-
powych praktyk
11. Prowadzenie CRPiP
- 85 przypadków wpisania jednej osoby dwa razy z różnymi 
numerami PWZ
- 800 osób bez numeru pesel (770 numerów odszukano  
w teczkach osobowych, w przypadku 26 wniosków wysłano 
pisma o udostępnienie danych przez urzędy meldunkowe)
- 35 osób z takim samym numerem PWZ
- 9 pism do placówek ochrony zdrowia w sprawie arkuszy 
aktualizacyjnych
- 1054 wprowadzonych arkuszy aktualizacyjnych
- 2161 uzupełnienia lub poprawki danych w arkuszach
- 530 wniosków o refundację szkoleń
- sprawdzanie danych o zatrudnieniu z danymi w CRPiP (do-
pisano zatrudnienie ok. 200 osób nie wykazanych w CRPiP, 
brak wpisu do naszej Izby, brak wykreślenia z Izby).
- 40 osób wprowadzono po raz pierwszy po stwierdzeniu PWZ.
Sprawy do załatwienia:
- ustalenie zasad archiwizacji dokumentów
- sfinalizowanie zakupu nowej siedziby Izby
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Uroczysta gala czwartej edycji plebiscytu NTO  
Opolski Hipokrates 2012 

Laureatkami plebiscytu Opolski Hipokrates w kategorii Pie-
lęgniarka Roku zostały:
I Miejsce - Marianna Grajoszek,  kierownik hospicjum 
NZOZ „Samarytanin” w Opolu. Od 21 lat w zawodzie pie-
lęgniarki.
II Miejsce - Alicja Zajączkowska, pielęgniarka pracująca  
w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Oleś-
nie.
III Miejsce - Urszula Florczak, pielęgniarka z Namysłowa, 
przez 27 lat pracowała w Szpitalu w Namysłowie, najpierw 
przez 15 lat na bloku operacyjnym, a potem - przez 12 - jako 
pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii ogólnej. 

Laureatką plebiscytu Opolski Hipokrates w kategorii Położna Roku  
zostały:
I Miejsce - Paulina Żurek,  położna pracująca w Oddziale Patologii Ciąży 
z Blokiem Porodowym w Wojewódzkim Szpitalu Ginekologiczno-Położ-
niczym w Opolu.
II Miejsce - Beata Onyszczuk, położna z Poradni Ginekologiczno-Położ-
niczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.
III Miejsce - Elżbieta Radomska, położna pracująca w Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

Od 21 lat pracuję w zawodzie pielęgniarki. Zaraz po szkole pielęgniarskiej w Brze-
gu, rozpoczęłam pracę w szpitalu w Ozimku, najpierw w oddziale wewnętrznym na-
stępnie blok operacyjny jako instrumentariuszka, a następnie w pracowni endoskopo-
wej. Od blisko 2 lat związana jestem z ośrodkiem medycznym Samarytanin w Opolu, 
w którym to kieruję hospicjum, pracuję w poradni endoskopowej i asystuję przy za-
biegach chirurgicznych.

Marianna Grajoszek

Alicja Zajączkowska, lat 40, mężatka, mama dwóch synów.
W roku 1992 ukończyła 5-letnie Liceum Medyczne w Oleśnie. Po szkole podjęła 

pracę w ZOZ w Oleśnie w Oddziale Chirurgii Ogólnej, na którym pracuje do dnia 
dzisiejszego.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła kursy dokształcające: podawanie krwi  
i preparatów krwiopochodnych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kaniulacja żył 
obwodowych, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Zainteresowania: fotografia, podróże, muzyka.

Urszula Florczak, urodziła się 2 października 1964 roku w Namysłowie.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1983 roku podjęła naukę w Medycz-

nym Studium Zawodowym w Oleśnicy na Wydziale Pielęgniarstwa, które ukończyła 
w 1985 roku, uzyskując Dyplom Pielęgniarki.

We wrześniu 1985 roku podjęła pracę w Bloku Operacyjnym Szpitala w Namysło-
wie, w charakterze pielęgniarki anestezjologicznej. W ciągu wieloletniej pracy syste-
matycznie podnosiła kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez: ukończenie z wyróżnie-
niem 4-miesięcznego kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek anestezjologicznych, 
uczestnictwo w: Seminarium Szkoleniowym nt. „Prewencja zakażeń szpitalnych”.  
W roku 2001 ukończyła z wyróżnieniem specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa an-
estezjologicznego i intensywnej opieki, organizowaną przez WODKM w Opolu.

W latach 2000 - 2011 r. uczestniczyła: w szkoleniach dotyczących współczesnych 
Zasad Leczenia Krwią i Jej Składnikami, w Konferencji Szkoleniowo-Naukowej  
z zakresu: „Opieka Paliatywna w Namysłowie, Postępy w Leczeniu Bólu Nowotwo-
rowego”; w Seminarium Szkoleniowym na temat: „Najnowsze rozwiązania w zakre-
sie opieki nad pacjentem”; w konferencji „Dostosowanie placówek medycznych do 
standardów unijnych”.

Od lewej: A. Zajączkowska i E. Duda
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W 2009 r. ukończyła Szkolenie dokształcające w ramach projektu nr POKL.08.01.01-16-135/08 p.n. „Nowoczesna służba 

medyczna Opolszczyzny”; w Konferencji naukowo – szkoleniowej na temat „Profesjonalna Pielęgniarka i Położna” orga-
nizowanej przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu; szkolenie w ramach projektu: „Aktywna Pielęgniarka  
i Położna” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; z zakresu rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji. 

W roku 2011 uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Pt. „Wybrane aspekty leczenia  
i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”. W roku 2012 ukończyła Państwową Medyczną 
Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu i uzyskała z wynikiem bardzo dobrym Licencjat Pielęgniarstwa.  

W latach 1995 -  99 była członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu II Kadencji.
Jej miłością jest Rodzina (wnuczka Oliwka). Pasją pielęgniarstwo i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Wolny czas 

spędza nad książką, czytając beletrystykę  i szlifując znajomość j. niemieckiego. Wypoczywa przemierzając kilometry na 
szlakach górskich z kijkami nordic walking. 

W okresie 06.11.2001-28.07.2012 r. pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Namy-
słowie. Kieruje się zasadą świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie dla dobra pacjentów.

Beata Onyszczuk, położna
W roku 1989 ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe im. H. Jordana we Wroc-

ławiu uzyskując tytuł położnej. W tym samym roku rozpoczęłam pracę w oddziale gi-
nekologiczno-położniczym w ZOZ Krapkowicach. Pod koniec lat 90-tych ukończy-
łam kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowo-rodzinnych i zaczęłam pracę 
w środowisku. Najpierw w Przychodni w Gogolinie a później w Stacji Opieki Caritas 
w Gogolinie. Od 2008 roku pracuję w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Wieloletnia praca w środowisku pozwoliła mi 
między innymi na lepsze zapoznanie się z problemami, z jakimi borykają się polskie 
kobiety (z różnych środowisk). Będąc też kobietą, łatwiej rozmawia mi się z nimi  
o ich problemach, obawach, troskach dotyczących zdrowia zarówno ich samych jak  
i rodziny. Zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie NTO Opolski Hipokrates- jest 
wspaniałą nagrodą za moją pracę. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali.

Motywuje mnie to do dalszej jeszcze lepszej pracy.

Elżbieta Radomska, położna 
Jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego w Opolu. Pracę położnej 

rozpoczęłam w roku 1995 w Brzeskim Centrum Medycznym w Oddziale Położni-
czo Ginekologicznym, gdzie realizuję się zawodowo do dnia dzisiejszego. W trakcie 
siedemnastoletniego stażu pracy brałam udział w licznych konferencjach i kursach 
naukowych. Ukończyłam m.in. kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych. 
Przez 6 lat równolegle pracowałam jako położna rodzinna.  Praca w środowisku po-
zwoliła mi dostrzec, że opieka położnej rodzinnej nie ogranicza się jedynie do ciężar-
nej, położnicy i noworodka ale rozciąga się na całą rodziną. W roku 1994 ukończyłam 
studia magisterskie o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Przygotowa-
nie pedagogiczne wykorzystuję w mojej pracy zawodowej w przekazywaniu wiedzy  
i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji kobiet w każdym okresie ich życia.

Nagroda w plebiscycie Opolski Hipokrates jest dla mnie wyróżnieniem za lata 
wytężonej pracy. Będzie mnie mobilizować do jeszcze większego zaangażowania za-
wodowego i zdobywania nowych umiejętności. Jestem żoną i matką dwójki dzieci 
Michała 14 lat i Juli lat 11. Całą rodziną mamy wspólną pasję: góry i morze. Lubimy 
wędrówki po górach oraz sporty zimowe.

Paulina Żurek, położna
Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów, w 2008 roku w Oddziale 

Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym. Początki nie były łatwe, ale pod uważnym 
okiem Położnej Oddziałowej i starszych koleżanek, z każdym dyżurem zdobywała 
nowe doświadczenia, co właściwie ma miejsce do dzisiaj. Praca w Bloku Porodowym 
była jej wielkim marzeniem, które się spełniło. Dając dużo satysfakcji i radości, ale 
uczy też pokory bo przychodząc na dyżur trzeba być przygotowaną na wszystko. 
Okresowo miała możliwość prowadzenia zajęć w Szkole Rodzenia, co pozwoliło 
jej nabyć nową wiedzę i spojrzeć inaczej na potrzeby ciężarnych i rodzących. Jesz-
cze w czasie studiów ukończyła kurs języka migowego. Trochę z ciekawości, trochę  
z potrzeby. Miała nadzieję, że kiedyś te umiejętności się przydadzą i nie myliła się. Do 
Szpitala trafiają również ciężarne/rodzące niesłyszące i tu mogą liczyć na wsparcie. 
Sama miała przyjemność obsługi porodu kobiety niesłyszącej, co było dla niej no-
wym doświadczeniem i przeżyciem (nie jest jedyną „migającą” położną w szpitalu).

Kiedyś usłyszała, że czasami los nas lepiej pokieruje, niż  byśmy sami wybrali. 
Dziś w 100%  z tym się zgadza. Nominacja w  Plebiscycie Hipokratesa 2012 była 
niespodzianką zorganizowaną przez jej rodziców. Później informacja o głosowaniu 
rozeszła się  bardzo szybko. Sytuacja w rankingu zmieniała się jak w Bloku  Porodo-
wym, przybywało głosów  a atmosfera stawała się coraz bardziej  emocjonująca.

Głosowały pacjentki, głosowali znajomi, których miała przyjemność obsługiwać 
w Sali Porodowej. „… Taka nominacja to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem 
wdzięczna wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos, ale pragnę też zaznaczyć, że 
szanuję każdy oddany głos na pozostałych nominowanych. Ze swojej strony pragnę 
zobowiązać się, że będę robić dalej to co robię- najlepiej jak potrafię…”.
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Konferencja 19.11.2012
Zmieniające się uwarunkowania prawne, dotyczące zakre-

su odpowiedzialności pielęgniarek i położnych oraz koniecz-
ność podnoszenia świadomości w tym zakresie, były podsta-
wą do przeprowadzenia w dniu 19 listopada przez Opolską 
Izbę Pielęgniarek i Położnych, specjalistycznej Konferencji. 
Było to pierwsze tak ważne spotkanie podczas, którego zo-
stały omówione zakresy odpowiedzialności: zawodowej, 
cywilnej oraz karnej. Wśród uczestników można było do-
strzec m.in. Przewodniczącą oraz Sekretarza Dolnośląskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych, opolskich konsultantów wo-
jewódzkich z zakresu Pielęgniarstwa - Panią Henrykę Homę-
towską, Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Panią Katarzynę 
Sołtys-Bolibrzuch,  Pielęg-
niarstwa Onkologicznego 
Panią Marylę Białas, a tak-
że Wicedyrektora Departa-
mentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Panią Irenę 
Barczyk.

Konferencję, sprawnie 
poprowadziła Wiceprze-
wodnicząca Rady Pani El-
żbieta Duda (zdj. obok). 

Konferencja obejmo-
wała następujące moduły 
tematyczne.

Moduł I.  Zakres odpowiedzialności zawodowej pielęg-
niarek i położnych za udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
a w nim tematy z zakresu: 
 Świadczenia zdrowotne - powołanie definicji na podsta-
wie obowiązujących aktów prawnych, co jest a co nie jest 
świadczeniem zdrowotnym, 
 Błąd medyczny, błąd lekarski, błąd pielęgniarski - wyjaś-
nienie podstawowych pojęć i ich systematyka w świetle dok-
tryny prawnej i medycznej,

 Rodzaje i formy odpowiedzialności, 
 Niedbalstwo, zakażenia, pomyłki - podstawowe źródła po-
wstania odpowiedzialności nie stanowiące błędów medycznych,
 Forma wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej a ich 
wpływ na zakres odpowiedzialności osobistej,
 Regulaminy, procedury wewnętrzne, polecenia przełożo-
nych, dokumentacja medyczna a zakres odpowiedzialności,
 Wzorzec „dobrego fachowca” - jak powinna postępować 
pielęgniarka i położna według orzecznictwa sądowego. 

Moduł II.  Realizacja praw pacjenta przez pielęgniarki 
i położne, zawierający: 
 Prawa pacjenta - pojęcie i podstawa prawna - geneza 
uchwalenia ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta,
 Katalog praw pacjenta,
 Prawa pacjenta - zakres odpowiedzialności pielęgniarek  
i położnych,

 Prawa pacjenta a odpowiedzialność zawodowa personelu 
medycznego,
 Zdarzenia medyczne - nieudana próba wyłączenia odpo-
wiedzialności cywilnej i karnej,
 Polityka ochrony praw pacjenta w podmiocie leczniczym 
- wdrażanie procedur medycznych - minimalizowanie odpo-
wiedzialności personelu.

Podczas Konferencji wykłady poprowadził dr Jakub Bere-
zowski z Instytutu Opieki Zdrowotnej z Wrocławia.

Dr Jakub Berezowski (zdj. wyżej) - prawnik, doktor nauk 
humanistycznych, kieruje Instytutem Opieki Zdrowotnej. Pra-
cownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu, współpracownik Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Opolskiego. 

Specjalista prawa ochrony zdrowia, posiada kilkunasto-
letnie doświadczenie we wsparciu doradczym, prawnym  
i szkoleniowym związanym z ochroną zdrowia. Jeden z pionie-
rów prywatyzacji usług zdrowotnych i komercjalizacji pod-
miotów leczniczych. Brał udział w kilkudziesięciu procesach 
przekształceń zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzi szkole-
nia dla lekarzy, pielęgniarek, pracowników samorządowych  
w zakresie prawa ochrony zdrowia. Skutecznie negocjuje  
i nadzoruje realizację kontraktów z NFZ przez podmioty lecz-
nicze. Pracownik i współpracownik  naukowo-dydaktyczny 
wielu szkół wyższych między innymi Wydziału Prawa i Admi-
nistracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opol-
skiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie menedżerskie 
w zakresie zarządzania jednostką jak i realizacji projektów. 
Doradca w zakresie ochrony zdrowia i funduszy struktural-
nych organów państwowych ( Wojewoda Dolnośląski)  i par-
lamentarzystów. 

Autor wielu publikacji z zakresu ochrony zdrowia i polityki 
europejskiej

Od lewej: M. Księżarczyk, W. Wandakiewicz, 
K. Wróblewska, J. Słowik
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Szpital bez bólu
Anna Pączko

Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu realizu-
je program certyfikacji 
szpitali „Szpital bez 
bólu”. O uzyskanie cer-
tyfikacji mogą ubiegać 
się szpitale, które speł-
niają określone kryteria 
gwarantujące pacjentowi 
najwyższy standard le-
czenia bólu pooperacyj-
nego. Pilotażowy pro-
gram przeprowadzono  
w Szpitalu Wojewódz-
kim w Opolu, a jego po-
mysłodawcą 

był dr Józef Bojko, regionalny konsultant w dzie-
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Przez wiele lat panowała teoria o jego jedynej 
roli -  sygnału do leczenia choroby. Dopiero od kil-
kunastu lat środowisko lekarskie zaczęło uważać, 
że ból sam w  sobie może być chorobą z którą trze-
ba walczyć. „Ból i cierpienie jest czymś bardziej 
podstawowym od choroby, bardziej wielorakim 
i głębiej osadzonym w całym człowieczeństwie. 
Oznacza to, że walka i radzenie sobie z bólem nie 
jest tylko zadaniem medycyny, ale również psy-
chologii, wspólnoty religijnej i rodzinnej. Jest to 
także podstawowe wyzwanie  egzystencjalne dla 
człowieka”- mówił Jan Paweł II.

Celem wprowadzenia programu  było zwięk-
szenie skuteczności postępowania przeciw-
bólowego poprzez prawidłowy monitoring  
i leczenie objawów niepożądanych. W konsekwencji wcześ-
niejsze uruchomienie chorego i skrócenie czasu hospitalizacji.  
W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu program „Szpital bez 
bólu” wdrożony jest od 2005 roku. W roku 2010 powołany 
został Koordynator Programu „Szpital bez bólu”. W roku 
tym otrzymaliśmy kolejny certyfikat PTBB.

Posiadanie przeszkolonego personelu: lekarzy, pielęgnia-
rek pracujących w oddziałach. Prowadzenie stałej edukacji 
lekarzy-anestezjologów, lekarzy - z innych dyscyplin zabie-
gowych i zachowawczych, pielęgniarek oddziałów operacyj-
nych, zachowawczych, anestezjologii i intensywnej terapii 
obejmującej warsztaty z zakresu:

Monitoringu natężenia bólu (uczyń ból widocznym ob-
jawem) i skuteczności postępowania przeciwbólowego.

Powikłań będących m. in. następstwem źle prowadzo-
nej i nieskutecznej analgezji w okresie hospitalizacji.                                                                                    

Współczesnych metod uśmierzania bólu.  
Działania  nasze ukierunkowane zostały wytycznymi op-

tymalizacji postępowania z POP:
- Prawidłowe szkolenie personelu  lekarskiego i pielęgniar-
skiego
- Prawidłowe i pełne informowanie pacjenta                                                                                      
- Stosowanie zrównoważonej analgezji, PCA oraz zewnątrz-
oponowej podaży leków                 
- Stosowanie pisemnej dokumentacji                                                                                       
- Rutynowa ocena nasilenia  dolegliwości bólowych                                                                                           
- Edukacja pacjentów podczas wizyty lekarz lub pielęgniar-
ka przedstawi  pacjentowi nie tylko wszelkie wyjaśnienia 
dotyczące jego choroby ale także postępowania w zakresie 
uśmierzania bólu, jeśli pojawi się taki problem w czasie ho-
spitalizacji- informacja i edukacja pacjenta – redukcja lęku, 
redukcja natężenia bólu, identyfikacja pacjentów z czynni-

kami ryzyka przetrwałego bólu,  planowanie postępowania 
przeciwbólowego. 

Jakże istotna jest współpraca z lekarzami - z innych dy-
scyplin zabiegowych i niezabiegowych dotycząca skuteczne-
go uśmierzania bólu, ponieważ z nimi określa się program 
wczesnej mobilizacji i rehabilitacji pacjenta a w konsekwen-
cji skrócenia czasu pobytu w szpitalu. 

Karta obserwacyjna pacjenta hospitalizowanego w Szpita-
lu Wojewódzkim w Opolu. 

Skala  numeryczna (Numerical Rating Scale)
Prosimy chorego, żeby określił jak silny jest ból wskazując 

na  odpowiednią cyfrę:  0 odpowiada  „wcale nie odczuwam 
bólu”, a 10 odpowiada „najgorszemu bólowi, jaki mogę sobie 
wyobrazić” 

Skala jest:
 łatwa w zastosowaniu,
 wykazano jej wysoką czułość, 
 rzetelność w porównaniu z innymi skalami pomiaru bólu, 
 zawiera wystarczające zróżnicowanie udzielanych odpo-
wiedzi dotyczących natężenia bólu.

W przypadku braku możliwości skomunikowania się z pa-
cjentem, w zależności od stanu zdrowia pacjenta, w rubryce 
natężenia bólu wpisujemy literę z niżej podanej skali:
Pacjent nieprzytomny:
P - występuje reakcja na ból
U - brak reakcji na ból 
Pacjent przytomny z którym nie można nawiązać kontaktu 
logicznego:
A - pacjent pod wpływem alkoholu
D - pacjent dementywny 

Pielęgniarka zaznacza w rubryce oceny bólu karty go-
rączkowo-obserwacyjnej liczbę adekwatną do stopnia od-
czuwanego bólu, a karta ta służy jako wskaźnik skuteczności 
prowadzonej terapii. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta 
bólu w spoczynku > 3 pkt. lub w warunkach dynamicznych 
> 4 pkt., pielęgniarka informuje lekarza dyżurnego o zaist-
niałym fakcie. Po podaniu środków przeciwbólowych, po  
ok. 30 minutach, pielęgniarka ponownie ocenia we współpra-
cy z pacjentem stopień natężenia bólu i odnotowuje ten fakt  
w dokumentacji.           
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Postępowanie przeciwbólowe powinno zmierzać do 

osiągnięcia minimalnego skutecznego stężenia analgetyku 
(MSSA) w surowicy krwi i jego utrzymaniu przez cały okres 
leczenia bólu. Ciągły dożylny wlew opioidów (strzykawka 
automatyczna lub wlew kroplowy) umożliwia uzyskanie 
stężenia leku na poziomie MSSA, gdyż dawka wysycająca 
jest ustalana drogą miareczkowania (I poziom wiarygodno-
ści wg EBM). W procedurze miareczkowania, niewielkie 
dawki opioidu, np. morfiny (1-2 mg) lub oksykodonu (1mg) 
są podawane powoli dożylnie co 5-10 min, aż do momen-
tu ustąpienia bólu lub wyraźnej redukcji jego natężenia, a 
następnie utrzymanie stężenia leku na poziomie MSSA jest 
realizowane poprzez podawanie opioidu w ciągłym wlewie 
dożylnym. Dawka podtrzymująca skuteczny poziom analge-
zji będzie wynosiła, dla przedziału czasowego odpowiadają-
cego okresowi półtrwania opioidu, 1/2 dawki wysycającej. 
Pozwala to, przy założeniu, że większość opioidów ma okres 
półtrwania wynoszący około 3-4 godzin, z dużym prawdopo-
dobieństwem ustalić parametry ciągłego wlewu dożylnego. 
Przykładowo, u chorego, u którego dawka wysycająca wyno-
siła 6 mg morfiny, w czasie jednego okresu półtrwania elimi-
nowane jest 3 mg morfiny (6 mg/2). Oznacza to, iż godzino-
we zapotrzebowanie na morfinę u tego chorego wynosi 1 mg  
(3 mg/3 godz.) i taką dawkę morfiny powinien otrzymać pa-
cjent w celu utrzymania MSSA opioidu. Podobnie, zastoso-
wanie w tym celu tzw. Analgezji sterowane  przez chorego 
(Patient Controlled Analgesia, PCA) umożliwia utrzymanie 
prawidłowego MSSA opioidu w surowicy krwi przez cały 
okres leczenia przeciwbólowego. Jakkolwiek należy pod-
kreślić, że w okresie pooperacyjnym lub pourazowym  mogą  
u pacjenta występować tzw. bóle przebijające, związane  
z wykonywaniem bolesnych procedur (zmiana opatrunku, 
repozycja drenów) lub prowadzeniem zabiegów rehabilita-
cyjnych. Dlatego też wykonywanie u pacjenta tych procedur 
powinno być poprzedzone dożylnym podaniem dodatkowej  
dawki leku przeciwbólowego np. 1-2 mg morfiny lub 1 mg 
oksykodonu.

Nie możemy lekceważyć faktu że z spośród wszystkich 

pracowników ochrony zdrowia to pielęgniarki spędzają naj-
więcej czasu z pacjentami cierpiącymi z powodu bólu. To one 
identyfikują pacjenta cierpiącego, oceniają nasilenie bólu, 
edukują pacjenta w zakresie monitorowania bólu, oceniają 
skuteczność  i rozpoczynają działania mające na celu złago-
dzenie bólu. To właśnie pielęgniarka przywraca człowiekowi 
potrzebującemu status PODMIOTU, a nie przedmiotu dzia-
łań medycznych. Bo pielęgnować to dbać, czuwać, chronić  
i opiekować się drugim człowiekiem. I pamiętajmy że „dobrą 
i mądrą pielęgniarką może być tylko mądra i inteligentna ko-
bieta” (Florencja Nitghtingale).

* Anna Pączko od 15 lat pracuje w Szpitalu Wojewódzkim  
w Opolu. Jest pielęgniarką anestezjologiczną w oddziale anestezjo-
logii i intensywnej terapii oraz koordynatorem programu „Szpital 
bez bólu”. Oddział w którym pracuje, zaliczany jest do ciężkich ze 
względu na stan zdrowia i potrzeby pacjentów tam  trafiających.  
Możliwość niesienia pomocy chorym daje ogromną satysfakcję, 
a jej praca dyplomowa dotyczyła bólu i cierpienia, czyli tego,  
z czym spotyka się na co dzień. Ważna dla niej jest także możli-
wość realizowania programu leczenia  bólu, który w Szpitalu obej-
muje pacjenta niemal od momentu przyjęcia aż do wypisu. Celem 
programu jest monitorowanie bólu  hospitalizowanych pacjentów. 
Ma to ogromny wpływ na prawidłowy przebieg leczenia, a przede 
wszystkim na komfort i samopoczucie chorego. 

Pani Ania wybrała wprawdzie zawód pielęgniarki, ale nigdy 
nie porzuciła drugiej pasji. W wolnych chwilach rysuje oraz rzeźbi  
w glinie. W domu ma własny piec do wypalania prac. W przy-
szłości  planuje zorganizowanie niewielkiej  pracowni. Tematem 
jej prac są ludzie. Na rysunkach najczęściej pojawiają się twarze 
bliskich i znajomych. 

Z równie wielka pasją opowiada o swojej pracy, jak i o zami-
łowaniu do sztuki. Kilka lat temu zrealizowała jedno ze swoich 
marzeń - kończąc studia plastyczne. Studia pozwoliły jej się rozwi-
nąć, bo jak sama przyznaje, amatorskie zajęcia już nie wystarczały. 
Jednocześnie dały nowe kwalifikacje. Dziś pomagają jej w m.in.  
w pracy w domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Jako wolonta-
riuszka prowadzi tam zajęcia plastyczne. Uwielbia jeździć  na wy-
stawy znanych artystów. 

Sztuka, możliwość tworzenia to najlepsza odskocznia i odpo-
czynek od codzienności. 

KADRA PIELĘGNIARSKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH

Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach jest drugim 
szpitalem w powiecie nyskim. Zespołem zarządza dyrektor 
Artur Grychowski, a organem założycielskim jest Rada Po-
wiatu Nyskiego. W skład Zespołu wchodzą 2 szpitale; Szpital 
nr 1 im. Św. Józefa przy ulicy M.C. Skłodowskiej i oddalony 
o dwa kilometry Szpital nr 2 na ulicy Lompy. 

W strukturze Zespołu jest 6 oddziałów szpitalnych, Zakład 

Opiekuńczo Leczniczy, Izba Przyjęć, Pracownia Fizykotera-
pii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownie: diagno-
styki obrazowej, EKG, testów wysiłkowych i holterów, en-
doskopowa oraz 10 poradni specjalistycznych. Dysponujemy 
łącznie 292 łóżkami szpitalnymi. W ciągu roku leczonych 
jest około 6500-7000 pacjentów (w roku 2011zostało przyję-
tych 6612 pacjentów), a Izba Przyjęć ambulatoryjnie przyjęła 

6715 pacjentów. 
Od roku 2009 posia-

damy certyfikat akre-
dytacyjny, który uzy-
skaliśmy przy dużym 
zaangażowaniu kadry 
pielęgniarskiej.

Metody pielęgnowa-
nia pacjentów realizowa-
ne są wg indywidualnego 
procesu pielęgnowania 
przy aktywnym udziale 
pacjenta i jego rodziny.

Szpitale nasze po-
siadają zintegrowany 
system informatyczny 
mi.n. z modułem ap-
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tecznym, monitorowania zakażeń, laboratoryjnym i zleceń. 
W ostatnich latach dla poprawy warunków i bezpieczeństwa 
pracy pielęgniarek przy łóżku chorego, zakupiony zastał 
sprzęt umożliwiający łatwe i bezpieczne podnoszenie oraz 
przemieszczanie chorych. Kadra pielęgniarska zatrudniona 
w Zespole jest dobrze przygotowana i posiada wymagane 
kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. Posta-
wa zawodowa, zaangażowanie, dyspozycyjność, posiadane 
umiejętności oraz chęć zmiany na lepsze gwarantują dobry 
poziom realizowanych świadczeń pielęgniarskich.

Mimo natłoku obowiązków 
zawodowych znajdujemy czas na 
spotkania integracyjne naszej gru-
py zawodowej. Od 5 lat obchodzi-
my uroczyście Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarek i Położnych, 
w tym czasie organizujemy spot-
kanie z emerytowanymi koleżan-
kami, organizujemy konferencję 
szkoleniową, w której biorą udział 
pielęgniarki z innych palcówek 
leczniczych mieszczących się  
w Głuchołazach. W święto patrona 
służby zdrowia świętego Łukasza 
spotykamy się wspólnie na uro-
czystej mszy i agapie. 

Obecnie w Zespole pracuje 115 
pielęgniarek, położnych i pielęg-
niarzy. Kadra pielęgniarska pod-
nosi swoje kwalifikacje w ramach 
kształcenia podyplomowego, stu-
diów licencjackich, magisterskich 
oraz podyplomowych. Obecnie 
wśród zatrudnionych, mamy z ty-
tułem;
mgr pielęgniarstwa – 6 osób, mgr 
w innych dziedzinach – 5 osób, licencjata pielęgniarstwa 
– 35 osób, specjalistek pielęgniarstwa – 16 osób + 10 osób  
w trakcie.
Kierowniczą kadrę pielęgniarską Zespołu tworzą:
Izba Przyjęć - Pielęgniarka koordynująca DOROTA  
MILUSKA - licencjata pielęgniarstwa
Oddział Wewnętrzny - 47 łóżek, Pielęgniarka oddziałowa 
KRYSTYNA JAROSZ
- specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego
Oddział Chirurgii Ogólnej - 35 łóżek, Pielęgniarka oddzia-
łowa ANNA TARGOSZ 
-mgr pielęgniarstwa  
Oddział Pulmonologiczny z Pododdziałem Chemioterapii 

- 48 łóżek, Pielęgniarka oddziałowa BOŻENA OGŁÓDEK
Oddział Psychiatryczny - 30 łóżek, Pielęgniarka oddziało-
wa AGNIESZKA BUKAŁA
- specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego, mgr pedagogiki
Oddział Psychosomatyczny - 30 łóżek, Pielęgniarka oddzia-
łowa MAŁGORZATA HOC
- licencjat pielęgniarstwa, mgr pedagogiki
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - 75 łóżek, Pielęg-
niarka oddziałowa AGNIESZKA OSIECKA - licencjata pie-
lęgniarstwa

Zakład Opiekuńczo Leczniczy - 27 łóżek, Kierownik  
JADWIGA HOŁUBOWICZ
- mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa długotermi-
nowego
Pracownia endoskopowa - Pielęgniarka koordynująca  
BOŻENA SKRĘTKOWICZ
- mgr pielęgniarstwa,
Dział Higieny Szpitalnej - Kierownik EWA STRUZIKIE-
WICZ - specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego 
Położna specjalistka pielęgniarstwa epidemiologicznego 
- ANNA SZEREMETA - mgr pedagogiki
Pielęgniarka Naczelna, KATARZYNA STRZELECKA
- mgr pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego.

Kilka słów o naszym regionie.
Głuchołazy leżą w powiecie nyskim, który jest 

największym powiatem województwa opolskiego li-
czącym ponad 145 tys. mieszkańców. Miasto i gmina 
Głuchołazy położone są w paśmie Gór Opawskich, na 
pograniczu polsko - czeskim. Walory krajobrazowe, 
przyrodnicze a przede wszystkim klimatyczne czynią 
z naszej gminy atrakcyjny zakątek do wypoczynku jak 
i uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa 
biegowego. Władze miasta organizują wiele imprez 
sportowych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogól-
nopolskim i międzynarodowym, co wpływa na rozwój 
miasta i gminy oraz wzrostu ilości turystów odwiedza-
jących nasz region. Obecnie gminę zamieszkuje ponad 
25 tys. mieszkańców, a rocznie gościmy prawie 100 tys. 
turystów. W tym miejscu nie wypada inaczej jak tylko 
serdecznie zaprosić Państwa do odwiedzenia  Głucho-
łaz i okolic. Zapewniam, że jest tu pięknie o każdej po-
rze roku.

Katarzyna Strzelecka
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ZALECENIA DLA CHOREGO LARYNGEKTOMOWANEGO
Krystyna Grzeszczyk Oddział Laryngologii WCM Opole*

Te same zasady dotyczą 
chorych po tracheotomii - 
nie można jedynie usuwać 
rurki.

Chory po wykonanej la-
ryngektomii oddycha ina-
czej - poprzez otwór na 
szyi (tracheostomii). Musi 
więc zaakceptować rurkę 
tracheotomijną oraz opano-
wać sztukę jej zakładania  
i oczyszczania.

Powietrze wdychane nie 
zostaje oczyszczone, na-

wilżone i ogrzane w górnych drogach oddechowych jak po-
przednio, ale bezpośrednio drażni błonę śluzową tchawicy. 
Powoduje to częste odczyny zapalne nie tylko tchawicy, ale 
i oskrzeli szczególnie groźne, gdy zasychająca wydzielina 
tworzy trudno usuwalne strupy i zamyka światło dróg odde-
chowych. By nie dopuścić do niechcianych powikłań, należy 
przestrzegać niżej przedstawionych podstawowych zaleceń 
dla chorego laryngektomowanego.

I. Zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

II. Dbanie o drożność dróg oddechowych:
- osłanianie tracheostomii przed zmianami temperatur, pyła-
mi, kurzami, owadami (apaszki, chustki itp.), 
- dbanie o wilgotność w drogach oskrzelowych, a także wilgot-
ność powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych (nawilżacze),
- odsysanie wydzieliny przy słabym odruchu kaszlowym, w 
czasie kaszlu, kichania zasłanianie otworu tracheostomijnego.

III. Pielęgnacja tracheostomii:
- tracheostomia powinna być oczyszczana, co najmniej dwa 
razy dziennie, jeżeli zachodzi potrzeba to częściej, 
- nie można dopuścić do wytworzenia się stanu zapalnego lub 
odkładania się zaschniętej wydzieliny na jej brzegach (skó-
rę dookoła tracheostomii przemywać wilgotną, bawełnianą 
szmatką,
- dobrze jest stosować obojętne maści i kremy np. wazelinę 
(krem aby zapobiec podrażnieniu i stwardnieniu skóry), bez-
względnie przeciwwskazane jest stosowanie jakichkolwiek 
maści podczas leczenia promieniami, gdy wystąpi zaczerwie-
nienie, obrzęk i bolesność skóry, należy poradzić się lekarza.

IV. Codzienna dbałość o rurkę tracheostomijną:
- noszenie rurki konieczne jest przez okres około 6 -12 mie-
sięcy (o tym, czy chory może zrezygnować z rurki zawsze 
decyduje lekarz!),
- rurka powinna być zmieniana, co najmniej raz dziennie, na-
tomiast środkowa część rurki, kilka razy dziennie (w zależ-
ności od potrzeby),
- rurkę należy myć specjalną szczoteczką, najlepiej pod bie-
żącą wodą (można użyć detergentu np. płynu do mycia na-
czyń), następnie dobrze wypłukać i osuszyć,

- aby łatwiej było wprowadzić rurkę należy jej końcówkę 
zwilżyć 2% żelem lignocainowym lub parafiną,
- jeżeli lekarz zdecyduje, że można zrezygnować z rurki, 
wówczas odzwyczajanie od noszenia powinno odbywać się 
powoli i stopniowo (początkowo na 1 godzinę, później na 
kilka, następnie pozostawia się ją tylko na noc). Gdy otwór 
oddechowy nie ulega zwężeniu, wówczas można chodzić bez 
rurki. Nie wolno o tym jednak decydować samemu.

V. Pielęgnacja rany pooperacyjnej:
- szyję myć najlepiej szarym mydłem, uważać aby woda  
z mydłem nie wniknęła do tracheostomii.

VI. Stosowanie diety wysokobiałkowej i wysokowitaminowej:
- w pierwszej fazie po zabiegu chory otrzymuje jedzenie 
przez sondę żołądkową, aż do momentu zagojenia się rany,
- zawsze należy sprawdzić temperaturę potraw, aby nie do-
szło do oparzenia (nie ma możliwości dmuchania oraz wcią-
gania powietrza równocześnie z piciem i jedzeniem), 
- produkty stałe należy rozdrabniać i połykać małymi porcja-
mi, należy unikać zaparć, stosując odpowiednią dietę, ewen-
tualnie leki oraz zachowując stałą porę wypróżnień (usunię-
cie krtani powoduje zniesienie takiej czynności jak parcie),
- przejściowe osłabienie smaku po operacji, a także po naświetla-
niu promieniami, powinno powrócić po kilku tygodniach,

VII. Konieczność oszczędnego trybu życia, unikania cięż-
kich wysiłków fizycznych i wysiłku głosowego:
- w Polsce każdemu choremu po operacji usunięcia krtani 
przysługuje grupa inwalidzka. Po okresie rekonwalescencji  
i rehabilitacji głosu, nie ma przeciwwskazań do podjęcia pra-
cy zawodowej, oczywiście na stanowisku chronionym, tj. 
środowisku wolnym od pyłów, dymów, zanieczyszczeń środ-
kami chemicznymi, a także niewymagającym wysiłku gło-
sowego. Należy aktywnie włączyć się do życia rodzinnego  
i społecznego, nie unikać kontaktów, lecz starać się utrzymać 
kontakty towarzyskie, rodzinne (pomimo utrudnień związanych 
z komunikacją), wpływa to korzystnie na rehabilitację mowy.

VIII. Dbanie o sprawność fizyczną:
- po operacji usunięcia krtani zaleca się gimnastykę ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych. Wskazane 
są częste spacery, można uprawiać sport, ale z ograniczeniem 
wysiłków fizycznych, przeciwwskazane uprawianie sportów 
wodnych oraz pływania.

* W zawodzie pracuje 34 lata, doświadczenie zdobywa-
ła pracując na bloku operacyjnym z oddziałem reanimacji  
w Szpitalu MSW w Opolu. Od roku 1997 zatrudniona  
w Wojewódzkim Centrum Medycznym. Pracę rozpoczęła  
w Oddziale Intensywnej Opieki dla Dzieci na stanowisku 
pielęgniarki oddziałowej. Od 2006 roku pracuje w Oddziale 
Laryngologii jako pielęgniarka specjalistka z zakresu pielęg-
niarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Długolet-
nie doświadczenie bardzo pomaga w pracy, w szczególności  
z pacjentami po tracheotomii i laryngektomii.



�� grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

WARTO WIEDZIEĆ / Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem  
z zespołem zmiażdżenia przebywającym w oddziale 

intensywnej terapii
Joanna Szaporów,  Wiesława Grabska 

Do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Woje-
wódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, kierowani są pa-
cjenci z obrażeniami wielonarządowymi. Wraz ze zwiększa-
jącą się ilością wypadków wzrasta rozpoznawalność zespołu 
zmiażdżenia.

Chorzy, u których rozpoznawany jest zespół zmiażdżenia 
są pacjentami w bardzo ciężkim stanie, często określanym 

jako „stadium zagrożenia życia”. Tak jak we wszystkich sta-
nach nagłego zagrożenia życia, także w zespole zmiażdżenia 
w pierwszej kolejności obowiązuje zabezpieczenie podsta-
wowych czynności życiowych pacjenta.      

Stały nadzór przy łóżku chorego stwarza optymalne wa-

runki do wnikliwej, ciągłej obserwacji podstawowych para-
metrów życiowych i natychmiastowej interwencji w stanie 
zagrożenia życia. Niejednokrotnie to właściwa interpretacja 
obserwowanych przez pielęgniarkę parametrów życiowych 
pacjenta ma decydujący wpływ na szybkość zastosowanego 
leczenia, a co za tym idzie  pozytywnego rokowania. Praca 
pielęgniarki w tym oddziale to nie tylko sprawowanie opieki 
nad chorym, obsługa skomplikowanej aparatury medycznej, 
wykonywanie różnorakich badań diagnostycznych, ale także 
praca z rodzinami chorych, które bacznie obserwują, oczeku-
jąc profesjonalizmu, poczucia bezpieczeństwa oraz pełnego 
zaangażowania w opiekę i leczenie ich bliskich.

Konsekwencją zespołu zmiażdżenia jest rozpad komórki 
mięśniowej, następuje wzrost przepuszczalności błony ko-
mórkowej uszkodzonych miocytów i uwalnianie do krwio-
obiegu grupy substancji toksycznych, np.: potas, mocznik, 
kreatynina, tromboplastyna, puryny, mioglobina. 

Rozpoznanie zespołu zmiażdżenia obliguje zespół tera-
peutyczny do wdrożenia leczenia, gdzie kluczowe miejsce 
zajmuje terapia nerko-zastępcza. Obecnie coraz powszech-
niejszy staje się pogląd, że stosowanie ciągłych metod le-
czenia jest postępowaniem z wyboru, ponieważ pozwala 
na lepsze kontrolowanie metabolizmu, hemodynamiki oraz 
skuteczniej chroni narządy chorego. W codziennej praktyce 
oddziału intensywnej terapii, zastępuje się samoistną filtrację 
tętniczo - żylną, techniką żylno-żylną. Mnogość problemów 
związanych z zespołem zmiażdżenia i stosowaniem ciągłej 
żylno-żylnej hemodiafiltracjii stanowi duże wyzwanie dla ze-
społu terapeutycznego, co zmusza pielęgniarkę do ciągłego 
podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.

Komisja do spraw Emerytów i Rencistów przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu działa od czerwca 2012 roku i obejmuje swoim zasięgiem pielęgniarki i położne przebywające na 
emeryturze i rencie z naszego regionu. Posiadamy 159 adresów pań przebywających na emeryturze. Pamięta-
my, że w pewnym okresie życia, ze względu na stan zdrowia przychodzi kres zawodowej działalności, dlatego 
też „Znajdź radość we wspólnym działaniu i zabawie” przyświeca naszym spotkaniom.

Ze środków OIPiP organizowane są raz na kwartał spotkania  integracyjne i imprezy kulturalne. Każde 
spotkanie poprzedzone jest pracą przewodniczących komisji, Pań Małgorzaty CZEMPORA i Stefanii SZEW-
CZUK, polegającej na wysłaniu zaproszeń, organizowaniu miejsca i tematów spotkań. W roku bieżącym od-
były się dwa takie spotkania.

W biuletynie Izby publikujemy sprawozdania wraz ze zdjęciami ze spotkań.

Kalendarium spotkań w 2013 roku:
STYCZEŃ - Wyjście do opolskiej filharmonii „Klasyczne wtorki”, spotkanie przy kawie i ciastku, jedno-
cześnie każdy emeryt otrzyma kalendarz na rok 2013 z życzeniami, byśmy w  pełnym składzie spotkali się 
ponownie w roku 2014.
MARZEC - Spotkanie przy kawie i ciastku w siedzibie OIPiP, pogadanka na temat „Jak cukrzyca wpływa na  
elementy życia codziennego”. Wykład będzie prowadzony przez edukatora cukrzycy. 
CZERWIEC – „Przywitanie lata” - Impreza w plenerze – wiosenne grilowanie.
WRZESIEŃ - Zorganizowanie spotkania połączonego z prelekcją o różnorodnej tematyce (medycznej, histo-
rycznej, literackiej itp.).
GRUDZIEŃ - Przesłanie Koleżankom życzeń świątecznych. Spotkanie adwentowe.
Zaproszenia wysyłane są do wszystkich, natomiast odzew jest na około 25 do 35 osób.

                                                                                 Z poważaniem Małgorzata Czempora
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KOMUNIKATY

Indywidualne, Grupowe Praktyki  
Pielęgniarek, Położnych!

KOMUNIKAT!
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, uprzejmie przypomina pielęgniarkom, położnym działających w ra-
mach indywidualnych/grupowych praktyk o obowiązku złożenia do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Wniosek ten będzie podstawą do uzyskania 
aktualnego zaświadczenia. Termin składania wniosków upływa z dniem 31.12.2012 r. 
Dokonanie zmiany wpisu jest bezpłatne.

UWAGA !!!
W przypadku braku aktualizacji, z dniem 1 stycznia 2013 r. wszystkie indywidualne/grupowe praktyki pielęg-
niarek, położnych zostaną automatycznie wykreślone z rejestru indywidualnych /grupowych praktyk pielęgniar-
skich/położniczych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r.  
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU 
AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH w zakresie:
• ukończenia specjalizacji celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu  
i dyplom specjalizacji
• zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu - należy dostarczyć oryginał prawa wykonywania zawodu i odpis 
skrócony aktu małżeństwa
• kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających - należy dostarczyć zaświadczenie o ich ukończeniu
• studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - należy dostarczyć dyplom ich ukoń-
czenia
• uzyskania stopni i tytułów naukowych - należy dostarczyć 
dyplom ich nadania
• zmiany adresu zamieszkania
• zmiany miejsca pracy
• przejścia na emeryturę lub rentę,
• przebywania na bezrobociu
• zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
Przedłożone oryginały ww. dokumentów kserujemy na miejscu.
Aktualizacji danych można dokonać osobiście w biurze  
OIPiP lub pisemnie, przesyłając informacje na adres Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Rada Programowa: Urszula Kraszkiewicz, Izabela Marklewicz-Strysz, Barbara Prochota, Sabina Wiatkowska 
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, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada 
za treść zamieszczanych reklam.

Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Magdalena Księżarczyk  – pracownik administracyjno-biurowy,  
Maria Skoberla  – księgowa
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Rejestracja uczestników

od lewej: E. Duda, B. Guzak od lewej: A.  Matejuk, B. Guzak

Uczestnicy Konferencji

Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej, działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu wraz  
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych był organizatorem w dniu 27 listopada 2012 r. w hotelu Mercure  w Opolu, konfe-
rencji na temat: „Strategia rozwoju opieki długoterminowej”.
Celem konferencji było przedstawienie kierunku rozwoju opieki długoterminowej w województwie opolskim oraz kluczo-
wych aspektów dotyczących jakości sprawowanej opieki. Była to również wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie opty-
malizacji działań zorientowanych na opiekę wobec osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. 
W imieniu organizatorów konferencję otworzyła Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek Opieki Długoterminowej Pani Beata 
Guzak, a  zaproszonych gości przywitała Pani Elżbieta Duda – Wiceprzewodnicząca OIPiP.
Program konferencji obejmował wystąpienia:
 dr Romana Kolka - Wicemarszałka Województwa Opolskiego, który omówił funkcjonowanie opieki długoterminowej  
i opieki nad osobami starszymi w poszczególnych regionach województwa opolskiego;
 mgr Anny Matejuk – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu, która przedstawiła zagadnienia 
dotyczące nadzoru nad Domami Opieki Społecznej i Zakładami Opiekuńczo – Leczniczymi w województwie opolskim;
 dr n. med. Piotra Szybińskiego – Sekretarza Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, omawiają-
cego zagadnienia dotyczące „Leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej”
 dr n. med. Grzegorza Krasowskiego - Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia –  na 
temat: „Zmiana strategii leczenia ran przewlekłych: mit czy rzeczywistość”;
 mgr Magdaleny Bierowiec, asystentki d/s projektów okołosprzedażowych Europejskiego Centrum Opieki Długotermino-
wej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych  pt: „Projekt edukacyjny Damy Radę dla opiekunów nieformalnych  
z zakresu pielęgnacji osoby przewlekle chorej w domu”;
 mgr Beaty Guzak - Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Brzeskiego Centrum Medycznego – pt: „Zakażenia 
szpitalne w placówkach opieki długoterminowej”;
 mgr Piotra Piotrowicza – Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością na temat: „ISO 9001:2008 w opiece zdro-
wotnej. Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu w służbie zdrowia.”
Na zakończenie konferencji odbyła się sesja sponsorów.
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