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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze!
Koleżanki i Koledzy!

Rozpoczął się Nowy Rok 2013 z nowymi planami, marzeniami a przede wszystkim z nadzieją w sercu. Każdy z nas zadaje 
sobie pytanie, co nam przyniesie ten rok, jaki będzie, czy okaże się dla nas szczęśliwy. W ten okres doskonale wpisują się 
słowa piosenki zespołu Dżem „Do kołyski”: „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.

Śpij, nocą śnij, niech zły sen Cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpij. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy 
ciemny wiatr porywa spokój siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza cały ten świat nie znaczy nic a nic...
Chwila, która trwa może być najlepszą z Twoich chwil.”

Z dniem 1 stycznia  2013 r. weszły w życie następujące akty prawne: 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545). Zapisy Rozporządzenia odbiegają od 
projektu opracowanego przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia. W Rozporządzeniu usunięto średnie czasy 
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, co skutkuje koniecznością obliczania tej zmiennej za pomocą chronometrażu. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpi-
tala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U. z dnia 4.10.2012 r.).
- Ustawa z 27.07.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1016). Zmieniły się zasady weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych. Weryfikacja prawa pacjenta do 
świadczeń zdrowotnych odbywa się przed wizytą w przychodni lub szpitalu za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji 
Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

W aktualnym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” przedstawiamy najważniejsze informacje związane z bieżącą 
działalnością naszej Izby.  

W nawiązaniu do przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. poruszamy problematykę związaną  
z tendencją zmian demograficznych w Europie, Polsce i naszym województwie, problematykę wyludniania się regionu oraz 
starzenia się społeczeństwa. Prezentujemy artykuł Romana Kolka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego nt. opieki dłu-
goterminowej i opieki  nad starszymi. Beata Guzak opisuje historię i działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu 
oraz przekazuje informacje związane z zakażeniami w placówkach opieki długoterminowej. 

Cieszy nas fakt, że na łamach „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej możemy prezentować tematykę nie tylko bezpośrednio 
związaną z wykonywaniem naszych zawodów, ale możemy również poruszać tematykę z innych dziedzin ściśle związanych 
z wykonywaniem i realizacją naszej zawodowej pracy. M.in. zamieszczamy artykuł Anny Matejuk z Opolskiego Państwo-
wego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dotyczący nadzoru nad Domami Pomocy Społecznej i Zakładami Opiekuń-
czo-Leczniczymi w naszym województwie.  Piotr Piotrowicz, Audytor Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością przybliża 
zagadnienia związane z normą ISO 9001:2008. Magdalena Bierowiec z Europejskiego Centrum Opieki Długoterminowej 
Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA przedstawia informacje dotyczące projektu Damy Radę. 

Życzę Państwu miłej lektury! 
Z pozdrowieniami Sabina Wiatkowska
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Kalendarium spraw w OIPiP w Opolu – XII 2012,  I 2013 
30 stycznia 2013
Zespół ds. Emerytów i Rencistów działający przy OIPiP  
w Opolu zorganizował w siedzibie Izby spotkanie emerytów 
i rencistów, w trakcie którego Pani mgr Grażyna Mamzer 
wygłosiła prelekcję na temat „Jak cukrzyca wpływa na wiele 
elementów życia codziennego”.
29 stycznia 2013 
Posiedzenie Komisji ds. kształcenia i doskonalenia zawodo-
wego w siedzibie Izby. 
28 stycznia 2013 
W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej 
senatora Mieczysława Augustyna, w sprawie projektu usta-
wy o osobach niesamodzielnych. W spotkaniu uczestniczyła 
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
22 stycznia 2013 
W Nyskim Centrum Kardiologii Polsko-Amerykańskich Kli-
nik Serca w Nysie, odbyła się uroczystość otwarcia nowej 
części Oddziału z Poradnią Kardiologiczną. W uroczystym 
spotkaniu udział wzięła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
W konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku 
Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Szpitalu Gineko-
logiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu uczestniczyła 
Wiesława Grabska, Stefania Szewczuk i Barbara Prochota.
18 stycznia 2013
Małgorzata Czempora - Członek Okręgowej Rady Pielęg-
niarek i Położnych uczestniczyła w postępowaniu egzamina-
cyjnym kursu specjalistycznego w zakresie „Leczenie ran”  
zorganizowanego przez Centrum Szkoleniowe LOGOS.
17 stycznia 2013
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyła się konfe-
rencja szkoleniowa „Pielęgniarki i położne w procesie zarzą-
dzania szpitalem”. W spotkaniu uczestniczyło 70 pielęgnia-
rek i położnych z województwa opolskiego. 
16 stycznia 2013
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się  nadzwyczaj-
ne posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2012r.  
w sprawie sposobu  ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami. W posiedzeniu udział wzięła 
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
15 stycznia 2013
W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora 
Mieczysława Augustyna, w którym uczestniczyła Przewod-
nicząca Sabina Wiatkowska.
9 stycznia 2013
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. W posiedzeniu 
udział wzięło 13 członków Rady, przewodniczące: Okręgo-
wego Sądu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Podjęto uchwały dotyczące:
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu: 3
- skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 8
- wpisania do rejestru pielęgniarek i położnych: 3
- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu 
zawodu: 1
- wpisu do rejestru organizatorów kształcenia: 1 
- finansów: 22
- zmian do regulaminu refundacji kosztów kształcenia i do-
skonalenia zawodowego: 1 
- wprowadzenia formularza zgłoszeniowego na kurs: 1
- zmiany w regulaminie przyznawania zapomóg socjalnych: 1 
- powołania zespołów problemowych: 3
- planu przeprowadzania wizytacji pielęgniarek w ramach 
praktyk zawodowych: 1
- wyboru dziedzin specjalizacyjnych: 1

- w sprawie wytypowania członków do komisji konkursowych: 1
- inne uchwały: 2.
Ponadto omówiono zasady przeprowadzania wizytacji przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu, pielęgnia-
rek i położnych, wykonujących działalność leczniczą w ramach 
praktyk zawodowych wpisanych do rejestru podmiotów.
20 grudnia 2012
W siedzibie Izby odbyło się zakończenie kursu specjalistycz-
nego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek 
i położnych”. Kurs ukończyło 26 osób. Z ramienia Izby w po-
stępowaniu egzaminacyjnym udział wzięła Przewodnicząca 
Sabina Wiatkowska oraz Członek Rady Stefania Szewczuk. 
W PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu 
odbył się III etap konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęg-
niarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej. W posiedzeniach komisji konkursowych 
uczestniczyła Sabina Wiatkowska, Elżbieta Duda i Henryka 
Homętowska.
13 grudnia 2012
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu. Na 
posiedzeniu rozpatrzono 12 wniosków o zapomogę. Przyzna-
no 4 zapomogi, 8 wniosków oddalono.
W Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej senatora 
Mieczysława Augustyna w którym uczestniczyła Przewodni-
cząca Sabina Wiatkowska.
W Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 
ds. POZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Sabina 
Wiatkowska.
12 grudnia 2012
W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu 
odbyło się  posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestni-
czyła Przewodnicząca Sabina Wiatkowska.
11 grudnia 2012
W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie odby-
ło się postępowaniu konkursowe na stanowisko Pielęg-
niarki Naczelnej, w którym uczestniczyli z ramienia OIPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska, Henryka Homętowska, Dariusz 
Klonowski oraz Maria Grzeczna z Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego.
W Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach odby-
ło się posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczył 
Piotr Lisowiec.
W Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu odbyło się 
posiedzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Hen-
ryka Homętowska.
10 grudnia 2012
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu w siedzibie Izby. W posiedzeniu uczestni-
czyli wszyscy Członkowie Prezydium oraz Przewodniczące 
Organów i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
7 grudnia 2012
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła 
się konferencja naukowa „Interdyscyplinarny model opieki 
nad osobami starszymi”, w której z ramienia Izby uczestni-
czył Wiceprzewodniczący Dariusz Klonowski.
6 grudnia 2012
W PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu 
odbył się II etap konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęg-
niarki oraz pielęgniarek oddziałowych Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej. 
W siedzibie Izby odbyło się spotkanie pielęgniarek medy-
cyny pracy, które przygotowała Pani mgr Grażyna Opiłka  
z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s  
w Kędzierzynie-Koźlu.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ
5 grudnia 2012
W siedzibie Izby w Opolu odbyło się posiedzenie Komisji ds. 
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 
4-5 grudnia 2012
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedze-
niu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
3 grudnia 2012
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie Izby 
w Opolu.
Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posiedzeniu Komi-
sji Kształcenia przy Naczelnej Izbie Pielegniarek i Położnych 
w Warszawie.

1 grudnia 2012
Pani Sabina Wiatkowska uczestniczyła w postępowaniu 
kwalifikacyjnym szkoleń specjalizacyjnych organizowanych 
przez TEACHMED w następujących dziedzinach: pielęgniar-
stwo psychiatryczne dla pielęgniarek, pielęgniarstwo neuro-
logiczne dla pielęgniarek,  pielęgniarstwo opieki paliatywnej 
dla pielęgniarek.
29 listopada 2012
Pan Piotr Lisowiec uczestniczył w postępowaniu kwalifika-
cyjnym kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo anestezjolo-
giczne i intensywnej opieki”  dla pielęgniarek organizowane-
go przez MEDIATOR GROUP  w ZOZ Nysa.

Opieka długoterminowa  
i opieka nad starszymi w woj. opolskim

Roman Kolek - Wicemarszałek województwa opolskiego 
Wydłużony okres dalszego trwania życia oraz spadek płod-

ności, obok migracji, stanowią powszechną przyczynę starze-
nia się ludności, która ma wpływ zarówno na życie całych 
społeczeństw, jak i jednostek. Wszystkie badania oraz długo-
okresowe opracowania prognostyczne zgodne są co do oceny 
niekorzystnych tendencji zmian demograficznych w Europie, 
Polsce i województwie opolskim. Kwestia depopulacji - wy-
ludniania się regionu oraz starzenia się społeczeństwa - staje 
się tym samym jednym z głównych obszarów problemowych, 
rzutującym na obecny i przyszły rozwój województwa. 

Diagnoza postawiona w opracowywanej Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020r. pozwala postawić tezę, 
iż proces demograficzny, jak się wydaje prawie nieuchronny, 
powoduje przekształcanie się ludności regionu w zbiór ludzi 
starszych, mniej aktywnych zawodowo, obciążonych choro-
bami, z niskimi udziałami nie tylko dzieci i młodzieży, ale 
także ludności w wieku średnim.

Wyniki spisu ludności wykazały, że w Polsce w dniu 31 
marca 2011 roku mieszkało 38,5 mln osób, a w wojewódz-
twie opolskim 990 tys. W porównaniu z wynikami spisu  
z 2002 roku ludność Polski w 2011r. zwiększyła się o blisko 
271 tys. osób (0,71%). W grupie wieku niemobilnego (45-59 
– kobiety i 45-64 lata – mężczyźni) nastąpił przyrost o ok. 
944 tys. (wzrost o 2,3 pkt procentowego).

Rysunek 1. Struktury wieku ludności województwa opolskiego 
w 2007 i 2035 r. (prognoza GUS)

Źródło: R. Rauziński, K. Szczygielski, Analiza i ocena współ-
czesnych czynników kształtujących regionalny i lokalne rynki 
pracy w województwie opolski, [w:] Diagnoza i prognozy ma-
kroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku pracy, Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, Opole 2009, s. 86. 

Tak niekorzystne kształtowanie się procesów demogra-
ficznych spowodowało, iż to właśnie w Opolskiem kwestia 
depopulacji osiągnęła największe rozmiary. W żadnym in-
nym województwie nie obserwowano bardziej niekorzystnej 
sytuacji. W latach 1995-2011 populacja regionu zmniejszyła 

się o ok. 6% względem spadku o ok. 1% przeciętnie w kraju.
Projekcje demograficzne nie dają powodów do optymi-

zmu - będzie jeszcze gorzej. Teza ta wynika z kilku, w dużej 
części nakładających się kwestii:
• prognozowanego spadku ludności w wieku zdolności roz-
rodczej,
• prognozowanego przejścia populacji regionu w kierunku 
wzrostu udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,
• aktualnych postaw oraz zachowań prokreacyjnych (opisy-
wanych między innymi przez niskie współczynniki płodno-
ści, czy średni wiek matek w chwili rodzenia dzieci).
Demograficznie region opolski pozostaje i będzie pozostawał 
w skrajnie trudnym położeniu.

Mediana wieku populacji mieszkańców naszego regionu, 
wskazuje również na szybsze starzenie się w porównaniu do 
innych regionów kraju.

Tabela 1. Prognoza mediany wieku populacji woj. opolskiego  
i Polski w latach 2007, 2020 i 2035.

Do 2015 roku średni przyrost ludności w wieku popro-
dukcyjnym w woj. opolskim wyniesie 28,4%, a największy 
przyrost nastąpi w Opolu (o 46,6%) oraz powiatach: nyskim 
(o 33,6%), brzeskim (o 33,5%)) i namysłowskim (o 32,5%). 
Najmniej ludności w wieku poprodukcyjnym przybędzie w 
powiatach: prudnickim (o 16%) oraz strzeleckim (o 18,6%).

Niski poziom urodzeń nie zapewnia prostej zastępowal-
ności pokoleń, co w konsekwencji prowadzi do zmniejsza-
nia potencjału opiekuńczego rodzin. Następuje zatem wzrost 
zadań opieki, które zmuszone będą podejmować instytucje 
pozarodzinne. Wynikać to będzie wprost z ograniczające-
go się potencjału opiekuńczego rodziny oraz wydłużającego 
się przeciętnego dalszego trwania życia (i od poszerzającego 
się w związku z tym zakresu niesamodzielności). W Polsce 
przyjmuje się powszechnie, że opieka nad osobą starą i niesa-
modzielną „należy do rodziny”. Trzeba jednakże wskazać, że 
procesy zmian społecznych i ekonomicznych wywołały głębo-
kie zmiany w strukturach i warunkach życia rodzin. Rodziny 
dezorganizują się wskutek emigracji za pracą. Coraz dłuższe 
zaangażowanie kobiet w pracę zawodową ogranicza istotnie 
możliwość zapewnienia opieki niesamodzielnym członkom 
rodziny. Coraz częściej opieka nad osobą w zaawansowanym 
wieku wymaga pomocy specjalistycznej, w której często mu-
szą być zaangażowane służby opieki medycznej.

Dokonanie oceny stanu zdrowia ludności województwa 
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WARTO WIEDZIEĆ
opolskiego ale także całej Polski jest trudne ze względu na to, 
że istniejące w naszym kraju systemy informacyjne są zde-
cydowanie niewystarczające do monitorowania i dogłębnej 
oceny stanu zdrowia populacji i jego zagrożeń.

Proces starzenia się społeczeństwa wywołuje także wzrost 
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Przeciętne dal-
sze trwanie życia, w województwie opolskim (wg danych dla 
2009 r.) dla mężczyzn wynosi 72,7 lat, a dla kobiet 80,5 lat  
i w obu przypadkach współczynniki te są wyższe niż średnio 
w kraju. W latach 1990-2009 obserwowano wydłużenie śred-
niej życia województwa opolskiego o 6,2 lat oraz kobiet o 5,6 
lat, co stawia województwo opolskie - w przypadku mężczyzn 
na drugim miejscu w kraju, a w przypadku kobiet - na pierw-
szym. Niepokoją jednak duże różnice pomiędzy trwaniem ży-
cia obu grup, które wynoszą ok. 8 lat. Obserwowane w krajach 
Unii Europejskiej różnice pomiędzy średnim trwaniem życia 
kobiet i mężczyzn kształtują się na poziomie 3-5 lat.

Skala występowania problemów zdrowotnych rośnie  
z wiekiem, co dotyczy zarówno chorób przewlekłych jak  
i długotrwałych problemów zdrowotnych. Pod koniec 2009 
r. w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego zarejestro-
wano występowanie chorób czy dolegliwości przewlekłych 
u prawie 51% ogółu Polaków (w 2004 r. było to 46%). Czę-
stość występowania schorzeń przewlekłych wzrasta wraz  
z wiekiem, z tym ze wzrost ten był bardzo duży po ukończe-
niu 50 roku życia. Ponad 82% osób mających 50 lat i więcej 
potwierdziło występowanie obecnie przynajmniej 1 choroby 
lub dolegliwości przewlekłej, podczas gdy w młodszej grupie 
(40-49 lat) trochę częściej niż co druga osoba. 

Główną przyczyną zgonów w Polsce są od lat choroby 
układu sercowo-naczyniowego. Według najnowszych dostęp-
nych danych liczba zgonów z powodu chorób serca i naczyń 
w Polsce w 2009 r. wyniosła 177 965, w tym 83 613 zgonów 
dotyczyło mężczyzn, zaś 94 352 – kobiet.

Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych za-
grożeń zdrowia i życia Polaków, a także stanowią rosnący 
problem demograficzny i społeczno-ekonomiczny w polskim 
społeczeństwie. Choroby nowotworowe od wielu lat są dru-
gą przyczyną zgonów w Polsce (25% wszystkich zgonów). 
Prognozy na najbliższe lata pokazują, że ogólna liczba za-
chorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce będzie 
systematycznie rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości 
zarówno u mężczyzn jak i kobiet pierwszą przyczyną zgo-
nów przed 65. rokiem życia.

Tylko z powodu starzenia się populacji zwiększy się 
znacznie odsetek osób potrzebujących podstawowej i specja-
listycznej opieki medycznej.

Dane statystyczne, pozwalające na ocenę zaangażowania 
systemów ochrony zdrowia i systemów opieki społecznej 
wyraźnie wskazują, iż w Polsce obserwuje się deficyt w za-
bezpieczeniu miejsc dla pacjentów w wieku starszym w in-
stytucjach i szpitalach (rys.4).

Rysunek 4. Wskaźnik łóżek w instytucjach opieki długotermi-
nowej w krajach OECD w przeliczeniu na 1000 populacji powyżej 
65r. życia w roku 2011.

Tabela 2. Liczba łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
(ZOL), zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych (ZOP), hospicjach 
oraz domach pomocy społecznej (DPS) w Polsce i w woj. opolskim 
w danych GUS za rok 2010.

Zasoby opieki długoterminowej w województwie opolskim zna-
cząco odbiegają od danych dla całej Polski. Od wielu lat dostęp 
do świadczeń zdrowotnych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
hospicjach w województwie opolskim należy do najwyższych  
w Polsce (tabela 2, rysunek 5). 

Pomimo stosunkowo dużego potencjału zarówno stacjo-
narnych form opieki medycznej oraz opieki społecznej (zna-
cząco wyższych w woj. opolskim aniżeli średnio w Polsce), 
zaobserwować można, iż liczba oczekujących na te świad-
czenia jest także większa, co świadczyć może o jeszcze zbyt 
niskim potencjale organizacyjnym lub zapotrzebowaniu 
wynikającym ze stale rosnącego zapotrzebowania i niewy-
dolnej funkcji opiekuńczej najbliższej rodziny. Porównanie 
dostępu do finansowanych za środków publicznych świad-
czeń zdrowotnych w placówkach opieki długoterminowej  
w województwie opolskim wskazuje, iż prawidłowa jest ten-
dencja organizacji tych form opieki nad starszymi, chorują-
cymi przewlekle pacjentami, dzięki której odciążone zostają 
z funkcji opiekuńczej i pielęgnacyjnej szpitale (rysunek 5).

Rysunek  5. Planowana na rok 2010 w poszczególnych OW NFZ 
liczba świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęg-
nacyjno-opiekuńczych w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych 
(wg danych NFZ)

Opracowywana w woj. opolskim strategia rozwoju woje-
wództwa do roku 2020 wskazuje na obszary deficytów w za-
sobach polityki społecznej oraz formach organizacji wsparcia 
dla starzejącej się populacji naszego regionu. Stwierdza się  
w woj. opolskim między innymi następujące niedobory:
• Niewystarczająca jest liczba środowiskowych domów sa-
mopomocy. Woj. opolskie zajmuje 12 miejsce w kraju pod 
względem liczby miejsc w tych placówkach (51 miejsc na 
100 tys. mieszkańców, średnia dla kraju to 60 miejsc). 
• W regionie brakuje szczególnie środowiskowych domów 
samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami psychiczny-
mi. Ponadto środki przeznaczone z dotacji budżetu państwa 
na ŚDS–y są niewystarczające (jest to zadanie zlecone z za-
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kresu administracji rządowej), 
• Liczba miejsc w dziennych domach pomocy jest niewystar-
czająca, nikły jest zakres usług opiekuńczych, w tym specja-
listycznych usług opiekuńczych, 
• Brak poradni geriatrycznych, mało jest usług rehabilitacyj-
nych, a także partnerstwa i współpracy jednostek pomocy 
społecznej z III sektorem (szczególnie w organizacji wspar-
cia dla osób starszych i niepełnosprawnych). 
• Ponadto - dzienne domy pomocy (13 jednostek w wojewódz-
twie na 1 306 miejsc) zlokalizowane są tylko w południowej 
i środkowej części województwa, w dużych miastach (w Kę-
dzierzynie Koźlu - 5 placówek, w Opolu - 3, po 1 w: Głub-
czycach, Krapkowicach, Nysie, Prudniku i Zdzieszowicach). 
• Dzienne domy pomocy nie występują w północnej części 
regionu.

Problematyce starości poświęca się ostatnio bardzo wiele 
uwagi, co wynika przede wszystkim z zaawansowanego pro-
cesu starzenia się społeczeństwa. Skala problemu starzenia 
się społeczeństwa urosła do rangi kwestii o strategicznym 
znaczeniu dla Europy, Polski i województwa opolskiego. 
Wydłużenie czasu trwania życia stanowi niewątpliwie osiąg-
nięcie cywilizacyjne, lecz równocześnie generuje szereg wy-
zwań w sferze ekonomicznej, społecznej i kulturowej. Pro-
ces starzenia się społeczeństwa wymusza zasadnicze zmiany  
w polityce społecznej we wszystkich jej obszarach. Kon-
centrują się one na rosnących wydatkach na świadczenia  
z systemu zabezpieczenia społecznego, szczególnie z zakresu 
ubezpieczeń emerytalnych. Następuje wzrost zapotrzebowa-
nia na usługi medyczne i opiekę długoterminową z uwagi na 

pogarszającą się wraz z wiekiem kondycję zdrowotną tej gru-
py ludności. Zwiększa się potrzeba wprowadzenia nowych 
form usług pomocy społecznej (np. asystent osoby starszej, 
opiekunka środowiskowa). Dużym wyzwaniem jest też prob-
lem niedostosowanej do potrzeb ludzi starszych infrastruktu-
ry społecznej, która wymagać będzie rozbudowy i odpowied-
niego przystosowania do tej szczególnej grupy odbiorców. 
Zwiększający się udział ludzi starszych legitymujących się 
coraz wyższym poziomem wykształcenia skutkować będzie 
zapotrzebowaniem na nowe jakościowo usługi o charakterze 
edukacyjnym (realizacja idei Life Long Learning), kultural-
nym, wypoczynkowo-rekreacyjnym i sportowym. W regionie 
opolskim, problem ten ma i będzie mieć bardziej ekspresyjny 
charakter, co wywoła istotne skutki, nie tylko w wymiarze 
społecznym, ale i ekonomicznym. 

Po przyjęciu przez samorząd województwa opolskiego 
Strategii Rozwoju, podjęte zostaną działania mające na celu 
opracowanie i przyjęcie strategii sektorowej ochrony zdrowia, 
w której istotną część stanowić będzie strategia opieki długo-
terminowej. Poza tymi działaniami, w chwili obecnej trwają 
prace nad utworzeniem w województwie opolskim Specjal-
nej Strefy Demograficznej (SSD), którego celem głównym 
jest „Przeciwdziałanie dalszemu wyludnieniu województwa 
opolskiego i systematyczna odbudowa jego potencjału lud-
nościowego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
poprawę jakości życia”, a jednym z celów jest zwiększenie 
dostępu do usług na rzecz osób starszych w pakiecie działań 
określanych jako „Złota jesień”.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu
Beata Guzak

12 lat temu w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie spo-
łeczne naszego powiatu, w Brzeskim Centrum Medycznym 
został utworzony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Dla Zakładu przeznaczono dwukondygnacyjny budynek 
przy ul. Mossora – ogrodzony, otoczony zielenią, na piętrze 
dookoła budynku taras, można by rzec idealny do tego typu 
działalności. Pierwszy kontrakt, wówczas z Opolską Regio-
nalną Kasą Chorych na świadczenie usług w zakresie opie-
ki długoterminowej został podpisany w grudniu 2000 roku. 
Duży wkład w przygotowanie pierwszej oferty miała Pani 
Krystyna Żak - Naczelna Pielęgniarka BCM.  

Na miesiąc przed otwarciem ZOL-u została powołana pie-
lęgniarka koordynująca Pani Helena Łątka. Doświadczona 
pielęgniarka, specjalistka z pielęgniarstwa zachowawczego, 
z prawie 30 letnim stażem pracy, która na kilka lat przed 
emeryturą rezygnuje ze stanowiska pielęgniarki oddziałowej 
największego oddziału BCM. Miała tam wszystko poukła-
dane „jak w zegarku”, a zajęła się organizacją najmniejsze-
go oddziału (bo zaczynaliśmy od 15 łóżek), który w grudniu 

2000r. był jednym wielkim chaosem. Drugi stycznia 2001 
roku był pierwszym dniem mojej pracy na nowym stanowi-
sku i spotkanie z 12 osobową załogą. Pierwszego pacjenta 
przyjęliśmy 17 stycznia 2001 roku, pomimo trwających prac 
remontowych, a od maja dysponowaliśmy już 26 miejscami 
dla pacjentów. Od 2002  roku powiększamy Zakład o kolejne 
5 miejsc.

W latach 2002 – 2005, jednocześnie ze sprawowaną opie-
ką nad 31 pacjentami na piętrze, trwają  prace remontowe na 
parterze budynku. Od stycznia 2003 roku ZOL powiększa się 
o kolejnych 20 miejsc i powstaje profil psychiatryczny. Od 
stycznia 2005 roku Zakład zajmuje już cały budynek dyspo-
nując 40 miejscami na profilu ogólnym i 20 na profilu psy-
chiatrycznym.

Przybywa pacjentów i zaczynają się pojawiać problemy 
z personelem - brakuje pielęgniarek. Rozwiązaniem okazało 
się wprowadzenie stanowiska salowa-opiekunka (wówczas 
jeszcze nie było opiekunów medycznych) i przeszkolenie 
chętnych do podjęcia takiej pracy.

Problemem było także pozyskanie wyposażenia do re-
montowanych sal chorych - Szpital nie miał środków na 
jego zakup. Zwracaliśmy się o pomoc do różnych instytucji  
i  szczęśliwie tą pomoc uzyskaliśmy.

Od września 2001 roku rozpoczęła się kilkuletnia owocna 
współpraca z Medycznym Studium Zawodowym im. Han-
ny Chrzanowskiej, obecnie Zespół Szkół w Brzegu. W na-
szym Zakładzie odbywali  swoje praktyki zawodowe: diete-
tycy, terapeuci zajęciowi, masażyści i przyszli opiekunowie  
medyczni.

Ich obecność była nieoceniona, byli nie tylko wsparciem 
dla personelu, byli także wielkim pomostem dla naszych 
pensjonariuszy, pomiędzy szpitalną rzeczywistością a do-
mem. Organizowali im czas wolny, angażowali do różnych 
projektów artystycznych, przygotowując później wystawę  
z wykonywanych prac, zabierali na werandowanie i space-



�luty - marzec 20�3r.

WARTO WIEDZIEĆ

ry do parku, a nawet organizowali pikniki. Pensjonariusze 
naszego Zakładu razem ze słuchaczami MSZ uczestniczyli 
także w organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta 
Brzeg oraz Proboszczów Brzeskich Parafii konkursie „Moja 
pisanka” otrzymując wyróżnienia w kategorii Najpiękniej-
sza Palma. Dbali o wystrój  Zakładu nie tylko z okazji Świąt 
Wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, a brak okazji był 
bardzo dobrą okazją do różnych zabawnych tematów. 

Do dziś staramy się podtrzymywać wprowadzone  
w pierwszym roku działalności tradycje. Jednak ich forma  
w znacznym stopniu zależy od stanu zdrowia aktualnie prze-
bywających  pacjentów. 

Obecnie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dysponuje  
60 miejscami i zatrudnia 36 osób personelu.
13 pielęgniarek w tym:
- 3 specjalistki z pielęgniarstwa zachowawczego
- 1 specjalistka z pielęgniarstwa psychiatrycznego
- 1 specjalistka z pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- 1specjalistka z higieny i epidemiologii i w trakcie specjali-
zacji z pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- 1 po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa opieki długo-
terminowej
12 opiekunek w tym:
- 5 opiekunów medycznych
- 2 opiekunów medycznych w trakcie nauki
- 5 salowych – opiekunek po przeszkoleniu 
4 salowe – każda po przeszkoleniu z zakresu opieki nad oso-
bami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
Sekretarka medyczna, także po przeszkoleniu z zakresu opie-
ki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
Dietetyczka, terapeuta zajęciowy, psycholog, 3 rehabi-
litantów oraz 2 lekarzy zatrudnionych na kontrakcie oraz  
w razie potrzeby do dyspozycji są konsultanci różnych  
specjalności.

Pielęgniarką koordynującą w ZOL-u od 2003 roku jest 
Pani  Maria Wiewiór, a pracą na profilu psychiatrycznym kie-
ruje zastępca pielęgniarki koordynującej Pani Beata Lorenc.

Pielęgniarki i opiekunki zatrudnione w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym systematycznie podnoszą swoje kwali-

fikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia pody-
plomowego.

Pielęgniarki mają ukończone różne kursy specjalistyczne  
i dokształcające m.in. z zakresu leczenia ran, leczenia żywie-
niowego, procesu pielęgnowania, EKG.

Opiekunki uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych  
i zewnętrznych z zakresu: pielęgnacji pacjentów, właściwego 
doboru produktów chłonnych stosowanych w inkontynencji, 
postępowania z ranami przewlekłymi czy technik podaży diet 
przemysłowych.

ZOL jest  placówką szkoleniową dla pielęgniarek  zdoby-
wających ten zawód oraz podnoszących swoje kwalifikacje 
zawodowe w ramach różnych szkoleń podyplomowych. Jest 
również bazą szkoleniową dla opiekunów medycznych.

Systematycznie podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez personel zatrudniony w ZOL, jego zaangażowanie 
i  profesjonalizm gwarantuje wysoki poziom sprawowanej 
opieki.

Nie bez znaczenia w opiece nad pacjentem przewlekle 
chorym i niepełnosprawnym są wysokie umiejętności inter-
personalne pracującego tu personelu, empatia i zrozumienie  
potrzeb pacjenta.

W roku 2006 otrzymujemy certyfikat zintegrowanego sy-
stemu zarządzania jakością, który utrzymujemy do dnia dzi-
siejszego.

W styczniu 2011 roku w 10 rocznicę funkcjonowania Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu, wizytował naszą 
placówkę Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych - dr nauk o zdrowiu 
Elżbieta Szwałkiewicz.

Od września 2011 roku współpracujemy z  Zakładem Kar-
nym w Brzegu - w zakresie realizacji projektu edukacyjne-
go WHAT (Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia 
Akceptacji i Tolerancji), dla osób opuszczających placówki 
penitencjarne.

Od 10 lat właściciel cukierni przy ul. Włościańskiej  
w Brzegu Pan Józef Szatanik, co roku na Święta Wielkanoc-
ne i Bożego Narodzenia, obdarowuje naszych pensjonariuszy 
pysznymi wypiekami a Pani Joanna Gadecka właścicielka 
szklarni w Żłobiźnie dekoruje taras okalający ZOL pięknymi 
pelargoniami - to nasi najwierniejsi  przyjaciele.

Terapeuta zajęciowy 
Łukasz Twardy z pensjonariuszem

od lewej: 
D. Zaremba 
i B. Guzak

I. Niemietz 
w trakcie rehabilitacji

Piel. koordynująca M. Wiewiór i opiekunowie medyczni 
J. Bednarz (od lewej) i A. Perzyńska
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BEATA GUZAK - Kierownik Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego 

Dyplom pielęgniarki uzyskała 25 lat temu po ukończeniu 
Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu. W roku 
1992 ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, jest także absolwentką Podyplomowego 
Studium Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium 
w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Inży-
nieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Posiada specjalizację z higieny i epidemiologii 
oraz kwalifikacje w dziedzinie „Pielęgnowanie przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych”. Obecnie jest w trakcie spe-
cjalizacji z pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Swoją drogę zawodową rozpoczęła od Oddziału Intensyw-
nej Opieki Medycznej i Anestezjologii Wojskowego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu. Następnie pracowała w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym w oddziale chirurgii 
dziecięcej we Wrocławiu oraz Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Wałbrzychu w oddziale anestezjologii.

Od 1996 roku zatrudniona jest w Brzeskim Centrum Me-
dycznym, początkowo na stanowisku asystenta ds. sanitarno-
epidemiologicznych, a od roku 2001 na stanowisku kierow-
nika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Od 2010 roku jest 
przewodniczącą zespołu ds. opieki długoterminowej przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

„Opieka długoterminowa jest tą dziedziną, na której rozwo-
ju w naszym województwie  szczególnie mi zależy, bo mamy 
ogromny potencjał:  pielęgniarki – profesjonalistki  w opiece 
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym pacjentem”.

MARIA WIEWIÓR - Pielęgniarka koordynująca w ZOL
Absolwentka Liceum Medycznego w Brzegu. W zawodzie 

pielęgniarki pracuje od 33 lat. Około 22 lat przepracowała   
w oddziale wewnętrznym, gdzie zdobyła bardo duże do-
świadczenie zawodowe – „tam nauczyłam się prawdziwego 
pielęgniarstwa i etyki zawodowej”.

Od 12 lat pracuje w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, 
a od 2 lat pracuje również w opiece długoterminowej - do-

mowej. Ukończyła specjalizację z pielęgniarstwa zachowaw-
czego. Wielokrotnie brała udział w kursach, szkoleniach  
i konferencjach. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje 
młodszym koleżankom pielęgniarkom oraz opiekunom me-
dycznym szkolącym się lub pracującym w ZOL. „Przez cały 
okres mojej pracy staram się postępować i pracować zgodnie 
z przysięgą Hipokratesa”.

BEATA LORENC - Zastępca pielęgniarki koordynują-
cej do spraw profilu psychiatrycznego

Po ukończeniu Liceum Medycznego w Sosnowcu w 1986 
roku, podejmuje pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w od-
dziale chirurgii ogólnej, gdzie pracuje pięć lat. Następnie, 
przez ponad dwa lata pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarach, opiekując się osobami upośledzony-
mi psychicznie w ich środowisku domowym. Równolegle 
w tym samym czasie pracuje w Oddziale Psychiatrycznym 
105 Szpitala Wojskowego. Po zmianie miejsca zamieszkania, 
przez siedem lat pracowała  w Zakładzie Opiekuńczo - Lecz-
niczym w Opolu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
Pielęgniarek. Od 2008 roku podejmuje pracę w Zakładzie 
Opiekuńczo - Leczniczym w Brzegu. 

Kwalifikacje zawodowe doskonaliła między innymi  
w ramach studium specjalistycznego – zarządzanie oddzia-
łem szpitalnym, kursu kwalifikacyjnego - pielęgniarstwo 
opieki długoterminowej, kursu specjalistycznego w zakresie 
leczenia ran oraz szkolenia w ramach projektu „Aktywna pie-
lęgniarka i położna”.  Mieszka w Brzegu. Jest mężatką, ma 
dorosłego syna i dorastającą córkę. Interesuje się literaturą  
i filmem. 

ANNA RUCHLEWICZ – mgr rehabilitacji ruchowej
Staż pracy – 37 lat w zawodzie. W  Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym w Brzegu pracuje od 2004r. „Uwielbiam swój 
zawód, ale najbardziej satysfakcjonują mnie uzyskane efekty 
- o ile są możliwe do uzyskania. Praca w takim oddziale to 
wyzwanie! Niejednokrotnie wypada być opiekunem, psy-
chologiem a później dopiero rehabilitantem. Bywa też tak, iż 
wieloletnia codzienna praca z pacjentem nie przynosi efek-
tu ale mimo wszystko należy ją kontynuować. Wkładając  
w pracę serce, czuję się usatysfakcjonowana”.

IWONA NIEMIETZ – starszy technik fizjoterapii
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Opo-

lu. Dyplom otrzymała w roku 1981. Po ukończeniu nauki 
prowadziła przez rok gimnastykę korekcyjną w Publicznej 
Szkole Podstawowej  nr 1 w Brzegu. Następnie od roku 1982 
do dnia dzisiejszego jest pracownikiem BCM. W ciągu tych 
31 lat pracy nabyła doświadczenie w Poradni Rehabilitacyj-
nej, w oddziale neurologii, a obecnie prowadzi rehabilitację 
w ZOL-u.

KATARZYNA BORATYN – SEMCZUK - starszy 
technik fizjoterapii 

Od 1977 roku, związana z brzeską służbą zdrowia. Staż 
pracy 35 lat.

W latach 1977 - 92 pracownik ZOZ Brzeg, oddział orto-
pedii. W latach 1992 - 2006 pracownik ZUM - KAMMED 
Brzeg. W ZOL - Brzeg pracuje od roku 2008. Ukończone 
kursy magneto i laseroterapii I i II stopnia.

ŁUKASZ TWARDY  - terapeuta zajęciowy 
Pracuje w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Brzegu 

na stanowisku Instruktor Terapii Zajęciowej. Swoją przygodę 
z terapią zajęciową rozpoczął w roku 2003, podejmując naukę 
w Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanow-
skiej w Brzegu. Szkołę ukończył z wynikiem bardzo dobrym. 
Pracę w Brzeskim Centrum Medycznym (ZOL) rozpoczął  
w roku 2009.

DOROTA ZAREMBA – sekretarka medyczna 
W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym pracuje od roku 

2006. Ponadto posiada ukończony kurs opiekuna osób cho-
rych niepełnosprawnych i starszych, co bardzo pomaga jej  
w pracy w  oddziale nie tylko od strony administracyjnej. 
„Praca  tutaj to duże wyzwanie”. 

piel. K. Krysiak
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Nadzór nad Domami Pomocy Społecznej  
i Zakładami Opiekuńczo–Leczniczymi  

w województwie opolskim 
 Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki   Inspektor Sanitarny

Pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej woje-
wództwa opolskiego w 2011r. znajdowało się 50 domów po-
mocy społecznej - całodobowych i dziennego pobytu oraz 14 
placówek opieki leczniczej i paliatywnej tj.:
- 10 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
- 1 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy,
- 3 hospicja. 

Domy Pomocy Społecznej 
W wyniku sprawowanego nadzoru w 2011r. stwierdzono 

zły stan sanitarno - techniczny w 3 domach pomocy społecz-
nej. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 
 złego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów pokoi 
pensjonariuszy oraz innych pomieszczeń pomocniczych, wy-
kładzin podłogowych, urządzeń sanitarnych;
 nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi 
(brak procedur, nieprawidłowo oznakowane pojemniki i wor-
ki na odpady medyczne);
 nieprzestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - brak 
oznakowania obiektu znakiem graficznym i słownym infor-
mującym o zakazie palenia tytoniu, niesprawna lub brak wen-
tylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu palarni. 

Dodatkowo stwierdzono, że:
 wszystkie skontrolowane placówki są przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych;
gospodarka wodno - ściekowa oraz odpadami, w tym odpa-
dami medycznymi, prowadzona w sposób prawidłowy; 
 nie kwestionowano sposobu postępowania z bielizną w tej 
grupie placówek (bielizna w większości placówek jest pra-
na we własnych pralniach lub sporadycznie  przez firmę ze-
wnętrzną); 
 w placówkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miej-
scami do tego celu wyznaczonymi – są to palarnie z wenty-
lacją mechaniczną;
 stan domów pomocy społecznej polepszył się, z uwagi na 
prowadzoną modernizację tych obiektów - dyrektorzy placó-
wek ubiegając się o zezwolenie na prowadzenie domu, które 
wydaje wojewoda, przeprowadzili remonty placówek (po-
mieszczeń sanitarnych, pokoi pensjonariuszy, stolarki okien-
nej i drzwiowej, wyposażenia) oraz dostosowali obiekty dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, pochwy-
ty zamontowane w łazienkach, ciągach komunikacyjnych); 
 poprawa stanu sanitarno-technicznego jak i estetyki oma-
wianych obiektów, niewątpliwie wpływa na komfort życia 
pensjonariuszy; 
 na wyróżnienie zasługują obiekty zlokalizowane na terenie 
powiatu głubczyckiego – jest ich najwięcej i są w najlepszym 
stanie sanitarnym. 

Zakłady opiekuńczo – lecznicze, pielęgnacyjno – opie-
kuńcze i hospicja 

W 2011 roku w wyniku sprawowanego nadzoru stwier-
dzono zły stan sanitarno - techniczny w 5 placówkach.

 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:
 złego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów po-
koi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych  oraz 

innych pomieszczeń pomocniczych, stolarki drzwiowej, wy-
kładzin podłogowych;
 braku pomieszczeń porządkowych, wyposażonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 
 braku wentylacji mechanicznej wyciągowej w brudowni-
kach;
 braku wyposażenia brudowników w płuczki – dezynfektory 
basenów;
 magazynowania odpadów medycznych w niewłaściwej 
temperaturze w stosunku do czasu ich przechowywania. 

Dodatkowo stwierdzono, że:
 wszystkie placówki posiadały zatwierdzone programy po-
stępowania z odpadami lub zezwolenia na wytwarzanie od-
padów medycznych oraz opracowane instrukcje i procedury 
postępowania z odpadami; 
 nie kwestionowano sposobu postępowania z bielizną w tej 
grupie placówek;
 zaopatrzenie w sprzęt jednorazowego użytku było wystar-
czające;
 nie stwierdzono nieprawidłowości w  zakresie sterylizacji 
narzędzi i sprzętu medycznego;
 zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, zarówno pod wzglę-
dem ilości, jak i asortymentu we wszystkich skontrolowanych 
zakładach było wystarczające (jedynie w 1 ZOL-u stosowano 
środki dezynfekcyjne po upływie terminu ich ważności); 
 roztwory dezynfekcyjne przygotowywane i stosowane były 
prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producentów (tylko w 2 
placówkach sporządzano je nieprawidłowo - do odmierzania 
wody nie stosowano wyskalowanych naczyń); 
 do higieny rąk powszechnie stosowano mydło płynne  
i ręczniki jednorazowe. W pojemniki z mydłem i papierowy-
mi ręcznikami wyposażone były wszystkie gabinety zabie-
gowe, dyżurki pielęgniarskie i tylko niektóre sale chorych. 
Sytuacja w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku 
nie uległa poprawie.

W 2011 r. badania ciepłej wody w kierunku Legionella sp 
przeprowadzono w 22 domach pomocy społecznej i 5 zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych - Legionella sp. wykryto w 12 
DPS, w ZOL nie wykryto (w 2010 r. z 26 domów pomocy 
społecznej - Legionella sp. wykryto w 6 obiektach, z 7 za-
kładów opiekuńczo-leczniczych - Legionella sp. wykryto  
w 2 obiektach).

Zakażenia szpitalne
W latach 2010 - 2012 nie zgłoszono żadnego ogniska 

zakażeń szpitalnych z  zakładów opiekuńczo – leczniczych 
i pielęgnacyjno - opiekuńczych.

W 2011 r. do WSSE w Opolu zgłoszono 8 ognisk epide-
micznych zakażeń szpitalnych (z placówek szpitalnych). 
Zakażeniu uległo 161 osób, w tym 2 osoby personelu me-
dycznego. Ogniska zakażeń obejmowały od 8 do 46 osób. 
Spośród 8 ognisk w 5 wykonano badania  w  kierunku  wy-
krycia  czynnika  etiologicznego,  z  czego  tylko  w 2 ogni-
skach został potwierdzony czynnik etiologiczny, tj. 
 Rotavirus (1 ognisko obejmujące 20 osób)
 Clostridium difficile (1 ognisko obejmujące 11 osób).
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Zakażenia w placówkach opieki  
długoterminowej na przykładzie ZOL

Beata Guzak - Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu

Wprowadzenie
Jednym z priorytetów  nowoczesnej medycyny jest nadzór 

nad zakażeniami czyli aktywna profilaktyka i ograniczanie 
ryzyka rozwoju zakażeń u pacjentów, szczególnie na wyso-
kospecjalistycznych oddziałach zabiegowych, oddziałach 
intensywnej terapii, oddziałach neonatologicznych, diali-
zacyjnych czy internistycznych. W szpitalach od wielu lat 
podejmuje się działania z zakresu kontroli zakażeń tj.: wy-
krywanie, rejestrację, analizę oraz  wykorzystanie danych 
z nadzoru do codziennej, efektywnej profilaktyki  zakażeń. 
Główne akty prawne regulujące nadzór nad zakażeniami 
szpitalnymi w Polsce  to: 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowa-
nych ze środków publicznych oraz Ustawa o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi. Kon-
trola zakażeń jest też jednym z aspektów umożliwiającym 
uzyskanie certyfikatu jakości  i/lub akredytacji.

Zakażenie - to miejscowa lub uogólniona reakcja organi-
zmu na wniknięcie i/lub rozwój w nim biologicznego czynni-
ka chorobotwórczego lub jego produktów  (np. toksyny).

Zakażenie szpitalne - to zakażenie, które wystąpiło  
w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przy-
padku gdy choroba:
• nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdro-
wotnych w okresie wylęgania 
albo
• wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie 
nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania;
Zakażenie szpitalne jest związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych bez względu na miejsce wykonywania tych 
świadczeń i może wystąpić zarówno w oddziale szpitalnym, 
gabinecie stomatologicznym jak i zakładzie opiekuńczo-lecz-
niczym czy w domu pomocy społecznej.

Termin opieka długoterminowa wiąże się ze świadcze-
niem usług medycznych, opieki i wsparcia  osobom cierpią-
cym na schorzenia o charakterze przewlekłym, z upośledzo-
ną sprawnością fizyczną i/lub psychiczną i nie jest określona  
w czasie. Może dotyczyć osób w każdym wieku, jednak 
szczególnie dotyczy starzejącej się populacji, w której nasila-
ją się schorzenia przewlekłe. 

Opieka długoterminowa – prowadzona jest w różnych 
formach. Ze względu na miejsce świadczenia usług wyróż-
nia się opiekę:
- środowiskową/domową (realizowaną w miejscu zamieszka-
nia osoby niesamodzielnej) oraz 
- stacjonarną (realizowaną całodobowo przez wyspecjalizo-
wane instytucje). 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  -  to placówka świad-
cząca usługi medyczne i opiekę osobom przewlekle chorym 
i niepełnosprawnym (niesamodzielnym) całodobowo w wa-
runkach  stacjonarnych. 

Materiał i metody   
Rejestracja zakażeń była prowadzona w publicznym zakła-

dzie opiekuńczo-leczniczym, funkcjonującym w strukturach 
szpitala, dysponującym 60 miejscami. Podopieczni zakładu 
to osoby;
- z zaburzeniami neurologicznymi (udary)
- w stanie wegetatywnym, 
- z zespołami otępiennymi. 

Podstawą analizy były karty rejestracyjne zakażenia szpi-
talnego.

Wyniki
Wykres nr 1 - Ilość zakażeń jaka wystąpiła w poszczególnych 

latach analizowanego okresu.

Wykres nr 2 - Ilość poszczególnych zakażeń jakie wystąpiły  
w analizowanym okresie.

Wykres nr 3 - Ilość badań mikrobiologicznych wykonanych  
w analizowanym okresie.

Wykres nr 4 - Ilość zarejestrowanych alert patogenów

Powyższe opracowanie wskazuje jedynie na wagę proble-
mu występowania zakażeń szpitalnych w opiece długotermi-
nowej i potwierdza, że jeśli jest zbyt mało danych epidemio-
logicznych, to niemożliwe jest prowadzenie szczegółowej 
analizy i prognozowanie w zakresie efektywnej profilaktyki, 
która będzie obejmowała nowoczesne metody diagnozowa-
nia problemu oraz kontroli zakażeń.
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Jakość w opiece zdrowotnej  
- nowy standard EN 15224:2012

mgr Piotr Piotrowicz - Auditor Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością na temat: „ISO 9001:2008 w opiece zdrowotnej

Jakość od lat dziewięćdziesiątych zaczęła być postrzegana 
jako konieczność, a nie czynnik przewagi konkurencyjnej. 
Zaakcentował to w 1994 roku Joseph M. Juran, który w swo-
im ostatnim publicznym wystąpieniu nazwał wiek XXI erą 
jakości. 1

Pojęcie jakości jest coraz częściej kojarzone i używane rów-
nież w odniesieniu do placówek służby zdrowia. Powszechne 
jest wdrażanie i certyfikowanie przez placówki medyczne sy-
stemu zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008. Wyma-
gania w niej zawarte w połączeniu z regulacjami prawnymi  
i NFZ pozwalają stworzyć system zarządzania jakością zo-
rientowany na zapewnienie satysfakcji pacjentom. Jednak 
norma ISO 9001:2008 nie uwzględnia wszystkich istotnych 
aspektów. Z punktu widzenia oczekiwań podmiotów me-
dycznych na doprecyzowanie zasługują zagadnienia dotyczą-
ce zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, a w szczególności 

uwzględnienie ich podczas planowania i realizacji usług me-
dycznych, szkoleń dla pracowników, oraz szeroko rozumia-
nej komunikacji zarówno wewnętrznej jak i prowadzonej na 
zewnątrz. 

Mając za cel regulację tego obszaru narodziła się idea 
stworzenia standardu zarządzania dla służby zdrowia, 
uwzględniającego wymagania systemu zarządzania jakoś-
cią ISO 9001:2008, zaleceń Rady Unii Europejskiej z dnia 
9 czerwca 2009 (w sprawie bezpieczeństwa pacjentów,  
w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną) oraz pozostałych wymagań, dzięki którym pla-
cówki medyczne będą mogły lepiej zarządzać bezpieczeń-
stwem pacjenta i eliminować pojawiające się zagrożenia. 
Standard EN 15224:2012 definiuje szczegółowe wymagania 
dla ochrony zdrowia z perspektywy jakości i bezpieczeństwa 
świadczeń.

1 Juran J. M., The Upcoming Century of Quality, Quality Progress, August 1994, s. 29-37.

Projekt edukacyjny „Damy Radę” dla opie-
kunów nieformalnych z zakresu pielęgna-

cji osoby przewlekle chorej w domu
Magdalena Bierowiec - Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

DAMY RADĘ to nowa inicjatywa Fundacji Razem Zmie-
niamy Świat TZMO SA, zainaugurowana w dniach 19-20 
września 2012 roku, podczas XV Toruńskich Dni Opieki 
Długoterminowej. Projekt jest skierowany do osób opiekują-
cych się swoimi bliskimi w domowym zaciszu. Akcja zwraca 
uwagę, iż opieka długoterminowa to nie tylko praca profe-
sjonalistów, ale też w dużej mierze ogromny wysiłek rodzin 
i opiekunów nieformalnych. Jak pielęgnować osobę starszą 
w warunkach domowych? Jakie świadczenia przysługują  
w takiej sytuacji i wreszcie, często trywializowany problem, 
jak zachować dobrą kondycję psychiczną opiekunów podczas 
czuwania nad osobą starszą? Z DAMY RADĘ z łatwością 
można uzyskać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 

Obecnie w Polsce żyje ponad 5 mln osób w wieku 65 lat  
i więcej, co stanowi ok. 14% całej populacji. Prognozuje się, 
iż w 2030 roku, opieki długoterminowej będzie wymagało  aż 
8,5 mln Polaków, czyli co czwarty obywatel naszego kraju.  
W takiej sytuacji rodziny i bliscy muszą przeorganizować 
swoje życie, żeby zająć się rodzicem, małżonkiem lub inną 
bliską osobą. Robią to w sposób intuicyjny, bez fachowej po-
mocy i porady, co przypłacają własnym zdrowiem i pogarsza-
jącą się kondycją zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Dlatego 
tak ważne jest wskazanie im konkretnych rozwiązań i przeka-
zanie fachowych informacji pomocnych w codziennej opiece. 
Skutkiem takiego wsparcia powinno być podniesienie jakości 
życia osób niesamodzielnych przebywających w domu. 

Zadaniem projektu jest wsparcie rodziny i opiekunów osób 
przewlekle chorych na trzech płaszczyznach, poprzez:
- bezpłatny poradnik pt. „Jak opiekować się osobą prze-
wlekle chorą w domu?” (formularz zamówienia na stronie  
www.damy-rade.info);

- bezpłatne warsztaty nt. „Podstawowej pielęgnacji osoby 
przewlekle chorej i niesamodzielnej”, z udziałem ekspertów 
do spraw opieki nad osobami niesamodzielnymi; do tej pory 
warsztaty odbyły się w Rybniku (26.09.2012r.), w Poznaniu 
(21.11.2012r.) i w Toruniu (10.12.2012r.);  bezpłatne szkole-
nia w roku 2013 zostaną przeprowadzone w miastach sześciu 
województw (Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Olsztyn, Gdańsk, 
Kolbuszowa k. Rzeszowa, Kraków, Czechowice-Dziedzi-
ce), daty spotkań będą dostępne na stronie internetowej  
www.damy-rade.info; 
- stronę internetową www.damy-rade.info zawierającą naj-
ważniejsze informacje dla opiekunów; miejsca i terminy 
bezpłatnych warsztatów, a także bezpłatny poradnik w wersji 
elektronicznej oraz formularz zamówienia wersji drukowanej 
poradnika.

Ponadto w ramach akcji ogłoszono konkurs grantowy dla 
organizacji, którego celem jest wyłonienie projektów najbar-
dziej przyczyniających się do wsparcia rodzin i opiekunów 
nieformalnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, 
przebywających w domu. Komisja konkursowa wyłoni naj-
ciekawsze projekty edukacyjne, które mają szansę na zdoby-
cie dofinansowania o łącznej puli 50 tys. zł. Rozstrzygnięcie 
konkursu w styczniu 2013 roku. 

Szczegóły o projekcie „Damy Radę” na stronie  
www.damy-rade.info.  

Fundacja Razem Zmieniamy Świat - została założona  
w 2011 roku przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrun-
kowych SA. Ten krok to naturalna konsekwencja dotychcza-
sowych społecznych działań TZMO SA, które będą kontynu-
owane na coraz większa skalę.
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WARTO WIEDZIEĆ
Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta wg. koncepcji no-

wej normy oparte jest na prowadzeniu: 
- analizy ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta, 
- planów zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta dla zidentyfi-
kowanych aspektów krytycznych, 
- programów działań na podstawie zidentyfikowanych kry-
tycznych punktów, zapewniające eliminację, bądź redukcję 
zdarzeń niepożądanych, zakażeń związanych z opieką me-
dyczną czy innych szkód,
- weryfikacji oraz oceny skuteczności wdrażanych działań,
- skutecznej komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, jak i tej 
prowadzonej bezpośrednio 
z pacjentem odnoszącej się do zapewnienia bezpieczeństwa 
pacjenta,
- nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi, uwzględniający-
mi szczególnie kwestie nadzoru nad bezpieczeństwem farma-
koterapii, wyrobów medycznych, zakażeń szpitalnych, czy 
komplikacji operacyjnych i pooperacyjnych, 
- systemu szkoleń uwzględniających kwestie bezpieczeństwa 
pacjenta,
- innych kwestii mających pośredni, bądź bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo. 

O ile mniej kontrowersji wywołuje mówienie o jakości  
w kontekście usług medycznych, to coraz więcej uwagi zwra-
ca się na wyjaśnienie czym powinna się ona cechować. 

Precyzyjną odpowiedź na to pytanie wskazuje właśnie 
standard EN 15224:2012, który definiuje jedenaście takich 
cech:
- dopasowane, właściwe zaopatrzenie medyczne,
- dostępność,
- ciągłość zaopatrzenia medycznego,
- skuteczność,
- efektywność,
- równość,
- zaopatrzenie medyczne poparte dowodami/wiedzą,
- zaopatrzenie medyczne pacjenta bez naruszania jego god-
ności i intymności,
- włączenie/integracja pacjenta,
- bezpieczeństwo pacjenta,
- terminowość/dostępność.

W służbie zdrowia nie wystarczy już „nie szkodzić”, ale 
należy dołożyć wszelkich starań, aby usatysfakcjonować 
pacjenta i jego bliskich, a w przypadkach kiedy chory sam 
nie jest w stanie ocenić aspektów leczenia, wykorzystać do 
tego wyspecjalizowany personel medyczny (pkt. 3.4). Z per-
spektywy rozwoju cywilizacyjnego, który wiąże się z postę-
pującą globalizacją, a co za tym idzie wzrostem wymiany 
ludzi oraz ich oczekiwań wobec oferentów usług, wzrasta 
oczekiwanie wobec służby zdrowia. Stąd ewolucja podejścia 
do jakości w służbie zdrowia. Od dostarczenia świadczenia 
zgodnego z wiedzą, do orientacji na kluczowego klienta/pa-
cjenta i skuteczności leczenia (7.5.2.). Ocena tego ostatniego 
aspektu budzi wiele emocji, gdyż w większości przypadków 
ocena wyników procesów klinicznych, zaraz po zakończeniu 
działań, nie jest możliwa. Dla takich procesów konieczne są 
długoterminowe badania (np.: wymiana stawu biodrowego, 

rozwój wcześniaków po reanimacji). Wyraźnym i oczeki-
wanym wskazaniem jest również interpretacja punktu 7.5.4. 
odnosząca się do własności klienta/pacjenta, która rozszerza 
pojęcia związane z własnością o informacje zawarte w doku-
mentacji medycznej (krew, materiał genetyczny i jego ocenę 
etc.). Mamy tu do czynienia z odniesieniem do normy ISO/
IEC 27001, gdzie na warunkach ustalonych przez pacjenta, 
organizację i uwzględnieniem obowiązujących wymagań 
prawnych w zakresie ochrony i poufności, organizacja ma 
obowiązek ochrony informacji przed utratą, uszkodzeniem  
i nieautoryzowanym dostępem.

Przez wiele lat myślenie o jakości zmieniało się począwszy 
od wąskiego zestawu działań, zmierzających od podniesienia 
wartości usługi, aż do aktywnego zaangażowania wszystkich 
pracowników danej instytucji. Dziś mówiąc o jakości, celach 
jakościowych realizowanych przez placówki lecznicze, wie-
lokrotnie mamy na myśli oceny opracowane przez organiza-
cje niezależne (np. jednostki certyfikujące, stowarzyszenia), 
których opinie o mierzalnych wskaźnikach stają się podstawą 
do oceny skuteczności realizowanych w nich procesach (mo-
del EFQM). 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała włas-
ny model wymiarów jakości, który definiuje obszary nadzoru 
nad usługami medycznymi w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa oraz satysfakcji pacjenta.

Rys. 1. Model wymiarów jakości PATH (Performance Assess-
ment Tool for Quality Improvement in Hospitals) wg. WHO Źród-
ło: opracowanie własne na podstawie: The PATH conceptual mo-
del, http://www.euro.who.int , 17.12.2012.

Model wymiarów jakości definiuje zestawy wskaźników 
biorąc pod uwagę ich istotność, użyteczność i dostępność. 
Standardowy zestaw 17 wskaźników obowiązkowych i po-
nadstandardowy zestaw 23 wskaźników nieobowiązkowych. 
Model wymiarów jakości PATH podobnie jak systemy za-
rządzania jakością ISO 9001:2008 oparty jest o opracowaną 
przez Deminga zasadę ciągłego doskonalenia PDCA.

Podsumowując, standard ISO 9001:2008 definiuje wyma-
gania z perspektywy satysfakcji pacjenta, a EN 15224:2012 
doprecyzowuje sprawy zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjenta i związane z nią minimalizacje zagrożeń. Koncepcja 
standardu jakości docelowo ma stanowić podstawę do cer-
tyfikowania placówek medycznych w oparciu o opracowane 
wymagania. 

Spotkanie Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej, Położniczej w sprawie norm zatrudnienia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu obliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, uprzejmie informujemy, że  z inicjatywy Konsultant Woje-
wódzkiej w dziedzinie pielęgniarstwa Henryki Homętowskiej, zaplanowane zostało spotkanie dotyczące  Rozporządzenia 
MZ w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami. 
Spotkanie przeznaczone  dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej i położniczej odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r.  
(środa) o godz. 14.00 w siedzibie OIPiP w Opolu, ul. Świerkowa 24.  
Serdecznie zapraszamy.
Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku pod nr telefonu 455 09 57 , 883 394 045 lub 
pocztą e-mail: oipip.opole@op.pl 
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
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 01 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174 poz. 
1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. Miesięczna wyso-
kość składki członkowskiej od 2012 r. określona została Uchwałą Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 
07 grudnia 2011 r. i przedstawia się następująco: 

Komunikat dotyczący sprawozdawczości statystycznej dla Indywidulanych, Indywidulanych Spe-
cjalistycznych, Grupowych Praktyk Pielęgniarek, Położnych

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) oraz Program Badań Sta-
tystycznych Statystyki Publicznej na 2012 rok - załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 roku  
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz 1030 z późn. zm.)  
w części „zdrowie i ochrona zdrowia” nakłada na podmioty działające w ochronie zdrowia, tj. podmioty wykonujące dzia-
łalność leczniczą, praktyki lekarzy i lekarzy dentystów, praktyki pielęgniarek i położnych oraz inne podmioty działające  
w ochronie zdrowia, obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych. 
OIPiP w Opolu przypomina pielęgniarkom, położnym działającym w ramach indywidualnych, indywidualnych specjali-
stycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2012 r. zgod-
nie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.
Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdaw-
czych zawierają komunikaty umieszczone na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: http://www.wps-zdrowie.opole.uw.gov.pl/ oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Zmiany w Regulaminie Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków 

OIPiP w Opolu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu w dniu 9 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmia-
ny zapisu w § 8 ust. 1 Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Zmiana dotyczy warunków udzielania refundacji szkoleń specjalizacyjnych. 

Zespoły problemowe działające przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu w dniu 9 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu następujących 
zespołów problemowych działających przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu:
1. Zespół ds. Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej - przewodnicząca Beata Guzak.
2. Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej - przewodnicząca Jolanta Grzyb.
3. Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego - przewodnicząca Anna Marynowicz.
4. Zespół ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego - przewodnicząca Mariola Kaczmarczyk.
5. Zespół ds. Emerytów i Rencistów - przewodnicząca Małgorzata Czempora.

Zmiany w Regulaminie udzielania zapomóg członkom OIPiP  w Opolu 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu w dniu 9 stycznia 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmia-
ny zapisu w § 9 pkt. 1 Regulaminu udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Wprowadzona zmiana dotyczy wysokości kryterium dochodowego wymaganego do ubiegania się o zapomogę socjalną  
z 1000,00 zł do 1250,00 zł na członka rodziny.

Fundusz szkoleniowo-konferencyjno-integracyjny

Zachęcamy do składania wniosków w ramach Regulaminu Funduszu Szkoleniowo-Konferencyjno-Integracyjnego, który 
określa zasady otrzymywania dofinansowania na organizację:
• szkoleń, seminariów i sympozjów, konferencji, kongresów, itp.
• spotkań integracyjnych, z okazji święta pielęgniarek, położnych, itp.
Termin składania wniosków na dofinansowanie do ww. spotkań organizowanych w roku 2013 r. upływa w dniu 31 marca 2013 r.
 

XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

Informujemy Delegatów VI Kadencji, że XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniu 21 marca 2013 
r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, al. Witosa 26.

Planowane kursy kwalifikacyjne  i specjalistyczne organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu w 2013 r.

Kursy kwalifikacyjne:
1. ,,Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek’’ 
- planowany termin edycji - II kwartał 2013 r.
2. ,,Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek’’ 
- planowany termin edycji - II / III kwartał 2013 r.
3. ,,Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek” 
- planowany termin edycji - II / III kwartał 2013 r.

Kursy specjalistyczne:
1. ,,Wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych’’ 
- planowane terminy edycji - II, III, IV kwartał 2013 r.
2. ,,Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych’’ 
- planowane terminy edycji - I, III kwartał 2013 r.
3. ,,Leczenie ran dla pielęgniarek’’ 
- planowane terminy edycji - I, II, IV kwartał 2013 r.
4. ,,Szczepienia ochronne dla pielęgniarek’’ 
- planowany termin edycji - II kwartał 2013 r.
5. ,,Szczepienia ochronne dla położnych’’ 
- planowany termin edycji - IV kwartał 2013 r.

Dodatkowe informacje:
• Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie minimum 25 osobowej grupy. 
• Kursy realizowane będą na podstawie ilości zgłoszeń. 
• W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość organizacji i przeprowadzenia kursu w poszczególnych powiatach 
– najbliżej miejsca pracy i zamieszkania. 
• Gwarantujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość szkoleń! 



�� luty - marzec 20�3r.

W dniu 17 stycznia w sali szkoleniowej Opolskiego Centrum Onkolo-
gii w Opolu przeprowadzone zostało przez Instytut Opieki Zdrowot-
nej z Wrocławia szkolenie na temat „Pielęgniarki i położne w procesie 
zarządzania szpitalem”. Tematyka szkolenia obejmowała następujące 
zagadnienia:  
Kompetencje zarządcze pielęgniarek naczelnych i oddziałowych - 
wczoraj , dziś, jutro:
• w zakładach budżetowych do 1989 r.,
• w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
• w spółkach prawa handlowego, 
• nowe wyzwania, szanse ,zagrożenia, słabe i mocne strony. 
Relacje wewnętrzne personelu medycznego w procesie zarządzania 
szpitalem,
• systemy organizacyjne - przykładowe schematy
• docelowe miejsce i rola pielęgniarki w systemie dla optymalnej reali-
zacji zadań (wykaz nowych zadań). 
Nowoczesne systemy zarządzania jednostkami szpitalnymi - proces 
zmian,
• od dyktatury do demokracji  (zalety, wady, - rekomendowane standardy). 
Zarządzanie oddziałem szpitalnym - wprowadzanie nowych rozwiązań
• budżetowanie czy logistyka?
• rola średniego szczebla zarzadzania szpitalem w systemie konsultanckim  
i ordynatorskim. 
Przekształcenia własnościowe szpitali: szanse i zagrożenia. 
• Słabe i mocne strony
• Rachunek zysków i strat 
Docelowa wizja systemu ochrony zdrowia w Polsce , Europie i na świecie. 
Szkolenie przeprowadził  dr Jacek Domejko - specjalista anestezjologii i in-
tensywnej terapii, były dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
w Gdańsku oraz były wieloletni dyrektor Szpitala „Latawiec” w Świdnicy;  
w roku 2009, wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uczel-
ni Łazarskiego w Warszawie, 44 na liście 100 najbardziej wpływowych osób 
w ochronie zdrowia; współautor książki Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki 
świadczeń; pracuje nad Identyfikacją i analizą zdarzeń niepożądanych w podmiotach medycznych, wielokrotnie nominowany 
do tytułu menedżera roku, beneficjent wielu nagród i wyróżnień, laureat plebiscytu Forbesa w kategorii lekarz - zawód za-
ufania publicznego; racjonalizator zajmujący  się projektowaniem i realizacją szpitali, w których chciałby zarówno pracować 
jak i się leczyć. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Akredy-
towanych, Wiceprezes Instytutu Opieki Zdrowotnej.  Ekspert projektu „Portrety szpitali- mapy możliwości”. Prezes Fundacji 
„Pomóżmy Naszym Pacjentom”.

Rejestracja uczestników od lewej: B. Prochota, S. Wiatkowska, W. Grabska, E. Duda, J. Gurba

od lewej: S. Szewczuk, G. Rosińska od lewej: E. Duda, E. Micuń, M. Grzeczna

M. Białas, E. Juszczyk oraz uczestnicy szkolenia

J. Domejko


