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Szanowni Państwo, 
W kolejnym numerze czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położna” przedstawiamy kalendarium bieżących wydarzeń naszej 
Izby, informacje z Konferencji Pielęgniarstwo Psychiatryczne, która odbyła się w ROPS Branice, informacje z Konferencji 
i Zjazdu PTPA i IO z Turawy oraz informację z wycieczki do Lwowa. Na łamach czasopisma prezentujemy sylwetkę Marii 
Białas - nowo powołanej Konsultant ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego województwa opolskiego. Polecamy bardzo ciekawy 
tekst nt. „Clostridium difficile” (CZCD) Joanny Kowalskiej, przybliżający informacje dotyczące chorobotwórczego działania, 
nosicielstwa, występowania, objawów, czynników ryzyka zakażeń oraz diagnostyki i leczenia CZCD. W artykule mgr Justy-
ny Sklanny przedstawione zostały standardy opieki nad chorym z zastosowaną kontrapulsacją wewnątrzaortalną. Agnieszka 
Hodera przybliża nam metodę hipotermii terapeutycznej stosowanej u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Gabrie-
la Genteman przybliża natomiast ważne informacje dotyczące łuszczycy. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi  
aktualizacji wpisów do rejestru indywidualnych/grupowych praktyk pielęgniarek i położnych zapraszamy do wzięcia udziału  
w bezpłatnym  szkoleniu. Serdecznie zapraszamy do lektury czasopisma. Zapraszamy także do dzielenia się swoją wiedzą jak 
i doświadczeniem przesyłając do redakcji swoje artykuły.

Sabina Wiatkowska

Szkolenie dla indywidualnych/grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony pielęgniarek, położnych działających w ramach indywidualnych/grupowych 
praktyk, Okręgowa Izba Pielegniarek i Położnych w Opolu organizuje bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek, położnych dzia-
łających w ramach  ww. praktyk.
Tematyka szkolenia: 
„Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (indywidualne, grupowe) w świetle przepisów ustawy o działalności leczni-
czej i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: formy, zasady wykonywania zawodu w ramach tych praktyk, obowiązki 
rejestracyjne” 
„Wypełnianie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla praktyk pielęgniarskich  
i położniczych”.
Szkolenie poprowadzi p. Aleksandra Krzemińska - Radca Prawny, Partner Kancelarii Chlebowska, Kubacka-Płoskonka oraz 
p. Arkadiusz Szcześniak - pracownik Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz szczegółowy program szkolenia znajdują się na stronie internetowej naszej 
Izby. 
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Konsultant  
ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

W dniu 1 sierpnia 2012 do grona Konsultantów Wojewódzkich dołączyła Pani Maria Białas.
Maria Białas l. 49, mężatka, 1 córka
Przebieg pracy zawodowej
1983 - 1992  - Opolskie Centrum Onkologii w Opolu - Oddział chirurgii 
                        Onkologicznej - pielęgniarka,
1992 - nadal - Opolskie Centrum Onkologii w Opolu - Wojewódzka Przychodnia 
                        Onkologiczna - pielęgniarka koordynująca
Kwalifikacje
1981 - 1983 - Medyczne Studium Zawodowe w Wieluniu
1998 - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych 
1999 - kurs z zakresu instruktażu stanowiskowego dla kadry zarządzającej
1999 - kurs z zakresu opieki paliatywnej
2001 - specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego
2008 - kurs audytora wewnętrznego
2010 - kurs specjalistyczny z zakresu przygotowania i podawania leków przeciwnowotworowych
2011 - kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii dla pielęgniarek
2012 - kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego
Ukończone kursy dokształcające z zakresu: pielęgnacji stomii, opieki nad pacjentem z rakiem piersi, jakości opieki pielęgnacyjnej, 
resuscytacji, podawania krwi i preparatów krwiopochodnych.
Uczestniczyła także w konferencjach związanych z: jakością usług, bezpieczeństwem pacjenta, monitorowaniem i profilaktyką zaka-
żeń, jakością życia pacjentów poddawanych leczeniu onkologicznemu.
26 kwietnia 2012 - otrzymała wyróżnienie samorządowe: Odznakę za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych
1 sierpnia 2012 - powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa 
opolskiego.
Zainteresowania: Turystyka rowerowa, jazda na nartach, dekoracje świąteczne i okolicznościowe, podróże.
Marzenia: Podróż dookoła świata.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej znajdująca się w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Opolu, wykonuje usługi  
w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Poradnia ta między innymi zajmuje się leczeniem raka skóry.
Co to jest rak skóry?

Rak skóry jest to guz nowotworowy powstały na skórze. Rak rozwija się najczęściej na obszarach skóry, które wystawione były 
na nadmierne działanie słońca np. na twarzy, ale również może się rozwinąć w dowolnym miejscu ciała. 
Uwaga!  Należy wiedzieć, że czerniak złośliwy i rak skóry to NIE ta sama choroba.

Zazwyczaj rak skóry rozwija się bardzo wolno i zawsze należy się skonsultować z lekarzem jeśli jest takie podejrzenie.
W jaki sposób stawiana jest diagnoza?

Jeśli na skórze pojawi się zgrubienie w postaci guza, brodawki, płaskiej plamy z towarzyszącym zaczerwienieniem lub nie gojące 
się owrzodzenie, lekarz pobierze do badania tkankę (biopsja), chyba że natychmiast będzie mógł usunąć całą zmianę. Rozpoznania 
raka skóry można dokonać dopiero po zbadaniu wycinka tkanki pod mikroskopem i stwierdzeniu iż znajdują się w niej komórki 
rakowe.
Leczenie

Jeśli biopsja wykaże obecność raka skóry, lekarz sam rozpocznie leczenie (zabieg chirurgiczny w warunkach ambulatoryjnych), 
lub skieruje na leczenie do szpitala.

Rodzaj leczenia będzie uzależniony od rodzaju raka skóry, jego umiejscowienia na ciele i stopnia zaawansowania.
Jakie są przyczyny powstania raka skóry?

Aż w 85% przypadków uważa się, że promieniowanie ultrafioletowe.
Ryzyko pojawienia się raka skóry związane jest z oparzeniami słonecznymi w dzieciństwie i wczesnej młodości oraz z ogólną 

ilością promieniowania słonecznego, na jakie skóra była narażona w ciągu całego życia (praca na wolnym powietrzu - np. rolnicy, 
marynarze). Osoby powyżej 60 roku życia (aż 75% wszystkich pacjentów). Podwyższona grupa ryzyka zachorowania to:
-  pacjenci o jasnej karnacji
-  nadmiernie korzystający z solarium
-  mający długotrwały kontakt skóry z benzopirenami np. pochodnymi ropy naftowej
-  palący papierosy fajkę (rak wargi)

W Polsce każdego roku u ponad 50.000 ludzi zostaje rozpoznany rak skóry, tempo wzrostu określa się na 10 - 15%. Natomiast 99% 
wszystkich pacjentów u których stwierdzono i poddano leczeniu raka skóry zostaje całkowicie wyleczonych.
Jakie są najczęstsze rodzaje raka skóry?

Rak podstawnokomórkowy.
Ten typ charakteryzuje się złośliwością tzw. miejscową, powodującą destrukcję tkanek otaczających. Stanowi ok. 80% raków 

skóry - dotyczy w 95% ludzi powyżej 65 roku życia.
Rak płaskonablonkowy.
Stanowi 20% nowotworów złośliwych skóry, dotyczy najczęściej ludzi po 50 roku życia. Ten typ raka rzadko daje przerzuty. Jeśli 

jednak wystąpią to głównie drogą limfatyczną (czyli do węzłów chłonnych).
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Kalendarium spraw w OIPiP w Opolu - VII, VIII, IX 2012 r.
26 lipca 
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w posie-
dzeniu komisji konkursowej, mającej na celu przeprowadze-
nie postępowania konkursowego na stanowisko z-cy dyrekto-
ra ds. lecznictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 
Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu. 
2 sierpnia 
W  siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. 
Komisja rozpatrzyła 14 wniosków o zapomogę. Komisja 
przyznała 4 zapomogi losowe i 1 socjalną, do uzupełnienia 
zostały 2 wnioski, oddalono 7 wniosków. 
8 sierpnia 
W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w 
Opolu. Na posiedzeniu podjęto łącznie  54 uchwał, w tym:
- finansowe: 6
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki: 29
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej: 3
- skreślenia pielęgniarki z rejestru: 4
- wpis do rejestru: 1
- skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywania
  zawodu: 2
- wytypowania przedstawiciela do udziału w komisjach 
  konkursowych: 3
- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie: 1
- inne: 5
Ponadto omówiono następujące sprawy:
1. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w od-
działach anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci wg 
nowego rozporządzenia obowiązującego w tym zakresie od 
2014 roku. 
2. Plebiscyt „Opolski Hipokrates” organizowany od dnia 
24.08.2012 r. do dnia 26.09.2012 r. z konferencją zakończe-
niową w dniu 4.10.2012 r. 
3. Przekazano informację nt. powołania Marii Białas na sta-
nowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęg-
niarstwa onkologicznego.
22 sierpnia
Przewodnicząca Sabina Wiatkowska uczestniczyła w spot-
kaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława Augustyna  
w Warszawie związanego z przygotowywanym projektem 
ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.
23 sierpnia
W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego. Na posiedzeniu rozpatrzono 
78 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 56 wniosków, 
do wyjaśnienia 9 wniosków, do uzupełnienia 10 wniosków, 
oddalono 3 wnioski. 
3 września 
W siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej.
7 września
Pani Małgorzata Krawczyk oraz Aleksandra Osińska - Człon-
kowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu, 
wzięły udział w szkoleniu dla przewodniczących i członków 
okręgowych sądów pielęgniarek i położnych zorganizowa-
nym we Wrocławiu przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych we Wrocławiu.
14 września 
Pani Anna Marynowicz reprezentowała OIPiP w Opolu w 
konferencji „Pielęgniarstwo Psychiatryczne” zorganizowanej 
przez Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach.
14 września 
Pani Stefania Szewczuk reprezentowała OIPiP w Opolu  
w konferencji „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa 
medycznego dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich 
w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” zorganizowanej przez 
Szpital Wojewódzki w Opolu.

14-15 września 
W ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „PETERS”  
w Turawie odbyła się III Konferencja szkoleniowo-naukowa 
pielęgniarek anestezjologicznych województwa opolskiego 
„Profesjonalizm współczesnego pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki”, którą współorganizowała 
Pani Wiesława Grabska, Przewodnicząca Oddziału Opolskie-
go polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki. 
17 września  
W sali konferencyjnej szpitala MSW w Głuchołazach odbyło 
się  posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu. W posiedzeniu uczestniczyło 13-stu członków 
Rady oraz Przewodniczące Organów: Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęg-
niarek i Położnych. 
W czasie posiedzenia podjęto 1 stanowisko i  57 uchwał,  
w tym:
- finansowych: 16
- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do 
   rejestru pielęgniarek i położnych: 13 
- wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych: 2 
- skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych: 6
- wytypowania przedstawiciela do rady społecznej: 1 
- wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
   podyplomowe: 4 
- wyznaczenia przedstawicieli do udziału w postępowaniu
  konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej: 2 
- wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach 
  komisji kwalifikacyjnej specjalizacji: 1 
- w sprawie wytypowania przedstawiciela do udziału w pra-
cach komisji egzaminacyjnej kursu kwalifikacyjnego: 1 
- powołania komisji egzaminacyjnej i wyznaczenia terminu
  egzaminu po przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu
  zawodu dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach: 5 
- inne: 6 
Stanowisko dotyczy podjęcia działań mających na celu umoż-
liwienia zatrudnienia położnych w oddziałach anestezjolo-
gicznych dla dzieci i noworodków poprzez zmianę zapisów 
w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie standardów 
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i in-
tensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (zwanego dalej „projektem”), które zastąpi obowią-
zujący na dzień dzisiejszy jeszcze akt prawny. Zmiana doty-
czyłaby zapisu umożliwiającego wykonywania świadczeń  
z zakresu anestezji i intensywnej terapii dla dzieci i nowo-
rodków przez położne, w szczególności z uwzględnieniem 
specyfiki oddziałów neonatologicznych.
Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy: 
- realizację budżetu OIPiP przyjętego na Okręgowym Zjeź-
dzie w marcu 2012 r.;
- problem ściągalności składek na rzecz samorządu 
  zawodowego;
- działalność komisji socjalnej oraz działalność zespołów
  problemowych OIPiP, w tym  koła pielęgniarek emerytek 
  i rencistek;
- przeprowadzanie wizytacji pielęgniarek i położnych wyko-
nujących zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Radę. Do kontroli praktyk upoważnio-
no członków Rady i Organów, członków komisji ds. kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego, komisji socjalnej oraz  
indywidualnych delegatów. Wizytacje praktyk odbywać się 
będą zgodnie z Załącznikiem do uchwały 26 VI KZPiP z dnia 
8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedury przeprowa-
dzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących 
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Konferencja i Zjazd PTPA i IO

W dniach 14 - 15 września w Turawie odbyła się konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek An-
estezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział opolski. W pierwszym dniu pod przewodnictwem lek. med. Antoniny Bucho-
wieckiej, Ireny Krupińskiej i mgr Wiesławy Grabskiej w Panelu „Nowe wyzwania Intensywnej Terapii i Anestezjologii”, 
przedstawiono: Zadania Intensywnej Terapii w wieloprofilowym wielospecjalistycznym Centrum Urazowym  -  lek .med. 
Maciej Gawor, Pielęgniarka anestezjologiczna jako koordynator programu „Szpital bez bólu” - mgr Anna Pączko,  Standardy 
postępowania w przypadku wystąpienia biegunki u pacjenta -  mgr Joanna Rudek Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Diag-
nostyka mikrobiologiczna Clostridium Difficile - mgr Joanna Kowalska.

Drugi dzień Konferencji, obejmował: „Wielopłaszczyznowe aspekty pielęgnacji i leczenia pacjenta w anestezjologii 
i intensywnej opiece”. Przewodnictwo objął zespół w składzie: lek. med. Maciej Gawor, lek. med. Ewa Trejnowska, mgr 
Iwona Charyło. Tematy które zostały omówione to: Zastosowanie hipotermii leczniczej u noworodków -  mgr Małgorzata 
Kołodnicka, Hipotermia terapeutyczna - mgr Wiesława Grabska, Standard opieki nad pacjentem z zastosowaniem kontrapul-
sacji wewnątrzaortalnej - Judyta Sklanna, Procedura postępowanie z dawcą na sali operacyjnej - Beata Wolbach, Zapalenie 
płuc związane z zastosowaniem mechanicznej wentylacji - definicja, opcje terapeutyczne - lek. med. Ewa Trejnowska, Terapia 
Tlenowa w O.I.T. - mgr Wiesława Grabska, Profesjonalizm w pielęgniarstwie wczoraj i dziś - mgr Iwona Charyło. 

Uczestnicy Konferencji

od lewej: 
Iwona Charyło, 
Wiesława Grabska

Uczestnicy Konferencji

od lewej: Maria Grzeczna, Elżbieta Duda, Irena Krupińska

zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 
- spotkań powołanych pełnomocników VI Kadencji dla te-
renu miasta Opola i powiatów: prudnickiego, kluczborskie-
go, kędzierzyńsko-kozielskiego, namysłowskiego. Spotkania 
z wybranymi pełnomocnikami organizowane będą raz na 
kwartał, po posiedzeniu Rady;
- planowanego szkolenia dla grupowych i indywidualnych
  praktyk;
- zorganizowania konferencji dla środowiska pielęgniarek 
  i położnych. 
26 września 
Postępowanie kwalifikacyjne specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego i zachowawczego dla pielęg-
niarek organizowanej przez Ośrodek Kształcenia Podyplo-
mowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.  
Z ramienia Izby w postępowaniu kwalifikacyjnym specja-
lizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego udział 
wzięła Sabina Wiatkowska, a w postępowaniu kwalifikacyj-
nym specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
udział wzięła Elżbieta Duda.
27 września
Pani Małgorzata Czempora reprezentowała OIPiP w Opolu  
w posiedzeniu Kapituły konkursu „Opolski Hipokrates 

2012”, które odbyło się w siedzibie Opolskiego Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia.
27 -30 września 
Wycieczka autokarowa 50-osobowej grupy pielęgniarek i po-
łożnych oraz osób towarzyszących do Lwowa. 
28 września
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie szkolenio-
we pielęgniarek medycyny pracy zorganizowane przez Wo-
jewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s. w Kędzie-
rzynie –Koźlu.
28 września 
Pani Elżbieta Duda wzięła udział w posiedzeniu komisji kon-
kursowej konkursu na stanowisko z-cy dyrektora ds. leczni-
ctwa w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Branicach.
29-30 września
Panie: Urszula Kraszkiewicz, Joanna Dudoń, Krystyna Gę-
buś-Dinter, Katarzyna Kaźmierczak, - Członkowie Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Anna 
Kałuska - pracownik biura, wzięły udział w szkoleniu dla 
przewodniczących, 
członków oraz pracowników biura okręgowych sądów pie-
lęgniarek i położnych zorganizowanym w Szczyrku przez 
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
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Clostridium difficile - groźny patogen szpitalny
mgr Joanna Kowalska, Zastępca Kierownika Zakładu Mikrobiologii, PS ZOZ WCM Opole*

Clostridium difficile 
jest beztlenową laseczką 
Gram (+), wytwarzającą 
zarodniki tzw. spory, sze-
roko rozpowszechnioną 
w przyrodzie. Bytuje  
w glebie, w przewodzie 
pokarmowym człowie-
ka i zwierząt oraz w 
środowisku szpitalnym.  
W szpitalu drobnoustro-
je te mogą być przeno-
szone na pacjenta za 
pośrednictwem przed-
miotów z otoczenia oraz 
rąk personelu medyczne-
go. Ze względu na dużą 
łatwość wytwarzania za-
rodników, które zachowują żywotność przez wiele miesięcy, 
oporne są na działanie czynników fizycznych i chemicznych, 
wysychanie oraz działanie większości środków dezynfekcyj-
nych, w tym także na działanie alkoholowych środków do 
dezynfekcji rąk. Drobnoustroje te mogą się szerzyć w sposób 
niekontrolowany.

Chorobotwórcze Clostridium difficile wytwarzają trzy 
toksyny, w tym dwie aktywne odpowiedzialne za biegunkę  
i zapalenie jelita grubego. Są to:
- toksyna A - enterotoksyna, która przyciąga neutrofile, mo-
nocyty oraz zwiększa wydzielanie płynu zapalnego,
- toksyna B - cytotoksyna, która uszkadza komórki nabłonka 
jelitowego, co prowadzi do powstania błon rzekomych i wod-
nistej, nasilonej biegunki oraz inaktywuje białka indukując 
apoptozę komórek eukariotycznych,
- toksyna binarna - nie do końca poznana jest jej rola.

Nosicielstwo tej bakterii stwierdzane jest u 3% populacji, 
20-40% pacjentów hospitalizowanych i 50-60% noworod-
ków, w jelicie niemowlęcia brakuje bowiem receptorów dla 
dwóch toksyn wytwarzanych przez tę bakterię. Nosicielstwo 
to spada do ok. 3% po 1 roku życia dziecka. Wystąpienie 
choroby związanej z Clostridium difficile (CZCD) zawsze 
jest związane z wcześniejszym zastosowaniem antybiotyku. 
Choroba ta może występować w różnych postaciach od ła-
godnej, niepowikłanej biegunki poprzez sepsę, aż do zgonu 
włącznie. Ogólna śmiertelność z tego powodu wynosi od 5 
do 30%. Okres inkubacji choroby nie jest zdefiniowany a ob-
jawy mogą wystąpić już w 1 dniu stosowania antybiotyku, 
lub wiele tygodni po zakończeniu stosowania antybiotyku. 
Objawy tego zakażenia mogą być zróżnicowane: nudności, 
kurczowe bóle brzucha, biegunka (stolce wodniste, śluzo-
we o charakterystycznym zapachu), więcej niż 5 stolców na 
dobę, postępujące odwodnienie, gorączka, tachykardia, leu-
kocytoza (zwykle powyżej 15000/mm3), krew w stolcu u ok. 
40% chorych oraz megacolon toxicum – okrężnica olbrzymia 
(potwierdzona radiologicznie).

Czynniki ryzyka zakażeń  Clostridium difficile to:
 zastosowanie antybiotyków, szczególnie o szerokim spek-
trum działania, które niszczą mikroflorę jelitową i na które 
Clostridium difficile wykazuje oporność (tabela 1)

 ciężki przebieg choroby podstawowej,
 zły stan ogólny chorego,
 wiek >65 r. ż.,
 osłabienie układu odpornościowego (chemioterapia, 
    immunosupresja),
 leczenie przeciwwrzodowe,
 cukrzyca,
 przewlekłe stosowanie niesterydowych leków 
    przeciwzapalnych. 

W ciągu ostatnich lat zanotowano gwałtowny wzrost za-
padalności na CZCD. Jest to spowodowane rozprzestrzenie-
niem się bardzo wirulentnego, hiperepidemicznego szczepu 
Clostridium difficile 027/NAP1/BI wykrytego w 2004 roku, 
wytwarzającego toksyny znacznie szybciej i intensywniej niż 
inne szczepy (toksynę A-16 razy więcej i toksynę B - 32 razy 
więcej), który charakteryzuje się większą zdolnością do two-
rzenia spor. Dodatkowo szczep ten jest oporny na stosowa-
nie wielu różnych antybiotyków, w tym na fluorochinolony  
i powoduje zakażenia o dużo cięższym przebiegu klinicznym. 
Rybotyp 027 Clostridium difficile w 2008 roku był identyfi-
kowany już w 16 krajach Unii Europejskiej. W Polsce zapa-
dalność nie jest znana, ale przy ekstrapolacji danych europej-
skich na warunki polskie w szpitalu wojewódzkim (30 000 
hospitalizacji rocznie) może być od 30 do 260 przypadków,  
a w szpitalu powiatowym (10 000 hospitalizacji rocznie) od 
10 do 90 przypadków rocznie. 

Diagnostyka CZCD opiera się na:     
 stwierdzeniu obec-
ności Clostridium dif-
ficile w kale metodą 
posiewu lub stwier-
dzeniu obecności an-
tygenu (dehydrogena-
zy glutaminowej) i produktów metabolizmu bakterii, badania 
te wykrywają również szczepy nietoksynotwórcze, ze wzglę-
du na dość długi czas badania wydają się one niepraktyczne  
z klinicznego punktu widzenia,
 wykrywaniu toksyn A i B w kale metodą neutralizacji cy-
totoksyczności w hodowli komórkowej - test raczej niedo-
stępny w szpitalach,
 wykrywaniu toksyn A i B w kale za pomocą testu immuno-
enzymatycznego, bądź lateksowego. Testy te są szybkie, ale 
charakteryzują się niższą czułością niż polecany wyżej test 
neutralizacji. Wykonanie powtórnego badania istotnie zwięk-
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sza czułość, ale podwyższa koszt diagnostyki,
 endoskopii przewodu pokarmowego,
 tomografii komputerowej.

Leczenie:
Leczenie w pierwszej kolejności oparte jest na odstawie-

niu stosowanego antybiotyku, a jeśli nie jest to możliwe ze 
względu na chorobę podstawową - zastosowaniu antybiotyku 
z grupy niskiego ryzyka (tabela 1). Lekiem I rzutu jest me-
tronidazol lub wankomycyna, podawane doustnie (oba leki 
podawane przez 10-14 dni). W ciężkich postaciach choro-
by CZCD wankomycyna jest skuteczniejsza niż metronida-
zol, niestety niepowodzenia w leczeniu metronidazolem są 
stwierdzane w 15-35% przypadków. Antybiotyki te niszczą 
Clostridium difficile, ale równocześnie niszczą normalną flo-
rę jelitową. Innym lekiem jest rifaksymina - lek, który jest 
wrażliwy in vitro wobec Clostridium difficile, a równocześ-
nie nie niszczy flory jelitowej. Jest zatem dość selektywny 
wobec tej bakterii, umożliwia odtworzenie normalnej flory 
oraz zmniejsza częstotliwość nawrotów. W czerwcu 2011 
roku w USA zarejestrowano nowy lek - fidaxomicinę, któ-
ra to charakteryzuje się większym odsetkiem wyleczeń niż 
wankomycyna, równocześnie mniej pacjentów ma nawrót 
choroby po leczeniu podstawowym.

Ryzyko nawrotów choroby wzrasta z każdym następnym 
epizodem. W leczeniu nawrotów zalecane jest stosowanie tego 
samego leku, za pomocą którego wyleczono pierwszy epizod, 
z wyjątkiem sytuacji gdy drugi epizod ma cięższy przebieg 
- należy wówczas zastosować wankomycynę lub teikoplaninę 
doustnie przez 4 tygodnie co 3 dzień (leczenie pulsacyjne). 
Uzupełnieniem leczenia jest podawanie probiotyków Sac-
charomyces boulardii, w ciężkich przypadkach wykonuje się 
wlewki kału dawcy zdrowego (powiązanego rodzinnie) Nie 
należy stosować leków zapierających ze względu na zatrzy-
manie pracy jelit i zwiększenie absorbcji toksyn. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia zachorowania 
spowodowanego szczepem toksynotwórczym Clostridium 
difficile:
-  niezwłocznie wdrożyć izolację pacjenta,
- po kontakcie z pacjentem personel i osoby odwiedzające 
powinni umyć ręce ciepłą, bieżącą woda z mydłem,
- zastosować dezynfekcję pomieszczeń w którym przebywa 
pacjent, przedmiotów które używa oraz sprzęt medyczny po 
kontakcie z pacjentem,
- przy kontakcie z pacjentem stosować jednorazowe ręka-
wiczki i fartuchy,

- narzędzia medyczne (np. stetoskopy) dedykować  danemu 
choremu,
- bieliznę pościelową i ręczniki chorego przenosić do prania 
w zamkniętych workach,
- personel medyczny i niemedyczny stykający się z takim 
chorym nie powinien pracować w innych oddziałach, 
- osoby odwiedzające chorego muszą zostać poinformowane 
o konieczności ścisłego przestrzegania zasad higieny,
- w sytuacji planowanego przeniesienia chorego do innego 
ośrodka, szpitala należy przekazać informację o chorobie pa-
cjenta.

Szczep toksynotwórczy Clostridium difficile jest patoge-
nem alarmowym. Znajduje się na liście czynników alarmo-
wych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 grudnia 2011 roku, pozycja 1741 i jego wystąpienie 
w szpitalu powinno uruchomić kaskadę działań zapobiegaw-
czych i naprawczych.

Zakażenia szpitalne spowodowane przez szczepy Clo-
stridium difficile w postaci biegunek poantybiotykowych  
i rzekomobłoniastego zapalenia jelit to zakażenia wymaga-
jące specjalnej diagnostyki i leczenia, co znacznie zwiększa 
koszty hospitalizacji pacjentów. Problem coraz częstszego 
występowania tego zakażenia jest bardzo niepokojący, wy-
maga dużego zaangażowania i świadomości całego personelu 
medycznego.

Literatura:
W. Hryniewicz, G. Martirosian, T. Ozorowski, „Zakażenia Clo-
stridium difficile”, diagnostyka, terapia, profilaktyki, Narodo-
wy program ochrony antybiotyków, Warszawa, lipiec 2011
D. Dzierżanowska, „Patogeny zakażeń szpitalnych”, α-medica 
press, 2007
D. Rożkiewicz, M. Zaremba, K. Fiedoruk, T. Ołdak, „Toksyna 
A Clostridium difficile i inne enteropatogeny w kale dzieci ho-
spitalizowanych z powodu ostrej biegunki”, Przegląd Epide-
miologiczny, 2005, 59;711-721
A. Szczęsny, G. Martirosian, „Epidemiologia zakażeń Clostri-
dium difficile”, Przegląd Epidemiologiczny, 2002, 56;49-56

*Magister analityki medycznej - absolwentka Śląskiej Akade-
mii Medycznej, diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii 
lekarskiej. Pracuje w zawodzie ponad 20 lat, stale podnosi swoje 
kwalifikacje uczestnicząc w różnych konferencjach. W wolnym 
czasie czyta książki i jeździ na rowerze, stara się być dobrym czło-
wiekiem.

Standard opieki nad chorym z zastosowa-
ną kontrapulsacją wewnątrzaortalną      

mgr Judyta Sklanna
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP - intraaortic balo-

on pumping) znajduje zastosowanie w kardiochirurgii i kar-
diologii jako metoda pierwszego rzutu w leczeniu:
- ostrej niewydolności pokardiotomijnej, 
-  wstrząsu kardiogennego (jako powikłanie zawału serca), 
- ostrych zespołów wieńcowych z niestabilnością 
  hemodynamiczną,
- ciężkiej niewydolności krążenia u chorych oczekujących 
  na przeszczep serca.

W kardiochirurgii IABP stosowane jest: przed operacją,  
w czasie operacji, we wczesnym okresie pooperacyjnym.
Przeciwwskazaniami są: niedomykalność aortalna oraz roz-
warstwiający tętniak aorty.

Duże zmiany miażdżycowe w aorcie i tętnicach biodro-

wych zaliczane są 
do przeciwwskazań  
względnych.

Kryteria zastoso-
wania kontrapulsacji 
oparte na pomiarach 
hemodynamicznych 
to: 
- wskaźnik pojem-
ności wyrzutowej 
(CI poniżej 1,8 l/
min/m2) - konieczne 
założenie cewnika 
Swan-Ganza;
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-  zaklinowane ciśnienie w tętnicy płucnej (PCWP powyżej 
20 mmHg ) - konieczne założenie cewnika Swan-Ganza; 
- ciśnienie skurczowe poniżej 80 mmHg. 

Łącznie z pomiarami hemodynamicznymi w decyzji o za-
stosowaniu kontrapulsacji należy także brać pod uwagę na-

rastającą kwasicę 
metaboliczną i brak 
reakcji na leki.
Powikłania 
• naczyniowe,
• ostre - niedroż-
ność tętnicy spowo-
dowana cewnikiem, 
zakrzepica uwol-
nionym materiałem 
zakrzepowym,
• późne - zwęże-
nie tętnicy, roz-
warstwienie aorty, 
tętniak rzekomy, 
chromanie, owrzo-
dzenie podudzi,

• infekcyjne - zakażenie miejscowe, gorączka, posocznica,
• inne - miejscowe krwawienie, krwiak, zaburzenia krzepnię-
cia, pęknięcie balonu.

Decyzja o za-
stosowaniu balonu 
do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej 
zapada najczęściej 
nagle i jest on za-
kładany w trybie 
pilnym. Decyzję 
podejmuje lekarz 
(chirurg, aneste-
zjolog lub kardio-

log). Jeżeli chory jest przytomny należy go poinformować 
o podjęciu decyzji zastosowania tejże metody leczenia, celu 
w jakim jest on wykonywany oraz należy uzyskać zgodę na 
przeprowadzenie zabiegu (jeżeli wcześniej nie została uzy-
skana). 
Techniki zakładania IABP:
 chirurgiczna - przez tętnicę udową,
 przezskórna - przez tętnicę udową,
 chirurgiczna poprzez:
    - aortę wstępującą i łuk aorty,
    - tętnicę podobojczykową i pachową.

Zasady synchronizacji IABP: zapis EKG, zapis fali ciś-
nienia, praca stałym 
rytmem bez syn-
chronizacji. 

Założenie balonu 
do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej 
- chory powinien 
być w pełni monito-
rowany: podłączony 
zapis EKG, podłą-
czony pomiar ciś-

nienia tętniczego krwi (NBP lub ABP), podłączony pomiar 
ośrodkowego ciśnienia żylnego (CVP) lub pomiar ciśnienia 
w tętnicy płucnej (PAP), podłączona saturacja. należy zapew-
nić dostęp do żyły (wkłucie obwodowe i/lub centralne). 

Do założenia balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
metodą Seldingera należy przygotować: balon 30-40 ml (go-
towy zestaw wg potrzeby - dobór objętości balonu do kontra-
pulsacji wewnątrzaortalnej w zależności od wzrostu pacjen-
ta), 2 jałowe prześcieradła, 2 jałowe fartuchy, 2 pary jałowych 
rękawic, pean/kocher  + 10-20 szt. jałowych gazików, płyn 
do dezynfekcji skóry np. Kodan, skalpel, imadło, nici chirur-

giczne 3-0, jało-
we oklejenie. 

Do dyżurne-
go perfuzjonisty 
należy przygo-
towanie i spraw-
dzenie napędu 
do IABP, połą-
czenie napędu 
z monitorem  
w celu koordy-
nacji działania mechanicznego wspomagania z pracą serca 
chorego. Zabieg  powinien być przeprowadzony z zachowa-
niem aseptyki.

W karcie obserwacji wkłuć obwodowych należy wpisać 
datę i godzinę założenia kaniuli do IABP. 

W trakcie mechanicznego wsparcia pracy serca należy: 
prowadzić kartę obserwacji chorego, wpisać aktualne para-
metry życiowe, wpisać godzinę rozpoczęcia IABP, wpisać 
tryb pracy IABP, założyć pomiar temperatury kończyn dol-
nych, co 3 godziny wpisać aktualne wskazania temperatury 
kończyn dolnych, włączyć stały wlew Heparyny zgodnie ze 
zleceniem lekarza, co 6 godzin wykonać pomiar ACT z wpi-
sem do karty obserwacyjnej, prowadzić stałą obserwację obu 
kończyn w kierunku zmiany:
> wyglądu powłok skórnych, 
> temperatury kończyn dolnych,
> wystąpienia bólu lub braku czucia,
(wszelkie zmiany zgłosić natychmiast lekarzowi). W przy-
padku chorych nieprzytomnych: kontrola napięcia (spoisto-
ści) mięśni łydki i zgięcia grzbietowego stopy, prowadzić sta-
łą obserwację opatrunku ze wzgl. na możliwość wystąpienia 
krwawienia, stanu zapalnego, nadzór nad pracą napędu do 
IABP, poinstruować chorego (jeżeli jest przytomny) jaka jest 
dozwolona pozycja, którą może przyjmować, nie powinien: 
siadać, zginać kończyny pod kątem 40º, często zmieniać po-
zycję. zgłosić dyżurnemu perfuzjoniście lub lekarzowi wy-
stępowanie alarmów (związanych z pracą napędu do IABP). 
Personel medyczny oddziału obowiązany jest do zapozna-
nia się z podstawowymi alarmami i przyczynami ich po-
wstawania, metodami likwidacji najczęściej występujących  
problemów;
> zapewnić prawidłową pracę pompy do IABP poprzez:
> systematyczną zmianę elektrod EKG,
> zapewnić ciągłość i drożność przewodów pompy (łącznika 
i cewnika),
> prowadzić obserwację zawartości łącznika - pojawienie się 
krwi wskazuje na pęknięcie balonu,
> zapewnić stały dostęp helu,
> dbać o zasilanie akumulatorowe - istotne w czasie transpor-
tu lub awarii. 
W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu mechanicznego 
wspomagania serca należy:
- wstrzymać stały wlew Heparyny (ok. 6 godz. przed usunię-
ciem IABP),
- wykonać kontrolny pomiar ACT oraz poziomu płytek krwi 
(w razie potrzeby ewentualne ich uzupełnienie),
- przygotować zestaw do usunięcia balonu do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej:
 jałowe rękawice,
 pean/kocher + 10-20 szt. jałowych gazików,
 płyn do dezynfekcji np. Kodan),
 opatrunek „uciskowy”,
 bandaże elastyczne 2 szt., 
 wyłączyć napęd IABP,
 odłączyć część pracującą balonu od jednostki napędowej
 po usunięciu kaniuli do IABP:
 nadal kontrolować stan kończyn dolnych,
 kontrolować stan opatrunku w kierunku wystąpienia krwa-
wienia,
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 po ok. 2 godz. zmniejszyć siłę ucisku założonego opatrunku,
 w karcie obserwacyjnej wpisać godzinę zakończenia wspo-
magania mechanicznego oraz usunięcia balonu do IABP

W przypadku, gdy cewnik do IABP założono metodą chi-
rurgiczną „przezklatkowo”, jego usunięcie jest wykonywane 
na bloku operacyjnym. 

Kontrapulsacja stosowana jest do czasu stabilizacji hemo-
dynamicznej pacjenta. Brak jest sztywnych wytycznych, co 
do długości czasu stosowania IABP.

Podsumowanie
Istnienie standardów pozwala na:
> stałe podnoszenie jakości wykonywanych świadczeń,
> zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów,
> ułatwia opiekę nad pacjentem,
> ujednolicenie i prowadzenie opieki nad pacjentem na jed-
nakowym poziomie.

Wnikliwa obserwacja pozwala zapobiegać wystąpieniu 
powikłań.

Hipotermia terapeutyczna
Agnieszka Hodera 

Hipotermia terapeutyczna jest metodą coraz odważniej sto-
sowaną u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). 
Metoda polega na kontrolowanym, zamierzonym i szybkim 
obniżeniu ciepłoty ciała człowieka do 32-34ºC i utrzymywa-
niu jej w czasie od 12 do 24 godzin, a następnie powolnym 
późniejszym kontrolowanym powrocie temperatury do stanu 
normotermii. 

Schładzanie organizmu w celach leczniczych stosowano 
już w czasach antycznych. Sam Hipokrates umieszczał ran-
nych żołnierzy w śniegu i lodzie. Następne doniesienia od-
noszące się do stosowania leczniczego schładzania pochodzą 
z ery nowożytnej. W ówczesnym okresie chirurg naczelny 
armii napoleońskiej - Dominique Jean Larrey zauważył, że  
u poszkodowanych żołnierzy przebywających w ogrzewa-
nych pomieszczeniach szybciej dochodzi do zgonu niż u po-
zostawionych na mrozie. 

W latach 30- tych XX wieku kliniczną hipotermię wy-
korzystywał dr Temple Fay z Univerity of Pennsylvania  
w USA. Metodę tę stosował u pacjentów z rozrostową cho-
robą nowotworową w celu zminimalizowania wzrostu no-
wotworu jak i przerzutów. Swoje osiągnięcia postanowił 
zastosować u chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi. 
Był on pionierem wykorzystania hipotermii terapeutycznej. 
Lata 50-te XX wieku zapoczątkowały intensywne badania 
kliniczne nad zastosowaniem hipotermii terapeutycznej po 
nagłym zatrzymaniu krążenia. Obniżoną ciepłotę ciała sto-
sowano głównie przy zabiegach chirurgicznych u chorych  
z urazami głowy, rdzenia kręgowego i podczas operacji  kar-
diochirurgicznych. Udowodniono, iż spadek temperatury 
ciała zmniejsza niedokrwienne uszkodzenie mózgu i serca 
poprzez zmniejszenie zużycia tlenu, a także  obniża ciśnienie 
śródczaszkowe. Optymizm związany z tą metodą leczenia 
przygasł jednak na około trzydzieści lat. Spowodowane było 
to pojawieniem się różnych niepokojących i niepożądanych 
powikłań, a także trudnościami w leczeniu dreszczy, wzro-
stem zaburzenia krzepnięcia krwi. Dopiero w latach 90- tych 
ubiegłego stulecia powrócono do badań nad zastosowaniem 
hipotermii leczniczej. W 1964 roku dr Peter Safar w Jour-
nal of Iowa Medical Society stworzył szablon resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, którego głównym punktem było 
schładzanie poreanimacyjne. W swoich opracowaniach pisał: 
„rozpocznij schładzanie chorego w ciągu 30 minut w przy-
padku braku powrotu reakcji ze strony ośrodkowego układu 
nerwowego”. 

Aby uniknąć działań niepożądanych związanych z obni-
żeniem temperatury zaczęto schładzać ludzki organizm do 
33-34ºC (wcześniej temperatura wahała się w granicach 32-
33ºC). Jako początek, a zarazem wielki przełom w leczeniu 
chorych po NZK, uznaje się datę 21 luty 2002 roku. Od tego 
dnia hipotermia, zaraz po NZK, została wdrożona do rutyno-
wej praktyki klinicznej. W międzyczasie (w latach 90- tych) 
nastąpił spadek zainteresowania zastosowaniem tej metody  
w lecznictwie. Podyktowane było to wystąpieniem częstych 
powikłań wynikających z zastosowania tej procedury - wy-
konywało się ją inaczej niż współcześnie (pacjenci zbyt dłu-

go byli schładzani i utrzymywani w niskich temperaturach).
Od 2005 roku hipotermia indukowana została uznana 

przez Europejską Radę Resuscytacji jako środek zmniejszają-
cy uszkodzenia układu nerwowego po zatrzymaniu krążenia, 
do stosowania w oddziałach intensywnej terapii. Wszelkie 
wytyczne odnośnie prowadzenia reanimacji krążeniowo-od-
dechowej obowiązujące wszystkich lekarzy w Polsce głoszą, 
że: „Chłodzenie należy zastosować niezwłocznie po powro-
cie spontanicznego krążenia, a zakres temperatury 32-34ºC 
powinien być utrzymany od 12-24 godzin”. 

Hipotermia lecznicza „osłania” układ nerwowy po przeby-
tej reanimacji i minimalizuje późniejsze ubytki neurologicz-
ne, poprzez wzrost tolerancji mózgu na niedotlenienie, przez 
zmniejszenie zapotrzebowania neuronów na tlen, zmniejsze-
nie uszkodzenia poreperfuzyjnego oraz zmniejszenie obrzę-
ku mózgu.

Wszyscy chorzy po nagłym zatrzymaniu krążenia i sku-
tecznej resuscytacji leczeni są w oddziale intensywnej terapii, 
gdzie prowadzone jest intensywne leczenie poresuscytacyjne. 
Hipotermia terapeutyczna jest jedną z metod leczniczych sto-
sowanych u tej grupy pacjentów, poprawia rokowanie neuro-
logiczne i zmniejsza śmiertelność. Cały czas po zastosowanej 
reanimacji personel medyczny ma na uwadze osiągnięcie jak 
najlepszego stanu neurologicznego pacjenta poprzez prze-
ciwdziałanie wtórnemu uszkodzeniu mózgu, które powstaje 
na skutek niedotlenienia. Bardzo ważną rolę w intensywnym 
postępowaniu poresuscytacyjnym odgrywa czas. Wydłużone 
tempo działania służb medycznych wpływa niekorzystnie 
na dalsze rokowania pacjenta. Drogę, jaką przebywa chory 
po pozaszpitalnym NZK, zostanie przedstawiona w skrócie 
na przykładzie działania i funkcjonowania Wojewódzkiego 
Centrum Medycznego w Opolu. 

Chory po udanej reanimacji przewieziony jest do Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego (SOR). W oddziale tym wyko-
nuje się szybką diagnostykę kardiologiczną i jeżeli istnieją 
wskazania, pacjent przewożony jest do zakładu hemodyna-
miki celem wykonania zabiegów kardiologicznych. Następ-
nie chorego niezwłocznie przekazuje się do Oddziału An-
estezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie podejmowane jest 
leczenie poresuscytacyjne z włączeniem hipotermii terapeu-
tycznej. Podwyższenie ciepłoty ciała w ciągu 48 godzin po 
zatrzymaniu krążenia zwiększa ryzyko wystąpienia niepożą-
danych powikłań neurologicznych, dlatego należy stosować 
leki przeciwgorączkowe i/lub ochładzanie fizykalne. 

W praktyce stosowanie hipotermii podzielone zostało na 
cztery fazy: indukcja (schładzanie - COOLING PHASE), 
podtrzymanie (HYPOTHERMIC PHASE), ogrzewanie i nor-
motermia.

W trakcie indukcji dąży się do szybkiego uzyskania tem-
peratury ciała pacjenta w granicach 33-34ºC. Im szybsze jest 
tempo schładzania tym mniej objawów niepożądanych. 

Druga faza polega na utrzymaniu uzyskanej docelowej 
temperatury 33-34ºC przez około 24 godziny. Stan pacjen-
ta ulega w tym momencie względnej stabilizacji. Następnie 
rozpoczyna się powolne ogrzewanie rozłożone w czasie 
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(przyrost temperatury około 0,5ºC/1h). Nagły wzrost ciepło-
ty ciała, a tym samym mózgu, może prowadzić do zaburzeń 
przepływu mózgowego, powodując podwyższone ciśnienie 
śródczaszkowe, wklinowanie, a nawet zgon.

Podczas normotermii kontroluje się temperaturę chorego 
celem uniknięcia wzrostu powyżej 37ºC, bowiem podwyż-
szona temperatura pogarsza funkcję układu nerwowego.

Przeprowadzone badania dowodzą, że umiarkowana hi-
potermia hamuje wiele reakcji chemicznych związanych  
z uszkodzeniem reperfuzyjnym np.: powstawanie wolnych 
rodników, uwalnianie aminokwasów pobudzających, przesu-
nięcia jonów wapnia, spowalnia metabolizm mózgowy około 
6-8% na każdy ºC poniżej 37ºC, opóźnia produkcję metaboli-
tów neurotoksycznych, proteolizę i destrukcję DNA, aktywa-
cję trombiny i formowanie mikrozakrzepów, przepuszczal-
ność bariery krew-mózg, dezintegrację błon komórkowych, 
obniża ciśnienie śródczaszkowe - ICP (zmniejszenie nie 
gwarantuje przeżycia chorych z dobrym efektem neurolo-
gicznym), ochrania mózg przed obrzękiem cytoksycznym. 

Schładzanie, o ile to możliwe powinno być już rozpoczęte 
w warunkach pozaszpitalnych. Temperatura w trakcie schła-
dzania powinna być mierzona w dwóch lokalizacjach, naj-
częściej termometr umiejscowiony jest w przełyku, pęche-
rzu moczowym, odbycie, na błonie bębenkowej i w tętnicy 
płucnej.

Do rozpoczęcia ochładzania mogą być stosowane różne 
techniki: zewnętrzne i/lub wewnętrzne. Najważniejsze jest, 
aby były one skuteczne w dążeniu do osiągnięcia temperatu-
ry ciała 32-34ºC. Metody obniżania temperatury ciała są róż-
ne i zależą od specyfiki, wyposażenia i możliwości danego 
oddziału intensywnej terapii. Stosuje się:
 ochładzanie zewnętrzne powietrzem
- odkrycie skóry,
- chłodzące koce,
- przeznosowy system chłodzący,
- wentylator elektryczny,
- kombinezony z krążącym zimnym powietrzem.
 ochładzanie zewnętrzne wodą
- zanurzenie w zimnej wodzie,
- prześcieradła zmoczone wodą i alkoholem,
- okładanie okolic dużych naczyń pakietami z lodem,
- prześcieradła uprzednio zmrożone,
- kombinezony, poduszki i wyściółki z krążącą zimną wodą,
- koce z zimną wodą.
 ochładzanie wnętrza ciała
- zimne płyny wieloelektrolitowe podawane dożylnie,
- płukanie naturalnych przestrzeni np. jamy otrzewnej,
- cewniki wewnątrznaczyniowe,
- krążenie pozaustrojowe,
- leki przeciwgorączkowe.
- wewnątrz naczyniowy system wymiany ciepła.

Najbardziej rozpowszechnionym na całym świecie spo-
sobem chłodzenia i utrzymania odpowiedniej temperatury 
w warunkach szpitalnych jest chłodzenie powierzchni skóry. 
Służą do tego specjalne maty, mankiety i kombinezony przy-
legające do ciała, wypełnione krążącą w nich wodą i pod-
łączone do specjalnego urządzenia chłodzącego z ustawioną 
automatycznie temperaturą. Metoda ta jest bardziej precyzyj-
na niż metody manualne i mniej obciążająca dla chorego.

W Oddziale Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Centrum 
Medycznym stosuje się procedurę hipotermii terapeutycznej 
od 2006 roku. W 2010 roku wprowadzona została do obo-
wiązującego protokołu postępowania poresuscytacyjnego.  
W trakcie mojej wieloletniej pracy w tutejszym oddziale, 
chłodzenie odbywało się w różnorodny sposób. Obecnie pa-
cjenci chłodzeni są przez:
- przetaczanie wieloelektrolitowych płynów w ilości 8-10 l/
dobę o temperaturze 4ºC,
- okrywanie ciała prześcieradłami namokniętymi wodą z al-
koholem,

- stosowanie wentylatorów,
- okładanie miejsc mocno unaczynionych lodem.
Od pewnego czasu wykorzystuje się też specjalne urządzenie 
do chłodzenia zewnętrznego, jako terapię pierwszego rzutu 
– CritiCool.

Ochładzanie należy rozpocząć po powrocie spontanicz-
nej akcji serca bez/lub/z jednoczesnym podawaniem amin 
katecholowych. Najlepsze rezultaty osiągane są po rozpo-
częciu hipotermii do 4-6 godzin od momentu NZK. Opty-
malną ciepłotę ciała otrzymujemy przez 12-24 godziny od 
początku procedury. Przez ten okres należy wstrzymywać się 
od podaży pacjentowi płynów dożylnych zawierających glu-
kozę. Podwyższona wartość glikemii w trakcie stosowania 
procedury schładzania związana jest z gorszym stanem neu-
rologicznym chorych wypisywanych w późniejszym czasie  
z OAIT. Po 24 godzinach w sposób kontrolowany doprowa-
dza się biernie organizm do normotermii (nie szybciej niż 
1ºC na godzinę). Optymalnie podwyższa się temperaturę 
0,25-05ºC na godzinę  Można stosować jednocześnie kilka 
technik schładzania np. dodatkowo okłada się chorego lo-
dem. Ochładzanie wewnętrzne rozpoczyna się od szybkiego 
wlewu dożylnego krystaloidów o temperaturze 4ºC w dawcę 
30 ml/kg m.c (roztwór soli fizjologicznej, Ringera, PWE).  
W ciągu 30 minut powinien nastąpić systematyczny, kontro-
lowany spadek ciepłoty ciała 

Przeprowadzenie prób zastosowania hipotermii terapeu-
tycznej sprzyja zmniejszeniu ilości chorych wypisywanych  
z OAIT z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego 
(OUN), jednak nie u wszystkich metoda ta może być stoso-
wana. Istnieje grupa pacjentów po NZK u których schładza-
nie nie może być wykonane. Należą do nich:
- pacjenci z objawami ciężkiego wstrząsu kardiogennego,
- pacjenci ze znaczącymi hemodynamicznymi zaburzeniami 
rytmu serca,
- kobiety w ciąży,
- pacjenci z zaburzeniami w układzie krzepnięcia,
- pacjenci z ciężką uogólnioną infekcją,
- pacjenci z niewydolnością wielonarządową,
- pacjenci reagujący na polecenia słowne po powrocie krąże-
nia samoistnego,
- pacjenci z hipoksemią, czyli saturacją krwi tętniczej poniżej 
85%,
- pacjenci z istotnym deficytem neurologicznym przed incy-
dentem NZK,
- pacjenci u których minęło 6 godzin od momentu NZK,
- pacjenci z chorobą w stadium terminalnym.

Hipotermia terapeutyczna mająca na celu ochronę móz-
gu przed niedotlenieniem pozwala przywrócić w miarę nor-
malne funkcjonowanie centralnego systemu nerwowego bez 
większych ubytków neurologicznych. Jest to możliwe przy 
jak najszybszym wdrożeniu właściwego postępowania pore-
suscytacyjnego.

Zastosowanie urządzenia Cri-
tiCool u pacjenta w Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w Wojewódzkim Cen-
trum Medycznym
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Pacjenci po NZK poddani hipotermii terapeutycznej są pa-

cjentami nieprzytomnymi w bardzo ciężkim stanie ogólnym, 
często w stadium zagrożenia życia. Wymagają oni wysoko 
specjalistycznej całodobowej opieki medycznej polegającej 
na wnikliwej, stałej obserwacji podstawowych parametrów  
w razie zagrożenia życia natychmiastowego, zdecydowane-
go i pewnego działania ze strony pielęgniarki. Takie warunki 
mogą być stworzone w oddziałach intensywnej opieki me-
dycznej.

Opis przypadku
Dwudziestosiedmioletni pacjent trafił do oddziału, w któ-

rym pracuję, w stanie ogólnym krytycznym - ogólnoustrojowa 
niewydolność krążeniowo-oddechowa. Przyjęty o godzinie 
715 po NZK w mechanizmie asystolii ze skuteczną pięćdzie-
sięciominutową resuscytacją. Z wywiadu przeprowadzonego 
z rodziną wynikało, że NZK nastąpiło podczas snu (pacjent 
charczący), reanimacja została rozpoczęta przez najbliższych 
i kontynuowana do przyjazdu zespołu „R”. Czas do pełnego 
powrotu spontanicznego krążenia wynosił około 50 minut. 
Chory był reanimowany według schematu Krajowej Rady 
Resuscytacji. Następnie przewieziony do Oddziału Inten-
sywnej Terapii, gdzie natychmiast wdrożono procedurę hipo-
termii terapeutycznej utrzymywanej 
przez kolejne 24 godziny. Wywiad 
kardiologiczny dotyczący przeszłości 
chorobowej był negatywny. W chwili 
przyjęcia pacjent nieprzytomny, zain-
tubowany przez usta i wentylowany 
z FiO2 = 0,3 z ciśnieniem tętniczym 
110/70 mm Hg, podtrzymywanym 
wlewem znacznych dawek katecho-
lamin. Źrenice równe reagujące na 
światło, rytm serca zatokowy, tętno 
120u/min., powłoki brzuszne mięk-
kie, diureza prawidłowa, cech urazu 
nie stwierdzono. Chory był schła-
dzany do temperatury 320C - okre-
sowo występowały zaburzenia rytmu 
serca. W związku z tym włączono 
we wlewie dożylnym ciągłym za 
pomocą pompy infuzyjnej amiocar-
don.  Analgosedację i wentylację 
mechaniczną oraz podaż katechola-
min kontynuowano w trakcie kilku 
kolejnych dni. Z powodu klinicznych 
objawów infekcji dróg oddechowych 
podczas terapii wdrożono antybioty-
koterapię, uzyskując poprawę w na-
stępnych dniach leczenia. Pacjent po 
zaprzestaniu schładzania nadal był 
utrzymywany w śpiączce farmako-
logicznej, okresowo żywo reagujący 
na bodźce zewnętrzne. Chorego eks-
tubowano w ósmej dobie pobytu na 
oddziale i zastosowano tlenoterapię 
bierną 3 l/min – całkowicie wydolny 
oddechowo, co potwierdzają badania 
gazometryczne krwi tętniczej i SpO2 
96 – 100%. Pacjent miał wykony-
wanych szereg badań laboratoryj-
nych według schematu postępowania  
w hipotermii indukowanej, dodatko-
wo kilkakrotnie RTG klatki piersio-
wej i TK głowy wykluczające obja-
wy niedokrwienia i niedotlenienia. 
Kilkakrotnie wykonywano także 
UKG serca, elektrokardiogram, od-
bywały się konsultacje kardiologicz-
ne w celu ustalenia przyczyny NZK. 

Kolejne kontrolne badanie Echo serca, wykonane w trzeciej 
dobie pobytu w OAiIT wskazywało na lewokomorową kar-
diomiopatię przerostową – prawdopodobną przyczynę NZK. 
Wobec zakończenia wskazań do dalszego pobytu w OAiIT 
chory przytomny w pełnym kontakcie logicznym, słownym, 
zorientowany co do miejsca i czasu, wydolny krążeniowo  
i oddechowo, żywiony enteralnie przekazany został do Od-
działu Kardiologii WCM w Opolu celem dalszej diagnostyki 
kardiologicznej i ustalenia leczenia. W kontrolnych posie-
wach wydzieliny z drzewa oskrzelowego nie stwierdzono 
cech infekcji. W związku z tym zakończono atybiotykotera-
pię. Pacjent jeszcze przez pewien okres przebywał na Od-
dziale Kardiologii WCM w Opolu. NZK nie pozostawiło 
żadnych defektów neurologicznych, a dzięki właściwie pro-
wadzonej rehabilitacji, chory wrócił do całkowitego zdrowia. 
Obecnie pozostaje pod kontrolą kardiologiczną. Skutecznie 
przeprowadzona reanimacja i możliwość natychmiastowego 
wdrożenia procedury hipotermii terapeutycznej nie doprowa-
dziły do niedotlenienia i trwałego uszkodzenia struktur móz-
gowych. Jest to jeden z wielu przykładów przemawiających 
za skutecznością schładzania poresuscytacyjnego, winno być 
wdrożone i stosowane we wszystkich Oddziałach Intensyw-
nej Terapii, do których będą trafiać chorzy po NZK.
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Łuszczyca
Nie wszyscy mogą być pięk-

ni i bogaci. Niestety, nie wszy-
scy są zdrowi. Wielu ludzi musi 
żyć i radzić sobie z nawracającą 
chorobą, na przykład łuszczycą. 
Ogromna większość chorych na 
łuszczycę jest zdrowych „ina-
czej”, mając okresowo niewiel-
kie zmiany skórne w typowych 
dla tej choroby okolicach ciała. 
Łuszczycy nie można wyleczyć 
„na zawsze”, ale rozwój nauk 
medycznych i wprowadzanie 
nowych metod leczniczych 
zwiększyły możliwości lekarza 
dermatologa w przeciwdzia-

łaniu jej objawom. 
Wiedzę o łuszczycy 
należy popularyzo-
wać wśród pacjen-
tów, aby sami dawali 
sobie radę w warun-
kach domowych,  
i nie musieli rezyg-
nować z aktywności 
zawodowej, oraz  
w społeczeństwie, 
aby ludzie z ich 
otoczenia - rodzi-
na, współpracownicy - wiedzieli o kosmetycznym charak-
terze choroby i braku zagrożenia ze strony chorych. Należy 
wszystkim uświadomić, że:
 co 50 osoba może zachorować na łuszczycę w ciągu swe-
go życia,  
 nie jest to choroba zakaźna,
 przez większą część życia chorzy mogą być wolni od 
zmian łuszczycowych,
 są skuteczne metody leczenia nawet bardzo rozległych 
zmian skórnych (erytrodermii) i zmian stawowych (łuszczy-
ca stawowa).  

Chorzy na łusz-
czycę nie mogą być 
dyskryminowani ze 
względu na kolor skó-
ry i sami nie powinni 
się izolować ani rezyg-
nować z aktywnego 
życia. Wiedza o cho-
robie pomoże chorym 
znaleźć najłatwiejszy 
sposób leczenia zmian 

skórnych, niezbędne jest też współdziałanie z lekarzem der-
matologiem.

Łuszczyca jest chorobą niezakaźną. Należy do bardzo 
rozpowszechnionych chorób skóry. Przyczyna powstania 
łuszczycy jest nieznana. Natomiast dość dokładnie poznano 
procesy zachodzące w skórze chorego na łuszczycę. W pa-
tomechanizmie powstania zmiany łuszczycowej główną rolę 
odgrywają dwa zjawiska: znaczne przyspieszenie namnażania 
komórek naskórka, co wyraża się zwiększoną ilością podzia-
łów komórkowych, przyśpieszeniem wszystkich faz cyklu  
i zwiększeniem intensywności procesów metabolicznych, 
oraz (bardzo charakterystyczne dla łuszczycy), niepełne róż-
nicowanie się komórek z zachowaniem resztkowych jąder 
w warstwie rogowej. Zjawisko to, nazywane parakeratozą, 
polega na znacznym przyśpieszeniu okresu przejścia kera-
tynocytu (komórki naskórka), z warstwy rozrodczej na po-

wierzchnię skóry. Okres ten w normalnych warunkach wyno-
si 26 dni, a w łuszczycy jest skrócony do 4 dni. Choroba może 
rozpocząć się w każdym wieku (nawet w niemowlęcym). Je-
żeli objawy łuszczycy pojawią się przed 22 rokiem życia, to 
choroba ma cięższy przebieg, wysiewy są częstsze i bardziej 
rozległe. Natomiast, u tych pacjentów rzadko występuje po-
stać krostkowa łuszczycy. Drugi typ łuszczycy zaczyna się 
pomiędzy 50 a 70 rokiem życia i przebiega najczęściej łagod-
nie. Choroba ma charakter przewlekły i cechuje się okresami 
nawrotów i remisji, które mają różny czas trwania u różnych 
osób. Każda łuszczyca jest inna i wymaga bardzo indywidu-
alnego traktowania leczniczego i pielęgnacyjnego. Trzeba jak 
najlepiej poznać swoją chorobę i nauczyć się z nią żyć. Jeżeli 
będzie się dbać o swoją skórę, nawroty będą rzadsze i mniej 
dokuczliwe, a remisje dłuższe.

 Co może prowokować wysiew zmian łuszczycowych?
1. Infekcje ostre (bakteryjne, wirusowe) - trudno ich uniknąć, 
ale należy je zawsze energicznie leczyć.
2. Infekcje przewlekłe - najczęściej te procesy zapalne lokali-
zują się w zatokach, zębach, przydatkach, pęcherzyku żółcio-
wym. Jeżeli występują częste nawroty łuszczycy, trudno pod-
dające się leczeniu, należy poprosić lekarza, aby sprawdził, 
czy w organizmie nie ma przewlekłych ognisk zapalnych.
3. Leki - niektóre antybiotyki, np. tetracycliny, sole litu, be-
tablokery (np. Propranolol), mogą wywołać wysiew zmian 
łuszczycowych.
4. Stres - zarówno ostry, jak i przewlekły. Jeżeli dogadasz 
się z samym sobą, znajdziesz też metodę, aby „dogadać” się  
z łuszczycą.
5. Drażnienie skóry bodźcami mechanicznymi, np. drapanie, 
usuwanie mechaniczne łuski z wykwitów łuszczycowych, 
szorowanie.
6. Zbyt intensywne leczenie zewnętrzne (tzw. przeleczenia). 
Należy leczyć się zawsze pod kontrolą dermatologa, nie sto-
suj maści dłużej niż zalecono i nie wcieraj mocniej niż powi-
nieneś.
7. Ogólne podawanie preparatów sterydowych z powodu 
łuszczycy i innych schorzeń. Preparaty te podawane doustnie 
i w postaci iniekcji powodują początkowo szybkie ustępowa-
nie zmian łuszczycowych, ale potem szybkie nawroty, czę-
sto o ciężkim przebiegu pod postacią łuszczycy krostkowej. 
Ogólne podawanie tych preparatów w łuszczycy pospolitej 
jest przeciwwskazane.

Zmiany łuszczycowe 
najczęściej zajmują skórę 
najbardziej narażoną na 
stałe, niezbyt silne urazy 
(łokcie, kolana, okolica lę-
dźwiowo-krzyżowa). Na-
tomiast w okolicy fałdów 
skórnych (pachy, pachwiny, 
szpara międzypośladkowa), 
łuszczyca przybiera cha-
rakter wysiękowy. Bardzo 
często zmiany chorobowe 
występują na owłosionej 
skórze głowy, przechodząc 
na skórę czoła. Łuszczyca 
skóry owłosionej głowy 
może być jedynym obja-
wem choroby lub towa-
rzyszyć łuszczycy o innym 

umiejscowieniu.
Pomimo nieraz zlewnego zajęcia całej powierzchni i gru-

bej warstwy łusek łuszczyca nie prowadzi do utraty wło-
sów. Wypadanie włosów w przebiegu choroby stwierdza się  

Gabriela Genteman
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w przypadku mechanicznego drażnienia np. na skutek świą-
du (drapanie) lub nieostrożnego usuwania łusek.

Często w łuszczycy procesem chorobowym objęte są płyt-
ki paznokciowe. Może to być jedyna lokalizacja choroby na-
wet przez wiele lat. Objawem łuszczycy na paznokciach są 
punkcikowate wgłębienia płytki, przypominające wyglądem 
powierzchnię naparstka, nadmierne rogowacenie lub żółte 
„plamy olejowe” na płytce. U pacjentów chorujących dłużej, 
zmiany paznokciowe polegają na rozwarstwianiu się płytek, 
które są zgrubiałe, matowe oraz poprzecinane poprzecznymi 
bruzdami.

W najczęściej spotykanej zwykłej postaci łuszczycy na 
ogół wystarczające jest leczenie zewnętrzne. Przebiega ono  
w dwóch etapach. Pierwszy etap to usunięcie nawarstwionych 
łusek, które bardzo ograniczają lub wręcz uniemożliwiają 
działanie lecznicze właściwych preparatów przeciwłuszczy-
cowych. W tym celu stosuje się wieczorem przed snem maści 
z kwasem salicylowym. Na owłosioną skórę głowy zaleca się 
oliwkę z kwasem salicylowym, a następnie zawinięcie skó-
rę głowy folią i ręcznikiem. Jeżeli istnieje taka możliwość, 
najlepiej stosować oliwkę kilka dni z rzędu i nie myć w tym 
czasie głowy (usuwanie łusek jest wówczas skuteczniejsze  
i można uniknąć możliwych podczas mycia urazów skóry).

Maści złuszczające i oliwkę salicylową najlepiej zmywać 
ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła lub szamponów 
dziegciowych Jeżeli ze skóry głowy trudno zmyć oliwkę, 
można przed kąpielą zastosować preparaty na podłożu alko-
holowym. Należy pamiętać o podstawowej zasadzie: łusek 
nie wolno zdrapywać, spowoduje to bowiem po tygodniu, 
dwóch wysiew w tym miejscu nowych grudek łuszczyco-
wych! Gdy w miejscu szarawych łusek pojawi się czerwona 
powierzchnia grudki łuszczycowej, rozpoczynamy drugi etap 
leczenia. Polega on na zastosowaniu jednego z preparatów 
hamujących nadmierny podział komórek naskórka lub/i dzia-
łających przeciwzapalnie.
Są to następujące substancje:
• cygnolina,
• dziegieć,
• kortykosteroidy,
• pochodne witaminy D3,
Większość dermatologów zaleca stosowanie cygnoliny  
w tzw. terapii minutowej - wygodnej dla pacjenta, taniej  
i dającej dobre rezultaty. Co powinno zachęcić do stosowania 
cygnoliny:
- jest skuteczna,
- ma niewielkie działanie niepożądane,
- jest tania.

Podstawowym działaniem niepożądanym cygnoliny jest 
powodowanie odczynu zapalnego skóry wokół grudki łusz-
czycowej. Jednak umiejętne stosowanie preparatu może to 
działanie zminimalizować. Cygnolina powoduje także trwa-
łe zabarwienie bielizny i pościeli na kolor fioletowy, dlate-
go najlepiej przeznaczyć do leczenia jedno ubranie i zmianę 
pościeli. Przebarwienia skóry po cygnolinie znikną po kilku 
tygodniach bez śladu (nie staraj się zmywać ich, szorując 
szczotką bądź gąbką; to może sprowokować wysiew zmian 
łuszczycowych).

Leczenie ogólne polega na stosowaniu leków w sposób 
inny niż bezpośrednio na skórę (tabletki, zastrzyki, terapia 
przy użyciu świata, itp.). Leczenie ogólne ma wpływ na cały 
organizm, więc zazwyczaj zalecane jest w bardziej zaostrzo-
nych przypadkach łuszczycy.

Istnieje wiele różnych metod leczenia ogólnego, takich jak:
 Terapie biologiczne
 Leczenie cyklosporyną
 Leczenie metotreksatem (MTX)
 Leczenie retinoidami doustnymi
 Fototerapia

Jeżeli dzięki skutecznemu leczeniu udało się nam uzyskać 
remisję choroby, należy dalszym postępowaniem sprawić, 

aby trwała ona jak najdłu-
żej. Należy powiedzieć 
jasno, że jest to dość spe-
cyficzny rodzaj profilak-
tyki. Pojęcie to oznacza 
użycie wszystkich moż-
liwych środków w celu 
uniknięcia choroby. Tym-
czasem łuszczycę ma się 
w genach przez całe życie 
i dotychczas nie poznano 
wszystkich czynników 
„budzących” łuszczyco-
we geny i wyzwalających 
chorobę. W naszym ujęciu 
profilaktyka ma nieco inne 
znaczenie. Należy zadać 
sobie pytanie: co robić, 

aby stan bezobjawowy uzyskany po leczeniu podtrzymać 
jak najdłużej? 
A więc:
• Eliminować powszechnie znane czynniki mogące wyzwa-
lać proces łuszczycowy.
• Wyleczyć wszystkie ogniska zakaźne: chore zęby, prze-
wlekłe zapalenia zatok, zapalenie pęcherzyka żółciowego,  
a u kobiet zapalenie przydatków.
• Zapobiegać w miarę możliwości ostrym chorobom infek-
cyjnym, a w razie zachorowania energicznie i skutecznie je 
leczyć.
• Unikać przyjmowania leków - prowokatorów łuszczycy.
• Unikać stresów. Tu niejeden czytelnik się uśmiechnie i za-
pyta: jak to jest możliwe w dzisiejszym świecie? Są z całą 
pewnością przykre sytuacje, których nie sposób uniknąć. 
Jednak wiele jest sytuacji codziennych, które przy odrobinie 
dystansu do siebie i świata wcale nie muszą być przyczynami 
zdenerwowania czy niepokoju.  
• Właściwie pielęgnować skórę w okresie remisji. Chora skó-
ra jest trochę inna i różni się od skóry zdrowego człowieka. 
Na wszystkie drażniące, uszkadzające bodźce może reago-
wać wysiewem zmian łuszczycowych. Ponadto, zwłaszcza 
po leczeniu, często jest nadmiernie wysuszona.

Co należy robić w takim przypadku?
Do kąpieli stosować preparaty natłuszczające, np. z olejem 

sojowym (gotowe preparaty do nabycia w aptekach), oraz co 
pewien czas kąpiele z dodatkiem soli. Kąpiele solankowe 
mogą być stosowane zarówno w profilaktyce jak i leczeniu 
aktywnych zmian łuszczycowych

Zasady prawidłowego odżywiania się, są chyba obecnie 
wszystkim znane. Należy jednak nadmienić, iż w okresie 
aktywnych zmian łuszczycowych trzeba wprowadzić pewne 
ograniczenia dietetyczne. Związane jest to nie tylko z wpły-
wem diety na skórę, ale także z faktem, iż łuszczyca w swojej 
istocie jest chorobą ogólnoustrojową. Badania wykazały, że 
nawet u osób nie mających żadnych dolegliwości, a chorują-
cych na łuszczycę, w okresie aktywnej choroby istnieje stan 
zapalny błony śluzowej żołądka. Ponadto u wielu chorych 
występują zaburzenia gospodarki tłuszczowej o profilu miaż-
dżycorodnym - osoby chore na łuszczycę są niestety bar-
dziej podatne na miażdżycę. Wynikają z tego dwa wnioski:  
w okresie zaostrzenia choroby dieta powinna być lekkostraw-
na, bez ostrych przypraw, alkoholu, kawy, natomiast przez 
całe życie należy unikać tłuszczów zwierzęcych, wieprzowi-
ny i produktów zawierających cholesterol. Godne polecenia 
są natomiast ryby.

* Gabriela Genteman – Specjalistka pielęgniarstwa zacho-
wawczego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologii 
Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.



�� październik - listopad 2012r.

PRAWO / Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 17 września 2012 r. 
w sprawie podjęcia działań mających na celu umożliwienia zatrudnienia położnych

w oddziałach anestezjologicznych  dla dzieci i noworodków
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o podjęcie działań mających na celu umożliwienia zatrudnienia 

położnych w oddziałach anestezjologicznych dla dzieci i noworodków, poprzez zmianę zapisów w projekcie nowego rozpo-
rządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą (zwanego dalej „projektem”), które zastąpi obowiązujący jeszcze na dzień dzisiejszy akt 
prawny. Zmiana dotyczyłaby zapisu umożliwiającego wykonywania świadczeń z zakresu anestezji i intensywnej terapii dla 
dzieci i noworodków  przez położne, w szczególności z uwzględnieniem specyfiki oddziałów neonatologicznych. 

Projekt rozporządzenia ogranicza możliwość udzielania świadczeń z zakresu anestezji i intensywnej terapii do personelu 
tam wskazanego, z pominięciem lekarzy neonatologów, jak również położnych, które posiadają kwalifikacje w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego. 

Pomimo tego, iż nie występują w systemie prawnym oddziały intensywnej terapii neonatologicznej (brak wyróżnienia 
m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Dz.U. z 2012 r., poz. 594), w praktyce funkcjonują oddziały neonatologiczne  
z pododdziałami patologii i intensywnej terapii noworodka (odcinkami intensywnej opieki neonatologicznej dla noworod-
ków), lub oddziały intensywnej terapii noworodków. 

Zapisy projektu nie uwzględniają specyfiki takich oddziałów. Jak wskazuje § 10 projektu świadczenia z zakresu anestezjo-
logii i intensywnej terapii są udzielane w szpitalu na stanowiskach intensywnej terapii. Takie świadczenia udziela personel le-
karski (po, lub w trakcie specjalizacji anestezjologii i intensywnej terapii) oraz pielęgniarki anestezjologiczne. Nie przewiduje 
się natomiast udzielania świadczeń w zakresie anestezji i intensywnej terapii w stosunku do noworodków przez neonatologów, 
czy położne posiadające kwalifikacje  w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 

Projektowane rozporządzenie wydawane jest w realizacji dyspozycji przewidzianej w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z pózn. zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw 
zdrowia może w drodze rozporządzenia, określić standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny 
lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości 
świadczeń zdrowotnych. 

Prosimy o podjęcie działań mających na celu zmiany zapisów w ww. projekcie polegającym na dopisaniu uprawnienia 
położnej, która posiada kwalifikacje w pielęgniarstwie neonatologicznym, do udzielania świadczeń noworodkom i dzieciom 
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.  

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 Do wiadomości:
- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
- Minister Zdrowia 
- Sejmowa Komisja Zdrowia
- Senacka Komisja Zdrowia
- Prezes NFZ
- Marszałek Województwa Opolskiego
- PS ZOZ WCM w Opolu
- SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu 

Konferencja Pielęgniarstwo  
Psychiatryczne ROPS BRANICE 14.09.2012

Konferencja Pielęgniarstwo Psychiatryczne odbyła się po 
raz pierwszy w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej 
w Branicach. Jak się okazało konferencja cieszyła się bardzo 
wielkim zainteresowaniem środowiska nie tylko pielęgniar-
skiego, obecni byli przedstawiciele wielu grup zawodowych 
działających w obszarze zdrowia z województwa opolskiego. 
Uczestnikami Konferencji byli także przedstawiciele z ROPS 
Starogard Gdański, ROPS Gostynin, Krajowego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. 

W konferencji uczestniczyło łącznie 121 osób. 
Konferencja została zorganizowana tak, aby tematyka po-

ruszanych w niej zagadnień była atrakcyjna dla dużej grupy 
pracowników medycznych pracujących z osobami z zaburze-
niami psychicznymi. 

Bezpośrednio po każdym wykładzie była możliwość 
zadawania pytań do prelegenta, co często przeradzało się  
w ożywioną merytoryczną dyskusję połączoną z wymianą 
doświadczeń.

Wszystkim prelegentom serdecznie dziękuję za profesjo-
nalne i interesujące przedstawienie poruszanych zagadnień, 
pragnę podkreślić że zrobili oni to nieodpłatnie. 

Konferencje takie podnoszą poziom wiedzy uczestników, 
a co za tym idzie podnoszą poziom świadczonych usług me-
dycznych. Uczestnicy często powtarzali iż takie konferencje 
są bardzo potrzebne i powinny odbywać się cyklicznie. Po 
skończonych obradach uczestnicy mieli możliwość obejrze-
nia ROPS-u w Branicach, z czego wiele osób chętnie sko-
rzystało.  

               Marian Fuczek
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RELAKS, WYPOCZYNEK

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, Ks. Piotr Bałos, Zaprasza na diecezjalne obchody patrona 
Służby Zdrowia, które odbędą się 20 października 2012 r. w Ośrodku Rybak w Głębinowie koło Nysy. 
Rozpoczęcie o godzinie 10:00. Podczas tych obchodów odbędzie się min. wykład Ks. Dr hab. Andrzeja 
Szafulskiego, proboszcza parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu oraz wykładowcy na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, będzie czas na kawę, spacer brzegiem nyskiego jeziora. 
Zakończenie Mszą św.

Wycieczka do Lwowa
Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!

W dniach 27-30 września 49-cio osobowa 
grupa naszych pielęgniarek, położnych wraz  
z osobami towarzyszącymi uczestniczyła  
w wycieczce do Lwowa. To pierwszy taki wy-
jazd zorganizowany przez Opolską Izbę. 

Od początku wyjazdu uczestnikom wyciecz-
ki towarzyszyły: dobre nastawienie i humor,  
a także wiele melodii lwowskich piosenek, 
przy akompaniamencie gitarowym, harmonij-
kowym i skrzypcowym naszego kolegi.

W drodze zatrzymaliśmy się na postój  
w Łańcucie, gdzie zwiedziliśmy jedną z naj-
piękniejszych rezydencji  arystokratycznych w Polsce - Zamek Potockich i Lubomirskich, oraz imponujące budynki zamko-
wych Stajni i Wozowni z powozami oraz karetami należącymi do Muzealnej Kolekcji Pojazdów. 

Następnie udaliśmy się autokarem w podróż w kie-
runku granicy. Przejście graniczne i odprawa celna były 
dla wszystkich ciekawym wyzwaniem jak i doświadcze-
niem (staliśmy na granicy tylko ok. półtorej godziny). 

Lwów powitał nas słoneczną pogodą. Pomimo zmę-
czenia podróżą, zaraz po zakwaterowaniu w hotelu, wy-
ruszyliśmy na pierwszy spacer uliczkami starego miasta. 
Miasto posiada mnóstwo zabytków i niebywały urok - 
brukowane ulice ze starymi szynami tramwajowymi 
oraz targ ze starociami - które tworzą niezapomniany 
klimat. 

W pierwszym dniu wycieczki zwiedziliśmy zabytko-
wą część Lwowa, tj. Stare Miasto (min. Plac Rynkowy, 
Ratusz, Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Prawosław-
ną Cerekiew Uspieńską, Klasztor Dominikanów, Aptekę 
Muzem, Katedrę Ormiańską).

Wielkim artystycznym przeżyciem była operetka Jo-
hanna Straussa „Zemsta nietoperza” wystawiana w Te-

atrze Wielkim, tzw. Operze Lwowskiej usytuowanej w samym centrum Lwowa. Wnętrze Opery zrobiło na nas ogromne 
wrażenie. 

W drugim dniu wycieczki odwiedziliśmy 
cmentarz Łyczakowski, najstarszą zabytkową ne-
kropolię Lwowa. Na cmentarzu znajduje się wie-
le zabytkowych nagrobków o wysokiej wartości 
artystycznej, przedstawiających postacie i wize-
runki zmarłych, a także liczne kaplice, kolumny 
i obeliski w różnych stylach. Częścią Cmentarza 
Łyczakowskiego jest Cmentarz Orląt Lwowskich, 
na którym znajdują się groby cywilnych obroń-
ców Lwowa, zwanych orlętami lwowskimi. 

Czas wolny przeznaczyliśmy na poznawanie 
smaków i lwowskich klimatów. Pełni wielu prze-
żyć, wrażeń oraz wypakowanych walizek wrócili-
śmy radośni i zadowoleni.

Od tej chwili polecamy wszystkim taki wy-
jazd!!!

Na pierwszej stronie okładki zdjęcia z tej wy-
cieczki
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