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Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! 
Koleżanki i Koledzy!

Z radością przekazujemy Państwu kolejny numer czasopisma „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” i mamy nadzieję, że spot-
ka się on z dużym zainteresowaniem.

Miesiąc Maj to miesiąc szczególnej pamięci o Pielęgniarkach i Położnych. Pamięć ta związana jest z obchodami Dnia 
Położnej i Dnia Pielęgniarki. Dni te w szczególny sposób pozwalają nam podkreślić historię i rangę naszych zawodów, a jed-
nocześnie są doskonałą okazją do chwili refleksji w naszej codzienności zawodowej.  

W wielu placówkach Dzień Położnej i Dzień Pielęgniarki został w uroczysty sposób podkreślony i zaakcentowany, m.in. 
odbywały się z tej okazji uroczyste i miłe spotkania. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Pielęgniarkom, 
Położnym i Pielęgniarzom z poszczególnych placówek za podjęcie trudu i organizację takich spotkań, które pozwalają docenić 
codzienną pracę zawodową Pielęgniarek i Położnych, a także spędzić kilka chwil w atmosferze serdeczności i radości. 

W bieżącym numerze „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” zamieszczamy relację z uroczystych obchodów Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej, zorganizowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu 15 maja 2012 r. W trakcie spot-
kania odbyło się wręczenie wyróżnień samorządowych Odznak Za Zasługi Dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Prezen-
tujemy sylwetki wyróżnionych Pielęgniarek i Położnych. 

Pozostając w atmosferze Dnia Pielęgniarki i Położnej przedstawiamy artykuł dr n. hum. Teodora Królikowskiego, Prze-
wodniczącego III Kadencji,  nt. Historii polskiego pielęgniarstwa. 

Kontynuując wcześniejszą prezentację sylwetek członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, pokazu-
jemy sylwetki Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu VI Kadencji. 

Od tego numeru będziemy również starali się przekazywać informacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, poprzez kalendarium wydarzeń. 

W czasopiśmie prezentujemy również ciekawe artykuły naszych koleżanek, które dzielą się z nami swoją wiedzą i doświad-
czeniem. O swoim niezwykłym spotkaniu z 99-letnią pielęgniarką panią Franciszką pisze Urszula Kraszkiewicz, pielęgniarka 
oddziałowa chirurgii ogólnej i naczyniowej PS ZOZ WCM Opole, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu. Spotkanie to poruszające i zadziwiające, przenoszące nas w „inną historyczną rzeczywistość”.

Sposoby pielęgnowania dziecka zakażonego wirusem RSV przybliża Elżbieta Piskorowska, mgr położnictwa z oddziału 
pediatrii PS ZOZ WCM w Opolu. Renata Bienias, lic. pielęgniarstwa z Olesna przedstawia artykuł dotyczący postępowania 
pielęgniarskiego z pacjentem z zaburzeniami czucia w opiece domowej. 

W myśl zasady „dobra wieść, kiedy niosą jeść” wszystkim pielęgniarkom i położnym, które realizują się w kulinarnej 
sztuce, proponujemy mały kącik kulinarny. Zachęcamy do dzielenia się dobrymi i sprawdzonymi przepisami, które będziemy 
prezentować na łamach czasopisma. Zachęcamy do lektury.

Przed nami czas wakacyjno-urlopowy, zyczymy wszystkim Pielegniarkom i Położnym miłego urlopowania, wypoczynku 
i relaksu.

Sabina Wiatkowska

Fot. Marek Czempora i Wiesław Duda

zdj. na okładce - od lewej: M. Krawczyk, T. Linkert,  
S. Wiatkowska, M. Białas, T. Wadas, S. Szewczuk,  
H. Homętowska, K. Schulz, E. Duda, T. Lisek, S. Zawadzka,
D. Klonowski, J. Dudoń
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Uroczyste obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

W dniu 15 maja odbyły się wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, wśród zapro-
szonych gości byli m.in.: Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie Pan Tadeusz Wadas, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Stani-
sław Łągiewka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Irena Barczyk,  
Przewodniczące Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych: w Katowicach - Mariola Bartusek, Jeleniej Góry - Elżbieta Sło-
jewska, Wrocławia – Urszula Olechowska, Skarbnik z OIPiP w Jeleniej Górze Elżbieta Gajowniczek, a także Andrzej Prygiel 
– Prezes Opolskiej Izby Aptekarskiej, Jerzy Jakubiszyn – Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej, Ks. Piotr Bałos – Diecezjalny  
Kapelan Służby Zdrowia woj. Opolskiego, Dyrektor Oddziału Opolskiego NFZ - Filip Nowak,  Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa Henryka Homętowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologiczne-
go Katarzyna Sołtys – Bolibrzuch, Prorektor ds. Studenckich Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu  
Lucyna Sochocka, Teodor Królikowski – były przewodniczący OIPiP w Opolu. 

od lewej: M. Białas, E. Duda, S. Wiatkowska od lewej: A. Jastrzembski, S. Wiatkowska

od lewej: E. Duda, J. Dudoń, T. Wadas, H. Homętowska, D. Klonowski zaproszeni goście

zaproszeni goście od lewej: B. Szczudłowski, M. Bartusek
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Podczas uroczystości wręczono odznaczenia za Zasługi 
dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych następującym 
koleżankom:

Maria Białas - pielęgniarka Koordynująca Wojewódzkiej 
Przychodni Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii. 
Staż pracy 28 lat. W II Kadencji Samorządu Pielęgniarek  
i Położnych została delegatem na Zjazd Okręgowy i była nim 

w III, IV i obecnie w VI Kadencji. 
Joanna Dudoń - pielęgniarka zatrudniona w SP ZOZ  

w Kędzierzynie-Koźlu. Staż pracy 24 lata. Działa w samo-
rządzie pielęgniarek i położnych od momentu jego powsta-
nia. Obecnie jest członkiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych. 

Jadwiga Hołówko - pielęgniarka ZOZ w Nysie, staż pra-
cy 38 lat. O kilkunastu lat aktywnie działała w strukturach 
samorządowych (delegat na III, IV, V Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych woj. opolskiego). 

Bożena Kowalkowska - pielęgniarka Brzeskiego Cen-
trum Medycznego. Staż pracy 28 lat. Delegat na Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych, Zastępca Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Radzie Pielęgnia-
rek i Położnych. 

Dorota Kudaś - położna zatrudniona w SS ZOZ  nad Mat-
ką i Dzieckiem w Opolu. Staż pracy 30 lat. Konsultant Woje-
wódzki ds. Położnictwa i Ginekologii. W V Kadencji członek 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. 

Irena Linkert - pielęgniarka Przychodni Kardiochirurgii 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Staż pracy 29 lat. W obec-

nej Kadencji  pełni funkcję Zastępcy 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.

Teresa Lisek – Przełożona Pie-
lęgniarek w SP Zespole Szpitali Pul-
monologiczno-Reumatologicznych  
w Kup. Staż pracy 32 lata. Jest dele-
gatką na VI Kadencję Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych. W IV Kaden-
cji pracowała w Komisji Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego Pielęg-
niarek i Położnych, a w V kadencji  
w Komisji Rewizyjnej działającej przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu.

Katarzyna Schulz - starsza położ-
na w Opolskim Centrum Onkologii 
w Opolu. Staż pracy 22 lata. Wzięła 
udział konkursie na logo miesięczni-
ka, a obecnie dwumiesięcznika ukazu-
jącego się pod tytułem „Opolska Pie-
lęgniarka i Położna”, który w 1992 r. 
ogłosiła Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu. Konkurs wygra-
ła i od tego czasu logo autorstwa Pani 
Katarzyny Schulz identyfikuje naszą 
OIPiP w Opolu nie tylko w czasopi-
śmie ale także na drukach firmowych. 

Stefania Szewczuk - pielęgniarka 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. 
Staż pracy 27 lat. Od trzech Kaden-
cji jest delegatem Samorządu Pielęg-
niarek i Położnych w Opolu Szpita-
la Wojewódzkiego w Opolu. W IV 
kadencji Samorządu pełniła funkcję 
Wiceprzewodniczącej Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej. W obecnej kadencji 
jest członkiem Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.

Stanisława Zawadzka - Przełożo-
na Pielęgniarek w ZOZ w Nysie. Staż 
pracy 33 lata. Od kilkunastu lat ak-
tywnie działa w strukturach samorzą-
dowych (Okręgowa Rada, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej, Okręgowy Sąd Pielęgniarek  
i Położnych, komisje problemowe). 
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12 maja - Międzynarodowy  
Dzień Pielęgniarki i Położnej

Pie lęgniars two 
polskie ma bogatą 
historię, stało się nie 
tylko ważnym ogni-
wem w grupie zawo-
dów medycznych, ale 
także ukształtowało 
swoje podstawy na-
ukowe. W chronolo-
gii rozwoju naszego 
pielęgniarstwa moż-
na podzielić je na 
cztery okresy.

Pierwszy z nich to 
początki pielęgniar-
stwa zawodowego 
w Polsce (lata 1911-
1918). Za pierwszą 
polską szkołą pie-

lęgniarstwa uważa się otwartą 6 listopada 1911 r. w Krako-
wie dwuletnią prywatną Szkołę Pielęgniarek Zawodowych 
Panien Ekonomek pod wezwaniem Świętego Wincentego  
â Paulo.

Podstawową rolę w tworzeniu szkoły odegrały Maria Ep-
stein i Anna Rydlówna. Dwie absolwentki tej szkoły Teresa 
Kulczyńska i Maria Wiszniewska wysłane zostały na 2-letnie 
studia do Stanów Zjednoczonych dla gruntownego zapozna-
nia się ze szkolnictwem pielęgniarskim.

Dwudziestolecie międzywojenne (lata 1919-1939) to 
okres rozwoju zawodu znacznie bogatszy w wydarzenia. Od-
zyskanie niepodległości przez  Polskę  w 1918 r. przyczyniło 
się do ożywienia ruchu zawodowego, rozwoju praktyki oraz 
kształcenia pielęgniarek. W roku 1921 przy pomocy Amery-
kańskiego Czerwonego Krzyża zostały otwarte dwie szko-
ły pielęgniarskie 21 lipca w Poznaniu oraz 24 października  
w Warszawie.

3 kwietnia 1925 r. z inicjatywy pierwszych absolwentek 
szkół pielęgniarstwa, powstało Polskie Stowarzyszenie Pie-
lęgniarek Zawodowych, którego głównym celem było umoc-
nienie pozycji zawodowej pielęgniarek. Dzień  powstania 
przyjmuje się za początek procesu profesjonalizacji pielęg-
niarstwa w Polsce. Wtedy to określono warunki, jakie powin-
na spełniać osoba pragnąca wykonywać zawód pielęgniarki 
jak i określono wymagane kwalifikacje. W Sierpniu 1925 r. 
na Kongresie w Helsinkach Polskie Stowarzyszenie Pielęg-
niarek Zawodowych zostało przyjęte do Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek.

Druga wojna światowa (lata 1939-1945) to okres boha-
terskich czynów i wspaniałych postaw  patriotycznych, hu-
manistycznych i zawodowych Pielęgniarek. W tym okresie 

wielką rolą Pielęgniarek były działania i pomoc, był to okres 
chwilowej organizacji pielęgniarstwa przystosowanego do 
specjalistycznych okoliczności wojennych. Wybuch woj-
ny spowodował mobilizację ogromnej szerzy Pielęgniarek, 
włączonych do służby wojskowej, działały w ruchu oporu, 
w różnych organizacjach podziemnych, niosąc pomoc ran-
nym i chorym, łączyła je idea niesienia pomocy wszystkim 
potrzebującym.

Ostatni okres to pielęgniarstwo polskie po II-ej wojnie 
światowej. Następuje zwiększenie liczby i poziomu zawo-
dowego Pielęgniarek, następuje okres porządkowania zasad 
funkcjonowania pielęgniarstwa a także kształcenia i do-
skonalenia oraz rozwoju nauki w pielęgniarstwie. Powstają 
Wydziały Pielęgniarstwa przy Akademiach Medycznych;  
w Lublinie (1969), w Katowicach (1973), w Poznaniu i Kra-
kowie (1975) oraz we Wrocławiu (1978). 

Nasze powołanie pozostaje z nami i w nas do końca nasze-
go życia. Nie dzielimy potrzebujących na małych i dużych, 
na wierzących i niewierzących, na żonatych i kochających 
inaczej. Wszyscy, których dotykają nasze dłonie, oglądają 
nasze oczy, ukryci są w jednym słowie „pacjent”.

Wśród cech wyróżniających pielęgniarkę, na pierwszym 
miejscu wymienia się zwykle: zdolność do współczucia, 
troskę, dobre serce, zrozumienie potrzeb i bólu, ale nade 
wszystko niewymuszone postanowienie zrobienia wszystkie-
go, co konieczne i możliwe by ulżyć w cierpieniu. Nieustan-
nie dokształcamy się, doskonalimy, aby sprostać wymogom  
i oczekiwaniom, zarówno ze strony pacjentów jak i wymo-
gów współczesnej medycyny. Wzajemnie wspieramy się  
w razie potrzeby. Pomagamy sobie prawie każdego dnia, słu-
żąc radą, dobrym słowem, pocieszeniem. W wielu przypad-
kach stajemy się wzajemnie za siebie odpowiedzialni mimo 
różnych temperamentów, nawyków, przyzwyczajeń. Robimy 
dla siebie wiele: jesteśmy, trwamy, słuchamy a w wyjątkowej 
sytuacji pomagamy odejść, trzymając za rękę w chwili śmier-
ci. I co ciekawe, czynimy tak wiele, lecz nie mówimy o tym. 
Jakby wszystkie takie pozytywne zachowania były natural-
nym odruchem każdego człowieka. Warto mówić o godnych 
najwyższego uznania i podziwu zachowaniu także po to, by 
wyeksponować przebogate piękna, które nosi w swoim sercu 
i swej duszy pielęgniarka, położna. Doświadczenia tych, któ-
rzy już odeszli i odchodzą powinny stać się ogniwem wiążą-
cym łańcuch pokoleniowy udziału pielęgniarek i położnych 
w postępie i rozwoju społecznego naszego kraju.

Życzę wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego, wia-
ry w siebie, poczucia godności i dumy z wykonywanej pracy, 
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. 

dr n. hum. Teodor Królikowski  
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Rada OIPiP c.d.

Beata Guzak - …przygoda z pielęgniarstwem rozpoczęła się ponad dwadzieś-
cia lat temu podjęciem nauki zawodu w Medycznym Studium Zawodowym  
we Wrocławiu.
W roku 1992 ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej we Wroc-
ławiu. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Kryminalistyki na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Stu-
dium w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada specjalizację 
z higieny i epidemiologii oraz kwalifikacje w dziedzinie „Pielęgnowanie prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych”. Ukończyła także kursy specjalistyczne  
i dokształcające, mające zastosowanie  w jej  pracy;
…drogę zawodową rozpoczęła podjęciem pracy na stanowisku pielęgniarki  
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej w Wojskowym Szpi-
talu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie do dziś wraca z sentymentem. Następnie 
studia, a po ich ukończeniu praca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wał-
brzychu na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym. Od 
1996 roku jest zatrudniona w Brzeskim Centrum Medycznym, początkowo na 
stanowisku asystenta ds. sanitarno-epidemiologicznych, a od roku 2001 na sta-
nowisku kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Bierze także aktywny 
udział w  pracach  różnych zespołów tematycznych funkcjonujących w Brzeskim 

Centrum Medycznym: zespołu ds. zakażeń szpitalnych oraz zespołu ds. poprawy jakości;
…dodatkowo już od 10 lat zajmuje się edukacją w różnych formach kształcenia. Od czterech  lat uczy w Policealnym Studium 
we Wrocławiu - opiekunów medycznych. Uzyskała także kwalifikacje egzaminatora egzaminu zawodowego w zawodzie - 
opiekun medyczny. 
Od 2011 roku współpracuje z Akademią Medyczną we Wrocławiu;

Małgorzata Czempora od 28 lat w zawodzie. W roku 1984 ukończyła Liceum 
Medyczne w Świdnicy. Swoją przygodę z zawodem rozpoczęła w Kotlinie Kłodz-
kiej a następnie „za głosem serca” przyjechała do Opola. Obecnie pracuje w od-
dziale Laryngologii WCM na stanowisku pielęgniarki zabiegowej, uprawnia ją do 
tego ukończony kurs Pielęgniarek Operacyjnych. Stara się ciągle podnosić swoje 
kwalifikacje poprzez uczestniczenie w różnych kursach i konferencjach. W 2011 
roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z „Organizacji i Zarządzania dla Pielęgniarek 
i Położnych”. W samorządzie Zawodowym jest od czwartej kadencji, najpierw 
jako zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, następnie członek Rady 
i członek Prezydium, a w części piątej kadencji jako Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej. Obecnie ponownie została wybrana w skład Rady, zasiada również 
w Prezydium. W tej kadencji jest odpowiedzialna za działanie komisji do spraw 
Emerytów i rencistek, która działa przy ORPiP.
Chętnie pomaga innym nie tylko zawodowo, ma zawsze na względzie dobro ko-
leżanek pielęgniarek, które pracują bezpośrednio przy łóżku chorego, nie boi się 
wyzwań, jest
skłonna do działania. Trochę emocjonalna, szczera, bezkompromisowa, lubi ludzi 
i zwierzęta. Namiętnie czyta książki najchętniej o tematyce wojennej i łagrowej, 
ale również interesuje się losami współczesnych kobiet.
 Jest spełnioną mamą i żoną. Jej motto „Dziś tak żyj jak wczoraj się śmiałeś bo 
jutro jest tak daleko”.

Janina Gurba, ukończyła: Medyczne Studium Zawodowe z Dyplomem Pie-
lęgniarki, Kurs Pielęgniarek Oddziałowych - Specjalizacja z Pielęgniarstwa Pe-
diatrycznego. Staż pracy 31 lat: W latach 1981 - 1985 ZOZ Kędzierzyn Koźle 
(piel. odcinkowa w oddziale okulistycznym, następnie w Przychodni Rejonowej 
w Zdzieszowicach), 1985 - ZOZ Strzelce Opolskie (piel. odcinkowa oddz. we-
wnętrznego). Lata 1988 - 2005 (piel. oddziałowa oddziału Dziecięcego - 17 lat). 
Od roku 2005 Pielęgniarka Przełożona w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich. Od roku 2007, dodatkowo Pełnomocnik Ds. ISO w Szpitalu Powiatowym 
w Strzelcach Opolskich. Delegat środowiska na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek  
i Położnych obecnej kadencji, członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Jest osobą o nienagannej postawie etyczno - moralnej oddaną na rzecz Środowiska 
zawodowego. Stawia na ciągłe szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu. 
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Henryka  Homętowska - w zawodzie pracuje od 1982 roku. Pracę zawodową 
rozpoczęła w Szpitalu MSW i A w Opolu w Bloku Operacyjnym jako instrumen-
tariuszka.
Od roku 1989 pracuje w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW i A w Głu-
chołazach na stanowisku pielęgniarki odcinkowej. Od roku 1996 na stanowisku 
Pielęgniarki Oddziałowej, a od roku 1999 na stanowisku Pielęgniarki Naczelnej.
Wykształcenie: mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki pracy, specjalizacja w dzie-
dzinie organizacji i zarządzania, specjalizacja w dziedzinie epidemiologii, posiada 
liczne kursy.
Od roku 2006 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa.
Jest wykładowcą na specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych dla Pielęgniarek 
i Położnych. 
Jest pełnomocnikiem Dyrektora ds. Zarządzania Jakością ISO.
Zainteresowania zawodowe to profilaktyka zakażeń szpitalnych, poprawa jakości 
w ochronie zdrowia.

Mariola Kaczmarczyk - w roku 1986 ukończyła Medyczne Studium Zawodo-
we w Opolu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w oddziale pediatrycznym 
w Krapkowicach - gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 2006-2007 pełniła 
obowiązki pielęgniarki oddziałowej. W roku 2005 ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”, a w 2007 roku specjalizację w tej sa-
mej dziedzinie. Od roku 1999 prowadzi działalność związkową w SP-ZOZ Krap-
kowice, a od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącej w tej jednostce. W roku 
2005 została delegatem na Zjazd OIPiP. W roku 2009 została członkiem Rady OI-
PiP, gdzie działała w komisji socjalnej. W roku 2011 ponownie wybrana do Rady  
i nadal pracuje w/w komisji. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe uczestni-
czy we wszystkich formach doskonalenia zawodowego. 

Piotr Lisowiec, ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Jest ma-
gistrem zdrowia publicznego. W roku 1988 ukończył Liceum Medyczne w Nysie, 
następnie uzyskał tytuł licencjata ratownictwa medycznego w  Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Nysie. Pracę zawodową pielęgniarza rozpoczął 24 lata 
temu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul. Katowickiej w oddziale neuro-
traumatologii. Od 23 lat pracuje w Szpitalu Powiatowym w Nysie. Od roku 2001 
był przez dwie kadencje przewodniczącym  Związków Zawodowych Pielęgniarek 
i Położnych w Nysie. Od roku 2002 jest członkiem Zarządu Regionu Opolskiego 
Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Jestem delegatem na Zjazd Krajowy Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Od roku 2003 działa w Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Od roku 2005 pracuje charytatywnie w Maltańskiej Służbie Medycznej w Nysie
W roku 2006 został odznaczony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie odznaką „Za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.
W roku 2011 został wybrany na Przewodniczącego FZZ powiatu nyskiego.
Od roku 2011, w Radzie Społecznej Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycz-
nego oraz w Radzie Społecznej Szpitala MSW i A w Głuchołazach.
Posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego, kursy specjali-
styczne: resuscytacja krążeniowo-oddechowa, kursy ALS i BLS oraz kursy do-
kształcające. Jest uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo ratunkowe.
Od dwóch lat jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ny-
sie w Instytucie Zdrowia Publicznego.
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Stefania Szewczuk, pielęgniarką jest od 27 lat i przez cały okres pracy traktuje 
ten zawód jako powołanie. W Samorządzie OIPiP pracuje już III-kolejną kadencję.  
W swojej pierwszej kadencji, będąc delegatem pracowała na stanowisku wice-
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W drugiej kadencji jako delegat miała moż-
liwość informowania środowiska o pracy z działalności OIPiP w Opolu. Obecnie 
jako delegat na III kadencję powołana została do Rady Izby. Lubi nowe wyzwania 
szczególnie związane z pomocą innym bez względu na czas i okoliczności trak-
tując to jako spełnianie zawodowe. Mając wspaniałą rodzinę posiada także hobby 
związane z książkami o tematyce psychologicznej i historią. Sport, humor oraz 
dobry film są uzupełnieniem jej zainteresowań.

Anna Marynowicz, w zawodzie pielęgniarki pracuje ponad 20 lat. Zaczynała od 
pracy z dziećmi w domu Małego Dziecka w Tarnowie Opolskim. Tam pracowała 
półtora roku, później wróciła do rodzinnej miejscowości czyli Branic, tutaj też 
założyła rodzinę. Ma dwóch synów (18 i 21 lat). Od 1991 roku pracuje w Szpi-
talu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Przez 10 lat w oddziale 
internistycznym, po rozwiązaniu oddziału krótko pracowała w Oddziale Psychia-
trii Sądowej. Od 2001 roku pełnie funkcję pielęgniarki oddziałowej w oddziale 
Psychiatrii Ogólnej C. W roku 2005 ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej i Terapii Pedagogicznej. W tym czasie zrobiła kursy kwalifika-
cyjne i specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz  studia podyplomowe 
z zarządzania w ochronie zdrowia. Obecnie jest w trakcie studiów niestacjonar-
nych pomostowych dla pielęgniarek. Oprócz pracy w Szpitalu ma również pod 
opieką pacjentów  w Domu Pomocy Społecznej, oraz prowadzi zajęcia praktyczne 
w Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie opiekun medyczny. Jako pielęg-
niarka oddziałowa stara się stworzyć zespół terapeutyczny w którym  wszyscy 
czują się równymi członkami tego zespołu a  każdy z nich ma możliwość współ-
decydowania o sposobie swojej pracy. Zawsze też  wspiera osoby które podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe.  Pracę w Radzie zaczęła od roku 2010, a od ponad 
4 lat jest członkiem komisji socjalnej. W wolnym czasie, lubi jeździć na rowerze 
oraz uprawiać Nordic Walking.

Elżbieta  Mieszkowska - staż pracy w zawodzie pielęgniarki to ponad 34 lata, 
przez kilkanaście lat w Oddziale Chirurgii Ogólnej, później na stanowisku  Przeło-
żonej Pielęgniarek, a w wyniku pierwszego konkursu, który odbył się w 1991 r. do 
chwili obecnej na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki Zakładu Opieki Zdrowotnej 
MSW i A w Opolu. Ukończyła Liceum Medyczne w Nysie, pedagogiczne studia 
magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz studia podyplomowe 
w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie  zdrowia w Akademii Ekonomicz-
nej i Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Reprezentuje pielęgniarki i położne zatrudnione w ZOZ MSW i A w Opolu jako 
delegatka na  Zjazd  Okręgowy od początku istnienia samorządu zawodowego, po 
raz piąty została  członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W obecnej 
kadencji pełni funkcję  Przewodniczącej Komisji Kształcenia i Doskonalenia Za-
wodowego Pielęgniarek i Położnych, w której pracuje od początku samorządowej 
działalności. 
Szczególnie pierwsze kadencje działalności Izby Pielęgniarek i Położnych w na-
szym województwie wspomina jako bardzo twórcze, przepełnione zaangażowa-
niem delegatów, wieloma  inicjatywami oraz  entuzjazmem członków  poszcze-
gólnych organów izby.

Krystyna Żak – Naczelna Pielęgniarka Brzeskiego Centrum Medycznego. Ab-
solwentka Medycznego Studium Zawodowego w Opolu. Pierwsze kroki w za-
wodzie rozpoczęła w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Katowickiej w Opolu,  
w oddziale ortopedii dziecięcej, a po roku pracy w oddziale neurotraumatologii. 
Od roku 1986, pracuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzegu, jako pielęgniarka 
koordynująca w higienie szkolnej. W roku 1989 kończy wyższe studia uzyskując 
tytuł mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od roku 1995 pełni obowiązki 
Pielęgniarki Naczelnej w Szpitalu w Brzegu. W roku 2008 kończy studia podyplo-
mowe z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Pracą w samorzą-
dzie zajmuje się od chwili jego powstania, od roku 1992 – jako członek okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych z przerwą w poprzedniej kadencji podczas której 
była członkiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Zainteresowanie: do-
bra książka i dalekie podróże z ciekawymi do zwiedzania miejscami.
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Kalendarium wydarzeń Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

11 kwiecień 2012 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie z Elżbie-

tą Buczkowską – Prezes V Kadencji NRPiP. W spotkaniu 
udział wzięli: Małgorzata Czempora, Elżbieta Duda, Wie-
sława Grabska, Henryka Homętowska, Stefania Szewczuk, 
Sabina Wiatkowska i Dariusz Klonowski. 

12 kwietnia 2012 r. 
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Komi-

sji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. 
17-18 kwiecień 2012 r.

W dniach 17-18 kwietnia w Ośrodku „Zetom” w Jachran-
ce odbyło się Ogólnopolskie szkolenie Przewodniczących 
oraz Sekretarzy Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. 
W szkoleniu udział wzięły: Sabina Wiatkowska i Wiesława 
Grabska.

19 kwiecień 2012 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Rady 

Programowej „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. Podczas 
spotkania omówiono koncepcję zmian jak i tematów do 
kolejnego numeru czasopisma. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Rady Programowej; Urszula Kraszkiewicz, Iza-
bela Marklewicz-Strysz, Barbara Prochota, Sabina Wiatkow-
ska oraz Wiesław Duda. 

23 kwiecień 2012 r.
W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsy-

chiatrycznym w Opolu odbyło się spotkanie z pielęgniarka-
mi – uczestniczkami kursu Specjalistycznego RKO i EKG.  
W spotkaniu udział wzięły: Elżbieta Duda, Elżbieta Miesz-
kowska, Sabina Wiatkowska, Małgorzata Widera. 

25 kwiecień 2012 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 
26 kwiecień 2012 r.

W Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbyło się po-
siedzenie Rady OOW NFZ. W spotkaniu udział wzięła Sabi-
na Wiatkowska.

28 kwiecień 2012 r.
Odbyło się zakończenie kursu kwalifikacyjnego organizo-

wanego przez naszą Izbę we współpracy z Ośrodkiem Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszo-
wie. Z ramienia Izby udział wzięła Małgorzata Czempora. 

9 maj 2012 r.
Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spotkaniu Grupy Ro-

boczej  w Warszawie dotyczącym prac nad ustawą o osobach 
niesamodzielnych. 

10 maj 2012 r.
W Państwowej Medycznej Wyższe Szkole Zawodowej  

w Opolu odbyły się uroczystości związane z obchodami 
Święta Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Położnej, w których  
uczestniczyły: Elżbieta Duda, Stanisława Domaradzka- Ko-
chanek, Maria Grzeczna, Izabela Markiewicz-Strysz, Sabina 
Wiatkowska.

W Nysie odbył się I Cykl Spotkań Naukowo-Szkolenio-
wych Środowisk Pielegniarsko-Położniczych pod Patrona-
tem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek oraz Śląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  
W spotkaniu uczestniczył Dariusz Klonowski. 

11 maj 2012 r.
Sabina Wiatkowska wzięła udział w uroczystym spotka-

niu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  
w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. 

15 maj 2012 r.
Odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarki i Położnej w Opolu. 
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. 

16 maj 2012 r.
Na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położ-

nych, Sabina Wiatkowska wzięła udział w uroczystym spot-
kaniu związanym z obchodami Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Położnej organizowanych we Wrocławiu. 

W Państwowej Medycznej Wyższe Szkole Zawodowej  
w Opolu odbył się III etap-finał III Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. Janiny Felińskiej. Udział wzięła Henryka Homętowska.

W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych od-
było się szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej i Zastępców Rzecznika. Szkolenie prowadzi-
ła Mecenas Aleksandra Krzemińska. 

21 maja 2012 r. 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu.

22-23 maj 2012 r. 
W dniach 22-23 maja w siedzibie NIPiP w Warszawie 

odbyło się szkolenie z systemu Centralnego Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych, Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, Rejestru Podmiotów Prowadzących 
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych. 

W szkoleniu z Centralnego Rejestru PiP udział wzięli pra-
cownicy biurowi OIPiP w Opolu.  W szkoleniu z prowadzo-
nych rejestrów udział wzięły Sabina Wiatkowska i Wiesława 
Grabska.

24 maj 2012 r. 
Obdyło się posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonale-

nia Zawodowego. 
25 maja 2012 r.

W siedzibie Izby spotkały się Małgorzata Czempora i Ste-
fania Szewczuk - odpowiedzialne za komisję pielęgniarek 
emerytek i rencistek. Celem spotkania było ustalenie harmo-
nogramu pracy komisji oraz planu spotkań z pielęgniarkami  
i położnymi przebywającymi na emeryturze i rencie.  

28 maja 2012 r.
W Katowicach odbyła się Gala z okazji obchodów Dnia 

Pielęgniarki i Położnej organizowana przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Naszą Izbę reprezentowa-
ły Henryka Homętowska i Urszula Kraszkiewicz.

1 czerwca 2012 r. 
Mariola Kaczmarczyk reprezentowała OIPiP w Opolu na 

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania pe-
diatrii XXI wieku. Immunoprofilaktyka u dzieci i młodzieży, 
czyli jak wzmacniać odporność”, organizowaną przez Pań-
stwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową  w Opolu. 

11 czerwca 2012 r.
Zaplanowano szkolenie dla Indywidualnych i Grupowych 

Praktyk Pielęgniarek i Położnych w sali konferencyjnej Opol-
skiego Centrum Onkologii.

Tematyka szkolenia: „Praktyki zawodowe pielęgniarek 
i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów 
ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu  
w ramach tych praktyk, obowiązki rejestracyjne”.
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Niezwykłe spotkanie 
Z panią Franciszką spotkałyśmy się przypadkowo. Los 

sprawił, że została gościem naszego oddziału. Gościem wy-
jątkowym z racji wieku - prawie 99 lat - oraz tego, że była 
pielęgniarką. Jej  pogodne usposobienie podbiło nasze serca 
bez reszty. Każde wejście na salę, w której leżała, powodo-
wało że wszyscy wokół się uśmiechali. Potrafiła rozbawić 
nawet poważną wizytę lekarską. Zaczęłyśmy rozmawiać 

- pani Franciszka zaczęła wspominać swoją młodość, czasy 
szkoły,  zaciekawiła mnie tym, co opowiadała o swojej prze-
szłości zawodowej. Chciałam dowiedzieć się jak najwięcej  
o jej losach, jak trafiła do zawodu, gdzie ukończyła szkołę. 

Pani Franciszka Boniukiewicz urodziła się w 1913 r., oj-
ciec pracował na kolei, z tego tytułu mogła liczyć na darmo-
we przejazdy ona i jej rodzina. Dzięki temu mogła dojeżdżać 

do Szkoły Pielęgniarskiej we Lwowie. Wcześniej ukończyła 
studium nauczycielskie. Po ukończeniu obu szkół podjęła 
pracę w szpitalu we Lwowie jako pielęgniarka oraz nauczy-
ciel zawodu młodych adeptek sztuki pielęgnowania chorych. 

To duże wyróżnienie, bo w owym czasie – w roku 1937, ta-
kich osób było niewiele. Pracowała w oddziale dziecięcym. 
W czasie wojny zajmowała się rannymi żołnierzami, ten czas 
Pani Franciszka wspomina jako bardzo ciężki okres i niechęt-
nie wraca do niego pamięcią.

W roku 1946 wraz z rodziną przyjechała do Opola. Rok 
później została zatrudniona w Ośrodku Zdrowia w Opolu,  
w Poradni Przeciwgruźliczej. Wspomina, że bardzo lubiła 
pracę ze swoimi pacjentami, którym zawsze służyła nieogra-
niczoną pomocą.  Niejednokrotnie organizowała dla nich po-
moc finansową – składała w ich imieniu dokumenty o pomoc 
socjalną - bowiem bieda była główną przyczyną rozprzestrze-
niania się gruźlicy, która w czasach powojennych była bardzo 
poważnym problemem społecznym. Lekarze, z którymi pra-
cowała, mówili że „ona zawsze odnajdzie największą biedę  
i będzie starała się pomóc ze wszystkich sił”. 

Gdy powstała Wojewódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza 
w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Katowickiej, 
przeniesiono tam  poradnię, w której Pani Franciszka praco-
wała przez kolejne lata, nadal pomagając „swoim” pacjen-
tom, dużo też jeździła w teren na wizyty patronażowe w śro-
dowisku domowym. 

W roku 1975 przeszła na zasłużoną emeryturę zajęła się 
domem rodziną, ale nadal pozostała pogodną, życzliwą dla 
innych osobą, podchodząca z dystansem do problemów co-
dziennego życia. 

Pani Franciszka po zabiegu operacyjnym i okresie re-
konwalescencji wróciła do swojego domu i rodziny, a nam 
pozostały wspomnienia o przemiłej starszej Pani i wiara,  
że starość może być piękna i pogodna.

Dziękuję synowi Pani Franciszki, Panu Andrzejowi Bo-
niukiewiczowi - za udostępnienie dokumentów i fotografii 
dopełniających tę niezwykłą historię.

Urszula Kraszkiewicz 
Pielęgniarka Oddziałowa Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

WCM Opole 
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Postępowanie i pielęgnacja dziecka  
zakażonego wirusem RSV

Elżbieta Piskorowska    
Wirus RSV - syncytialny 

wirus oddechowy (Respira-
tory SyncytialVirus). Nazwa 
wirusa pochodzi od umie-
jętności jaką posiada. Otóż 
w trakcie jego replikacji do-
chodzi do łączenia się sąsia-
dujących ze sobą komórek 
w duże wielojądrzaste ze-
spolenie zwane syncytiami. 
Po raz pierwszy opisywano 
przypadki zapalenia płuc  
u niemowląt ok. połowy XIX 
wieku, prawdopodobnie wy-

wołane zakażeniem wirusem RSV, ale dopiero sto lat póź-
niej zwrócono szczególną uwagę na okresowe zachorowania, 
czyli sezonowe występowanie choroby. W roku 1963 Robert 
Chancock odkrył i scharakteryzował wirusa. Wirus RS wy-
stępuje na całej kuli ziemskiej niezależnie od panującego  
w danym miejscu klimatu. W klimacie umiarkowanym,  
a więc również w Polsce, największą liczbę zachorowań od-
notowuje się w miesiącach od października do marca. 

Wirus RSV jest głównym patogenem wirusowym wywo-
łującym zakażenia dróg oddechowych u niemowląt i dzieci  
w wieku do dwóch lat. Jest wirusem nietrwałym „stosunkowo 
łatwo można go zniszczyć” prostymi środkami chemicznymi 
i fizycznymi np. wysoką temperaturą. Bardzo dobrze znosi 
natomiast długotrwałe zamrożenie. Zachowuje swą zakaź-
ność w niskiej temperaturze.

Zakażenie wirusem RSV następuje przede wszystkim dro-
gą kontaktową, to jest przez przedmioty lub ręce skażone 
kropelkami śluzu lub wymiocinami chorego. W ten sposób 
zakażenia mogą przenosić osoby pielęgnujące, rodzice lub 
personel w szpitalach. Miejscem wnikania wirusa są drogi 
oddechowe - nos i gardło, a także spojówki. Do zakażenia 
dochodzi również drogą kropelkową, gdy osoba zdrowa znaj-
duje się w bliskim kontakcie z zakażonym, który kaszle. 

Do najczęściej wymienianych czynników ryzyka zakaże-
nia należą wiek poniżej sześciu miesięcy, a także mała masa 
urodzeniowa dziecka. Wnikaniu wirusa sprzyjają również 
obciążenia wadami wrodzonymi lub istniejącymi już choro-
bami. Największe ryzyko zachorowania niesie ze sobą dys-
plazja oskrzelowo-płucna, a w dalszej kolejności: wrodzone 
wady serca, zakażenie HIV oraz choroby związane z obni-
żeniem odporności. Wśród czynników zwiększających ryzy-
ko zachorowania spowodowanego przez wirus RSV, należy 
także wymienić sztuczne karmienie, pobyt w żłobku oraz 
obecność przy dziecku starszego rodzeństwa, które może być 
nosicielem wirusa RSV. Wg danych z piśmiennictwa, około 
80% dzieci do 1-szego roku życia ulega zakażeniu wirusem, 
a blisko 100% dzieci przed ukończeniem drugiego roku ży-
cia. Niestety przechorowanie tego zakażenia nie daje trwałej 
odporności i możliwe są wielokrotne zachorowania zarówno 
w okresie jednego sezonu, jak i następnych.

Chcąc dowiedzieć się w jaki sposób pielęgnowane jest 
dziecko zakażone RSV, należy wcześniej zapoznać się  
z najbardziej charakterystycznymi objawami tej choroby.  
U małych dzieci przebieg zakażenia może przybierać po-
stać łagodną jaką jest nieżyt górnych dróg oddechowych lub 
też postaci ciężkiej - zapalenia dolnych dróg oddechowych, 
zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i zapalenie oskrzelików.  
U niemowląt urodzonych o czasie z pełną punktacją w ska-
li Apgar, chorujących w wieku powyżej sześciu miesięcy, 

zakażenie zazwyczaj przebiega łagodnie i jest ograniczone 
tylko do górnych dróg oddechowych. U niemowląt do szó-
stego miesiąca życia oraz dzieci z grup wysokiego ryzyka 
zakażenie może przybierać ciężką postać zapalenia oskrze-
lików, które w skrajnych przypadków może zakończyć się 
śmiercią. W początkowej fazie zakażenie może objawiać się 
tylko w postaci nieżytu nosa i gardła z towarzyszącą obfitą 
śluzową wydzieliną, zaczerwienionym gardłem i incyden-
talnym kaszlem. Takie objawy mogą utrzymywać się przez 
kilka dni. W tym okresie wirusy przedostają się z górnych 
dróg oddechowych do dolnych dróg oddechowych, może 
pojawić się gorączka sięgająca do 39 - 40OC. Obserwuje się 
również „przebiegi” bezgorączkowe. Ze względu na wystę-
pujący obrzęk komórek nabłonka oddechowego dochodzi do 
niewydolności oddechowej, której towarzyszy napadowy ka-
szel, utrudniony i przyspieszony oddech z obecnym świstem 
wydechowym, dlatego w trakcie badania dziecka zakażone-
go RSV, lekarz osłuchujący może usłyszeć wyraźne świsty  
i trzeszczenia. Występujący kaszel często wywołuje wymioty, 
które mogą prowadzić do odwodnienia organizmu dziecka. 
Przy występującej niewydolności oddechowej może dojść 
do bezdechów i sinicy obwodowej oraz obniżenia saturacji 
poniżej 90%. Utrudnienia w oddychaniu powodują niepokój 
dziecka. Jest to wyraźny sygnał niedotlenienia. Następuje 
utrata łaknienia. Przy każdym zakażeniu RSV pojawia się 
także katar. Duża ilość śluzowej wydzieliny w nosie nasila 
dodatkowo niewydolność oddechową u dziecka. W ciężkiej 
postaci zakażenia stan dziecka może się pogorszyć w ciągu 
kilku minut. W tym czasie wirus rozprzestrzenia się na dolne 
drogi oddechowe, czego wynikiem jest uszkodzenie nabłon-
ka oddechowego.

W zależności od ciężkości zakażenia i objawów choroby 
stosuje się odpowiednie leczenie. Jednak istotną formą walki 
z wirusem jest zastosowanie reżimu sanitarnego. Podstawą 
postępowania w przebiegu chorób wywołanych wirusem 
RSV jest przede wszystkim prawidłowa pielęgnacja, tlenote-
rapia oraz właściwe nawadnianie dziecka. Niezwykle ważne 
w prawidłowym leczeniu jest nawilżanie dróg oddechowych 
dziecka, a także zapewnienie mu w miarę możliwości stałego 
dopływu chłodnego powietrza. Należy monitorować częstość 
tętna i oddechu w celu wykrycia ewentualnych nieprawid-
łowości. Powszechnie stosuje się leki wziewne, których za-
daniem jest rozszerzenie oskrzeli oraz leki przeciwzapalne. 
Przy nadkażeniu bakteryjnym współistniejącym z zakaże-
niem RSV podaje się dziecku antybiotyk. Wczesne rozpo-
znanie zakażenia wirusowego dróg oddechowych pozwala 
uniknąć antybiotykoterapii. Ze względu na dokuczliwość 
objawów, dziecko wymaga szczególnej pielęgnacji i opieki. 
Podawane leki w pewnym stopniu niwelują nieprzyjemne 
skutki zakażenia. Najważniejsza jednak jest właściwa pielęg-
nacja, zwłaszcza w lżejszej postaci zakażenia. 

Opieka rodziców - gdy dziecko jest w domu, natomiast 
w czasie hospitalizacji - personelu medycznego. Głównym 
zadaniem rodziców jest kontrola temperatury ciała i poda-
wanie leków p/gorączkowych, dopajanie dziecka, nawilżanie 
powietrza oraz utrzymywanie właściwej temperatury powie-
trza. Dlatego bardzo ważna jest prowadzona przez personel 
medyczny edukacja wśród rodziców dotycząca odpowiedniej 
pielęgnacji dziecka. Pomieszczenie, w którym przebywa cho-
re dziecko musi być często wietrzone. Zalecane jest utrzymy-
wanie niższej temperatury otoczenia, co przy występujących 
u dziecka dusznościach zwiększa komfort oddychania. Waż-
na jest odpowiednia pozycja ułożeniowa - ułożenie drenażo-
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we, częste pionizowanie, noszenie dziecka oraz oklepywanie, 
co pomaga w odksztuszaniu gęstej wydzieliny zalegającej  
w oskrzelach. Ważne jest stosowanie inhalacji i ograniczenie 
ilości osób przebywających w pomieszczeniu wraz z dzie-
ckiem. Należy podkreślić, że istnieje bezwzględny zakaz pa-
lenia tytoniu w najbliższym otoczeniu dziecka. 

Wg moich badań zazwyczaj w 1-szej dobie od wystąpie-
nia objawów rodzice zgłaszają się z dzieckiem do lekarza. 
Ze względu na występującą i nasilającą się duszność bardzo 
często jest ono hospitalizowane. Trafia tam w ręce doświad-
czonego i wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego, 
który wie jak ulżyć w chorobie małemu pacjentowi. Pielęg-
niarki poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów pie-
lęgnacyjnych, takich jak: stosowanie drenażu ułożeniowego, 
nawilżanie powietrza, odsysanie, oklepywanie, zadbanie  
o wysokie ułożenie, zmiany pozycji, częste karmienie  
w małych ilościach, dopajanie dziecka, zapewnianie spokoju 
wspomagają proces leczenia. W oddziale jest również możli-
wość zastosowania tlenoterapii. W zakażeniu wirusem RSV 
w oddziale pediatrii stosuje się leki wziewne podawane za 
pomocą inhalacji. Rodzice obecni przy chorych dzieciach 
mają możliwość nauczenia się umiejętnego inhalowania 
swoich pociech. Pomimo wielu czasochłonnych czynności 
pielęgnacyjnych jakie stosuje się podczas leczenia dzieci za-

każonych RSV, pielęgniarki edukują rodziców i opiekunów 
tych dzieci w kwestii zapobiegania zakażeniu wirusem RSV 
i właściwej pielęgnacji dziecka już zakażonego. W tym miej-
scu warto nadmienić, iż edukacja personelu pielęgniarskiego 
oraz rodziców to najlepsza i najtańsza metoda zapobiegania 
RSV. Rodzicom zaleca się bardzo proste, ale jakże skuteczne 
postępowanie, a mianowicie:
- staranne mycie rąk przed i po kontakcie z chorym dzieckiem,
- izolowanie chorego dziecka,
- izolacja niemowląt z grupy wysokiego ryzyka 
   (wcześniaki, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, dzieci 
   z wrodzoną wadą serca),
- zakaz palenia tytoniu w obecności chorego,
- zaleca się również stosowanie szczepień przeciwko grypie.

Zakażenie wirusem RSV i przebycie chorób układu odde-
chowego wywołanych wirusem RSV nie pozostawia trwałej 
odporności i infekcje mogą nawracać wielokrotnie. Dlatego 
też rodzice powinni obserwować zachowanie i stan zdrowia 
swoich dzieci, ponieważ im szybciej dziecko trafi do szpitala, 
tym łatwiejszy może być jego powrót do zdrowia.

*Elżbieta Piskorowska - mgr położnictwa  w Oddziale Pediatrii 
Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem 
z zaburzeniami czucia 

Renata Bienias - licencjat pielęgniarstwa-pielęgniarka z Olesna.  

Jestem pielęgniarką 
opieki długoterminowej 
domowej. W mojej pracy 
często spotykam się z prob-
lematyką zaburzeń czucia. 
Ponieważ mam za sobą 
23 letni staż pracy (w tym 
pięć lat w oddziale neuro-
logicznym), postanowiłam 
podzielić się swoimi spo-
strzeżeniami. Sama ciągle 
się dokształcam i doceniam 
wskazówki koleżanek i ko-
legów pielęgniarzy.

Czucie to jedna z podstawowych funkcji układu nerwo-
wego. Dzięki niemu organizm ludzki potrafi rozpoznać i re-
agować prawidłowo na różne bodźce z zewnątrz i wewnątrz 
ciała. Zmysły to układy czuciowe, dzięki którym bodźce wę-
chowe, słuchowe czy smakowe są odbierane. Receptory czu-
ciowe mogą reagować tylko na jeden rodzaj bodźców lub na 
czynnik o określonej wartości. Podobne receptory znajdują 
się także w narządach wewnętrznych oraz w skórze.

Wyróżnia się dwa rodzaje czucia ze względu na miejsce 
występowania receptorów:
 czucie powierzchniowe (bodźce zewnętrzne), 
 czucie głębokie (bodźce z narządu ruchu i z trzewi). 
Wśród zaburzeń czucia wyróżnia się:
 ubytki czucia (np. obniżenie lub zniesienie czucia dotyku, 
bólu, niezborność ruchów),
 parestezje - czucie opatrzne,
 przeczulica - to nasilone odczuwanie bólu, nieproporcjonal-
ne do bodźca. 

Przyczynami zaburzeń czucia mogą być wady rozwojowe, 
czyli tak zwane genetyczne uwarunkowania, czy następstwa 
patologicznej ciąży lub zaburzeń okołoporodowych np. wo-
dogłowie lub zaatakowanie przez drobnoustroje powodu-

jące tzw. neuroinfekcje. Zaburzenia czucia towarzyszą też 
chorobom  neurologicznym np. SM- pod postacią objawu 
Lhemtte’a (uczucie przepływającego prądu wzdłuż kręgosłu-
pa) oraz chorobie Alzheimera (agnozja).

 Do zaburzeń  czucia  spowodowanych uszkodzeniem ner-
wów obwodowych, korzeni tylnych rdzenia kręgowego lub 
określonych dróg nerwowych wstępujących należą:
 zaburzenia czucia z uszkodzeniem nerwu obwodowego 
(występuje ból lub parestezje w zakresie unerwienia danego 
nerwu lub ubytki dotyczące bólu, temperatury, czucia głębo-
kiego),
 zaburzenia czucia korzeniowe, (rwa ramienna).

Objawy  rozkładają się według schematu unerwienia ko-
rzeniowego. Występują bóle promieniujące do karku i ramie-
nia, jednostronne pojawiające się nagle rano, nasilające się  
w pozycji leżącej, zwiększające się przy opuszczaniu kończy-
ny. Bóle nasilają się podczas: kaszlu, parcia na stolec, ruchów 
szyją, prostowaniu kończyny górnej uniesionej do poziomu  
i odwiedzionej w stawie ramiennym (objaw Bikelesa).

Dołączają się inne objawy dotyczące mięśni zaopatrywa-
nych przez zajęte korzenie:  zaburzenia czucia,  niedowłady. 
Zaburzenia czucia korzeniowe (rwa kulszowa)

Objawy występują często po 40 roku życia. Choroba za-
czyna się ostro po:
 dźwignięciu ciężaru,
 wysiłku,
 nagłym ruchu kręgosłupa,
 oziębieniu.

Występuje silny ból promieniujący do okolicy lędźwiowej, 
przez pośladek, do kończyny dolnej, utrudniając porusza-
nie się. Zdarza się, że początek choroby bywa łagodniejszy,  
a bóle nasilają się w trakcie choroby i trwają kilka dni. Dołącza  
się usztywnienie kręgosłupa i przykurcz mięśni (lumbago).

W badaniu stwierdza się: ból wzdłuż kończyny dolnej 
przy próbie jej biernego uniesienia w pozycji leżącej (dodatni 
objaw Lasegue’a), ból przy biernym prostowaniu kończyny 
dolnej po uprzednim zgięciu w stawie kolanowym i biodro-
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wym (dodatni objaw Lasegue’a), ból w okolicy lędźwiowej 
przy zgięciu karku (objaw Neriego).
Zaburzenia czucia rdzeniowe

Objawy zależą od miejsca uszkodzenia rdzenia: uszkodze-
nia połowiczego, uszkodzenia poprzecznego, uszkodzenia 
śródrdzeniowego.
Zaburzenia czucia wzgórzowe połowicze

Występuje przewaga upośledzenia czucia głębokiego oraz 
bóle wzgórzowe (silne dolegliwości nie reagujące na działa-
nie leków narkotycznych).
Zaburzenia czucia korowe

Zaburzenia te mają charakter połowiczy, ponadto wystę-
puje upośledzenie czucia bólu i czucia głębokiego, a także 
upośledzenie określenia miejsca bólu, czasami utrata rozpo-
znania kształtów za pomocą dotyku.

Parestezje (czucie opaczne)
Występują pod postacią uczucia pieczenia, drętwienia, 

mrowienia, uczucia przebiegających prądów. Mogą występo-
wać przelotnie lub uporczywie i wtedy wymagają zdiagno-
zowania. Występują jednostronnie lub obustronnie. Zwykle 
dotyczą obszarów: twarzy, rąk, tułowia, kończyn dolnych lub 
występują połowiczo.
Przyczyny parestezji
 Pozostawanie w jednej pozycji (siedzącej lub stojącej) 
przez dłuższy czas.
 Urazy nerwów: uraz w okolicy szyi powoduje mrowienie 
skóry lub drętwienie skóry w okolicach kończyn górnych, 
uraz dolnego odcinka pleców wiąże się z parestezją kończyn 
dolnych.
 Ucisk nerwów kręgosłupa (na przykład przepuklina krążka 
międzykręgowego).
 Ucisk nerwów obwodowych spowodowany powiększeniem 
naczyń krwionośnych, nowotworem lub infekcją.
 Ograniczenie lub całkowite odcięcie dopływu krwi - np. 
miażdżyca tętnic może powodować ból w nogach, ich drę-
twienie i mrowienie, również odmrożenie ogranicza dopływ 
krwi.
 Nieprawidłowa ilość wapnia, potasu i sodu w organizmie.
 Niedobór witamin, np. witaminy B12.
 Stosowanie niektórych leków.
 Uszkodzenie układu nerwowego spowodowane toksyczny-
mi substancjami, np. ołowiem, alkoholem, papierosami.
Badania diagnostyczne 

Ważną rolę w diagnostyce odgrywają: rezonans magne-
tyczny, angiogram, badania rentgenowskie, badania ultraso-
nograficzne, elektromiografia.

Leczenie 
Wprowadza się leczenie przyczynowe czyli leczenie cho-

roby podstawowej, uzupełnienie niedoborów (wapnia, wita-
min, białka, unormowanie poziomu glikemii) oraz objawowe 
- kremy znieczulające (ostrożnie, ponieważ nadmiar może 
przyczynić się do pogorszenia dolegliwości).

Przeczulica (hiperalgezja) 
Przeczulica (hiperalgezja) to nasilone odczuwanie bólu, 

nieproporcjonalne do bodźca. Skrajną postacią hiperalgezji 
jest allodynia, sytuacja, w której bodziec normalnie nie zwią-
zany w powstawaniem wrażenia bólu, staje się bodźcem bó-
lowym (np. delikatny dotyk). Oba zjawiska wynikają z uszko-
dzenia czuciowego układu nerwowego. Pola nadwrażliwości 
nie odpowiadają ani polom korzonkowym, ani rozmieszcze-
niu nerwów obwodowych. Rzadko bywa uogólniona, często 
obejmuje połowę ciała. Może pojawiać się na tułowiu, koń-
czynach lub twarzy. Współistnienie nadmiernej wrażliwości 
(hiperalgezji) na lekki ucisk z brakiem wrażliwości na lekki 
dotyk jest bardzo charakterystyczne dla zapalenia nerwów  
u alkoholików.

Polineuropatie 
To zespoły zajęcia wielu nerwów. Mogą występować na 

tle: niezapalnym (polineuropatia), zapalnym (polineuritis).
Wyróżnia się objawy:

 Ruchowe - wiotki niedowład (ręce i przedramiona, stopy  
i golenie), zanik mięśni, zniesienie odruchów.
 Czuciowe - bóle promieniujące wzdłuż kończyn, pareste-
zje, ubytki czucia (rękawiczki, skarpetki).
 Autonomiczne - zmiany troficzne skóry, zaburzenia potli-
wości,

Przyczyny polineuropatii: cukrzyca, alkoholizm, podawa-
nie niektórych leków (amitryptylina, chloramfenikol, chlor-
propamid, fenytoina, imipramina, isonidiazyd, kolchicyna, 
lit, metronidazol, nifidypina, pirydoksyna, propranolol, tia-
mazol), zatrucia przemysłowe, narkomania, infekcje (Bole-
rioza, AIDS, kolagenozy, nowotwory, zespół GUILLAINA 
BARREGO (ostra zapalna polineuropatia demielizacyjna), 
przewlekła zapalna polineuropatia demielizacyjna (CIDP). 

Postępowanie pielęgniarskie 
Świadomość pielęgniarki jest bardzo istotna w pielęgnacji 

osób z zaburzeniami neurologicznymi. Pozwala ona uniknąć 
dodatkowych problemów pielęgnacyjnych. Oprócz podawa-
nia leków, jako istoty leczenia, ważne są także czynności ty-
powo pielęgnacyjne.

W przypadku chorych leżących lub trwale unierucho-
mionych z zaburzeniami czucia bardzo łatwo dochodzi do 
powstawania odleżyn. Na skutek osłabienia percepcji bólu 
pacjent nie sygnalizuje dolegliwości. Zapobieganie odleży-
nom, poprzez odpowiednie ułożenie oraz zmianę pozycji  co 
2 godziny stanowi element pracy pielęgniarskiej.

Należy zadbać o zapewnienie ruchomości, pamiętając, że 
całkowity brak aktywności fizycznej powoduje zaburzenia ze 
strony układu oddechowego, zapalenie żył, drżenie i osłabie-
nie mięśni. Ćwiczenia należy  dostosować do kondycji cho-
rego, a pielęgniarka musi pamiętać o skłanianiu chorych do 
samodzielności nie zapominając o zapobieganiu  upadkom. 

W przebiegu zaburzeń czucia, dochodzi do zaburzeń po-
łykania. Pielęgniarka mając na celu zapobieganie niedoży-
wianiu powinna wprowadzić odpowiednie karmienie, do-
stosowując dietę, konsystencję oraz temperaturę posiłku do  
możliwości chorego.

Częstym problemem pielęgnacyjnym jest kontrola wyda-
lania. W zaburzeniach neurologicznych obserwuje się nie-
trzymanie moczu i stolca lub zaparcia. Pielęgniarka powinna 
kontrolować diurezę oraz wydalanie kału.

Kolejnym elementem w pielęgnowaniu chorych jest na-
wilżanie rogówki. Niedomykalność powieki powoduje wy-
sychanie, a w konsekwencji podrażnienie i ból śluzówki oka. 
Dlatego należy pamiętać o nawilżaniu i zamykaniu powiek 
na noc.

Zaburzenia odczuwania temperatury prowadzą do nad-
miernego przegrzewania organizmu lub do  wyziębienia. 
Trzeba zadbać o odpowiednią temperaturę pomieszczenia,  
w którym przebywa pacjent. Należy tez kontrolować wszel-
kiego rodzaju dogrzewanie chorego np. poduszki elektrycz-
ne, aby nie doszło do oparzeń. 

Brak zdolności odczuwania, a co za tym idzie brak komu-
nikacji ze strony pacjenta  może być przyczyną przeoczenia 
jakiegoś problemu. Nie wolno o tym zapominać, ale każdego 
chorego obserwować, przewidując i zaspokajając jego po-
trzeby w sposób holistyczny.

Bibliografia:
Adamczyk K., Pielęgniarstwo neurologiczne, Czelej , Lublin 2000.
Jaracz K.,Kamiński W., Pielęgniarstwo neurologiczne, Podręcznik 
dla studentów studiów medycznych, Wyd . Lekarskie PZWL 2008.
Prusiński A., Neurologia praktyczna, Wyd. Lekarskie PZWL, War-
szawa 2005.

WARTO WIEDZIEĆ
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KURSY, SZKOLENIA / KĄCIK KULINARNY

Konkurs!!! 
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ogłasza konkurs na najciekawszą i najzabawniejszą 
historię związaną z wykonywaniem naszej pracy zawodowej. 

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

i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. 
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. 

Najlepszy przepis na Tiramisu, włoski deser z serka ma-
scarpone i biszkoptów.
Sprawdzony.
Składniki:
6 żółtek, 6 czubatych łyżek cukru, 50 dag mascarpone, 4 łyżki 
amaretto (można zastąpić innym mocnym i wyrazistym alko-
holem), około 20 biszkoptów „kocie języczki”, 1,5 szklanki 
mocnej kawy, świeżo zaparzonej i całkowicie wystudzonej 
(może być rozpuszczalna), 2 łyżki gorzkiego, naturalnego ka-
kao, opcjonalnie: 2 łyżki startej gorzkiej czekolady.
Sposób przygotowania:
Żółtka przekładam do miski, dodaję cukier i ucieram mikse-
rem na najwyższych obrotach przez 10 minut, aż zamienią się 
puszysty kogiel-mogiel o barwie prawie białej.
Do masy dodaję  serek mascarpone i miksuję minutę, aż cał-
kowicie połączy się z masą jajeczną.
Do kawy dodaję amaretto.
Biszkopty zanurzam w zimnej kawie  z amaretto na 2-3 se-
kundy, następnie lekko nimi potrząsając, usuwam nadmiar 
płynu. W płaskim naczyniu (może być żaroodporne), ukła-

dam warstwę biszkoptów, zalewam je 1/3 masy. Posypuję 
kakao.
Na niej układam następną warstwę namoczonych biszkop-
tów, zalewam kremem, posypuję kakao.
Deser wkładam do lodówki na 4-5godzin. 
Podawać schłodzony. Smacznego

Jak zrobić pyszne ciasto - porady Małgorzaty Czempory

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne! Panowie Pielęgniarze!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na następujące kursy:
1. Kursy Kwalifikacyjne1 w dziedzinie:
•  Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla Pielęgniarek 
   Cena:  1590,00 zł
•  Pielęgniarstwa chirurgicznego dla Pielęgniarek
   Cena: 1590, 00 zł
2. Kursy specjalistyczne2 w zakresie:
•  Leczenie ran dla Położnych 
   Cena: 350,00 zł
•  Leczenie ran dla Pielęgniarek
   Cena: 350,00 zł
•  Wykonania i interpretacji zapisu EKG dla Pielęgniarek i Położnych 
   Cena: 390,00 zł
•  Resuscytacji krążeniowo- oddechowej dla Pielęgniarek i Położnych
   Cena: 390,00 zł
•  Szczepienia ochronne noworodków dla Położnych 
   Cena: 350,00 zł
•  Szczepienia ochronne dla Pielęgniarek 
   Cena: 350,00 zł

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!
Zapraszamy do współpracy!

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu (77) 455-09-57 w.17 lub 784-954-491
1Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki ( zgodnie z art. 9 pkt  4 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19.04.1991r. DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres co najmniej 2 lata poprzedzających złożenie zgło-
szenia, raz na 2 lata przyznawana jest refundacja w kwocie 600,00 zł 
2Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki ( zgodnie z art. 9 pkt  4 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 19.04.1991r. DZ. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) przez okres co najmniej 2 lata poprzedzających złożenie zgło-
szenia, raz na 1 rok przyznawana jest refundacja w kwocie 200,00 zł 
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