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Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

W bieżącym wakacyjnym już numerze naszego czasopisma, prezentujemy wydarzenia minionego okre-
su oraz niezwykle ciekawe artykuły opracowane przez nasze koleżanki.

 Wieloletni okres prac związanych z uznaniem cudu przez wstawiennictwo pielęgniarki Hanny Chrza-
nowskiej, zakończył się 28 kwietnia w Krakowie, kiedy to kard. Angelo Amato, reprezentujący Ojca św. 
Franciszka dokonał jej Beatyfikacji. W wydarzeniu tym niezwykle ważnym dla środowiska, wzięli także 
udział przedstawiciele Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

W artykule „Interakcja leków z pożywieniem”, Anna Jaros i Beata Guzak, omawiają proces farmakote-
rapii i dietetyki w procesie terapeutycznym pacjenta.

Mało znany i unikany wręcz przez wiele osób, w tym środowiska medycznego, problem ludzkiego 
wirusa niedoboru odporności starają się przybliżyć dr Wiesława Błudzin oraz pielęgniarki Stanisława 
Domaradzka Kochanek i Aleksandra Tkaczuk.

W dalszej części Biuletynu, Aleksandra Krzemińska - radca prawny, zapoznaje nas z istotnymi zmiana-
mi dotyczącymi ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne. O wybranych problemach polskiego pielęgniarstwa, pisze Janusz Szulik przedstawiciel firmy 
ubezpieczeniowej.

Na koniec zostawiliśmy kilka ciekawostek dotyczących 8 Opolskiego Maratonu, w tym Mistrzostw 
Polski Pracowników Służby Zdrowia.

Życzę interesującej lektury
 Wiesław Duda

Redaktor Naczelny  

W dniu 28 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 pod prze-
wodnictwem kard. Angelo Amato, prefekta Kongre-
gacji ds. Świętych z Watykanu, który reprezentował 
Ojca św. Franciszka odbyła się w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Msza św. 
Beatyfikacyjna pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. 

Na początku liturgii arcybiskup Marek Jędraszew-
ski zwrócił się do księdza 
kardynała z prośbą o beaty-
fikację. Następnie postula-
tor procesu ks. Mieczysław 
Niepsuj przedstawił biogra-
fię Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej a legat papie-
ski odczytał list apostolski, 
w którym papież Franciszek 
ogłasza Hannę Chrzanowską 
błogosławioną. Liturgia całej 

Mszy św. była w języku 
łacińskim z elementami 
języka polskiego.

Do wnętrza sanktu-
arium zaproszono ok. 
dwa tysiące osób w tym 
m.in. przedstawicieli Ko-
ścioła, władz, trzystu cho-
rych oraz przedstawicieli 
środowiska pielęgniarek 
i położnych. Pozostali 
pielgrzymi zgromadzili 
się na błoniach.* 

Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu, reprezentowali w uro-
czystościach przedstawiciele wraz z pocztem sztan-
darowym w składzie: Edyta Burdzy,  Adam Główka   
i Stefania Szewczuk.
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W środę – 4 kwietnia – w kościele św. Mikołaja  
w Krakowie odbyło się uroczyste przeniesienie do-
czesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej 
Hanny Chrzanowskiej z podziemi świątyni do kapli-
cy przeznaczonej dla uczczenia Błosławionej. Zło-
żono je w alabastrowym sarkofagu, który jest darem 
polskich pielęgniarek i położonych.

Miedziana trumna ze szczątkami Hanny Chrza-
nowskiej została opatrzona pieczęciami Archidiecezji 
Krakowskiej, a następnie włożona do alabastrowego 
sarkofagu, który umieszczono przy późnogotyckim 
ołtarzu ze sceną Koronacji Marii. 

 Na wieku sarkofagu umieszczono napis: "Błogo-
sławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka", a na 
korpusie - krzyż oraz daty urodzin i śmierci Sługi Bo-

żej. Na bocznej ścia-
nie kaplicy znajduje 
się obraz z wizerun-
kiem Hanny Chrza-
nowskiej. 

Jak wyjaśnia ks. 
dr Andrzej Scąber, 
delegat arcybisku-
pa krakowskiego ds. 
kanonizacji, uroczy-
stość przeniesienia 
doczesnych szcząt-
ków Czcigodnej Słu-
żebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej, była 
dopełnieniem tego co 

miało miejsce dwa lata temu na Cmentarzu Rakowic-
kim. Dokładnie dwa lata temu, 6 kwietnia 2016 roku, 
nastąpiła ekshumacja, rekognicja, czyli rozpoznania 
szczątków oraz pobrania niewielkich fragmentów do 
przyszłych relikwiarzy i przeniesienie ich do kościoła 
św. Mikołaja w Krakowie. Przez dwa lata kości spo-
czywały w podziemiach świątyni, czekając na decy-

zję papieską w sprawie cudu. 
Gdy Ojciec Święty zaaprobował cud przez wsta-

wiennictwo Hanny Chrzanowskiej, ustalono termin 
beatyfikacji. 

Rekognicja, pobranie relikwii należy do istotnych 
elementów procesu kanonizacyjnego. Najczęściej do-
konuje się to przed samą beatyfikacją w celu pobrania 
małych cząstek kośćca, które potem są przeznaczo-
ne do relikwii, dla uczczenia wiernych, którzy o to  
proszą. 

Te relikwie będą mogły pozyskiwać przede wszyst-
kim wspólnoty parafialne, kaplice szpitalne, a w wy-
jątkowych sytuacjach osoby prywatne.

Kiedy dwa lata temu kościec był czyszczony, kon-
serwowany i zabezpieczany, wówczas zostały zabez-
pieczone kości na relikwie. 

Dziś do tych wydzielonych części, które stały się 
relikwiami, zostały dobrane inne części kośćca Słu-
żebnicy Bożej. 

Postulacja przygotowała sto kapsułek z relikwiami. 
Zostało jednak pobrane wiele więcej relikwii, niż na 
razie istnieje potrzeba, ze względu na to, że następna 
rekognicja będzie mogła nastąpić dopiero przed ka-
nonizacją, a więc nie wiemy kiedy – może za parę,  
a może za kilkadziesiąt lat – zaznaczył ks. Scąber.

Część relikwii zostanie przekazana do parafii, które 
sygnalizują, że są zainteresowane relikwiami, a część 
będzie przechowywana w skarbcu kościelnym.

Małgorzata Pabis
*na podstawie materiałów z diecezja.pl
fot. Wiesław Duda

Relikwie*
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Interakcja leków z pożywieniem - ważny problem 
kliniczny w praktyce pielęgniarskiej

mgr Anna Jaros, mgr Beata Guzak   

Udział pielęgniarki w pracy zespołu terapeutycz-
nego, a w szczególności pośrednictwo pielęgniarki 
między lekarzem a pacjentem oraz udział w farma-
koterapii, poprzez wydawanie zleconych przez leka-
rza leków, czy też ordynowanie leków zgodnie z no-
wym prawem (samodzielne wystawianie recept – od 
01.01.2016r.), wiąże się ze specyficznym zakresem 
odpowiedzialności. Pielęgniarki winny się wykazać 
nie tylko praktyczną wiedzą z zakresu farmakoterapii 
w czysto klinicznym kontekście stosowania leków, 
ale także znajomością zasad prawidłowego łączenia 
tychże leków ze składnikami odżywczymi.

Problem interakcji „żywność – lek” jest bardzo 
złożony, mało dotychczas poznany i wymaga jeszcze 
wielu żmudnych badań naukowych. Należy jednak 
podkreślać jego wagę, konieczność zrozumienia i po-
trzebę respektowania poznanych dotychczas mecha-
nizmów w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Brak 
tej wiedzy niesie bowiem ze sobą poważne dla zdro-
wia pacjenta zagrożenia kliniczne.

Leki doustne stanowią 70% wszystkich stosowa-
nych współcześnie leków. Celem terapeutycznym ta-
kiej farmakoterapii jest osiągnięcie najwyższej biodo-
stępności, optymalnego stężenia we krwi i uzyskanie 
odpowiedniego dla dawki leku efektu leczniczego. 
Jednym z czynników, który utrudnia cel terapeutycz-
ny jest interakcja leku z żywnością. Prawidłowo do-
brana dieta jest współcześnie elementem terapii wie-
lu schorzeń np. chorób przewodu pokarmowego czy 
układu sercowo-naczyniowego. Niektóre składniki 
pokarmowe mogą jednak zmieniać działanie leków, 
wywołując pożądane lub niepożądane skutki, mani-
festując je określonymi objawami klinicznymi. In-
terakcja między lekiem a substancjami odżywczymi 
jest współcześnie definiowana jako zmiany farmako-
kinetyczne i farmakodynamiczne leku lub składnika 
żywieniowego albo pogorszenie stanu odżywienia, 
wynikające z podania leku.

W interakcji leku z żywnością należy podkreślić 

jej wielokierunkowość, gdyż żywność może zarówno 
prowadzić do zmian w zakresie wchłaniania, dystry-
bucji, metabolizmu i wydalania leku, ale też prowa-
dzić do zwiększenia siły działania leku (synergizmu). 
Natomiast konkretny lek może także wpływać na losy 
poszczególnych składników odżywczych diety w or-
ganizmie.

Większość poznanych dotychczas interakcji po-
między żywnością, a lekami związana jest z wchła-
nianiem leku oraz jego biochemicznymi przemianami 
w organizmie, głównie w wątrobie i jelitach. Interak-
cja „pożywienie – lek” w przewodzie pokarmowym 
może powodować zmniejszenie, opóźnienie, przy-
spieszenie lub zwiększenie wchłaniania. Istnieje tak-
że znaczna ilość leków, na których absorpcję żywność 
nie wywiera wpływu. Dla procesu terapeutycznego 
bardzo istotna jest znajomość interakcji na poziomie 
wchłaniania, ponieważ bioprzyswajalność leku jest 
najlepszym parametrem farmakokinetycznym, skore-
lowanym z klinicznym działaniem leku. 

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi 
na zmniejszenie wchłaniania leków, są:                            
 obecność pokarmu w żołądku i adsorpcja niektó-

rych leków na jego powierzchni,
 adsorpcja leku przez substancje wielocząsteczkowe 

pożywienia, takie jak błonnik pokarmowy (otręby, 
płatki owsiane, nasiona roślin strączkowych, ka-
sze), pektyny (jabłka, owoce cytrusowe, owoce ja-
godowe), białko.

 kompleksowanie substancji leczniczych, co ozna-
cza, że składniki mineralne pożywienia takie jak 
wapń, magnez, cynk, żelazo tworzą z niektóry-
mi lekami trudno wchłanialne, nierozpuszczalne 
związki. Wówczas, przy stosowaniu pewnych grup 
leków, należy ograniczyć spożywanie mleka i pro-
duktów mlecznych (serów żółtych, twarogów, jo-
gurtów), a także czekolady i orzechów zawierają-
cych duże ilości wapnia i/lub magnezu.

 odczyn płynów żołądkowo-jelitowych, niektóre  
z leków lepiej wchłaniają się w środowisku kwa-
śnym a inne w alkalicznym. Sama dieta także może 
powodować zmiany w odczynie treści pokarmo-
wej, w przypadku stosowania np. diety niezbi-
lansowanej tzn. spożywania tylko pokarmów za-
kwaszających (pieczywo, mięso, ryby), lub tylko 
alkalizujących (owoce, warzywa).

 zaburzenia motoryki żołądkowo-jelitowej, łącznie 
z częstością opróżniania żołądka i perystaltyką je-
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lit. Na szybkość opróżniania żołądka wpływa jego 
wypełnienie treścią pokarmową i skład tej treści. 
Im jest jej więcej, tym opróżnianie żołądka jest 
szybsze. Motorykę żołądka i tempo jego opróżnia-
nia hamuje obecność tłuszczu oraz posiłki bardzo 
ciepłe. Pokarmy płynne i zimne działają natomiast 
pobudzająco. Na stan motoryki żołądka wpływa 
także stan emocjonalny człowieka (stany nagłego 
podniecenia przyspieszają opróżnienie żołądka, 
natomiast stres powoduje przedłużone zaleganie 
treści pokarmowej) i niektóre jednostki chorobowe 
(zawał serca, stany pooperacyjne, ciężkie urazy).

Zwiększone  wchłanianie, na skutek zbyt wysokie-
go stężenia leku w surowicy (w pewnych grupach le-
ków), może prowadzić do wystąpienia objawów dzia-
łania niepożądanego. Może także dojść do działania 
toksycznego (np. zaburzenia świadomości), czy do 
działań niepożądanych objawiających się zaburzenia-
mi rytmu serca (tachykardią, bradykardią), spadkiem 
ciśnienia krwi albo bólami głowy. 

Leki wchłonięte do organizmu dostają się do krą-
żenia wrotnego, gdzie dwie trzecie z nich metabolizo-
wane jest w wątrobie, a pozostałe w jelitach, nerkach 
i płucach. Metabolizm leku (biotransformacja), 
polega na chemicznej modyfikacji substancji lecz-
niczej w organizmie, często prowadząc do zmniej-
szenia aktywności danego leku.                                     

Najważniejszą rolę w procesie metabolizmu od-
grywają enzymy, do których należy duża ilość białek. 
Zahamowanie ich aktywności zwiększa stężenie leku 
we krwi, co oznacza nasilenie oraz przedłużenie jego 
działania, a nawet wywołania efektu toksycznego. 
Natomiast niedobory witamin, głównie C, E i A oraz 
witamin z grupy B, wpływają na obniżenie aktyw-
ności enzymów metabolizujących lek w organizmie. 
Stopień aktywności tych enzymów ulega zmianie 
wraz z wiekiem, zależy od stanu zdrowia, cech osob-
niczych oraz diety i przyjmowanych leków. 

Z kolei nadmiar wit. K (powyżej 250g), zawartej 
w warzywach zielonych (kapusta, brokuły, brukselka, 
sałata, szpinak), zmniejsza przeciwzakrzepowe wła-
ściwości warfaryny. Nadmiar flawonoidów (skład-
niki owoców i warzyw), powoduje spowolnienie 
metabolizmu wielu leków, a przez to utrzymywanie 
się ich wysokiego stężenia we krwi (blokery kanału  
wapniowego).

Ten typ interakcji może stanowić zagrożenie ży-
cia. Klasycznym przykładem jest sok grejfrutowy ale 
także sok żurawinowy, pomarańcze i owoce granatu. 
Ostrzega się przed piciem soku grejfrutowego w cza-
sie krótszym niż 6 godzin przed lub po przyjęciu leku. 

W szczególny sposób na wchłanianie i farmako-
kinetykę leku wpływa także alkohol, który zaburza 

łączenie się leku z białkami krwi oraz jego biodostęp-
ność i wydalanie. Alkohol hamuje proces metabo-
liczny leku i przedłuża czas jego działania. Ponadto 
spożyty z wieloma lekami (np. pochodne sulfonylo-
mocznika, metronidazol), może spowodować nudno-
ści, wymioty, bóle głowy i brzucha. Może wystąpić 
tachykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi. Alko-
hol spożywany np. z aspiryną czy ibuprofenem może 
spowodować krwotoczne zapalenie błony śluzowej 
żołądka i jej krwawienie.                              

Poza interakcjami w fazie farmakokinetycznej 
mogą wystąpić także kliniczne konsekwencje farma-
kodynamiczne, wynikające z synergizmu przyjmo-
wanych składników żywności łącznie z lekami. Śro-
dek leczniczy spożyty jednocześnie lub w krótkim 
odstępie czasu łącznie z pokarmem o określonych 
składnikach, może wyraźnie spotęgować swoje dzia-
łanie (np. leki p/bólowe zawierające kofeinę popite 
coca-colą).

Niektóre składniki pokarmowe zwiększają ryzy-
ko wystąpienia u pacjenta objawów niepożądanych, 
do których lek i składnik produktu żywnościowego 
prowadzą często w odmiennych mechanizmach. Lu-
krecja versus preparaty naparstnicy, powoduje nie-
bezpieczny niedobór potasu w organizmie albo sól 
kuchenna versus diuretyki oszczędzające potas, pro-
wadzi do wzrostu stężenia jonu potasowego we krwi. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia negatywnych 
interakcji istotne jest czym popija się leki przyjmo-
wane doustnie. Połkniętych leków nie powinno się 
popijać sokami owocowymi, herbatą, kawą, mle-
kiem, napojami zawierającymi kofeinę i napojami 
alkoholowymi.

Najlepszym płynem, który nie zaburzy procesu 
terapeutycznego jest szklanka (200-250 ml) prze-
gotowanej, ale nie mineralnej wody.

W 1964 roku walijski lekarz, po raz pierwszy, opi-
sał w literaturze medycznej przypadek zgonu pacjenta 
wywołanego interakcją przyjętego leku (antydepre-
sant Pernate - inhibitor MAO, a spożytym pokarmem 
- ser typu Cheddar).

W dostępnej literaturze mało jest opracowań doty-
czących interakcji leków z pożywieniem przygotowa-
nych dla potrzeb pielęgniarstwa. Ukazały się jedynie 
wyniki badań na temat interakcji „lek-lek”, interakcji 
pomiędzy jednostkowymi lekami i pożywieniem lub 
wyniki badań oceniające wiedzę wąskich grup pa-
cjentów na temat zażywanych przez nich konkretnych 
leków, łącznie z przyjmowanym pożywieniem (np. 
używkami: alkohol, tytoń). Brakuje też badań dotyczą-
cych oceny znajomości zagadnienia interakcji leków  
z poszczególnymi składnikami odżywczymi u prakty-
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kujących pielęgniarek. Należałoby zatem kontynuować 
badania obejmujące omawianą tematykę i równolegle 
wypracowywać metody pozwalające doskonalić wie-
dzę pielęgniarek w omawianym zakresie. 

Współczesna pielęgniarka podczas procesu kształ-
cenia poznaje tajniki farmakologii i dietetyki, wie-
dza ta jest jednak niespójna, nie łączy tych dwóch 
dziedzin i jest oderwana od problemów klinicznych. 
Natomiast dzisiejszy pacjent jest bardzo świadomy 
swojej choroby, jest wymagający, zainteresowa-
ny szybkim powrotem do zdrowia oraz otwarty na 
wszelkie formy edukacji. Pielęgniarka jako członek 
zespołu terapeutycznego, z rangi przypisanych zadań 
w tym opracowywanie i prowadzenie procesu pielę-
gnowania, ma najczęstszy i najbardziej intensywny 

kontakt z pacjentem. Powinna zatem znać odpowie-
dzi na temat właściwego kojarzenia farmaceutyków  
z pokarmami (dotychczas poznanymi) oraz eduko-
wać pacjentów i ich rodziny.

Codzienna, kliniczna praca pielęgniarek jest dosko-
nałym źródłem obserwacji. Sprzężona z odpowiednio 
przygotowaną wiedzą z zakresu farmakoterapii i die-
tetyki, pozwoli prawidłowo zidentyfikować proble-
my i zasygnalizować je w zespole terapeutycznym, 
w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń jakie 
mogą wyniknąć podczas prowadzonej farmakoterapii 
i niewłaściwego odżywiania pacjenta, co jednocze-
śnie doprowadzi do podwyższenia poziomu profesjo-
nalizmu zawodu pielęgniarki.

Porozmawiajmy o …
ludzkim wirusie niedoboru odporności

dr n. med. Wiesława Błudzin - specjalista chorób zakaźnych i ordynator oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódz-
kiego w Opolu sp. z o.o., konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych (na zdj. poniżej pierwsza od prawej)
mgr Stanisława Domaradzka-Kochanek - Naczelna pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o., Pełno-
mocnik Dyrektora ds. Jakości (na zdj. poniżej pierwsza od lewej)
mgr Aleksandra Tkaczuk - Pielęgniarka Oddziałowa, oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu 
sp. z o.o,  doradca w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym,  Stowarzyszenie "Podwale Siedem" 

5 czerwca 1981 roku, grupa kalifornijskich lekarzy 
przygotowuje raport o pięciu przypadkach homosek-
sualnych mężczyzn, hospitalizowanych w różnych 
szpitalach w Los Angeles w okresie od października 
1980 do maja 1981 roku. Cierpieli na rzadką odmia-
nę zapalenia płuc. W wywiadach ustalili, że dwóch 
z pięciu chorych miewało częste kontakty seksualne, 
jednak żaden z ich partnerów nie skarżył się na po-
dobne dolegliwości. Konkluzja raportu? "Nieznana 
wada systemu odpornościowego". Był to pierwszy  
w historii kliniczny opis AIDS. Choroby, która do 
dziś zabiła ponad 25 milionów ludzi.

Podobnie jak w wielu krajach tak i w społeczeń-
stwie polskim, HIV wywołało falę przerażenia. Szyb-
ko rozprzestrzeniająca się śmiertelna choroba o bli-
żej nieznanej etiologii budziła nie tylko lęk, ale także 
powodowała negatywne reakcje potępienia moralne-

go. Wczesne badania epidemiologiczne wskazywały 
bowiem, że nosicielami HIV są przede wszystkim 
osoby o orientacji homoseksualnej, prostytutki oraz 
narkomani, zatem takie, które naruszają tradycyjny 
normatywny ład. 

W momencie, gdy społeczeństwo dostrzeże cechę 
odbiegająca od społecznej normy przypisuje etykietę. 
Osoba, której przypisano etykietę „zakażonej HIV”, po-
zostaje zaetykietowana do końca życia, gdyż stereoty-
powe myślenie o HIV wpływa na postawę wielu osób.

Pracując w oddziale chorób zakaźnych „spotka-
łam” wirusa HIV. Na początku musiałam dokładnie 
zapoznać się z Nim - jak dochodzi do przeniesie-
nia, źródła zakażenia, drogi zakażenia, jaka jest jego 
wrażliwość. Tak rosła we mnie ciekawość zgłębiania 
dalszych informacji. Na początku tylko pod kątem 
epidemiologicznym – moje własne bezpieczeństwo 
w pracy- ekspozycja, oczywiście zawodowa. W od-
dziale, od 2011 roku, rozpoczęliśmy program lecze-
nia  antyretrowirusowego pacjentów żyjących z HIV. 
Rozmawiając z osobami żyjącymi z tym wirusem, 
często zadawałam sobie pytanie o aspekty życia spo-
łecznego. Medyczne aspekty były mi znane, odpo-
wiedzi często znajdowałam w fachowej literaturze. 
W pracy zawodowej  poznałam jednak szereg aspek-
tów socjokulturowych, związanych z wirusem HIV. 
Niejednokrotnie, pacjenci wspominali o samotności 
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i strachu przed odtrąceniem. Wraz z ordynatorem 
oddziału, Wiesławą Błudzin, przeprowadziłyśmy ba-
danie ankietowe wśród naszych pacjentów. Wyniki 
przedstawiłyśmy w prezentacji pt. Wpływ zakażenia 
HIV na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie 
- na przykładzie pacjentów ośrodka opolskiego, pod-
czas konferencji Polskiego Towarzystwa Naukowego 
AIDS. W przygotowywaniu materiałów jak i na sa-
mej konferencji wspierała mnie pielęgniarka naczel-
na Stanisława Domaradzka-Kochanek.

Postawa otoczenia, w tym najbliższych wpływa 
znacznie na akceptacje choroby, a w dalszym etapie, 
powrót do życia społecznego oraz korzystniejsze re-
zultaty w postępowaniu medycznym.

Piętno choroby i lęk społeczeństwa przed zakaże-
niem, powodował ostracyzm (wykluczenie z towa-
rzystwa lub środowiska osoby, która mu się naraziła; 
była też: atmosfera niechęci), wobec osób z HIV. Czy 
piętno choroby wpływa na pracę zawodową, czynno-
ści dnia codziennego, życie towarzyskie?

Od początku pojawienia się HIV miało wy-
miar sensacyjny. Wciąż pokutuje przekona-
nie, że od chorych na AIDS należy trzymać się 
z daleka.

Stygmat osób żyjących z HIV ma bardzo często 
charakter piętna ukrytego. Piętno HIV ma związek ze 
społeczną reakcją na odmienność, która wywoływana 
jest postrzeganiem osób zakażonych, jako osób, które 
swoim zachowaniem przyczyniły się do zakażenia.  
A więc jest to „kara”. Poprzez takie postrzeganie spo-
łeczne, dochodzi do samo stygmatyzacji osób żyją-
cych z HIV. Dlatego zakażenie HIV w sposób poważ-
ny i najczęściej negatywny wpływa na jakość życia 
osoby zakażonej. Wpływ ten jest znacznie bardziej 
złożony, niż w przypadku większości innych chorób 
przewlekłych. Pierwszy aspekt tego wpływu jest czy-
sto medyczny - zakażenie HIV jest zakażeniem prze-
wlekłym, trwającym całe życie, nieuleczalnym.

Osoby zakażone HIV mogą obawiać się chorób  
z nim związanych, mogą zatem odczuwać niepew-
ność, co do długości swego życia. Postęp medycy-
ny, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat  
w dziedzinie leczenia zakażeń HIV jest ogromny. 
Osoba zakażona, poddana skutecznej farmakoterapii, 
ma dużą szanse na dożycie starości. Może też spraw-
nie funkcjonować w społeczeństwie tj. pracować czy 
uczyć się. Wpływ zdobyczy nowoczesnych terapii na 
poprawę jakości życia osób zakażonych jest przez to 
nie do przecenienia.

Trudnym momentem w życiu każdej osoby zaka-
żonej HIV jest uświadomienie sobie problemów, ja-
kie niesie ono w intymnych kontaktach z partnerem/
partnerką. Poza oczywistymi zagrożeniami w życiu 

seksualnym pojawia się lęk przed odrzuceniem, przed 
wywołaniem u partnera uczucia strachu, czy nawet 
odrazy. Lęk ten powoduje, że wielokrotnie osoby ży-
jące z HIV pozostają przez długi czas same. Zdarza  
się nawet, że alienują się przez całe swoje życie. Nie 
jest to „samotność z wyboru”, jest ona zdetermino-
wana zakażeniem, stąd też najczęściej negatywnie 
wpływa na jakość życia. Zasadniczym problemem 
mogą stać się sytuacje, które w związku „bez HIV” 
są czymś zupełnie naturalnym i dającym radość, np. 
pragnienie posiadania dzieci.

Poza medycznymi aspektami zakażenia HIV wpły-
wającymi negatywnie na jakość życia osób zakażo-
nych, bardzo dużą rolę, niespotykaną w innych choro-
bach, odgrywają aspekty pozamedyczne. Szczególnie 
mocno można je zauważyć w naszym społeczeństwie, 
w którym wciąż ogromne są pokłady nietolerancji  
i ksenofobii.

Przedmiotem naszego badania było poczucie jako-
ści życia wśród osób zakażonych wirusem HIV. Pod-
miotem badań były osoby zakażone wirusem HIV.

Cel główny badań obejmował zbadanie poczucia 
zmiany jakości w związku z zakażeniem wirusem HIV.
Cele szczegółowe:
q zbadanie odczuwania ograniczeń rodzinnych, to-

warzyskich, zawodowych i społecznych w związku 
z zakażeniem,

q zbadanie, czy osoby są stygmatyzowane/akcepto-
wane przez otoczenie? czy zauważalne jest samo 
stygmatyzowanie osoby zakażonej wirusem HIV?

q zbadanie, czy osoba zakażona korzystała pomocy / 
konsultacji psychologa.

Narzędzia badawcze: wystandaryzowana ankieta 
bezpośrednia. 
Problem główny:

Czy życie pacjentów zakażonych wirusem HIV 
zmieniło się od momentu ich zdiagnozowania?
Problemy szczegółowe:
1. Czy o swoim zakażeniu pacjenci poinformowali 

rodzinę, znajomych? Czy miało to wpływ na ich 
relacje?

2. Czy z powodu zakażenia spotkali się z ogranicze-
niami w życiu zawodowych, towarzyskim?

3. Czy  mogą liczyć na wsparcie rodziny, znajomych? 
Czy są osamotnieniu w swoim „zakażeniu”?
Z analizy ankiet wynika, że duża grupa badanych 

(72%) pozostaje aktywna zawodowo i nie spotyka się 
z ograniczeniami powodu zakażenia.

Niestety, aż 14 % osób żyjących z zakażeniem 
nie poinformowało o tym fakcie najbliższej rodziny,  
a w przypadku znajomych jest to już grupa 57 %. 
Wydaje się, że strach przed  odrzuceniem i brakiem 
akceptacji powoduje samo izolowanie się pacjenta. 
Wpływ na życie towarzyskie po fakcie przekazania 
znajomym informacji potwierdza konieczność pod-
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noszenia wiedzy i świadomości społecznej. Tylko w 6 
przypadkach osoby z HIV zdecydowały się na pomoc 
psychologa. Ta forma pomocy nadal pozostaje mało 
wykorzystywana i niepopularna w środowisku. Nie-
stety, zdarzyły się sytuacje przykre względem osoby 
zakażonej, które doświadczyła od personelu medycz-
nego, wydawałoby się, profesjonalistów, którzy po-
winni być wyposażeni w fachową wiedzę medyczną 
i wyzbyci uprzedzeń. Personel medyczny powinien 
wspierać osoby z HIV i wzbudzać w nich poczucie 
bezpieczeństwa. Świadomość i niezmienność faktu 
zakażenia do końca życia jest dla wielu osób żyjących 
z HIV czynnikiem bardzo obciążającym, determinu-
jącym każdy jego aspekt, rzutującym na kontakty  
z innymi ludźmi, zawieranie związków partnerskich 
podejmowanie nowych wyzwań, aktywność zawodo-
wą i pozazawodową. Postęp medycyny, innowacyjne 
terapie oraz wzrost poziomu wiedzy i świadomości 
społecznej powoduje mniejsze samo izolowanie się 
osoby zakażonej oraz możliwość aktywnego uczest-
nictwa społecznego. Pozwala na „normalne funkcjo-
nowanie”. Propagowanie wiedzy, dyskusja publiczna, 

kampanie informacyjne dają nadzieję, ze społeczny 
odbiór HIV, poprzez wzrost świadomości, ulegnie 
znacznej zmianie i wpłynie na poziom tolerancji.

Od wielu lat badacze różnych dziedzin zadają so-
bie pytanie: Jakie warunki muszą być zrealizowane 
by ludzie postrzegali swoje życie jako wartościowe 
oraz szczęśliwe? Najczęściej, jako mający najwięk-
szy wpływ na nasze odczucia, wymienia się związek 
uczuciowy z drugim człowiekiem, życie rodzinne, 
zdrowie, znajomych, pracę zawodową. Lecz równie 
ważne jest w jaki sposób zaspokajane są te potrzeby. 
Kryteria na podstawie których ocenić można jakość 
życia to także bogactwo przeżyć, poziom świadomo-
ści, poziom aktywności, twórczość, współuczestnic-
two w życiu społecznym. Im większe jest zaspokoje-
nie tych kryteriów, tym wyższa jest jakość życia. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowa-
dziła pojęcie jakości życia jako osobiste postrzeganie 
przez jednostkę swojej pozycji życiowej w kontekście 
kulturowym i systemu wartości w jakich żyje w odnie-
sieniu do stawianych sobie celów i oczekiwań?

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonu-

jących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
1. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) okre-
śla najniższy poziom miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego czyli podstawowego wynagrodzenia 
brutto, wynikającego z umowy o pracę, bez dodatko-
wych składników (dodatków) do wynagrodzenia oraz 
innych świadczeń związanych z pracą. Celem ustawy 
jest określenie najniższych wynagrodzeń zasadni-
czych, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego 
pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasad-
niczego. Ustawa zakłada stopniowy wzrost wynagro-
dzeń pracowników wykonujących zawód medyczny.

2. Kogo obejmuje wzrost wynagrodzenia zasadni-
czego

Podwyżki obejmą osoby wykonujące zawody me-
dyczne, zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w zarówno publicznych, jak i prywatnych podmio-
tach leczniczych jeśli ich wynagrodzenia zasadni-

cze są niższe niż te wskazane w przepisach ustawy  
(tj. wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako 
iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym ustalenie).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przy-
sługiwało pracownikowi wykonującemu zawód me-
dyczny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze będzie przysługiwało w wysokości propor-
cjonalnej do wymiaru czasu pracy.

3. Sposób obliczania ustawowego najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego

W załączniku do ustawy wyodrębniono tzw. 
współczynniki pracy dla 10 grup zawodowych, któ-
re określone zostały w oparciu o kryterium poziomu 
wykształcenia wymaganego od pracownika oraz po-
siadanej specjalizacji.
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Wysokość docelowego najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników medycznych jest uzależ-
niona od przynależności do wskazanej grupy. Jednakże 
zakwalifikowanie pielęgniarek i położnych do właści-
wej grupy zawodowej, jest jedną z najbardziej wątpli-
wych i spornych kwestii na gruncie niniejszej ustawy. 

Uwzględniając powyższe przepisy  przynależność 
do grupy 7, zależy od legitymowania się przez kon-
kretną pielęgniarkę lub położną tytułem magistra na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz posia-
daniem przez nie specjalizacji. Jeżeli pielęgniarka lub 
położna ma wyższe wykształcenie w innym kierunku, 
w zależności od tego, czy posiada specjalizację czy 
nie, zostanie zaliczona do grupy 8 albo 9.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez 
Ministra Zdrowia (MZ) osoby wykonujące zawód 
pielęgniarki i położnej zostały podzielone w załącz-
niku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. według kwa-
lifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku na 
trzy grupy zawodowe (poz. 7-9). Do grup zawodo-
wych wskazanych w poz. 7 i 8 ww. załącznika, co 
do zasady powinny być zaliczane wszystkie osoby, 
które są zatrudnione na stanowisku pielęgniarki albo 
położnej, na którym wymagane jest posiadanie spe-
cjalizacji, a w przypadku grupy zawodowej z poz.7 
- dodatkowo oprócz specjalizacji wymagany jest tytuł 

magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.
Pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie  

i nieposiadająca specjalizacji powinna zostać - zgod-
nie z oceną MZ - zakwalifikowana do grupy zawodo-
wej wskazanej w poz. 9 załącznika do ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. (,,Pielęgniarka albo położna bez 
specjalizacji''). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki, na 
którym wymagane są studia wyższe, a nie jest wy-
magana specjalizacja, powinno być zatem obliczane 
z uwzględnieniem współczynnika 0,64 (poz. 9). 

Stanowisko MZ prowadzi do istotnego pogor-
szenia sytuacji pielęgniarek i położnych, które po-
siadając wyższe wykształcenie (bez specjalizacji)  
będą  miały zagwarantowane istotnie niższe za-
sadnicze wynagrodzenie niż reprezentanci innych 
zawodów medycznych, takich jak farmaceuci, fi-
zjoterapeuci i diagności laboratoryjni.

Albowiem poza grupami wprost opisującymi pie-
lęgniarki i położne tj. poz. 7,8 i 9, należy zwrócić 
uwagę na pozycję 6. Pozycja ta dotyczy farmaceu-
tów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych 
albo innych pracowników wykonujących zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-5, wymaga-
jący wyższego wykształcenia, bez specjalizacji. Do 
tej grupy mogłyby być zakwalifikowane pielęgniarki 
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i położne posiadające wyższe wykształcenie a niepo-
siadające specjalizacji (tj. studia I stopnia zakończone 
nadaniem tytułu licencjata oraz studia II stopnia za-
kończone nadaniem tytułu magistra), gdyż:
- reprezentują przecież zawód medyczny inny niż 
określony w lp.1-5,
- posiadają wyższe wykształcenie bez specjalizacji.

Tym samym dla pielęgniarek posiadających wyż-
sze wykształcenie, a nie posiadających specjalizacji 
mógłby być zastosowany również współczynnik pra-
cy 0,73.Powyższe wyklucza jednak MZ, podkreśla-
jąc, iż pozycje "dedykowane" pielęgniarkom zamy-
kają się w pozycjach 7-9. 

4. Jak ustala się podwyżki dla pielęgniarek i położnych
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze jest  ustalane 

jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy za-
wodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski”. Do końca 2019 r., w miejsce przeciętnego 
wynagrodzenia, przyjmowana będzie kwota 3.900,00 
zł brutto tj. dla każdej grupy konkretny wskaźnik 
wymnożony przez kwotę 3.900,00 zł daje kwotę naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego.

Przykładowo dla poz. 6, wynagrodzenia te będą kształtowały się następująco:

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą ustalony 
w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób 
podwyższania wynagrodzenia zasadniczego oso-
by zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej 
uwzględnia obligatoryjny wzrost miesięcznego wy-
nagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej doko-
nany obecnie na postawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 
poz. 1628). Z powyższego wynika, że wypłacane na 

podstawie niniejszego rozporządzenia wynagrodze-
nie nie stanowi odrębnego składnika wynagrodzenia.

Pełne wynagrodzenie pielęgniarki lub położnej za-
trudnionego w podmiocie leczniczym, które obejmu-
je także ewentualne dodatki do wynagrodzenia (np. 
z tytułu pełnienia dyżurów medycznych czy pracy  
w godzinach nadliczbowych), nie jest ograniczone do 
kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonego zgod-
nie z ustawą i może być od niego wyższe.

W związku z powyższym najniższe wynagrodzenie zasadnicze od 31 grudnia 2021 roku zgodnie z ustawą 
przedstawiać się powinno w następujący sposób:
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5. Jak ustala się podwyżki dla pielęgniarek i położnych

W ustawie przewidziano okres przejściowy (tj. do 
31 grudnia 2021 r.), w którym podmioty lecznicze, 
sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego 
ustalać mają, w drodze porozumienia, strony upraw-
nione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia 

zakładowego układu zbiorowego pracy. Podmiot 
leczniczy, u którego nie działa zakładowa organiza-
cja związkowa, zawierał będzie porozumienie z pra-
cownikiem wybranym przez pracowników podmiotu 
leczniczego do reprezentowania ich interesów.

Ustalony w drodze porozumienia lub zarządzenia sposób stopniowego wzrostu wynagrodzeń musi uwzględniać:

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie 
okresu przejściowego - do końca 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika 
wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalo-
ne na dzień 31 grudnia 2021 r.

Jak obliczyć własne ustawowe najniższe wynagrodzenie zasadnicze:

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjaliza-
cją: 4.095,00 zł minus otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze
Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją: 2.847,00 zł minus otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji: 2.496,00 zł minus otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze
Jeżeli różnica jest wartością dodatnią, to co najmniej 10% wyliczonej wartości stanowi wzrost wynagro-
dzenia który już winien by wypłacony od 1 lipca 2017 r.

Przykład: Pielęgniarka i położna bez specjalizacji, która zarabia obecnie 2.000,00 zł brutto miesięcznie 
wynagrodzenia zasadniczego może liczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie  o 49,00 
zł w 2017r.

Aleksandra Krzemińska
Radca Prawny
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Wybrane problemy polskiego pielęgniarstwa 
okiem ubezpieczyciela

Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.

Problemy polskiego sys-
temu opieki zdrowotnej 
znacząco rzutują na bez-
pieczeństwo prawno-finan-
sowe polskich pielęgniarek 
i położnych. Niedobory ka-
drowe w podmiotach lecz-
niczych wiążą się nie tylko 
z obniżeniem komfortu 
pracy, ale także z podwyż-
szeniem ryzyka wystąpie-
nia zdarzeń niepożądanych 
w trakcie czynności me-

dycznych. Duża liczba podejmowanych interwencji, 
presja czasu oraz wysoki poziom stresu znacznie pod-
noszą ryzyko popełnienia błędu i narażenia się na od-
powiedzialność prawną. 

Z perspektywy ubezpieczyciela obserwujemy sys-
tematycznie wzrastającą liczbę (oraz wysokość) rosz-
czeń cywilnych kierowanych wobec podmiotów lecz-
niczych oraz osób wykonujących zawody medyczne.  
Rolą dobrego ubezpieczyciela jest nie tylko reago-
wanie na szkody już zaistniałe, ale wskazywanie 
potencjalnych zagrożeń na przyszłość. Ubiegły  rok 
przyniósł tutaj kilka istotnych zagadnień które warto 
odnotować. 

W styczniu 2016 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, rozsze-
rzająca kompetencje tej grupy zawodowej o ordy-
nowanie niektórych leków, w tym wypisywania na 
nie recept (samodzielnie lub na zlecenie lekarza) 
oraz kierowanie pacjentów na określone badania.  
W założeniu ustawodawcy, po ukończeniu kursu spe-
cjalistycznego, uprawnienia te może uzyskać poło-
wa aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych. 
Nowelizacja ta może być z całą pewnością oceniana  
w kategoriach podniesienia prestiżu zawodowego 
pielęgniarek i położnych, wzmocnienia ich pozycji 
wśród profesji  medycznych oraz zaakcentowania ich 
samodzielności zawodowej. Z drugiej strony, rozsze-
rzenie dotychczasowych uprawnień niesie za sobą 
określone ryzyka. 

Mając na uwadze, iż istotą tych rozwiązań jest 
przejęcie przez pielęgniarki i położne kompleksowej 
opieki na określoną (docelowo bardzo dużą) grupą pa-
cjentów, należy liczyć się z możliwością wystąpienia 
szeregu zdarzeń niepożądanych mogących stanowić 
podstawę odpowiedzialności cywilnej, zawodowej  
a nawet karnej. Odpowiedzialność ta dotyczy ob-

szarów dotychczas „zastrzeżonych” dla środowiska 
lekarskiego (począwszy od uchybień związanych 
prawem do poinformowanej zgody, poprzez man-
kamenty w zakresie prowadzenia dokumentacji me-
dycznej, określania poziomu refundacji przepisa-
nych leków, po szkody stricte medyczne związane  
z uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta wywołane błę-
dem diagnostycznym lub terapeutycznym).

Kolejnym zagadnieniem, na które warto zwró-
cić uwagę, jest zmiana ilościowa i jakościowa skarg,  
z którymi występują pacjenci oraz ich bliscy. Trady-
cyjne roszczenia wywodzone z uszczerbków na życiu 
i zdrowiu, uzupełniane są coraz częściej żądaniem wy-
płaty zadośćuczynień związanych z naruszeniem praw 
pacjenta (m.in. prawa do informacji, wyrażenia zgody, 
poszanowania tajemnicy czy godności pacjenta).

Jak silna jest to tendencja, świadczy wzrastają-
ca z roku na rok liczba skarg kierowanych do Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta - w rekordowym 2015 r. od-
notowano ponad 71 tyś. skarg.

Na bezpieczeństwo prawne osób wykonujących 
zawody medyczne rzutować mogą także zmiany 
zachodzące w samym wymiarze sprawiedliwości.  
W 2016 r. w prokuraturach powołano wyspecjali-
zowane działy ds. błędów medycznych. Dokonano 
również przeglądu umorzonych w ostatnich latach 
postępowań karnych prowadzonych w tzw. sprawach 
medycznych. Z oficjalnych komunikatów Prokura-
tury Krajowej wynika, iż w 60 % skontrolowanych 
spraw popełniono błędy. Skutkować to może podję-
ciem lub wznowieniem zakończonych postepowań. 

Innym ważnym problemem są relacje pomiędzy 
lekarzami a pielęgniarkami, a w szczególności reali-
zacja przez pielęgniarki i położne zleceń lekarskich. 
Z perspektywy ubezpieczyciela na co dzień doko-
nującego analizy dokumentacji medycznej wypada 
zauważyć, że od jakości (czasami wręcz czytelno-
ści) wydawanych zleceń oraz precyzji ich realizacji 
zależy bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta rzutujące 
w sposób oczywisty na bezpieczeństwo prawne osób 
wykonujących zawody medyczne.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. 
jako firma kierująca swą ofertę do branży medycz-
nej od początku swej działalności, uważnie wsłuchuje 
się w problemy środowiska pielęgniarek i położnych. 
Efektem tego zainteresowania jest nie tylko unikato-
wa, aktualizowana na bieżąco oferta ubezpieczenio-
wa kierowana do tej najliczniejszej medycznej grupy 
zawodowej, ale również inicjowanie oraz aktywne 
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wsparcie wielu wydarzeń szkoleniowo - edukacyj-
nych. Mają one nie tylko służyć podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych, ale również, poprzez dostarczanie 

wiedzy prawno - ubezpieczeniowej, systematycznie 
podnosić bezpieczeństwo wykonywania zawodu pie-
lęgniarki i położnej.

KOMUNIKAT - UWAGA ABSOLWENCI

Nowy Regulamin finansowania voucherów szkoleniowych absolwentom studiów będących 
członkami OIPiP w Opolu.

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadziła 
nowy  Regulamin finansowania voucherów szkoleniowych absolwentom studiów będących 
członkami OIPiP w Opolu.

Regulamin przeznaczony jest dla absolwentów kierunku licencjat pielęgniarstwa/położ-
nictwa lub magister pielęgniarstwa/położnictwa, którzy mają prawo ubiegać się o sfinanso-
wanie vouchera szkoleniowego na wybraną formę kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych, związanego z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej.

Warunkiem uzyskania vouchera szkoleniowego jest podjęcie pierwszego zatrudnienia po 
ukończeniu studiów na terenie województwa opolskiego, a od ukończenia studiów nie upły-
nęło 6 miesięcy. 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z Regulaminem 
i składania wniosków.

 
Sabina Wiatkowska

Przewodnicząca ORPiP w Opolu

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
 
 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie 
dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produk-
tów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie  
(Dz. U. poz. 909) – w załączeniu.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę, o którą jakiś czas temu wnioskowała 
NRPiP, do wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząso-
wego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę i położną (załącznik 
nr 3).
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Warszawa, dnia 15 maja 2018 r. 

Poz. 909 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹

 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą 
być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów lecz-
niczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie Na podstawie art. 68 ust. 7 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650 
i 697) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, 
które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu pro-
duktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu 8 „Leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne” pkt 7 otrzymu-
je brzmienie: „7) Prednisoloni hemisuccinas”; 
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 
ml – roztwór do wstrzykiwań;”,
b) w części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2; 
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: 
a) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 
µg/0,3 ml lub 150 µg/0,3 ml lub 1 mg/10 ml – roztwór do wstrzykiwań.”, 
b) w części „Płyny infuzyjne” uchyla się pkt 2. 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

W niedzielę 6 maja 2018 odbył się 8. Maraton 
Opolski, w którym wzięło udział około 1200 zawod-
ników. Zawody rozegrano w następujących konku-
rencjach: wyścig na wózkach na 10 kilometrów, bieg 
na 10 kilometrów, półmaraton, maraton oraz sztafeta 
firmowa 4 x 5 km. Odbyły się również biegi dla dzieci 
i młodzieży. W Maratonie  wystartowali nie tylko za-
wodnicy z Polski ale również Kenii, Francji, Czech, 
Słowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumu-
nii oraz biegacze zza wschodniej granicy. 

O godz. 9.10 biegacze startujący w półmaratonie  
i maratonie rozpoczęli bieg. Starterem był Marszałek 
Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, który 
także wziął udział w sztafecie firmowej w drużynie 
samorządu. W sztafecie firmowej startował również  
prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Bieg maratoński (42 km 195 m) wygrał Mark Ki-
pchumba Rotich (nr 197), Kenia z czasem 2 godziny, 
32 minuty, 16 sekund; drugi był Krzysztof Bartkie-
wicz (Toruń) 02:38:18; trzeci Paweł Ruszała (Kąty 
Opolskie) 02:39:57.

W klasyfikacji kobiet maraton wygrała Anna 

Rostkowska (Szklarska Poręba) 3:08:02; 2. Patrycja 
Włodarczyk (Jaworzno) 03:09:31; 3. Lidia Niekraś 
(Kłodzko) 03:20:35, 
Zwycięzcami na pozostałych dystansach zostali:
Półmaraton mężczyzn - Nelson Kipkogei Cherrutich 
(Kenia) 1:06:44;
Półmaraton kobiet - Zita Kacser (Węgry) 1:20:26;
10 km mężczyzn - Kibet Abel Rop (Kenia) 29:54;
10 km kobiet - Lilia Fiskovicz (Rumunia) 33:22.
Wyścig na 10 km handbików (zawodnicy na wóz-
kach) Mariusz Rygoł (Opole) 20:38.
Sztafeta firmowa 4 x5 km zwyciężyła drużyna Honda 
Opole.

W rozegranych po raz pierwszy Mistrzostwach 
Polski Służby Zdrowia na dystansie maratonu wśród 
Panów zwyciężył Łukasz Tymków (78) reprezentują-
cy Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w  Opolu 
z czasem 03:12:48 zajmując 16 pozycję generalnie  
i trzecią pozycje w klasyfikacji wiekowej M30. Dru-
gie miejsce zajął Paweł Zagórski (122) reprezentują-
cy Kb Branice z czasem 03:34:47. Na trzecim miejscu 
uplasował się Rafał Grobelny (193) reprezentujący 

8. Maraton Opolski
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klub Wieluń Biega z czasem 03:37:38.

Wśród kobiet wygrała Małgorzata Czapkiewicz 
(66) z czasem 04:09:04.

Nagrody i wyróżnienia wraz Dyrektorem Marato-
nu Opolskiego Panem Mariuszem Godosiem wręczy-
ła Pani Stefania Szewczuk Reprezentująca Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Organizatorzy pierwszych Mistrzostw Polski Służ-
by Zdrowia w maratonie pragną Podziękować Orga-
nizatorom maratonu,  dyrektorowi Panu Mariuszowi 
Godosiowi, TKKF Opole, władzom Miasta Opole, 
Policji i służbom które zabezpieczały bieg na całej 
trasie. W szczególności pragniemy podziękować wo-

lontariuszom za doping, prace przy punktach nawad-
niania oraz za pomoc  przy organizacji maratonu. 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu, gratulujemy Zwycięzcom oraz 
wszystkim uczestnikom maratonu.

Panu Łukaszowi Tymków składamy wyrazy 
uznania i podziękowania za wysiłek włożony w or-
ganizację zawodów.

Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu 

Wyniki maratonu znajdują się na stronie  http://wyni-
ki.datasport.pl/results2490/ ek.

Przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Pani Stefania Szewczuk 

oraz Pan Łukasz Tymków

sportoweopole.pl

od lewej: Paweł Zagórski, Łukasz Tymków, Rafał Grobelny
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