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Irena Krupińska - zasłużona pielęgniarka 

Rozmowa z Wiesławą Grabską
Stanowiska konsultantów



2 luty - marzec 20�4r.

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne 
oraz Koledzy Pielęgniarze!

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. 
Nowy Rok 2014 dopiero się rozpoczął i przed nami zapewne wiele jeszcze wydarzeń i wiele ciekawych 
chwil. Dlatego w pierwszych słowach w tym tegorocznym numerze naszego czasopisma, w imieniu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz własnym życzę Wszystkim Czytelnikom 
szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności w realizacji planów i osiąganiu założonych celów, a także 
wiele sił i satysfakcji w wykonywanej  pracy oraz spełnienia wszystkich marzeń w życiu osobistym. 

W lutowo/marcowym numerze przedstawiamy Państwu ogólne podsumowanie działalności Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu (tj. najważniejsze wybrane zadania zrealizowane  
w 2013 r.) oraz kalendarium ostatnich wydarzeń działalności Izby. Zamieszczamy krótkie informacje 
m.in. z konferencji, która odbyła się w grudniu pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa”, a także 
noworocznego szkolenia zorganizowanego w styczniu dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych 
pt. „Status pielęgniarki i położnej”. 

W artykule Tadeusza Wadasa - Wiceprzewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Krakowie pt. „Hanna Chrzanowska, wybitna pielęgniarka, nauczycielka i opiekunka 
chorych”, pragniemy przybliżyć Państwu sylwetkę i działalność Hanny Chrzanowskiej. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr Radosława Gawrońskiego z WCM w Opolu pt. 
„Przezcewkowa implantacja zastawki aortalnej” oraz rozmową z Judytą Sklanny pracującą w Oddziale 
Kardiochirurgii WCM w Opolu dotyczącą. „Monitorowania hemodynamicznego”, w której przedsta-

wia nam zastosowanie cewnika Swana Ganza. Wiesława Grabska – Przewodnicząca Oddziału Opolskiego PTPAiIO w rozmowie przybliża 
nam z kolei cel, zadania i działalność Towarzystwa. 

Na łamach biuletynu przedstawiamy naszą koleżankę Irenę Krupińską, która jako pierwsza pielęgniarka otrzymała wyróżnienie za za-
sługi dla województwa opolskiego. Podajemy także aktualne opinie konsultantów tj. opinię mgr Marka Maślanki - Konsultanta Krajowego  
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie podawania kontrastów przez pielęgniarki w pracowni Tomografii Kom-
puterowej podczas badań angio ct oraz kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie; stanowisko Danuty Dyk - Konsultanta Krajo-
wego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie samodzielnego nadzoru nad pacjentem  
w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie operatora pro-
wadzącego zabieg operacyjny.

Szanowni Państwo, 
Mamy nadzieję, że aktualny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej” spełni Państwa oczekiwania oraz spotka się z zainteresowaniem. 

Zapraszamy kolejne osoby  do współredagowania naszego czasopisma.

Życzymy miłej lektury!
Sabina Wiatkowska

Przewodnicząca ORPiP w Opolu 
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Wybrane zadania zrealizowane
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

VI Kadencji w 2013 r.
Najważniejsze zrealizowane zadania:
- powołanie zespołów problemowych działających przy OIPiP 
w Opolu (ds. pielęgniarstwa opieki długoterminowej, ds. pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego, ds. emerytów i rencistów, ds. 
POZ, ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego, ds. położnych),
- powołanie zespołu wizytującego pielęgniarki i położne, wy-
konujące zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych 
do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu, 
- podpisanie porozumienia o współpracy między Państwo-
wą Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu w zakre-
sie korzystania ze zbiorów Biblioteki Centrum Informacji  
Naukowej PMWSZ w Opolu,
- ustalenie zasad wyznaczania przedstawicieli Okręgowej 
Rady, jako członków komisji kwalifikacyjnych i egzami-
nacyjnych (informacja skierowana m.in. do organizatorów 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych), 
- wprowadzenie zmian do regulaminu udzielania zapomóg 
członkom OIPiP w Opolu (podniesienie kryterium dochodo-
wego zapomogi socjalnej), 
- wprowadzenie nowego druku „Formularz zgłoszenia uczest-
nika na kurs”,
- wprowadzenie zmian do regulaminu refundacji kosztów kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu 
(zmiana warunków refundacji szkolenia specjalizacyjnego), 
- wprowadzenie regulaminu nagród jubileuszowych człon-
kom OIPiP w Opolu, nabywającym prawo do emerytury,
- objęcie patronatem i dofinansowanie IV Olimpiady Pielęgniar-
skiej im. J. Fetlińskiej organizowanej przez PMWSZ w Opolu,
- przyznanie gratulacji i nagród laureatkom konkursu „Opol-
ski Hipokrates”,
- przyznanie gratulacji i nagrody laureatce III miejsca w III 
etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2012”, 
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 
- wytypowanie kandydatów do odznaczeń Prezydenta RP,
- kontynuacja wydawania biuletynu „Opolska Pielęgniarka  
i Położna”,
- inicjatywa opracowania strony internetowej OIPiP wraz  
z domeną i kontami pocztowymi,
- udział w projekcie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych „Zdrowy Przedszkolak”,
- podjęcie Apelu z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wprowadze-
nia rozwiązań systemowych służących poprawie funkcjono-
wania publicznej ochrony zdrowia, skierowanego do Ministra 
Zdrowia, Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa 
Opolskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
- inicjatywy w sprawie powołania konsultantów wojewódz-
kich w dziedzinach: pielęgniarstwa chirurgicznego i opera-
cyjnego, opieki długoterminowej, pielęgniarstwa rodzinnego, 
pediatrycznego i psychiatrycznego, 
- opracowanie zasad i kryteriów przeprowadzania egzaminu 
dla pielęgniarek i położnych, niebędących obywatelami jed-
nego z państw członkowskich Unii Europejskiej cudzoziem-
ców, zamierzających wykonywać zawód na terenie RP.
Zadania związane z bieżącą działalnością:
- przeprowadzenie porządkowania archiwum i archiwizacji 
dokumentów OIPiP w Opolu,  
- wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów księgowych 
OIPiP w Opolu,
- opracowanie i przyjęcie polityki bezpieczeństwa w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w OIPiP w Opolu,

- szkolenie z zakresu obsługi systemu „Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą”,
- uregulowanie zastępstw osób funkcyjnych - Sekretarza  
i Skarbnika, 
- podpisanie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczę-
śliwych wypadków w związku z wykonywaniem zadań na 
rzecz samorządu zawodowego, 
- opracowanie planu działań systemowych w zakresie ścią-
galności składek członkowskich. 

Zatwierdzone programy kursów:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla  
pielęgniarek,
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo zachowawcze” dla 
pielęgniarek, 
- kurs dokształcający „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”,
- inicjatywa napisania i zatwierdzenia programu w zakresie 
kursu dokształcającego „Diabetologia dla pielęgniarek”, 
- inicjatywa napisania i zatwierdzenia programu w zakresie 
kursu dokształcającego „Ocena stanu zdrowia i badania fizy-
kalne” dla pielęgniarek.

Przeprowadzone kursy:
- kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologicznego  
i intensywnej opieki” dla pielęgniarek,
- kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek,
- kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu 
EKG dla pielęgniarek i położnych”,
- kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddecho-
wa” dla pielęgniarek i położnych, 
- kurs dokształcający dla pielęgniarek „Profilaktyka w zakresie 
wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płcio-
wego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia”.

Przeprowadzone szkolenia i spotkania:
- szkolenie dla pielęgniarek z placówek opieki paliatywnej, 
- szkolenie dla pielęgniarek pracujących w podstawowej 
opiece zdrowotnej na terenie województwa opolskiego nt. 
warunków realizacji świadczeń zdrowotnych,
- szkolenie dla członków komisji kształcenia i doskonalenia 
zawodowego oraz członków Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu,
- szkolenie członków zespołu wizytującego pielęgniarki  
i położne wykonujące zawód w ramach praktyk zawodowych 
wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność 
leczniczą, prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu,
- spotkanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej dotyczące ustala-
nia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych,
- spotkanie kierowniczej kadry położniczej i pielęgniarskiej 
zatrudnionej m.in. w salach porodowych, oddziałach położ-
nych i oddziałach noworodkowych,
- spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami  
i położnymi,
- spotkanie wraz z podziękowaniami dla pielęgniarek i położ-
nych, które w 2013 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej 
w ramach regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych 
nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu.

Przeprowadzone konferencje:
- konferencja szkoleniowa pt. „Pielęgniarki i położne w pro-
cesie zarządzania szpitalem”,
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- konferencja pt. „Specyficzny pacjent - trudne decyzje” zor-
ganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej, 
- II konferencja „Pielęgniarstwo onkologiczne - problemy  
i wyzwania” zorganizowana we współpracy ze Stowarzysze-
niem Pielęgniarek Onkologicznych O/Opole, Opolskim Cen-
trum Onkologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego, 

- Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opol-
skie rozważania na temat opieki długoterminowej” zorgani-
zowana przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej 
działający przy OIPiP w Opolu,
- konferencja pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa” 
zorganizowana we współpracy z Konsultantem Wojewódz-
kim w dziedzinie Pielęgniarstwa, Szpitalem Specjalistycz-
nym MSW w Głuchołazach.

Szkolenie pt. „Status  pielęgniarki i położnej”
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zor-

ganizowała w dniu 22 stycznia 2014 r. w sali konferencyj-
nej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, szkolenie pt. 
„Status  pielęgniarki i położnej”. Szkolenie skierowane było 
m.in. do kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych woje-
wództwa opolskiego. Gośćmi szkolenia były m.in. pani Irena 
Barczyk - zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polity-
ki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Przedsta-
wiciele Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Opolu: pani Mariola Wojtal - dyrektor Instytutu Pielęg-
niarstwa, pani Danuta Żurawicka - dyrektor Instytutu Położ-
nictwa, pani Małgorzata Zimnowoda - zastępca dyrektora 
Instytutu Położnictwa, Przedstawiciele Opolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu: 
pani Renata Kuczek i pani Jadwiga Kozakiewicz.

 Pan Tadeusz Wadas – Wiceprzewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie wy-
głosił prelekcję nt. „Znaczenie prostoty i piękna zawodu pie-
lęgniarskiego w postawie Hanny Chrzanowskiej”. W swoim 
wystąpieniu przybliżył postać Hanny Chrzanowskiej – pre-
kursorki pielęgniarstwa polskiego. Uniwersalna i ponadcza-
sowa postawa życia Hanny Chrzanowskiej, „promieniowanie 
jej posługi” na zawsze stały się wzorem dla wszystkich po-
koleń pielęgniarek. Hanna Chrzanowska ukazywała wielkość 
zawodu pielęgniarki, miejsce pielęgniarki  w procesie przy-
wracania i utrzymywania zdrowia pacjentów w ich najbliż-
szym, domowym środowisku. Swoją postawą wyprzedzała 
ówczesne trendy medycyny postrzegając pacjenta w sposób 

holistyczny, traktując go jako jednostkę indywidualną w jego 
konkretnym życiowym środowisku. Słowa wypowiedziane 
przez Hannę Chrzanowską skierowane do pielęgniarek i po-
łożnych: „Pamiętajcie, abyście trzymały się linii pielęgnowa-
nia i stanowiły jedno” do dziś zachowują swoją aktualność. 

Kolejny blok tematyczny szkolenia 
stanowił wykład dr Doroty Karkow-
skiej (zdj. obok) - adiunkta Katedry 
Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Po-
lityki Społecznej Uniwersytetu Łódz-
kiego pt. „Status pielęgniarki i położ-
nej”. Status pielęgniarki i położnej 
zajmuje kluczową pozycję w naszym 
systemie opieki zdrowotnej. W kształ-
towaniu statusu prawnego zawodu pie-

lęgniarki i zawodu położnej istotne znaczenie mają zarówno 
regulacje międzynarodowe, europejskie jak i krajowe. O isto-
cie niezależności zawodowej decyduje m.in. odpowiedzial-
ność, bez względu na to czy jest to pełna odpowiedzialność 
osobista, moralna i zawodowa pielęgniarek i położnych.

Pani dr Dorota Karkowska w swoim wystąpieniu poruszy-
ła min zagadnienia dotyczące: 

definicji oraz statutu prawnego pielęgniarki i położnej (za-
kres pojęcia wykonywanie zawodów pielęgniarki, położnej, 
pielęgniarka i położna jako profesjonalista medyczny - zawód 
wolny, zawód zaufania publicznego, zawód samodzielny, sa-
modzielność a prawne formy wykonywania zawodu), zasa-

 „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa” 
– streszczenie z konferencji

W dniu 13 grudnia 2013 roku 
w Pokrzywnej odbyła się Kon-
ferencja  „Wyzwania współ-
czesnego pielęgniarstwa”, zor-
ganizowana przez Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie 
Pielęgniarstwa, SP ZOZ Szpital 
Specjalistyczny MSW w Głu-
chołazach i Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.

Moderatorem Konferencji 
była Henryka Homętowska, 
Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa.

Wykład inauguracyjny „Znaczenie prostoty i piękna za-
wodu pielęgniarskiego w postawie Hanny Chrzanowskiej” 
oraz wykład „Prawo i etyka w zawodzie Pielęgniarki i Położ-
nej” przedstawił mgr Tadeusz Wadas – Wiceprzewodniczą-
cy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Krakowie, 
Przedstawiciel Komisji Wojewódzkiej ds. zdarzeń medycz-
nych w Krakowie.

Pani mgr Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Okrę-
gowej  Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu przybliżyła 

problematykę praktyki pielęgniarskiej i położniczej w wykła-
dzie „Pielęgniarstwo w systemie ochrony zdrowia”.

Kolejny wykład przedstawiła pani dr n. med. Małgorza-
ta Fleischer (na zdjęciu), pracownik naukowy i dydaktyczny 
Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, „Zagrożenia i bezpieczeństwo pracy persone-
lu medycznego podczas zranień i zakłuć”.

Pani mgr Elżbieta Duda, Naczelna Pielęgniarka Opol-
skiego Centrum Onkologii, Wizytator Akredytacyjny CMJ  
w Krakowie, Wiceprzewodnicząca OIPiP w Opolu, przedsta-
wiła wykład „Dokumentacja pamięcią organizacji”.

Pani mgr Zofia Małas Przewodnicząca Świętokrzyskiej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, członek Zespołu 
ds. opracowania sposobu ustalenia norm zatrudnienia Pie-
lęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia zapoznała 
uczestników z tematyką „Minimalne normy zatrudnienia  
w praktyce”.

Zagadnienia przedstawione na Konferencji spotkały się 
z dużym zainteresowaniem uczestników, tematy wykładów 
przybliżyły problemy z którymi borykamy się na co dzień.

Dziękujemy za udział w Konferencji Uczestnikom oraz 
Wykładowcom, jak również współpracownikom za przygo-
towanie (na ostatniej stronie okładki materiał zdjęciowy).
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dy wykonywania zawodów pielęgniarki, położnej  (zasady 
w prawie medycznym, postępowanie zgodne ze wskazania-
mi wiedzy medycznej, postępowanie zgodne z posiadanymi 
kwalifikacjami, postępowanie z dochowaniem należytej sta-
ranności, postępowanie zgodne z zasadami etyki pielęgniarek 
i położnych, zlecenie lekarskie, odmowa udzielenia świad-
czenia zdrowotnego), wybrane zasady (prawo i obowiązek 
informowania pacjenta, tajemnica zawodowa, poszanowanie 
godności i intymności pacjenta, pielęgniarki, położnej, dodat-
kowa opieka pielęgnacyjna sprawowana przez pielęgniarkę, 
położną, wyrażanie zgody na świadczenia zdrowotne udzie-
lane przez pielęgniarki, położne), błąd pielęgniarski jako 
podstawa odpowiedzialności prawnej i zawodowej (błąd me-
dyczny a błąd pielęgniarski, rodzaje błędów pielęgniarskich 
na podstawie orzecznictwa, rodzaje odpowiedzialności).

W trakcie konferencji wystąpiła również Dorota Kudaś 
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa gi-
nekologicznego i położnictwa, która z ramienia Wojewody 
Opolskiego przekazała informację nt.  „Informatora dla przy-
szłych mam” – poradnika dla kobiet w ciąży lub planujących 

posiadanie dzieci, wydanego przez Opolski Urząd Woje-
wódzki. W opracowaniu znalazły się m.in. prawa rodzącej 
a także kalendarium przysługujących ciężarnym badań diag-
nostycznych czy konsultacji medycznych oraz wskazówki 
dotyczące tego, jak się przygotować do zajścia w ciążę, jakie 
badania zrobić na etapie planowania dziecka oraz m.in. infor-
macje o ciąży bliźniaczej, cesarskim cięciu. Opracowanie ma 
docelowo  trafić do wszystkich poradni, szpitali i placówek 
medycznych, w których pojawiają się kobiety w ciąży lub 
takie które planują posiadanie dziecka.

Szkolenie było doskonałą okazją do wzajemnej wymiany 
doświadczeń, dzielenia się swoimi uwagami i przemyśle-
niami mającymi na celu podnoszenie jakości realizowanych 
świadczeń i opieki nad pacjentem.   

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w tym miejscu pragnę złożyć wyrazy podziękowania 
wszystkim Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom za przy-
jęcie naszego zaproszenia i wzięcie udziału w szkoleniu.

Sabina Wiatkowska

Kalendarium spraw OIPiP w Opolu XI.2013 - I.2014
30 stycznia 2014 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjen-
tami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” rea-
lizowanego w ramach projektu systemowego pn. ,,Rozwój 
kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście 
zmian epidemiologicznych będących następstwem starzeją-
cego się społeczeństwa’’ w Prudnickim Centrum Medycznym 
NZOZ w Prudniku organizowanego przez AUO OMNIBUS 
uczestniczył Pan Piotr Lisowiec – członek ORPiP w Opolu.
29 stycznia 2014 r.
W uroczystym otwarciu nowej siedziby Świętokrzyskiej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
28 stycznia 2014 r.
W Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego podczas której 
zaprezentowano „Strategię ochrony zdrowia dla wojewódz-
twa opolskiego na lata 2014-2020” uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
27 stycznia 2014 r.
W postępowaniu konkursowym na stanowisko Przełożonej 
Pielęgniarek w Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reuma-
tologicznych uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu 
Sabina Wiatkowska, oraz członkowie ORPiP w Opolu Wie-
sława Grabska i  Barbara Prochota.
23 stycznia 2014 r.
W obradach Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad 
Pielęgniarek i Położnych w siedzibie NRPiP w Warszawie 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiat-
kowska.
22 stycznia 2014 r.
Szkolenie dla kierowniczej kadry pielęgniarek i położnych 
pt. „Status pielęgniarki i położnej” zorganizowane przez  
OIPiP w Opolu w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.
20 stycznia 2014 r.
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek” 
prowadzonego w ramach Projektu Systemowego pod nazwą 
,,Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa me-
dycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowe-
go” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanego 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. 
uczestniczyła Pani Anna Kraj.
17-18 stycznia 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbył się bezpłatny kurs dokształ-

cający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek. Zajęcia pro-
wadziła Pani Grażyna Mamzer – edukator diabetologiczny.
17 stycznia 2014 r.
W uroczystym otwarciu oddziału chirurgii naczyniowej  
w Nyskim Centrum Sercowo-Naczyniowym Polsko-Ame-
rykańskich klinik Serca uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
14 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym wzięło 
udział 6 członków Prezydium, Przewodnicząca Okręgowe-
go Sądu Pielęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. 
13 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opo-
lu. W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 138 wniosków. 
Przyznano 116 refundacji, 11 wniosków rozpatrzono ne-
gatywnie, 7 wniosków przekazano do uzupełnienia a 4 do  
wyjaśnienia.
11 stycznia 2014 r.
Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w za-
kresie ,,Podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek or-
ganizowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę 
Zawodową w Opolu, w którym uczestniczyła Pani Barbara 
Prochota – Skarbnik ORPiP 
w Opolu.
8 stycznia 2014 r.
*W spotkaniu Grupy Roboczej Senatora Mieczysława  
Augustyna w Warszawie uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
*W Wydziale Polityki  Społecznej i Zdrowia Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie poświęcone 
wydanemu przez Opolski Urząd Wojewódzki „Informato-
rowi dla przyszłych mam”, w trakcie spotkania omówiono 
treści zawarte w informatorze oraz sposób jego przekazania 
przyszłym mamom. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
7 stycznia 2014 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie  
OIPiP w Opolu.
19 grudnia 2013 r.
W SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu odbyło się posie-
dzenie Rady Społecznej, w którym uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
18 grudnia 2013 r.
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SS ZOZ 
nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Komisji Konkursowej 
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przewodniczyła Elżbieta Mieszkowska. Członkami komisji  
z ramienia OIPiP w Opolu były: Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca  
ORPiP w Opolu Elżbieta Duda.
16 grudnia 2013 r.
*Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
*Przewodnicząca Sabina Wiatkowska z ramienia NRPiP  
w Warszawie uczestniczyła w spotkaniu z Z-cą Prezesa ds. 
Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Marcinem 
Pakulskim w Warszawie, dotyczącym projektu zarządzenia 
Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania  
i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne  
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
13 grudnia 2013 r.
Konferencja pt. „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa” 
zorganizowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi-
nie Pielęgniarstwa – Henrykę Homętowską, Szpital Specjali-
styczny MSW w Głuchołazach oraz OIPiP w Opolu odbyła 
się w Ośrodku „Dębowe Wzgórze”  w Pokrzywnej (więcej  
w dalszej części numeru).
11 grudnia 2013 r.
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opolu. 
W czasie posiedzenia rozpatrzono 15 wniosków, z tego 10 
pozytywnie, 5 negatywnie.
10 grudnia 2013 r.
*Spotkanie adwentowe z emerytowanymi pielęgniarkami 
i położnymi w restauracji „Villa Młynówka” w Opolu, zor-
ganizowane przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów dzia-
łającą przy OIPiP w Opolu. Spotkanie połączone zostało  
z podziękowaniami dla pielęgniarek i położnych, które  
w 2013 r. nabyły prawo do nagrody jubileuszowej w ramach 
regulaminu przyznawania nagród jubileuszowych nabywają-
cym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu. W trak-
cie spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie gra-
tulacji i nagród tegorocznym laureatkom konkursu „Opolski 
Hipokrates”- Paniom: Marioli Niesłuchowskiej, Sylwii Ka-
mińskiej oraz Ewie Olech. 
*Posiedzenie Prezydium ORPiP, w którym wzięło udział 6 
członków Prezydium, Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pie-
lęgniarek, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Ilość podjętych uchwał: 26, w tym:
- stwierdzenie PWZ i wpis do rejestru pielęgniarek i położnych: 1
- wpis do rejestru pielęgniarek i położnych: 1
- skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych: 1
- wygaśnięcie PWZ i skreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych: 1
- wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji 
kwalifikacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego:  5
- wytypowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego: 2
- wyznaczenia przedstawiciela do udziału w komisji  
konkursowej: 4
- finansowe: 6
- inne: 5.
9 grudnia 2013 r.
*Posiedzenie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  
w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP  
w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono 72 wnioski. 
Przyznano 66 refundacji, 3 wnioski rozpatrzono negatywnie, 
3 wnioski przekazano do uzupełnienia.
5 grudnia 2013 r.
Zespół ds. Pielęgniarek POZ działający przy OIPiP w Opolu, 
zorganizował bezpłatne szkolenie dla pielęgniarek pracują-
cych w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie wojewódz-
twa opolskiego dotyczące warunków realizacji świadczeń 
zdrowotnych. Szkolenie odbyło się w Opolskim Centrum 
Onkologii w Opolu.
4 grudnia 2013 r.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego  

w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pa-
cjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” 
realizowanego w ramach projektu systemowego pn. ,,Roz-
wój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kon-
tekście zmian epidemiologicznych będących następstwem 
starzejącego się społeczeństwa”, w Prudnickim Centrum 
Medycznym organizowanym przez AUO OMNIBUS uczest-
niczył członek ORPiP w Opolu Piotr Lisowiec.
3 - 4 grudnia 2013 r.
*W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Kształce-
nia działającej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych NIPiP, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP  
w Opolu Sabina Wiatkowska.
*W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
2 grudnia 2013 r.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się spotkanie Konsul-
tantów Wojewódzkich z Panią Mirosławą Kwatek – Hoff-
mann, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestni-
czyły: Elżbieta Duda - Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu, 
Henryka Homętowska - Konsultant Wojewódzki w dziedzi-
nie pielęgniarstwa, Dorota Kudaś – Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnicze-
go oraz Maria Białas - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego.
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opo-
lu. W czasie posiedzenia rozpatrzono 120 wniosków, w tym 
przyznano 79 refundacji, 14 wniosków rozpatrzono negatyw-
nie, 27 wniosków przekazano do uzupełnienia.
29 listopada 2013 r. 
*W Hotelu Mercure w Opolu odbyła się ogólnopolska kon-
ferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na 
temat opieki długoterminowej”, zorganizowana przez Zespół 
Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy Okrę-
gowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
*W postępowaniu egzaminacyjnym kursu specjalistyczne-
go w zakresie ,,Wykonywania konikopunkcji i odbarczania 
odmy prężnej’’ w Zespole Placówek Oświatowych z Bursą  
w Opolu, organizowanym przez Centrum Kształcenia Za-
wodowego TEACHMED s.c. uczestniczyła Pani Wiesława 
Grabska – Sekretarz ORPiP w Opolu.
*W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalizacyjnego 
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa operacyjnego”, w Zespole Pla-
cówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczest-
niczyła Pani Marzena Wójcikowska.
28 listopada 2013 r. 
*W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie 
dotyczące omówienia projektu „Strategia ochrony zdrowia 
dla województwa opolskiego na lata 2014-2020”, w któ-
rym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina  
Wiatkowska.
*W siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Spo-
łecznej OOW NFZ, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP  w Opolu Sabina Wiatkowska.
*W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa ratunkowego” w Zespole Pla-
cówek Oświatowych z Bursą w Opolu organizowanym przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. uczest-
niczyła Pani Patrycja Szczerbińska.
*W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się postępowanie egzami-
nacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki”, organizowanego 
przez OIPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprzewod-
nicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
27 listopada 2013 r. 
W spotkaniu z pielęgniarkami zatrudnionymi w  Okręgowym 



�luty - marzec 20�4r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ
Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
26 listopada 2013 r. 
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu odbyło się posiedze-
nie ORPiP w Opolu, w którym wzięli udział członkowie Rady, 
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek  i Położnych 
oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
25 listopada 2013 r. 
W postępowaniu egzaminacyjnym kursu kwalifikacyjnego  
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa ratunkowego” w PS ZOZ Szpi-
talu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach, organizowa-
nym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED 
s.c. uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu 
Henryka Homętowska.
22 listopada 2013 r. 
W postępowaniu kwalifikacyjnym kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Wykonywania konikopunkcji i odbarczania odmy 
prężnej”, w Zespole Palcówek Oświatowych z Bursą w Opolu 

organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego TE-
ACHMED s.c. uczestniczyła Pani Elżbieta Szlenk – Czyczerska.
20 listopada 2013 r. 
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbył się Konwent Prze-
wodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych,  
w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sa-
bina Wiatkowska.
19 listopada 2013 r. 
We Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
wa pt.: „Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej”, zorga-
nizowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek 
i  Położnych we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Polskie To-
warzystwo Żywienia Klinicznego, Program Niedożywienie 
– Dolny Śląsk 2012-2014 oraz Polskie Towarzystwo Żywie-
nia Klinicznego. W konferencji uczestniczyły pielęgniarki 
Opolskiego Centrum Onkologii – Alicja Walo oraz Agniesz-
ka Śliż-Ciesielska.

Hanna Chrzanowska (1902-1973) wybitna  
pielęgniarka, nauczycielka i opiekunka chorych

Tadeusz Wadas  - wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Urodziła się w Warszawie 7 

października 1902 roku jako cór-
ka Wandy ze Szlenkierów i Ig-
nacego Chrzanowskiego. Matka 
wywodziła się z zamożnej rodzi-
ny przemysłowców, ojciec polo-
nista z ziemiaństwa na Podlasiu. 
Miała starszego brata Bogdana 
urodzonego w 1900 roku. Dzie-
ciństwo spędziła w podwarszaw-
skiej miejscowości letniskowej 
we Wiązownie. Kształciła się  
w domu pod nadzorem prywat-
nych nauczycielek. W 1910 roku 
Ojciec Ignacy otrzymał nomina-

cję na profesora literatury polskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Cała rodzina przeniosła się do Krakowa. W 1917 roku 
zaczęła uczęszczać do prywatnego gimnazjum Sióstr Urszu-
lanek. W 1920 roku zdała egzamin dojrzałości. W 1920 roku 
wpisała się na wydział filozoficzny UJ ale wybrała studia po-
lonistyczne, na które uczęszczała trzy półrocza. Jednak studia 
te nie odpowiadały jej marzeniom. Kiedy uzyskała informa-
cje o otwarciu w Warszawie Szkoły Pielęgniarskiej, szybko 
zdecydowała się na zmianę kierunku studiów. W 1924 roku 
otrzymała zaświadczenie o ukończeniu nauki a w 1926 roku 
zdała egzamin państwowy i otrzymała prawo wykonywania 
praktyki pielęgniarskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz prawo używania tytułu pielęgniarki dyplomowanej.  
W 1925 roku wyjechała do Paryża na stypendium z Fundacji 
Rockefellera i tam odbyła prawie roczną praktykę z nasta-
wieniem na pielęgniarstwo społeczne. Po powrocie zgłosiła 
się do pracy w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opie-
kunek Zdrowia. Dyrektorka Szkoły, Maria Epstein, była 
osobą głęboko religijną (złożyła rezygnację ze  swojego 
stanowiska i wstąpiła do zakonu sióstr Dominikanek). Opie-
rała wychowanie uczennic w duchu religii chrześcijańskiej.  
W budynku szkolnym znajdowała się kaplica, gdzie codzien-
nie odprawiana była msza św. Dla  studentek prowadzone były 
rekolekcje i pogadanki o treści religijnej, a częstym gościem 
był ówczesny biskup krakowski Adam Stefan Sapieha1.

Hanna Chrzanowska pracowała w szkole Krakowskiej jako 
instruktorka i wykładała pielęgniarstwo zdrowia publiczne-
go, prowadziła instruktaż dla Poradni Towarzystwa Walki  

z Gruźlicą (1926-1929). W 1926 roku na kolejnym stypen-
dium w Belgii zapoznała się z pracą higienistek szkolnych. Po 
powrocie prowadziła zajęcia ze studentkami w szkołach. Ali-
na Rumun – wspomina „obdarzona talentem pedagogicznym 
była Chrzanowska ogromnie lubiana przez swoje uczennice”. 
W 1929 roku przerywa prace jako instruktorka z powodu cho-
roby i wyjeżdża do sanatorium w Zakopanem  i szwajcarskim 
Davos. Zajmuje się pracą dziennikarską prowadząc redakcje 
miesięcznika ”Pielęgniarka Polska”, w latach 1931-1939 jako 
redaktorka  naczelna. Twórczość  publicystyczna nie ograni-
czała się  jedynie do tekstów i artykułów fachowych ale pi-
sała wiersze, powieści, które przedstawiają przełom religijny 
bohaterek. Było to wyraźne odzwierciedlenie zmian świato-
poglądowych samej Hanny. Pod wpływem przyjaciół m.in. 
Marii Starowieyskiej oraz własnych doświadczeń i przemy-
śleń dokonał się u w niej zwrot ku Bogu i religii katolickiej. 
Do 1939 roku Chrzanowska przebywała zmiennie raz w Kra-
kowie raz w Warszawie. 
Początek drugiej wojny od-
cisnął tragiczne piętno na 
rodzinie Hanny. W obronie 
Warszawy zginął jej brat 
stryjeczny, Andrzej Chrza-
nowski. W październiku 
1939 r. pozbawiona odpo-
wiedniej opieki umarła jej 
ciotka Zofia Szlenkierów-
na. Jedyny brat, zmobili-
zowany na początku wojny  
i wysłany na front wschod-
ni, już z niej nie wrócił. Nie 
wiadomo kiedy do matki  
i siostry dotarła wiado-
mość, że został bestialsko 
zamordowany na rozkaz 
NKWD w Katyniu. W listopadzie w ramach Sonderaktion 
Krakau zostali aresztowani profesorowie UJ, wśród nich był 
ojciec Ignacy Chrzanowski – wywieziony do obozu w Sach-
senhausen, zmarł w styczniu 1940 roku. Z końcem 1939 roku 
Niemcy wyrzucili Chrzanowskich z mieszkania i zamieszka-
ły z matką u znajomych na Radziwiłłowskiej. Te tragiczne 
przejścia osobiste nie załamały Hanny, która od początku 
włączyła się w akcje najbardziej potrzebującym zgłosiła 
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się do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym (pomagał 
wysiedlonymi uchodźcom). Swoją opieką obejmowała rów-
nież matki oraz dzieci, szczególnie te osierocone, więźniów 
oraz ukrywających się Żydów. Działała także w podziemiu,  
w strukturach Armii Krajowej. Po wojnie zgłosiła się do Szko-
ły Uniwersyteckiej, gdzie została instruktorką i wicedyrektor-
ką. Objęła kierownictwo działu pielęgniarstwa społecznego 
przygotowując uczennice do opieki nad chorymi przewlekle 
w domach. W 1946 roku Hanna wyjechała na stypendium  
z fundacji UNRRA z grupą pielęgniarek do Stanów Zjedno-
czonych. W swoim pamiętniku zanotowała: „poza ogólnym 
pogłębieniem wiedzy wyniosłam stamtąd utwierdzający mnie 
w przyszłych walkach pewnik, że pielęgniarstwo domowe 
jest pracą bardzo mądrą i bardzo szeroką, że są potrzebne jak 
w innych działach wysokie kwalifikacje”. Szkoła uległa reor-
ganizacji. Władze Polski Ludowej patrzyły nieprzychylnie na 
wychowanie uczennic w duchu religijności chrześcijańskiej2. 
Dyrektorka Anna Rydlówna, żołnierz AK z okresu okupacji, 
nękana była częstymi wizytami przedstawicieli Urzędu Bez-
pieczeństwa. Często była przesłuchiwana a nawet zatrzymy-
wana. W ciężkich czasach stalinowskich Hanna nie ukrywała 
swoich przekonań religijnych, uczestnicząc razem z uczenni-
cami we wspólnej mszy św. i przystępując do komunii św., 
co było wówczas aktem odwagi. Opracowała podręcznik Pie-
lęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej. Działała w Pol-
skim Towarzystwie Pielęgniarskim. W 1957 roku po nawią-
zaniu kontaktu z ks .Karolem Wojtyłą i proboszczem Parafii 
Mariackiej, ks. Ferynandem Machayem zaczęła organizować 
pielęgniarstwo parafialne (pokonując opór księży i niektó-
rych przedstawicieli zgromadzeń zakonnych i trudności ze 
strony władz). W prace zaangażowani byli: studenci siostry 
zakonne, klerycy. Wspierał jej działania biskup, potem kar-
dynał Karol Wojtyła. W 1960 roku w towarzystwie Hanny 
odwiedził 35 chorych przebywających w domach. Stało się 
to stałym programem swoich wizytacji duszpasterskich.  
W 1964 roku zainicjowała spotkania rekolekcyjne dla  cho-
rych, które odbywały się w Trzebini. W rekolekcjach uczest-
niczyły osoby chore, niepełnosprawne na wózkach inwalidz-
kich, które przez wiele lat nie opuszczały domów. Starała 
się zawsze o moralne przygotowanie pielęgniarek do pracy  
z chorymi. Opracowała wnikliwy Rachunek sumienia dla 
pielęgniarki oraz zagadnienia etyczne w pielęgniarstwie3. 
Swą duchowość pogłębiała w opactwie tynieckim uczestni-
cząc w codziennej mszy św. i czytając Pismo Święte. Han-
na Chrzanowska nie cieszyła się nigdy dobrym zdrowiem.  
W 1966 roku przeszła ciężką operację z powodu choroby 
nowotworowej. W okresie choroby publikowała i nie mogła 

bezpośrednio zajmować się chorymi. Zmarła 29 kwietnia 
1973 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się  2 maja 1973 
roku, w pogrzebie uczestniczyła rodzina, współpracownicy 
i wielu chorych na wózkach inwalidzkich. Ceremonii prze-
wodniczył ks. kardynał Karol Wojtyła, który w kazaniu skie-
rował takie słowa „Niech będą dzięki Bogu miłosiernemu 
za Twoje życie, niech nagrodą Twoją będzie sam Pan, niech 
promieniowanie Twojej posługi trwa wśród nas i wszystkich 
nas nieustannie poucza, jak służyć Chrystusowi w Bliźnich”. 
Pamięć o Hannie Chrzanowskiej jest wciąż żywa szczególnie 
w kręgach pielęgniarskich. Wiele Medycznych Szkół Pie-
lęgniarskich nosiło imię Hanny Chrzanowskiej. Katolickie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich oddział  
w Krakowie żywo włącza się w krzewienie kultu sługi Bożej. 
W każdą trzecią środę miesiąca sprawowana jest Msza Św. 
w intencji Hanny z prośbą o rychłą beatyfikację. Zarówno 
postawa jak i jej duchowość zasługuje na najwyższe uzna-
nie. Wielką radość środowisku pielęgniarskiemu sprawiła 
informacja w Dzienniku Polskim (środa, 2 listopada 2011  
i tekst Pani redaktor Grażyny Starzak), która napisała, że do-
kumentacja w sprawie cudu jest gotowa4. Należy modlić się 
do Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej i kultywować jej 
postać. Wypowiedziała kiedyś słowa skierowane do pielęg-
niarek ”pamiętajcie, abyście trzymały się linii pielęgnowa-
nia i stanowiły jedno” 5.
Bibliografia: 
1. Perkowska U, Alma Mater nr 8 wiosna – lato 1998 r.  
2. Florkowska M, Radość dawania, Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2010 r.
3. Chrześcijanie-red. bp Bohdan Bejze, Warszawa1974 r.
4. Paszko. H, Wadas. T, W hołdzie Hannie Chrzanowskiej, Wydawnictwo 
ad vocem Kraków 2011 r. 
5. Starzak G, Dziennik Polski 2 listopada 20011 r.
6. Zdjęcie Hanny Chrzanowskiej pochodzi z Archiwum Pielęgniarstwa  
w Krakowie

Monitorowanie hemodynamiczne 
Cewnik Swana Ganza - zastosowanie, opieka nad pacjentem
Rozmowa z mgr Judytą Sklanny, Oddział Kardiochirurgii WCM w Opolu 

W roku 1970 firma Edwards wyproduko-
wała cewnik zakładany do tętnicy płucnej, 
umożliwiający pomiar hemodynamiczny 
pracy serca, który dla uhonorowania wyna-
lazców został nazwany cewnikiem Swana 
Ganza. Nazywany też jest cewnikiem tętnicy 
płucnej. Powszechne zastosowanie cewnika 
radykalnie zwiększyło możliwości moni-
torowania układu sercowo-naczyniowego  
i stało się doniosłym osiągnięciem intensyw-
nej  terapii. 

Cewnik Swana-Ganza (w swej podstawo-
wej wersji) ma długość  ok. 110 cm, średnicę 7 French.
Cewnik w tętnicy płucnej jest czteroświatłowy i posiada:
1. kanał proksymalny do pomiaru ośrodkowego ciśnienia
    żylnego (niebieski),
2. kanał dystalny do pomiaru ciśnień w tętnicy płucnej,

3. kanał do wypełniania powietrzem balonika (czerwony),
4. element przewodzący do monitorowania zmian temperatury.
Zastosowanie:
- ocena wszystkich rodzajów wstrząsu,
- ocena obrzęku płuc (kardiogenny w ARDS),

fot. W. Duda
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- monitorowanie i leczenie powikłanego MI, 
- ocena wad zastawkowych, przecieków wew. sercowych, za-
torowości płucnej, tamponady serca,
- leczenie zaburzeń hemodynamicznych po operacjach kar-
diochirurgicznych (zespół niskiego rzutu),
- leczenie niewydolności wielonarządowej, ciężkich poparzeń,
- ocena odpowiedzi hemodynamicznej na zastosowane lecze-
nie (aminy katecholowe, IABP, czasową stymulację itp.).
Jakie możemy wyróżnić parametry podczas mierzenia za po-
mocą Cewnika oraz jakie są cele monitorowania?

Możemy wyróżnić 9 parametrów mierzonych za pomocą 
cewnika Swana-Ganza

Cele monitorowania:
• Ocena wypełnienia łożyska naczyniowego,
• Ocena funkcji mięśnia sercowego,
• Ocena perfuzji utlenowania tkanek, narządów.

Powikłania występujące podczas zastosowania cewnika 
Swana Ganza:
Związane z zakładaniem cewnika:
• Komorowe zaburzenia rytmu serca (12-67%) – zazwyczaj 
łagodne, ustępujące wraz z usunięciem cewnika,
• Zapętlenie cewnika (najczęściej w komorze),
• Rozerwanie tętnicy płucnej (bardzo rzadkie – ok. 0,2%).
Związane z długotrwałym pozostawieniem cewnika:
• Zawał płuca (1,3%),
• Mikrozakrzepy wewnątrz cewnika,
• Powikłania zakrzepowe dużych żył,
• Zakażenia.
Na czym polega zakładanie cewnika Swana Ganza?

Cewnik najczęściej zakładany jest do żyły w okolicę pod-
obojczykową lub szyjną przez koszulkę naczyniową. Najczęś-
ciej stosowaną metodą kaniulacji jest technika Seldingera.

Cewnik pomiarowy wprowadza się przez żyłę główną, 
prawy przedsionek serca i prawą komorę do tętnicy płucnej, 
powodując zablokowanie  jednego z jej odgałęzień, dopro-
wadzając do powstania nieruchomego słupa cieczy-krwi  
i wyrównania się ciśnień pomiędzy jego biegunami - koń-
cówką cewnika i końcem krążenia płucnego, czyli lewym 
przedsionkiem. „Zatkanie” gałęzi tętnicy płucnej końcówką 
cewnika pomiarowego  nazywane jest zaklinowaniem, co 
prowadzi do uzyskania zapisu ciśnienia (ciśnienie zaklino-
wania), odpowiadającego ciśnieniu panującemu w lewym 

przedsionku serca i na zasadzie uproszczenia również ciśnie-
nia w lewej komorze serca w fazie jej rozkurczu.
Kiedy i w jakich okolicznościach zakładany jest Cewnik?

Cewnik Swana Ganza zakładany jest w następujących 
przypadkach:

Planowym, a więc przewidywanego dużego ryzyka około-
operacyjnego oraz pilnym, to jest w przypadku pogarszania 
się stanu hemodynamicznego pacjenta.
Na czym polega przygotowanie chorego?

Przed przystąpieniem do założenia cewnika Swana Ganza 
(jeżeli jest to możliwe) lekarz powinien chorego poinformo-
wać o konieczności zastosowania tej metody i uzyskać jego 
zgodę na zabieg (jeżeli wcześniej nie była uzyskana).

Chory powinien być monitorowany poprzez wykona-
nie zapisu ekg, pomiaru ABP lub NBP oraz pulsoksymetrii.  
U pacjenta należy zabezpieczyć dostęp do naczyń żylnych 
(wkłucie obwodowe, wkłucie centralne). Chorego układamy  
w pozycji leżącej na plecach. 

Jakie powinno być niezbędne wyposażenie w celu założenia 
Cewnika?
Do założenia cewnika Swana Ganza należy przygotować:
- gotowy zestaw - śluza naczyniowa (koszulka) zakładana  
metodą Seldingera,
- cewnik Swana-Ganza,
- jałowe serwety chirurgiczne,
- jałowe narzędzie (pean, kocher) + jałowe gaziki (do mycia pola),
- preparat do dezynfekcji skóry – aktualnie stosowany,
- rękawiczki jałowe,
- jałowy fartuch chirurgiczny,
- maska, czepek chirurgiczny,
- igły jednorazowe (do nabrania znieczulenia i  do podania 
znieczulenia),
- strzykawki jednorazowe 10ml (do nabrania znieczulenia  
i przepłukania cewnika),
- środek znieczulający (np. Lignocaina 1%),
- 0,9% NaCl (ok. 100ml) – do przepłukania cewnika, koszul-
ki, kraników,
- nici chirurgiczne 3,0 z igłą,
- jałowy opatrunek zabezpieczający,
- jałowy kranik trójdrożny,
- przetwornik ciśnienia do połączenia cewnika z monitorem.
Przygotować należy również wózek reanimacyjny. 
Założenie śluzy naczyniowej oraz cewnika należy odnotować 
w dokumentacji medycznej pacjenta:
• karta obserwacji wkłuć obwodowych,
• karta obserwacyjna Intensywnego Odcinka Pooperacyjnego.
Na co należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie opieki nad 
pacjentem?
Podczas opieki nad pacjentem szczególną uwagę należy 
zwrócić na:
- kalibrowanie układu do pomiarów,
- umieszczenie przetwornika na wysokości linii pachowej 
środkowej przy ułożeniu chorego na wznak,
- przestrzeganie jałowości podczas zmiany opatrunków  
w miejscu założenia cewnika,
- zapobieganie zakrzepom w świetle cewnika – przepłukiwa-
nie roztworem heparyny,Zdjęcie gotowego zestawu do założenia śluzy naczyniowej
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- zapobieganie zatorom powietrznym przez dbałość o szczel-
ność systemu połączeń,
- zapobieganie wysunięciu się kaniuli przez kontrolę umiej-
scowienia cewnika i prawidłowe ułożenie chorego,
- kontrola stanu skóry wokół wkłucia, ze szczególnym 
uwzględnieniem: obrzęków, zaczerwienienia, odczynów 
alergicznych,
- przestrzeganie, aby balonik cewnika nie pozostawał w po-
zycji zaklinowania,
- obserwacja stanu chorego pod  kątem objawów sugerują-
cych wystąpienie powikłań.
Podsumowując naszą rozmowę proszę w skrócie powiedzieć 
czemu służy zastosowanie cewnika Swana Ganza?

Zastosowanie cewnika Swana  Ganza wpływa na zopty-
malizowanie  terapii leczniczej, na ciągłość monitorowania 
hemodynamicznego, uzyskanie dużej ilości parametrów. 
Wartości monitorowanych parametrów pozwalają rozpoznać 
problem  i śledzić efekty podjętego leczenia, a kompleksowa 
i szczegółowa obserwacja chorego pozwala na szybką reak-
cję w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian. Jednym 
z najważniejszych warunków powodzenia jest wczesne roz-
poznanie zagrożenia.

W trakcie rozmowy wykorzystane zostały informacje za-
warte w literaturze znajdującej się posiadaniu Pani Sklanna.

Przezcewkowa implantacja zastawki aortalnej
(TAVI – Transcatheter Aortic Valve Implantation)

Opracował dr Radosław Gawroński – Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.     
Pierwszej przezcewnikowej implantacji sztucznej zastawki dokonał w 2002 roku A. Cribier, a do kwietnia 2011 na całym świe-
cie implantowano tą techniką ponad 30 tyś. zastawek aortalnych.

Najczęściej występującą 
u ludzi nabytą wadą zastaw-
kową jest zwężenie zastawki 
aortalnej (AS – Aortic Ste-
nosis). Wraz z postępującym 
starzeniem się populacji staje 
się ono jednym z głównych 
problemów kardiologicz-
nych, a ponieważ leczeniem 
z wyboru, jest chirurgiczna 
wymiana zmienionej choro-
bowo zastawki, stanowiącym 
wskazanie do zabiegu kar-
diochirurgicznego. Polega on 
na chirurgicznym usunięciu 
chorej zastawki i implantacji 
sztucznej – mechanicznej lub 

biologicznej. Uwzględniając zaawansowany wiek chorych 
kwalifikowanych do wymiany zastawki aortalnej, jak rów-
nież liczne choroby współistniejące powodujące, że śmiertel-
ność okołooperacyjna jest istotna, pokazuje, ze grupa chorych 
obciążona największym ryzykiem powikłań okołooperacyj-
nych, stanowiąca nawet 30%, może nie zostać zakwalifiko-
wana do klasycznego leczenia operacyjnego. 

W tej grupie pacjentów, wymianę zmienionej chorobowo 
zastawki aortalnej umożliwia nowa metoda leczenia – przez-
cewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI).  

Do TAVI zatem są kwalifikowani pacjenci ze starszej gru-
py wiekowej, najczęściej powyżej 70 roku życia, z nabytym 
i ciasnym, stwierdzonym w badaniach obrazowych, głównie 
echokardiografii, zwężeniem zastawki aortalnej z jej objawa-
mi i klinicznymi konsekwencjami, wraz z istniejącym dużym 
ryzykiem okołooperacyjnym, powodowanym głównie choro-
bami współistniejącymi. 

Dostępne są dwa rodzaje biologicznej zastawki aortalnej, 
którą można drogą przezcewnikową wszczepić w miejsce 
zwężonej zastawki natywnej – Edwards-Sapien i Sapien XT 
(firmy Edwards Laboratories) oraz CoreValve (firma Medtro-
nic). Obie zastawki zbudowane są ze zwierzęcego osierdzia 
zawieszonego w metalowym stencie, wyjściowo ściśniętym 
do małego przekroju umożliwiającego umieszczenie w cew-
niku naczyniowym. Po właściwym umiejscowieniu, stent  
z umieszczoną wewnątrz zastawką jest rozprężany balonem 
(Edwards-Sapien) lub rozpręża się sam po wysunięciu z po-
krywającej go membrany (CoreValve).

Oba typy zastawek mogą być implantowane przeznaczy-
niowo, drogą wsteczną od tętnicy udowej, podobojczykowej 
lub aorty wstępującej. Z powodu braku dostępu naczyniowe-
go, najczęściej z powodu uogólnionej miażdżycy, możliwy 
jest również dostęp przez koniuszek lewej komory, wyłącz-
nie jednak w przypadku wykorzystania zastawki Edwards-
Sapien.

Zastawka CoreValve

Zastawka Edwards-Sapien i Sapien XT

Ryc. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej – przeznaczyniowa 
i przezkoniuszkowa
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Przed kaniulacją na-

czynia tętniczego przez 
żyłę szyjną wprowadza 
się czasową elektrodę do 
prawej komory serca ce-
lem jej stymulacji podczas 
kolejnych etapów zabie-
gu. Po wykonaniu badań 
angiograficznych z uwi-
docznieniem opuszki aorty  
i wprowadzeniu przez tęt-
nicę do lewej komory serca 
cewnika diagnostycznego 
a potem balonowego wy-
konuje się pierwszy etap 
zabiegowy TAVI – wal-
wuloplastykę balonową 
zastawki aortalnej.

Dzięki rozprężeniu ba-
lonu w miejscu zwężenia zastawki aortalnej powstaje miej-
sce dla zastawki sztucznej. Po walwuloplastyce wprowadza 
się cewnik z zastawką pozycjonując ją precyzyjnie w odpo-
wiednim miejscu i rozprężając pod kontrolą rentgenoskopii 
i echokardiografii. Podczas walwuloplastyki, jak również 
następującej po niej implantacji sztucznej zastawki aortal-
nej, serce poddaje się, dzięki obecnej w prawej komorze 
elektrodzie, szybkiej stymulacji (najczęściej 160-200/min) 
powodującej spadek ciśnienia skurczowego w aorcie do ok. 
50 mmHg ze spadkiem rzutu serca, co umożliwia stabilizację 
balonu podczas walwuloplastyki, a potem zastawki podczas 
umiejscowienia jej w pierścieniu aortalnym.

Skuteczna wymiana zastawki aortalnej metodą TAVI po-
woduje natychmiastowy spadek gradientu przez zastawkę 
aortalną, z następczą poprawą funkcji skurczowej lewej ko-
mory z istotną poprawą wydolności fizycznej pacjentów.

TAVI z dostępu przez tętnicę udową coraz częściej wy-
konuje się bez głębokiego znieczulenia ogólnego, a jedynie 
w analgosedacji i znieczuleniu miejscowym. Przy dostępie 
koniuszkowym wymagane jest znieczulenie ogólne, a zabieg 
wykonywany jest przy współudziale kardiochirurgów.

Ryc. Miejsca dostępu naczyniowego 
– t.udowa, t.podobojczykowa, aorta 
wstępująca Po niepowikłanym zabiegu TAVI, pacjenci przez kolejne 

2 doby pozostają na odcinku pooperacyjnym lub oddziale in-
tensywnej opieki kardiologicznej. 

Na podstawie badań i obserwacji śmiertelność 30-dniowa 
po zabiegach TAVI nie przekracza 25%. Główne powikłania 
po TAVI obejmują udary mózgu, bloki przewodzenia i powi-
kłania naczyniowe, a w przypadku dostępu koniuszkowego 
– krwawienia ze ściany klatki piersiowej. 

W Polsce pierwszy zabieg TAVI wykonano w Krakowie  
w 2008 roku. Do grudnia 2010 w 11 ośrodkach w Polsce 
wykonano 208 zabiegów. 30-dniowa śmiertelność wyniosła 
7.7%. W Wojewódzkim Centrum Medycznym od 2010 roku 
wykonano 19 zabiegów TAVI.

Wobec starzenia się społeczeństwa i powiększania się gru-
py chorych ze zwężoną zastawką aortalną, przezcewnikowa 
implantacja sztucznej zastawki wydaje się być ważną i sku-
teczną alternatywą terapeutyczną wobec klasycznej chirur-
gicznej wymiany zwężonej zastawki, dedykowaną chorym 
nieoperacyjnym, u których ryzyko powikłań pooperacyjnych 
jest bardzo duże.   

Ryc. TAVI z dostępu przezkoniuszkowego (Edwards-Sapien)

Ryc. TAVI z dostępu przeznaczyniowego (CoreValve)

Opinia w sprawie podawania kontrastów przez pielęgniarki w pracowni 
Tomografii Komputerowej podczas badań angio ct oraz kwalifikacji 

pielęgniarek w tym zakresie z dnia 24.10.2012 r.
Pan Bartosz Grygowski
Przewodniczący ZZPRM we Włocławku

Szanowny Panie!
W odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego Pracowni-

ków Ratownictwa Medycznego Przy Szpitalu Wojewódzkim 
we Włocławku z dnia 13.10.2012 r. w sprawie podawania 
kontrastów przez pielęgniarki w pracowni Tomografii Kom-
puterowej podczas badań angio ct oraz kwalifikacji pielęg-
niarek w tym zakresie przedstawiam opinię w przedmiotowej 
sprawie. Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 
roku, pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie 
diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym. Podawanie 
kontrastu choremu w trakcie badań diagnostycznych zosta-
ło określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 
lutego 2011 roku w sprawie bezpiecznego stosowania pro-
mieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozy-
cji medycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 51, poz. 265), z które-
go wynika, że lekarz posiadający specjalizację z medycyny 
nuklearnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji może 
zlecić innym lekarzom, radiofarmaceutom, technikom elek-
troradiologii lub pielęgniarkom wykonywanie technicznych 

elementów procedur medycznych, w których używane są 
produkty radiofarmaceutyczne. Lekarze ci sprawują nadzór 
nad wykonywaniem zleconych czynności. Natomiast mini-
malne wymagania dla jednostki ochrony zdrowia udzielającej 
świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, ra-
diologii zabiegowej orz diagnostyki i terapii radioizotopowej 
chorób nowotworowych zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 
r. Nr 48, poz. 253). Z § 8 i 9 przywołanego rozporządzenia 
wynika, że w jeżeli procedury tego wymagają, w jednostkach 
ochrony zdrowia, w pracowniach rentgenowskich zatrudnia 
się pielęgniarki posiadające umiejętności w zakresie proce-
dur zabiegowych, a także obsługi strzykawki automatycznej. 
W jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonuje się 
procedury radiologii zabiegowej naczyniowej, zapewnia się 
podczas trwania procedury, opiekę anestezjologiczną lekarza 
specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz pielęgniarki, która posiada tytuł specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opie-
ki lub która ukończyła kurs kwalifikacyjny z tej dziedziny.  
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W przypadku procedur radiologii zabiegowej nienaczyniowej 
udział tych osób określony jest opisem właściwej procedury 
ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 33g ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. 
- Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Z przytoczonych aktów prawnych wynik, że pielęgniar-
ka zatrudniona w Pracowni Tomografii Komputerowej wy-
konuje zlecenia lekarskie w zakresie podawania środków 
kontrastowych w strzykawce automatycznej pod nadzorem 
lekarza posiadającego wymagane kwalifikacje. Pielęgniarka 
nie posiada uprawnień do podawania leków, środków kontra-
stowych bezpośrednio dożylnie zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pie-
lęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 
210, poz.1540). W przypadku procedur radiologii zabiego-
wej pielęgniarka powinna posiadać ukończone kształcenie 
podyplomowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 18 lutego 2011 roku.

Z poważaniem
mgr Marek Maślanka

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Gratulacje!!!
Z wielką przyjemnością informuję, że w dniu 28 stycznia 2014 r. w czasie Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego 

nasza Koleżanka – Irena Krupińska, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego za Zasługi dla 
Województwa.

W czasie podziękowania pani Irena Krupińska wypowiedziała piękne słowa, iż odznaczenie przyjmuje w imieniu 
wszystkich pielęgniarek zwłaszcza z oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.  

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu składamy Pani Irenie Krupińskiej serdeczne gratu-
lacje i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 

Sabina Wiatkowska

Pani Irena Krupińska w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 
pracuje od roku 1968.  

W okresie 16.09.1968 do 31.12.1970 w Oddziale Urazo-
wo – Ortopedycznym, następnie od 1.01.1971 do 29.02.1974 
na Bloku Operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna,  
a od 1.03.1974 na stanowisku pielęgniarki oddziałowej  
w Oddziale Anestezjologii i IOM, później A i I T. W roku 1986  
w ramach oddelegowania pracowała na stanowisku zastępcy 
pielęgniarki Przełożonej Szpitala. W okresie od 1 czerwca 1996 
do 1 października 1997, w ramach oddelegowania pracowała na 
stanowisku pielęgniarki Przełożonej Szpitala. Pełniąc te funk-
cje jednocześnie pełniła funkcje oddziałowej. W latach 1974/75 
brała udział w tworzeniu pierwszego oddziału Anestezjologii   
i Intensywnej Opieki Medycznej (w którym byli leczeni doro-
śli, dzieci oraz noworodki), a następnie Oddziału Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii. Przez wiele lat prowadziła zajęcia 

praktyczne i dydaktyczne z uczennicami szkół medycznych z Opola i Brzegu, zajęcia praktyczne z kursów doszka-
lających, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych. Przygotowała wiele osób do pracy na kierowniczych stanowiskach.  
W ciągu 45 lat pracy poznała specyfikę pracy w Oddziale A i IT, a także całego Szpitala. Swoje doświadczenie za-
wodowe i wiedzę starała się aktualizować w oparciu o szkolenia oraz literaturę fachową. W kontaktach z ludźmi 
zachowuje takt i kulturę. Cechuje ją umiejętność oceny i racjonalnej analizy, zdolność postrzegania, wyrozumiałość, 
obiektywizm oraz predyspozycje do słuchania i komunikowania się z ludźmi.

W maju 1996 roku, była współorganizatorem I konferencji regionalnej z/z A i IOM z udziałem regionu opolskiego, 
śląskiego, częstochowskiego, dolnośląskiego. Konferencja odbyła się w Turawie. Od kilku lat organizuje Ogólnopol-
skie Konferencje Naukowe dla pielęgniarek i lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy  
z ASK we Wrocławiu oraz Szpitalem Wojewódzkim w Jeleniej Górze. 

W latach 1966 - 1968, była absolwentką Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w Częstochowie, otrzymu-
jąc dyplom Pielęgniarki dyplomowanej. Uczestniczyła w bardzo wielu kursach i szkoleniach m.in.: 
1972r. - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek anestezjologicznych, 1975r.- kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek od-
działowych; 1985r.- specjalizacja z AiIOM; 1998r. - szkolenie „zarządzanie personelem”; 2000r. - kurs „budowa  
i wdrażanie standardów”.
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W dniu 28 stycznia 2014 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskie-

go Andrzeja Buły oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka 
uczestniczyłam w Sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, na której została za-
prezentowana Radnym Województwa „Strategia ochrony zdrowia dla wojewódz-
twa opolskiego na lata 2014-2020”. 

Dokument „Strategia ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 
2014-2020” został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w grudniu 
2013 r. 

W pracach zespołu dotyczących opracowania strategii miałam okazję brać udział 
z ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

W tym miejscu pragnę skierować słowa serdecznych podziękowań do wszystkich Członków  Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu, którzy byli zaangażowani w pracę nad zapisami strategii i zgłaszali swoje uwagi. 

Sabina Wiatkowska
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Rozmowa z Przewodniczącą Oddziału  
Opolskiego PTPAiIO Wiesławą Grabską

Jest Pani Przewodniczącą 
Opolskiego Oddziału regio-
nalnego Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarek Aneste-
zjologicznych i Intensywnej 
Opieki. Jaki był cel powsta-
nia i czemu ma służyć istnie-
nie Towarzystwa?

Stowarzyszenie przyjęło do 
realizacji  różnorodne cele, któ-
re zostały zawarte w Statucie:
1. Prowadzenie i popieranie 
działalności naukowej w zakre-

sie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
członków Stowarzyszenia.
3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków.
4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki.
5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w za-
kresie reprezentowanej specjalności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
l. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań 
naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form 
szerzenia wiedzy fachowej.
2. Wydawanie prac naukowych za pośrednictwem istnieją-
cych instytucji wydawniczych.
3. Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej 
z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki.
4. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w egzami-
nach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych, w komi-
sjach kwalifikacyjnych, w konkursach na stanowiska kierow-
nicze w danych działach.
5. Prace w kształtowaniu programów edukacji zawodowej  
w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki.
6. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i insty-
tucjami opieki zdrowotnej oraz samorządem pielęgniarek  
i położnych.
7. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacja-
mi mającymi podobne lub pokrewne cele.
8. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy 
pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opiece.
9. Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu 
gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
10. Współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dużo tego,
To prawda, ale takie były oczekiwania i potrzeby środowiska.
Kto może być członkiem Stowarzyszenia?
Członkami zwyczajnymi, mogą być pielęgniarki, pielęg-

niarze i położne zatrudnieni w jednostkach anestezjologii  
i intensywnej opieki medycznej oraz przedstawiciele innych 
zawodów medycznych związani zawodowo z tymi działami 
medycyny, którzy złożą pisemną deklarację członkowską.

Członkami wspierającymi, mogą być osoby fizyczne lub 
prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzysze-
nia z tym: że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego 
przedstawiciela.

Natomiast Członkiem honorowym, może zostać osoba, 
która nie jest członkiem zwyczajnym lub wspierającym za 
wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może 

być członkiem Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opi-
sanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie 
członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

Kiedy powstał Oddział Opolski i czym się zajmuje? 
Oddział Opolski powstał w 26 września 2009 roku, na 

posiedzeniu założycielskim, gdzie dokonano wyboru władz  
i podjęto najważniejsze uchwały pozwalające na zgodną ze 
statutem działalność oddziału. Została ona ostatecznie usank-
cjonowana uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10 października 
2009 roku. Motorem napędowym tych działań była inicjaty-
wa pielęgniarek anestezjologicznych z największych szpitali  
w województwie. Siedzibą towarzystwa jak zdecydowali za-
łożyciele stało się Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, 
przy ulicy Witosa, które mam zaszczyt reprezentować.

Towarzystwo poza bieżącą działalnością zorganizowało 
do tej pory cztery konferencje naukowo – szkoleniowe, oraz 
trzy konferencje sprawozdawcze, połączone z wykładami na 
tematy zawodowe.

Ostatnia z tych konferencji odbyła się w dniach 18-19 paź-
dziernika 2013 roku. Była to jak zawsze okazja do wspólnych 
spotkań pogłębiania naszej wiedzy i integrowania środowiska.

W naszym spotkaniu tradycyjnie już uczestniczyli: Prze-
wodnicząca OIPiP w Opolu, pielęgniarki naczelne szpitali 
województwa opolskiego, Konsultant wojewódzki ds. an-
estezjologii, oddziałowe i ordynatorzy oddziałów intensyw-
nej terapii, oraz przedstawiciele centrum kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych z Warszawy. Swoją 
obecnością zaszczyciły nas także koleżanki z Oddziału Ślą-
skiego PTPAiIO, które przyczyniły się do powstania naszego 
towarzystwa.

Konferencja ta odbyła się w centrum konferencyjnym „Ar-
kas” w Prószkowie. Ten nowoczesny i uroczy obiekt przyjął 
nas bardzo gościnnie i rozpieszczał świetnymi warunkami 
zakwaterowania,  oraz smaczną kuchnią.

Przeprowadzone wielotematyczne szkolenia dotyczyły 
zagadnień z dziedziny intensywnej opieki nad pacjentem  
w kardiochirurgii, bezpieczeństwa pacjenta w anestezjologii, 
pielęgniarstwa systemu ratownictwa medycznego, leczenia 
infekcji w IT oraz metod nadzoru nad zakażeniami. Ponadto 
rozmawiano o zagadnieniach z dziedziny błędu medycznego 
i satysfakcji zawodowej.

Po intensywnym popołudniowym szkolenia pierwszego 
dnia Konferencji, odbyła się uroczysta kolacja. Był to także 
czas na kuluarowe rozmowy oraz wymianę doświadczeń.  

Następnego dnia ponownie powróciliśmy do intensyw-
nych szkoleń. Wsparcia naszej Konferencji udzieliły Izby 
Pielęgniarskie oraz Firmy Medyczne, którym serdecznie 
dziękujemy.

Po Konferencji, podczas spotkania członków Oddziału 
Opolskiego PTPAiIO, podsumowano pracę mijającej kaden-
cji władz Towarzystwa i dokonano wyboru władz na nową 
kadencję 2013 – 2016. Po przedstawieniu sprawozdań zosta-
ły one przyjęte przez obradujące gremium i rozpoczęto wy-
bory na kolejną kadencję. Władzami Oddziału Opolskiego 
zostali wybrani:
Przewodnicząca: Wiesława Grabska
Członkowie Zarządu Oddziału: 
Iwona Charyło, Anna Kraj, Bernadeta Reiman, Ryszard 
Szulc.
Komisja Rewizyjna:
Wojciech Kędzierski, Joanna Milewicz, Herman Katarzyna.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Wiesław Duda
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Stanowisko  Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w spra-
wie samodzielnego nadzoru nad pacjentem w czasie znieczulenia miejscowego oraz uprawnień pielęgniar-

ki anestezjologicznej do podawania leków na ustne zlecenie operatora prowadzącego zabieg operacyjny
Pielęgniarka anestezjologiczna w myśl rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania me-
dycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 
stycznia 2013 r. poz 1315) współpracuje przy wykonywaniu 
znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego z leka-
rzem anestezjologiem, dotyczy to również znieczuleń wyko-
nywanych poza salą operacyjną.

Podobnie w przypadku znieczuleń do zabiegów chirurgii 
jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów 
diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia świadcze-
niodawca zobowiązany jest zapewnić opiekę lekarza aneste-
zjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, warunki powyższe 
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W zakresie wykonywania przez pielęgniarkę zleceń lekar-
skich należy się kierować zapisem art. 15 Ustawy z dnia 15 
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który okre-
śla, że pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarskie zapisane  
w dokumentacji medycznej, wyjątek stanowić mogą zlecenia 
wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Reasumując w odniesieniu do powyższych zapisów pra-
wa, pielęgniarka anestezjologiczna uczestniczy w znieczule-
niu miejscowym z lekarzem anestezjologiem oraz wykonuje 
zlecenia związane z prowadzonym znieczuleniem i zapisane 
w dokumentacji medycznej.

Poznań, 10.10. 2013 r.
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ZALECENIE GRUPY ROBOCZEJ DO SPRAW PRAKTYKI 
W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I IN-
TENSYWNEJ OPIEKI PTPAiIO w sprawie rejestru i analizy 
zdarzeń niepożądanych.
mgr Małgorzata Jadczak, mgr Anna Zdun, mgr Paweł Witt
“ Zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie lub w wy-
niku leczenia, nie związana z naturalnym przebiegiem choroby lub 
stanem zdrowia pacjenta “
Bezpieczeństwo pacjenta przebywającego w szpitalu, zwłaszcza  
w OIT lub na bloku operacyjnym, stworzenie bezpiecznych wa-
runków przebiegu procesu diagnostyczno – leczniczego, to zadanie 
pracowników medycznych. Procedury wykonywane w ramach in-
tensywnej terapii czy znieczulenia do zabiegów operacyjnych na-
leżą do głęboko ingerujących w organizm człowieka i związane są  
z dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Wyelimi-
nowanie ich jest niemożliwe, ale w ramach zarządzania ryzykiem 
należy je monitorować i analizować. Następstwem powinno być 
podjęcie działań zapobiegawczych i naprawczych, które są niezbęd-
ne dla zmniejszenia występowania zdarzeń i ustalenia ich przyczyn. 
Zdarzenia niepożądane dzielimy na rzeczywiste oraz potencjalne  
i obydwa wymagają właściwego działania.
GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘG-
NIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ 
OPIEKI PTPAiIO zaleca prowadzenie zarządzania ryzykiem 
zdarzeń niepożądanych w intensywnej terapii i anestezjologii.
Rejestr zdarzeń niepożądanych powinien być prowadzony jako 
niezależny rejestr, zawierać opis zdarzenia i podjęte działania na-
prawcze z uwzględnieniem czy jest to zdarzenie rzeczywiste czy 
potencjalne.
Zgodnie z propozycją do katalogu rejestrowanych zdarzeń niepożą-
danych w obszarze praktyki pielęgniarskiej (1) w ramach udziela-
nia świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej opieki i aneste-
zjologii należy rozważyć monitorowanie:
1. Niewłaściwy pacjent
2. Odcewnikowa infekcja łożyska naczyniowego
3. Zakażenie układu moczowego związanego z utrzymaniem cew-
nika w pęcherzu moczowym
4. Odrespiratorowe zakażenie układu oddechowego związanego ze 
stosowaniem wentylacji mechanicznej i instrumentacji dróg odde-
chowych
5. Komplikacje związane z toaletą jamy ustnej, rurki intubacyjnej/ 
tracheotomijnej

6. Wypadnięcie z łóżka
7. Komplikacje dla pacjenta spowodowane nieprawidłowym pod-
noszeniem, przemieszczaniem pacjenta oraz ułożeniem na stole 
operacyjnym
8. Obcogrupowe przetoczenie krwi
9. Komplikacje związane z podawaniem leków.
10. Komplikacje związane z trudnymi drogami oddechowymi
11. Komplikacje związane ze sprzętem
12. Zachowania i relacje interpersonalne
13. Komplikacje związane z organizacja pracy
14. Zachłysnięcie
15. Inne zgodnie z definicją
Rejestrowanie zdarzeń niepożądanych NIE SŁUŻY identyfika-
cji pacjenta i personelu, a tym bardziej wyciągania personalnych 
konsekwencji. Powinno stać się narzędziem pomocnym w zapo-
bieganiu i zmniejszeniu występowania zdarzeń niepożądanych  
w praktyce pielęgniarskiej. W celu lepszego zrozumienia zarza-
dzania ryzykiem oraz zachęceniu do zgłaszania zdarzeń niepożą-
danych powinny być prowadzone szkolenia pielęgniarek z tego za-
kresu oraz wypracowanie dokumentów i standardów dostoswanych 
do specyfiki danego ośrodka. Za realizację powinny być odpowie-
dzialne osoby zarządzające: pielęgniarki/pielęgniarze oddziałowi, 
koordynujący, koordynujący zespołem dyżurującym ze szczegól-
nym uwzględnieniem specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa an-
estezjologicznego i intensywnej opieki.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i In-
tensywnej Opieki w celu monitorowania zdarzeń niepożąda-
nych stworzyło Rejestr, w którym można zgłaszać występujące 
zdarzenia. Pozwoli to na szeroką analizę i ustalenie obszarów 
wrażliwych na występowanie tych zdarzeń. W konsekwencji da 
materiał do wypracowania zaleceń poprawiających bezpieczeń-
stwo pacjenta i personelu.
Rejestr znajduje się na stronie www.ptpaio.pl . Zdarzenie może 
zgłosić każda pielęgniarka / pielęgniarz pracujący w anestezjologii 
i intensywnej terapii.
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dobrej praktyki pielęgniarskiej. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożąda-
nych - projekt bezpiecznej praktyki medycznej z dnia 4 lipca 2011r.
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