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WARTO WIEDZIEĆ

Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Ostatni okres funkcjonowania Opolskiej Izby, obfitował w wiele szczególnych wydarzeń, jednakże  
ze względu na ograniczone możliwości objętościowe czasopisma skoncentrowaliśmy się na kilku z nich, 
które przedstawiamy w bieżącym numerze.

Jak co roku wiosną, odbył się kolejny Okręgowy Zjazd, podczas którego omówiono prace Rady  
i organów Izby w roku 2017 oraz plany na przyszłość związane z rokiem 2018. 

W marcu także podziękowaliśmy za 50 letnią pracę w Szpitalu, jednej z „legend opolskiego pielęgniar-
stwa”, Pani Irenie Krupińskiej. 

Ewenementem na skalę kraju, jest współorganizacja przez naszą Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
po raz pierwszy Mistrzostw Polski Pracowników Służby Zdrowia. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia 
jest nasz kolega, pasjonat biegów, Łukasz Tymków - pielęgniarz.

Uzupełnieniem tych informacji jest artykuł „Niedożywienie cz. 2”, opracowany przez Anetę Rzęsikowską,  
a którego pierwszą część przedstawiliśmy w poprzednim numerze.

Życzę interesującej lektury
 Wiesław Duda

Redaktor Naczelny  

Z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,

wszystkim Paniom i Panom wykonującym te piękne i odpowiedzialne zawody,
dużo radości na co dzień, dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym,
a przede wszystkim satysfakcji płynącej z pasji

i możliwości wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy
na rzecz drugiego człowieka.

Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca ORPiP
Maria Grzeczna - Okręgowy Rzecznik OZPiP

Urszula Kraszkiewicz - Przewodnicząca Sądu PiP
Beata Wojciechowska - Przewodnicząca OKR 
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Podziękowania
W dniu 26 marca 2018 r. podziękowaliśmy od-

chodzącej na emeryturę po 50-u latach pracy naszej 
Koleżance Irenie Krupińskiej, Pielęgniarce Oddzia-
łowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Tak długa pra-
ca w jednym zakładzie pracy jest wyjątkiem na skalę 
kraju. W ciągu 50 lat pracy Pani Irena poznała specy-
fikę pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, a także całego Szpitala. Swoje doświadczenie 
zawodowe i wiedzę na bieżąco aktualizowała w opar-
ciu o liczne szkolenia oraz literaturę fachową. 

Przez cały okres swojej pracy w kontaktach z ludź-
mi zachowywała takt i kulturę, cechowała ją umiejęt-
ność trafnej oceny i analizy, zdolność postrzegania, 
wyrozumiałość, obiektywizm oraz predyspozycje do 
słuchania i komunikowania się z ludźmi.

Wśród gości żegnających naszą koleżankę spotkać 
można było gospodarzy Szpitala m.in.: Zarząd Spół-
ki reprezentowany przez Panią Prezes Renatę Ruman 

Dzido, dr Juliana Pakosza oraz liczne grono koleża-
nek i kolegów, wychowanków zawodowych, zacnych 
gości w tym Panią Wiolettę Porowską Wicewojewo-
dę Opolskiego, Pana Romana Kolka Wicemarszałka 

Samorządu Opolskiego. Serdeczne słowa podzięko-
wania z ust Pani Ireny padły pod adresem dr Józe-
fa Bojko ordynatora oddziału, z którym przez wiele 
ostatnich lat razem pracowała (zdj. poniżej). 

W imieniu Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu serdecz-
ne podziękowania złożyła 
Przewodnicząca Rady Sa-
bina Wiatkowska, życząc 
samych radości na nowym 
etapie życia i rozwijania 
życiowych pasji. 

Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Zdrowia 
podczas 8 Maratonu Opolskiego

Mamy przyjemność poinformować, że po raz 
pierwszy w historii, w tym roku Okręgowa Izba  Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu we współpracy z Opol-
skim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej 
w  Opolu, są współorganizatorami Mistrzostw Polski 
Pracowników Służby Zdrowia podczas 8 Maratonu 
Opolskiego. Bieg odbędzie się w dniu 6 maja 2018 
roku, ulicami miasta Opola. Zawodnicy będą mieli 
do pokonania cztery pętle w centrum miasta oraz po 
wyspie Bolko, a każdy kilometr będzie oznaczony 
znakami pionowymi. Trasa o długości 42,195 km po-
siada atest PZLA. Start Maratonu z biegami towarzy-
szącymi nastąpi o godz. 9:00.

Informacje szczegółowe, regulaminy, plan trasy 
oraz zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem 
formularza umieszczonego na stronie internetowej 
www.maratonopolski.pl.

Uczestnikami Mistrzostw Polski mogą być pra-
cownicy służby zdrowia: pielęgniarki, położne, le-
karze, radiolodzy, ratownicy medyczni, farmaceuci, 
diagności laboratoryjni, pracownicy administracyjni 
placówek medycznych i farmaceutycznych, opieku-
nowie medyczni, opiekunowie osób starszych będący 
zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia.

W ramach Mistrzostw będą prowadzone osobne 
klasyfikacje poszczególnych zawodów medycznych, 
w których przyznane zostaną puchary i nagrody rze-
czowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc  
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn dla:
 Pielęgniarek i Pielęgniarzy,
 Położnych i Położników,
 Diagnostów Laboratoryjnych,
 Farmaceutów,
 Fizjoterapeutów,
 Lekarzy.
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Pomysł i idea zorganizowania mistrzostw w Opolu, 

powstał po zdobyciu w roku 2017, przez Pana Łu-
kasza Tymków podczas XVIII Toyota Półmaraton 
Wałbrzych w dniu 20 sierpnia 2017 -Mistrzostwa 
Polski w półmaratonie.

Organizacja mistrzostw 
w Opolu we współpracy 
z Izbą, narodziła się, pod-
czas spotkań i rozmów  
Pana Łukasza w Okrę-
gowej Izbie Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu  
z  Przewodniczącą Rady 

Panią Sabiną Wiatkowską. Celem przewodnim była pro-
pozycja promocji, zdrowego trybu życia oraz najprost-
szej aktywności fizycznej jaką jest bieganie, poprzez 
rozegranie mistrzostw pracowników ochrony zdrowia  
w trakcie rozgrywanego w Opolu Maratonu. Dużą chęć 
współpracy przy organizacji wyraził TKKF Opole z Kie-
rownikiem Maratonu Mariuszem Godosiem na czele. 
To spowodowało, że zarówno maraton jak i mistrzostwa 
będą rozegrane w Opolu.

Zapraszamy do udziału, a mieszkańców do kibi-
cowania w trakcie rozgrywania biegu. Prócz same-
go biegu odbędą sie pokazy, prezentacje konkursy  
i inne atrakcje dla odwiedzających. Kulminacją mara-
tonu będzie dekoracja zwycięzców oraz loteria atrak-
cyjnych nagród. Nagrodą główną losowaną spośród 
wszystkich biegaczy którzy ukończą bieg jest samo-
chód osobowy Suzuki Celerio.  

Patronat honorowy I Mistrzostw Polski Służby 
Zdrowia w Maratonie objęli:
Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska
Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Opolska Izba Lekarska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychia-
tryczny im. Św. Jadwigi w Opolu
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu

Zjazd Pielęgniarek i Położnych
28 marca 2017r. w Centrum Rozrywki Kubatura  

w Opolu, odbył się XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych. Był to zjazd sprawozdawczy, podczas 
którego podsumowano działalność organizacyjno fi-
nansową funkcjonowania Izby za rok 2017 oraz przy-
jęto zasady funkcjonowania i pracy Izby w roku 2018. 

Biegły rewident badający dokumentację finansową 
pozytywnie zaopiniował wyniki z badania bilansu, 
sprawozdania finansowego oraz prowadzenia do-
kumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych Pani Sabina Wiatkowska przed-
stawiła sprawozdanie  
z działalności Rady za 
rok 2017 (obszerne frag-
menty sprawozdania 
przedstawiamy poniżej) 
oraz koncepcję pracy 
Izby na rok 2018 – do-
kumenty zostały przyję-
te przez delegatów. Pan 

Mirosław Smoleń skarbnik Izby, omówił działalność 
finansową Izby za rok 2017 oraz przedstawił projekt 
planu finansowego na rok 2018, które w głosowaniu 
zostały przyjęte przez delegatów.

Podczas Zjazdu przyjęto także i zatwierdzono spra-
wozdania z działalności organów: Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek  
i Położnych przedstawione przez Panią Marię Grzecz-
ną, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przed-
stawione przez Panią Urszulę Kraszkiewicz, Okręgo-
wą Komisję Rewizyjną – przedstawione przez Panią  
Teresę Lisek. 
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W trakcie Zjazdu przedstawiono delegatom projekt 
powołania Fundacji przez Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu, której celem będzie pozyskiwanie 
środków finansowych na zadania związane z dodatko-
wą pomocą dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych 
w Okręgowej Izbie w Opolu. W trakcie dyskusji de-
legaci dzielili się swoimi doświadczeniami oraz spo-
strzeżeniami, następnie wniosek o udzielenie zgody 
na podjęcie działań dotyczących prac rejestracyjnych 

został poddany pod gło-
sowanie podczas które-
go delegaci pozytywnie 
zaopiniowali stanowi-
sko Rady.   

Zjazd profesjonalnie 
poprowadziła Pani Ste-
fania Szewczuk (zdj. 
obok). 

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

w okresie od 1.01.2017 – 31.12.2017 r.
(obszerne fragmenty wystąpienia)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
VII Kadencji, wzorem lat ubiegłych wykonywała za-
dania zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samo-
rządzie pielęgniarek i położnych oraz zadania zgod-
ne z Uchwały nr 21 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek  
i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posie-
dzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu oraz 12 posiedzeń Prezydium Rady. Na po-
siedzeniach Rady podjęto 178 uchwał, a na posiedze-
niach Prezydium podjęto 419 uchwał. We wszyst-
kich posiedzeniach Rady i Prezydium uczestniczyła 
wymagana liczba członków, podejmowane uchwa-
ły były prawomocne. W posiedzeniach Okręgowej 
Rady i Prezydium uczestniczył również Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych, Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych i Przewodnicząca Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej. 

Działalność Centralnego Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych prowadzonego przez Okręgową Izbę 

Pielęgniarek i Położnych w Opolu

W ramach zadań przejętych od administracji pań-
stwowej, samorząd m.in. prowadzi rejestr pielęgnia-
rek i położnych, stwierdza, przyznaje i wydaje prawa 
wykonywania zawodu, wystawia i wydaje członkom 
samorządu zaświadczenia stwierdzające, że pielę-
gniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne  
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa. 

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych 
było: 8505 pielęgniarek i położnych, w tym: 
7387 pielęgniarek;  235 pielęgniarzy;  882 po-
łożne;  1 położny.

Dla porównania w Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu na dzień 27.10.2015 r. zare-
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jestrowanych było 8277 osób, w tym: § 7220 pielę-
gniarek, § 221 pielęgniarzy, § 836 położnych. Dwie 
pielęgniarki posiadają ukraińskie obywatelstwo  
i ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Wydano 134 zaświadczenia prawa wykonywania 
zawodu po raz pierwszy (w ramach stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu), w tym: 101 pielęgniar-
kom, 10 pielęgniarzom, 23 położnym. Wpisano 19 
pielęgniarek/pielęgniarzy i 3 położne z innych Izb, 
wykreślono 42 pielęgniarek/pielęgniarzy i 5 położ-
nych, w tym 17 osób z powodu wyjazdu za granicę 
(16 pielęgniarek i 1 położna). 

Wygaszono 14 praw wykonywania zawodu pielę-
gniarek/położnych z powodu śmierci (13 pielęgnia-
rek, 1 położna). Wygaszono 2 prawa wykonywania 
zawodu z powodu zrzeczenia się prawa wykonywa-
nia zawodu.

Wpisano 22 zaprzestań prawa wykonywania zawo-
du. Wydano 6 druków prawa wykonywania zawodu  
z powodu powrotu do wykonywania zawodu, w tym 
1 osoba zaprzestała i powróciła do wykonywania 
zawodu w roku 2017, natomiast 5 osób powróciło 
do wykonywania zawodu po zaprzestaniu w latach 
wcześniejszych. 

Wydano 9 duplikatów w związku z zagubieniem 
dokumentu prawa wykonywania zawodu. Wydano  
3 druki zaświadczenia o prawie wykonywania zawo-
du, 1 druk z powodu braku miejsca na wykreślenie  
z rejestru, 4 druki z powodu błędnego wydruku, 5 dru-
ków ze względu na błędnie wydrukowany numer pra-
wa wykonywania zawodu w latach wcześniejszych. 

W ramach realizacji zadań ośrodka informacyjne-
go w okresie sprawozdawczym wystawiono 23 za-
świadczenia potwierdzające kwalifikacje do pracy 
w krajach Unii Europejskiej, w tym: magister pie-
lęgniarstwa - 2, magister położnictwa - 1, licencjat 
pielęgniarstwa - 12, licencjat położnictwa - 2, absol-
wenci medycznych szkół zawodowych - pielęgniarki 
2, absolwenci liceów medycznych - 4. Potwierdzono  
5 druków rejestracyjnych: z Wielkiej Brytanii (2) i Ir-
landii (3) oraz 7 wniosków w systemie IMI (Niemcy 
- 3, Norwegia - 3, Irlandia - 1).

Dokonano 141 wpisów specjalizacji i 115 zmian 
nazwisk w dokumentach prawa wykonywania zawo-
du. Wydano 57 nowych kodów dostępu oraz przedłu-
żono 34 kody do  wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
wprowadzonych zostało 427 wpisów związanych  
z refundacjami kosztów kształcenia (w tym: 34 kon-
ferencja/zjazd/sympozjum, 

40 kurs kwalifikacyjny, 83 kurs specjalistyczny, 

208 kurs specjalizacyjny (w tym 170 – egzamin),  
40 mgr pielęgniarstwa, 2 mgr położnictwa, 20 kursów 
dokształcających). 

Prace w dziale rejestru koncentrowały się na bie-
żącej aktualizacji danych dotyczących zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych. Aktualizowano dane na 
podstawie wpływających dokumentów, informacji 
z NIPiP w Warszawie oraz dokonywano poprawek 
i uzupełnień danych w ścisłej współpracy z działem 
księgowości.

Działalność związana z kształceniem podyplo-
mowym pielęgniarek i położnych

Z dniem 1 maja 2017 r. wszedł w życie System Mo-
nitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.  
Kształcenie podyplomowe rozpoczęte od dnia 1 lipca 
2017 r. prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem 
SMK. Jest to systemem teleinformatyczny utworzo-
ny przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
jego zadaniami są:
• gromadzenie informacji pozwalających na określe-
nie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe  w okre-
ślonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dzie-
dzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
• monitorowanie kształcenia podyplomowego pra-
cowników medycznych;
• monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyj-
nego pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształ-
cenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów,  o których 
mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach 
modułu System Informatyczny Rezydentur.

Wprowadzenie SMK to nowe zadanie nałożone na 
Okręgową Izbę, które wiązało się z ogromem pracy. 
W Izbie rozpoczęła się bardzo szeroka, systematycz-
na praca weryfikacji danych w systemie oraz wytrwa-
ła kampania informacyjna dotycząca wdrożenia SMK 
polegająca m.in. na: 
weryfikacji danych zawartych we wnioskach o mo-
dyfikację uprawnień w systemie SMK a  Centralnym 
Rejestrem Pielęgniarek i Położnych;
1. akceptacji/odrzucaniu wniosków o modyfikację 
uprawnień w systemie SMK;
2. przyjmowaniu wniosków papierowych i ich wery-
fikacja;
3. udzielaniu szerokiej pomocy przy składaniu wnio-
sków papierowych na stanowisku komputerowym  
w siedzibie Izby;
4. udzielaniu informacji telefonicznej na temat 
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rejestracji w systemie SMK i czynności z tym  
związanych.

Łącznie przez system SMK wpłynęło do Izby 2.265 
wniosków o nadanie uprawnień (w tym 101 wnio-
sków w formie papierowej), z czego 1.285 wniosków 
zaakceptowano, natomiast 980 odrzucono z powodu 
błędów. 
Wprowadzono następujące zmiany do regulaminów:
• funduszu szkoleniowo-konferencyjno-integracyjne-
go polegające m.in. na wprowadzeniu szczegółowego 
kosztorysu zadania, aktualizacji załącznika nr 3 – za-
leceń dotyczących wydatkowania środków, doprecy-
zowano zasady rozliczania zaliczki, wprowadzenie 
do rozliczenia zdjęć na płycie CD oraz materiałów 
szkoleniowych w przypadku szkoleń i konferencji;
• regulaminu refundacji kosztów kształcenia i do-
skonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu 
polegające na wprowadzeniu dla szkoleń specjaliza-
cyjnych rozpoczętych na podstawie nowych progra-
mów szkolenia specjalizacyjnego złożenia jednego 
wniosku i wypłaty całej refundacji po zakończeniu 
specjalizacji;
• zmianę do regulaminu udzielania zapomóg człon-
kom OIPiP w Opolu polegającą na doprecyzowaniu 
określenia dziecka, na które istnieje możliwość otrzy-
mania zapomogi losowej oraz wydłużenia okresu 
ubiegania się o zapomogę losową z tytułu wystąpie-
nia choroby nowotworowej z 6 miesięcy do 1 roku:,
• wprowadzono nowy regulamin organizacyjny ko-
misji i zespołów działających przy OIPiP w Opolu. 

Zgodnie z przyjętym planem szkoleń na  2017 rok 
przeprowadzono następujące kursy:
- kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla położnych” - 
1 edycja, 24 osoby, 
- kurs specjalistyczny „Leczenie ran dla pielęgniarek” 
- 1 edycja, 20 osób,
- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa” dla pielęgniarek
i położnych” -  2 edycje, 50 osób,
- kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja za-
pisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i po-
łożnych” - 4 edycje, 108 osób,
- kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne 
dla pielęgniarek i położnych” - 5 edycji, 102 osoby. 
W ramach rozdysponowania środków Funduszu Szko-
leniowo-Konferencyjno-Integracyjnego w 2017r. do-
finansowano 31 wniosków, z czego zrealizowano 23 
wnioski na organizację konferencji, szkoleń i spotkań 
dla pielęgniarek i położnych. 
Zorganizowano następujące szkolenia i spotkania:
- szkolenie dla pielęgniarek i położnych „Ordynacja 
leków i wypisywanie recept”,
- uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia  

Pielęgniarki i Położnej,
- szkolenie z systemu SMK, 
- spotkanie dla pielęgniarek i położnych które nabyły 
prawo do nagrody jubileuszowej. 

Zorganizowano dwie duże konferencje:
- ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. 
„Opolskie rozważania na temat opieki długotermino-
wej", zorganizowana przez zespół pielęgniarek opieki 
długoterminowej działający przy OIPiP w Opolu,
- wojewódzka konferencja „Współczesne zagrożenia 
w pracy pielęgniarek i położnych”. 

W ramach realizacji zadań ustawowych związa-
nych z prowadzeniem działalności informacyjnej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych podjęto de-
cyzję o kontynuacji korzystania z wirtualnej czytelni 
IBUK LIBRA. Na bieżąco prowadzona jest strona in-
ternetowa oraz wydawany dwumiesięcznik  „Opolska 
Pielęgniarka i Położna”. 

Opiniowano wnioski w sprawie sposobu podziału 
dodatkowych środków z przeznaczeniem na średni 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek  
i położnych. W 2017 r. do Izby wpłynęło 290 wnio-
sków, z tego zaopiniowano pozytywnie 235, do uzu-
pełnienia przekazano 53, dwukrotnie omówiono wy-
dania opinii. 

Analizowano dokumentację dotyczącą sposobu 
wyliczenia minimalnych norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych dla 16 podmiotów leczniczych. 

W 2017 r. przedstawiciele Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu uczestniczyli w na-
stępujących komisjach konkursowych na stanowiska 
kierownicze:
- pielęgniarki oddziałowe: 17,
- dyrektorzy ds. lecznictwa: 2. 

W ramach swoich zadań, Okręgowa Rada Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu skierowała w 2017 roku 
na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawo-
du 12 pielęgniarek i 2 położne, z czego 5 pielęgniarek 
zakończyło przeszkolenie otrzymując zaświadczenie 
o odbyciu przeszkolenia. Z przeszkolenia zrezygno-
wała 1 pielęgniarka i 1 położna.

Podjęto 4 uchwały o anulowaniu skierowania na 
przeszkolenie z roku 2014 w związku z brakiem jego 
realizacji.

W roku 2017 wydano również 9 zaświadczeń  
o ukończeniu przeszkolenia dla pielęgniarek, które 
rozpoczęły przeszkolenie w latach 2015 – 2016.

Aktualnie w trakcie przeszkolenia pozostaje 8 pie-
lęgniarek i 2 położne.

Zadanie to zrealizowane było we współpracy  
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z podmiotami leczniczymi na terenie województwa 
opolskiego.

We wrześniu 2017 r. Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu 
odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pie-
lęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat. Od tego okresu przeszkolenia odbywały się 
zgodnie z nowoprzyjętym programem. 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
wyraziła zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użyt-
kowania gruntu budynku przy ul. Sosnowej 27, pod-
pisanie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 11 maja 
2017 r. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
samorządność zawodowa to element naszej toż-

samości. Przed nami kolejny rok, dużo pracy, dużo 
nowych wyzwań. Liczę na Państwa pomoc i zaanga-
żowanie.

Poza codziennymi problemami wynikającymi  
z naszej pracy, samorząd zawodowy stanowimy my 
wszyscy. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych dziękuję za całoroczną dobrą współpra-
cę Przewodniczącym Organów wraz z członkami, 
Pełnomocnym przedstawicielom, Członkom komisji 
i zespołów problemowych oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska pielę-
gniarek i położnych województwa opolskiego.   

                 W imieniu
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

            Sabina Wiatkowska - Przewodnicząca
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Niedożywienie   cz. 2

Głodzenie proste, tzw. niepowikłane
 stopniowo zużywają się rezerwy białka i tłuszczu,
 jednocześnie, wraz ze zmniejszającymi się rezer-

wami, zmniejsza się podstawowa przemiana mate-
rii, co sprawia, że utrata azotu jest niewielka,

 w ciągu pierwszych 24 godzin dochodzi do zużycia 
rezerw glikogenu,

 następnie zapotrzebowanie mózgu i erytrocytów 
na glukozę jest pokrywane z aminokwasów mięśni, 
glicerolu tkanki tłuszczowej i mleczanów,

 jeżeli czas głodzenia przedłuża się, zapotrzebowa-
nie mózgu na energię zostaje pokryte przez związki 
ketonowe, co ogranicza po części katabolizm bia-
łek mięśniowych,

 w tego typu głodzeniu spada stężenie białek o krótkim 
okresie półtrwania, natomiast stężenie albumin pozo-
staje przez dłuższy czas na tym samym poziomie,

 organizm oszczędza zapasy energetyczne i zmniej-
sza podstawową przemianę energii

    → następuje adaptacja do głodzenia. 

Głodzenie powikłane, tzw. stresowe
 na początku, podobnie jak w przypadku głodzenia 

niepowikłanego, dochodzi do obniżenia tempa me-
tabolizmu,

 na skutek wyrzutu hormonów katabolicznych na-
stępuje wzrost tempa przemiany materii,

 obserwuje się zwiększony rozpad białek ustrojo-

wych w celu doprowadzenia do naprawy uszko-
dzonych tkanek,

 pojawiają się zaburzenia w obrębie gospodarki 
węglowodanowej, retencja wody i sodu, w kon-
sekwencji, przy braku zbilansowanej ilości kalorii  
i białka, prowadzi to do ostrego niedożywienia,

 w głodzeniu stresowym nie ma adaptacji do gło-
dzenia!!! 

Zawsze pamiętajmy, że odpowiedzią organizmu 
(na stres, chorobę, uraz, operację) jest nasilenie 
procesów katabolicznych, prowadzących do zwięk-
szonego zapotrzebowania na białko i energię.

Należy pamiętać o tym, że: 
 nasilenie fazy katabolizmu zależy od wielkości 

urazu lub ciężkości choroby oraz stanu odżywienia 
pacjenta,

 zasadniczą cechą katabolizmu jest rozpad białka 
zawartego w mięśniach i dlatego tak ważne jest 
zwiększenie podaży białka przy jednoczesnym 
zmniejszeniu podaży energii przynajmniej przez 
pierwsze 3–5 dni od rozpoczęcia żywienia,

 po niepowikłanej dużej operacji lub urazie, faza 
katabolizmu nie powinna trwać dłużej niż 3–5 dni 
i w tym czasie należy podjąć działania mające na 
celu wyrównanie towarzyszących zaburzeń meta-
bolicznych i hematologicznych.

Opracowanie: Aneta Rzęsikowska
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Tabela 1.Zapotrzebowanie na białko i energię w różnych sytuacjach klinicznych (zmod. Wg B. Koletzko w Basics in Clinical Nutrition)

Zaburzenia stanu odżywienia, takie jak niedoży-
wienie i otyłość, są narastającym problemem spo-
łecznym. Częstość występowania niedożywienia  
w Polsce nie zmienia się od kilkunastu lat. W dal-
szym ciągu, jak wykazały badania prowadzone np. 
w ramach Nutrition Day, ponad 30% pacjentów 
jest niedożywionych podczas przyjęcia do szpitala,  
a u dalszych 20-30% niedożywienie pogłębia się pod-
czas pobytu w szpitalu. Wzrasta również częstość wy-
stępowania otyłości – dotyczy ona ponad 60% Pola-
ków i 50% Polek. Stanowi szczególnie niebezpieczny 
problem, gdyż w jej przypadku bardzo rzadko myśli 
się o zaburzeniach żywieniowych, często nawet uwa-
ża się pacjentów otyłych za niezagrożonych zaburze-
niami żywieniowymi. A problem niedożywienia w tej 
grupie pacjentów narasta.

Klinicznie wyróżnia się trzy formy niedożywienia 
białkowo-energetycznego: marasmus, kwashiorkor 
oraz typ mieszany.

Niedożywienie typu marasmus (niedożywienie biał-
kowo-kaloryczne):
 powstaje w wyniku niedoborów białka i kalorii  

w diecie, przyczyną tego typu niedożywienia może 
być długotrwałe głodzenie, urazy, stany poopera-
cyjne,

 występuje najczęściej u chorych na przewlekłe cho-
roby układu pokarmowego, w tym nowotwory, oraz 
choroby układu oddechowego, krążenia i nerek,

 bardzo często u chorych powyżej 65 r.ż.,
 ostra choroba, uraz, duża operacja prowadzą do 

szybkiego pogorszenia stanu odżywienia. 
Objawami są:
§ spadek masy ciała spowodowany ubytkiem masy 

mięśniowej,
§ osłabienie siły mięśni,                                                                                                      
§ niekorzystne zmiany w układzie immunologicznym,
§ niedokrwistość,
§ zaburzenie funkcji oddychania, krążenia, trawienia 

i wchłaniania pokarmu,
§ suchość skóry,
§ starcze rysy twarzy,
§ obniżona temperatura ciała,
§ utrata włosów,
§ przez dłuższy czas nie obserwuje się obniżenia po-

ziomu białka i albuminy w surowicy krwi.

Niedożywienie typu kwashiorkor
§ zagrażające życiu ostre niedożywienie białkowe,
§ przebiegające z hipoalbuminemią, niedokrwisto-

ścią i zaburzeniami gospodarki wodno - elektroli-
towej,

§ występuje najczęściej u chorych z nadwagą lub 
otyłością w przebiegu ostrej choroby lub w następ-
stwie ciężkiego urazu albo dużej operacji (zwłasz-
cza powikłanej zakażeniem), prowadzonych na 
typowej płynoterapii (≥3 l krystaloidów/dobę)  
i nieotrzymujących białka i energii przez okres  
≥ 7 dni. 

Obserwuje się:
• istotny spadek stężenia białek i albumin w suro-

wicy!!,
• widoczne mogą być obrzęki i zaburzenia w gospo-

darce wodno-elektrolitowej,
• zdarza się, że u osób z tym typem niedożywienia 

nie dochodzi do zaniku masy mięśniowej, ponad-
to częściowo mogą być zachowane rezerwy tkanki 
tłuszczowej (waga ciała nie zmniejsza się)

• masa ciała może nawet wzrastać na skutek obrzę-
ków i zatrzymania wody w organizmie,

• szybki rozwój niedożywienia → zły stan chorego 
pogłębia się bardzo gwałtownie,
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Rozpoznanie tego typu niedożywienia jest trudne, 
gdyż w świadomości personelu medycznego istnieje 
obserwowana nadwaga, co sprawia, że nie podejrze-
wa się tak ciężkiego niedożywienia, może to być tra-
giczne w skutkach.

Istnieje jeszcze zakorzenione fałszywe przekonanie, 
że pacjent otyły jest dobrze odżywiony i może czer-
pać energię ze swoich zapasów tłuszczu. Niejedno-
krotnie jeszcze można się spotkać z opinią, iż osoba 

otyła (BMI > 30 kg/m2) może nawet przez kilka tygo-
dni po dużej operacji czy urazie otrzymywać dożylnie 
płyny krystaliczne bez żadnej szkody dla organizmu, 
gdyż w tym czasie żywi się własnymi zapasami tłusz-
czu, którego ma o wiele za dużo. Od dawna wiado-
mo, że o stanie odżywienia decyduje komórkowa 
(beztłuszczowa) masa ciała, a zwłaszcza zasoby biał-
ka nagromadzonego w mięśniach, a nie zasoby tłusz-
czu, którego ilość nieproporcjonalnie wzrasta wraz  
ze wzrostem BMI, co ilustruje tabela 2.

Tabela 2.Hipotetyczny skład ciała u osoby o masie ciała 70 i 140kg (wg Elia 2001)

Jak widać w zamieszczonej tabeli, u osoby o masie ciała 70kg tłuszcz stanowi 12,8%, a białko 
17,4%. Natomiast u osoby ważącej 140 kg proporcje te są zdecydowanie inne - tłuszcz stanowi 
43,9%, a białko tylko 11,2% i zostaje zużyte w procesie katabolizmu o wiele szybciej niż tłuszcz,  
co doprowadzić może do wielu tragicznych w skutkach sytuacji.

Kolejnym rodzajem niedożywienia jest niedożywie-
nie typu mieszanego:
• jest połączeniem dwóch poprzednich typów niedo-

żywienia,
• obserwuje się je przy nasilonym wyniszczeniu,
• występuje znaczące obniżenie masy ciała i odpor-

ności komórkowej,
• obserwuje się obniżenie stężenia białek, albumin  

i prealbuminy w surowicy,
• dochodzi do poważnych zaburzeń gospodarki wod-

no-elektrolitowej,
• jest trudne do leczenia, a rokowanie zależy od tego, 

który rodzaj niedożywienia przeważa, często spo-
tykane jest u chorych na ciężkie ostre zapalenie 
trzustki, ciężką postać choroby Leśniowskiego-
Crohna, u chorych po urazach wielonarządowych, 
operowanych  z powodu ostrych chorób i urazów 
jamy brzusznej, nieotrzymujących żywienia przez 
okres ≥ 7 dni od wstrzymania podaży pożywienia 
drogą doustną. 

Rozpoznanie rodzaju występującego niedożywienia 
jest istotne z punktu widzenia dalszego postępowania 
leczniczego. Pełnoobjawowe niedożywienie często 
poprzedzone jest stanem określanym jako „ryzyko 
niedożywienia”, który nie daje jeszcze swoistych ob-
jawów klinicznych, ponieważ początkowy deficyt po-
karmowy może przebiegać w sposób utajony.

Niedożywienia należy się spodziewać:
• u chorych na choroby przewlekłe, w tym nowotwory,
• u chorych nieprzyjmujących pożywienia przez 

okres  > 3 dni,
• u chorych przyjmujących pożywienie w ilości mniej-

szej niż 50% zapotrzebowania przez  okres  > 10 dni,
• u chorych pozostających na płynoterapii dożylnej 

przez okres ≥ 7 dni (najczęstsza przyczyna niedo-
żywienia u chorych hospitalizowanych),

• u chorych w wieku  > 70 lat. 
Od 2011 roku ocena stanu odżywienia chorych le-
czonych w szpitalach, jest w Polsce obowiązkowa, 
a rozpoznane niedożywienie powinno być leczone 
zgodnie ze standardami (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 15.09.2011). Od 1 stycznia 2012 r., 
istnieje obowiązek przesiewowej oceny stanu odży-
wienia każdego pacjenta przyjętego do szpitala (wy-
jątek SOR i pobyt jednodniowy). Dokument ocenia-
jący stan odżywienia, wypełniany przez lekarzy, musi 
się znaleźć w każdej historii choroby i przeprowadza 
się go przy pomocy jednej ze skal: Nutritional Risk 
Screening 2002 (NRS) lub Subjective Global Assess-
ment (SGA). 
Ankieta NRS jest tak skonstruowana tak, aby na jej 
podstawie można było określić ryzyko żywieniowe, 
a zarazem ustalić wskazania do leczenia żywienio-
wego. Wynik podawany jest w skali liczbowej od  
0 do 7 punktów. Cztery pytania dotyczą oceny stopnia 
niedożywienia przed hospitalizacją, a pozostałe czte-
ry służą ocenie wpływu czynników ryzyka podczas 
proponowanego leczenia. Chorzy po 70 roku życia 
otrzymują dodatkowy punkt. Liczba punktów powy-
żej 3 jest wskazaniem do wdrożenia leczenia żywie-
niowego. 
Natomiast ankieta SGA, na podstawie uzyskanego 
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wyniku, kwalifikuje pacjenta do jednej z grup: prawi-
dłowego stanu odżywienia (stopień A), podejrzenia 
niedożywienia lub niedożywienia średniego stopnia 
(stopień B), wyniszczenia (stopień C).
Są to metody, dzięki którym szybko i łatwo można 
ocenić, czy pacjent jest w grupie ryzyka występowa-
nia niedożywienia, lub czy grozi mu niedożywienie  
w trakcie trwania choroby. 
Jeśli pacjent, na podstawie powyższych badań, został 
zakwalifikowany do grupy ryzyka wystąpienia niedo-
żywienia lub jego obecności, należy przeprowadzić 
pogłębione badanie obejmujące: 
• wywiad żywieniowy – na jego podstawie zbiera 

się informacje na temat m.in. nawyków żywie-
niowych, czasu kiedy pacjent ogranicza lub nie 
przyjmuje posiłków, zażywanych leków, zaburzeń 
łaknienia czy utraty masy ciała w okresie ostatnich  
3 miesięcy, 

• wszelkie odchylenia w sposobie żywienia i ich 

ewentualny związek z chorobą.

Istotnym wskaźnikiem niedożywienia jest utrata 10% 
masy ciała w ciągu 3 miesięcy poprzedzających przy-
jęcie do szpitala.

• badania antropometryczne - aktualna masa ciała, 
niezamierzona utrata masy ciała, BMI, obwód ra-
mienia, grubość fałdu nad mięśniem trójgłowym, 
siła uścisku dłoni, bioimpedencja

 oznaczanie aktualnej masy ciała, pomimo że jest 
najprostszym wskaźnikiem stanu odżywienia, czę-
sto jest pomijane w codziennej praktyce. Nie moż-
na zapominać, że niezamierzony ubytek masy ciała 
ma największe znaczenie w rozpoznaniu niedoży-
wienia;

 bardzo istotna jest ocena BMI (body mass index).  
BMI (kg/m2) =  

Tabela 2.Hipotetyczny skład ciała u osoby o masie ciała 70 i 140kg (wg Elia 2001)

• badania biochemiczne –  umożliwiają powtarzalną 
i obiektywną ocenę stanu odżywienia. Najczęściej 
stosuje się oznaczenie stężenia kilku białek, takich 
jak: albuminy, transferryny, prealbuminy oraz cał-
kowitej liczby limfocytów (CLL): 

 stężenie albuminy - pomiar tego wskaźnika wzbu-
dza wiele kontrowersji, podkreśla się, że poza 
stanem odżywienia, odzwierciedla także stopień 
ciężkości choroby, ewentualne rokowanie oraz stan 
nawodnienie organizmu. Niezależnie jednak od 
tego, większość autorów uznaje, że stężenie tego 
białka poniżej 3,5 g/dl świadczy o niedożywieniu- 
jest to  zawsze zły czynnik rokowniczy,

 stężenie transferryny - jest bardziej od albumin po-
mocne w oznaczaniu stanu białkowego organizmu. 
Jej niskie stężenie może jednak świadczyć o niedo-
borze żelaza, a nie tylko o niedożywieniu,

 stężenie prealbuminy - jest dobrym wskaźnikiem 
stanu odżywienia,

 całkowita liczba limfocytów - jej niskie wartości 
świadczą o upośledzeniu bariery immunologicz-
nej, do której dochodzi na skutek niedożywienia 
(pamiętajmy!!! pacjent niedożywiony ma zawsze 
osłabioną odporność),

 całkowita liczba limfocytów (CLL) = (%limfocy-
tów x liczba leukocytów)/100.
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WARTO WIEDZIEĆ

Tabela 3.Wskażniki biochemiczne a stan odżywienia

Pamiętajmy, że u pacjentów z obecnym lub zagrażającym niedożywieniem lub spodziewanym bra-
kiem możliwości stosowania diety doustnej przez ponad 7 dni, a także brakiem możliwości utrzy-
mania dziennego spożycia pokarmów przekraczającego 60% zalecanej normy żywieniowej przez 
ponad 10 dni należy, zdaniem Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu 
(ESPEN), bezwzględnie wprowadzić leczenie żywieniowe.

„Śmierć przychodzi tylko raz, 
ale czuje się ją w ciągu całego życia.”

Panu
Mirosławowi Smoleń 

wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci Taty

składa
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

Województwa Opolskiego

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami

Żegnamy naszą Koleżankę z pracy
 Pielęgniarkę

Bogusławę Mielczarek
Naczelna Pielęgniarka, Koleżanki Pielęgniarki 
i Położne z Powiatowego Centrum Zdrowia S.A 

 w Kluczborku
„Wszystko na świecie prędko przeminie,

Płomienie zgasną, woda przepłynie,
Przeminie radość i to, co boli,

Czasy nieszczęścia i czasy niedoli.
Minęło szczęście, przeszło cierpienie,

A pozostało tylko wspomnienie...”

Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Budowlanych 44a, 45-123 Opole
tel.: 77 441 51 90, fax: 77 441 51 99
e-mail: biuro@oipip.opole.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
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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
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział PWZ, Biuro Rzecznika
Anna Śleziak – dział ewidencji składek




