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Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne 
oraz Koledzy Pielęgniarze!
Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszej „Opolskiej Pielę-
gniarki i Położnej”. Okres wakacyjny i urlopowy już za nami. Chciałoby się powie-
dzieć „jak ten czas szybko leci i kiedy to minęło”. Jednak w tym okresie miały miejsce 
wydarzenia, które wywarły znaczny wpływ na nasze zawody. Prezydent RP w sierpniu 
podpisał zmiany do ustaw takich jak m.in.: ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej oraz niektórych innych ustaw, ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie-
których innych ustaw. Zmiany te, związane były z przyjętym tzw. „pakietem kolejko-
wym” i wywołały duże dyskusje w naszym środowisku. Otrzymaliśmy też dodatkowe 
uprawnienia połączone z odpowiedzialnością za nowe zadania.

W bieżącym numerze czasopisma dzielimy się z Państwem naszą radością związaną 
z powołaniem w ostatnim czasie nowych Konsultantów Wojewódzkich z wybranych 

dziedzin pielęgniarstwa dla województwa opolskiego. Jest to sukces naszego środowiska, wieńczący działania Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Przedstawiamy dane teleadresowe wszystkich naszych Konsultantów 
Wojewódzkich. Szczegółowe informacje dotyczące Konsultantów znajdują się również na stronie internetowej Izby 
w zakładce Konsultanci. 

Jak zwykle zamieszczamy kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności Izby w ostatnim okresie oraz 
ciekawe sprawozdania z konferencji, w których uczestniczyły nasze koleżanki, członkowie samorządu. Prezentu-
jemy także szeroki materiał dotyczący konferencji i Zjazdu PTPAiIO, który się odbył we wrześniu w Prószkowie.  

Przedstawiamy ważne aktualne komunikaty dotyczące bieżącej działalności Izby z prośbą o ich rozpowszech-
nienie wśród pielęgniarek i położnych. Uchwałą Okręgowej Rady wprowadzony został nowy Regulamin wsparcia 
finansowego członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle 
chorego. Zamieszczamy pełny tekst tego regulaminu i zachęcamy wszystkie osoby do składania wniosków w ter-
minie do końca października br. Przypominamy także wszystkim pielęgniarkom i położnym, które nabyły prawo do 
emerytury o możliwości złożenia wniosku o nagrodę jubileuszową w terminie do końca października br. Informuje-
my, że na wniosek Komisji Socjalnej wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu zapomóg socjalnych, a na wnio-
sek Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego od stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin 
kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, który dostępny jest na stronie internetowej Izby. 

Korzystając z okazji serdecznie zapraszam Państwa do redagowania naszej „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. 
Zachęcam do dzielenia się informacjami, doświadczeniami zawodowymi, wynikami badań, itp. oraz do przesyłania 
swoich artykułów.

Kończąc słowami wiersza Tadeusza Karasiewicza pt. „Pokochaj jesień” życzę Państwu miłej lektury i pięknej 
złotej polskiej jesieni we wszystkich jej kolorach. 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu
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Nowi Konsultanci Wojewódzcy  
w dziedzinach pielęgniarstwa. 

Z wielką przyjemnością informuję, iż podejmowane 
od kilku lat działania Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Opolu dotyczące powoływania Konsultan-
tów Wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pie-
lęgniarstwa, spotkały się w ostatnim czasie z pozytywną 
odpowiedzią ze strony Wojewody Opolskiego Ryszarda 
Wilczyńskiego.  

Przypomnę, że do roku 2010 r. w województwie opol-
skim mieliśmy tylko dwóch Konsultantów Wojewódzkich. 
Była to p. Henryka Homętowska pełniąca funkcję kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa oraz  
p. Dorota Kudaś pełniąca funkcję konsultanta wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa. 

Dzięki zaangażowaniu Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu, w marcu 2011 roku, Wojewoda 
Opolski powołał p. Katarzynę Sołtys – Bolibrzuch na 
stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego. Powołanie trzeciego 
konsultanta ogromnie nas ucieszyło ale także spowodo-
wało „zapalenie się zielonego światła” dla naszych dzia-
łań, związanych z powoływaniem kolejnych konsultantów  
z pozostałych dziedzin pielęgniarstwa. 

W sierpniu 2012 roku Wojewoda Opolski powołał  
p. Marię Białas na stanowisko konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. 

Na koniec 2012 roku w naszym województwie było 
już czterech konsultantów wojewódzkich. Na tamten czas 
powołanie po wielu latach dwóch nowych konsultantów, 
było dla nas sukcesem. Na tym nie zakończyliśmy dzia-
łań. Czyniliśmy dalsze starania wraz z Wydziałem Polity-
ki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego o dalsze 
powoływanie kolejnych konsultantów z pozostałych dzie-
dzin pielęgniarstwa. 

Rok 2014 okazał się przełomowy. W kwietniu Woje-
woda powołał dwóch nowych konsultantów: p. Małgo-
rzatę Widerę na stanowisko konsultanta wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz  
p. Krystynę Gębuś-Dinter na stanowisko konsultanta wo-
jewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

Już w czerwcu powołane zostały na kolejną kadencję  
p. Henryka Homętowska i p. Dorota Kudaś. W sierpniu, 
Wojewoda, powołał kolejnych trzech nowych konsultan-
tów: p. Jolantę Grzyb na stanowisko konsultanta wojewódz-

kiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, p. Beatę Gu-
zak na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz  
p.  Dorotę Karawan na stanowisko konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego (zdj. poniżej). 

We wrześniu Pani Ewa Dyk-
tyńska (zdj. obok) powołana zo-
stała na stanowisko konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego  
i operacyjnego.

Łatwo policzyć, że w bieżącym 
roku środowisko pielęgniarek  
i położnych województwa 
opolskiego „wzbogaciło się”  

o kolejnych konsultantów wojewódzkich z sześciu 
dodatkowych dziedzin pielęgniarstwa. 

Powołanie w ostatnim czasie takiej ilości konsultantów 
wojewódzkich jest ogromnym sukcesem naszego środo-
wiska, wieńczącym działania Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu. 

Pragniemy podziękować Panu Wojewodzie Opolskiemu 
Ryszardowi Wilczyńskiemu oraz Pani Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia Mirosławie Kwatek - 
Hofmann oraz całemu Wydziałowi Polityki Społecznej  
i Zdrowia za docenienie naszej pracy, zrozumienie  
jak i wsparcie działań Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu, mających na celu powoływanie 
konsultantów wojewódzkich. 

Wszystkim nowo powołanym Konsultantom Woje-
wódzkim składamy serdeczne gratulacje, życzymy satys-
fakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawo-
dowym i osobistym.

Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

źródło: http://www.opole.uw.gov.pl/

nazwisko i imię 
konsultanta 

wojewódzkiego

dziedzina 
pielęgniarstwa miejsce pracy kontakt

mgr Henryka 
Homętowska Pielęgniarstwo

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Szpital Specjalistyczny MSW 
w Głuchołazach 
ul. Karłowicza 40 
48-340 Głuchołazy

hometowska@interia.pl

77 0 80 333

mgr Dorota 
Kudaś

Pielęgniarstwo 
ginekologiczne  

i położnicze

Samodzielny Specjalistyczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem w Opolu 
ul. Reymonta 8
45-066 Opole

doriska9@wp.pl

77 454 54 01
wew. 142 , 215

źródło: http://www.opole.uw.gov.pl/
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nazwisko i imię 
konsultanta 

wojewódzkiego

dziedzina 
pielęgniarstwa miejsce pracy kontakt

Maria 
Białas

Pielęgniarstwo 
onkologiczne

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Opolskie Centrum Onkologii 
im. prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole

mariabialas@vp.pl

77 41 61 70

mgr Katarzyna 
Sołtys-Bolibrzuch

Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne

Publiczny Samodzielny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzkie Centrum Medyczne 
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

katarzynas@wcm.opole.pl

77 45 20 795

mgr Krystyna 
Gębuś-Dinter

Pielęgniarstwo 
pediatryczne

Publiczny Samodzielny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzkie Centrum Medyczne 
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

krystynagebus@wp.pl

77 45 20 785

mgr Małgorzata 
Widera

Pielęgniarstwo 
psychiatryczne

Wojewódzki Specjalistyczny 
Zespół Neuropsychiatryczny 
im. Św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole

widerkam@interia.pl

77 54 14 259

mgr Beata 
Guzak

Pielęgniarstwo 
przewlekle 

chorych i niepeł-
nosprawnych

Brzeskie Centrum Medyczne 
SP ZOZ
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Mossora 1
49-301 Brzeg

beata-guzak@wp.pl

77 444 65 29

mgr Jolanta 
Grzyb

Pielęgniarstwo 
rodzinne

SPZOZ „Śródmieście”
ul. Waryńskiego 30
45-047 Opole

jola_grzyb@op.pl

77 44 120 91

mgr Dorota 
Karawan

Pielęgniarstwo 
ratunkowe

Publiczny Samodzielny Za-
kład Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzkie Centrum Medyczne 
al. W. Witosa 26
45-418 Opole

dkarawan@wcm.opole.pl

77 45 20 701
606 967 773

Ewa Dyktyńska
Pielęgniarstwo 
chirurgiczne  
i operacyjne

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Opolskie Centrum Onkologii 
im. prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66a
45-060 Opole

edyk@onkologia.opole.pl

77 44 160 76
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Kalendarium pracy OIPiP w Opolu,  
w okresie lipiec - wrzesień 2014
30 września 2014 r. 
Posiedzenie Komisji egzaminacyjnej dotyczącej przepro-
wadzenia egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu 
nie wykonywania zawodu przez pielęgniarkę przez okres 
dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 latach, odbyło się  
w szpitalu MSW w Głuchołazach. W skład Komisji eg-
zaminacyjnej weszły następujące osoby: Henryka Homę-
towska, Dariusz Klonowski i Piotr Lisowiec. 
29 września 2014 r.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu w siedzibie Izby.
27-28 września
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyła się kolejna edycja bez-
płatnego kursu dokształcającego, zorganizowanego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w za-
kresie „Diabetologii” dla pielęgniarek. 
26 września
*W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbyło się 

postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego 
dla pielęgniarek w zakresie „Leczenie ran”, zorganizo-
wanego przez OIPiP w Opolu.

*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się postępowanie 
kwalifikacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
„Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania” 
dla pielęgniarek zorganizowanego przez OIPiP w Opolu, 
w którym udział wzięła Wiceprzewodnicząca Rady Hen-
ryka Homętowska. 

23-25 września 
W Toruniu odbyła się XVII Międzynarodowa Konferen-
cja Opieki Długoterminowej pt. „Zarządzanie jakością  
w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: eko-
nomicznym, medycznym i społecznym” zorganizowana 
przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat”, w imieniu 
OIPiP w Opolu, udział wzięły Beata Guzak i Jolanta No-
wakowska, członkowie Zespołu Opieki Długoterminowej.
20-21 września
Bezpłatny kurs dokształcający z zakresu „Diabetologii” 
zorganizowany dla pielęgniarek z Samodzielnego Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Branicach,  przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu. 
19-20 września
W Hotelu „Arkas” w Prószkowie odbyła się V Konfe-
rencja Szkoleniowo-Naukowa Pielęgniarek Anestezjolo-
gicznych Województwa Opolskiego pt. „Nowe horyzonty  
w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opie-
ce”, zorganizowana przez Oddział Opolski Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensyw-
nej Opieki, w  której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
Rady Elżbieta Duda.
18 września
W Warszawie odbyła się Konferencja „Dobre praktyki  
w pielęgniarstwie psychiatrycznym”, zorganizowana 
przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy 
Psychiatrycznych oraz Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa 
Polskiego, w której uczestniczyli członkowie Zespołu 
ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego: Agnieszka Bukała, 
Czesława Gałka, Halina Grubiak, Katarzyna Juszczyk, 
Bożena Kulińska, Anna Marynowicz, Małgorzata Widera. 
17 września
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył Pani 

Ewie Dyktyńskiej akt powołania na stanowisko Kon-
sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego. Uroczystość odbyła się  
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
16 września
*W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Ze-

społu ds. opiniowania minimalnych  norm zatrudnienia.
*Postępowanie konkursowe  na stanowisko Naczelnej 

Pielęgniarki w Opolskim Centrum Onkologii w Opo-
lu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczy-
li: Przewodnicząca Komisji Sabina Wiatkowska, Hen-
ryka Homętowska i Piotr Lisowiec.

13-14 września
Postępowanie dotyczące kursu kwalifikacyjnego w dzie-
dzinie ,,Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki”, organizowanego przez OIPiP w Opolu, w którym 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Henryka Homę-
towska. Kwalifikacja oraz zajęcia odbyły się w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
13 września
W PMWSZ w Opolu odbyło się postępowanie egzami-
nacyjne kursu specjalistycznego w zakresie ,,Podstawy 
Opieki paliatywnej”, organizowanego przez PMWSZ  
w Opolu. 
10 września
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się spotkanie Zespołu 
ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego.
5 września
*W SP ZOZ w Nysie, odbyło się postępowanie konkur-

sowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych oddzia-
łów: Ginekologiczno-Położniczego, Internistycznego B, 
Obserwacyjno-Zakaźnego, Neurologicznego z Podod-
działem Udarowym, Dziecięcego, Noworodkowego  
z Pododdziałem Noworodka i Wcześniaka, Laryngolo-
gicznego, Urologicznego, Dziennego Oddziału Szybkiej 
Diagnostyki oraz Bloku Operacyjnego w Zespole Opie-
ki Zdrowotnej w Nysie. W postępowaniach w imieniu 
ORPiP w Opolu, uczestniczyli: Przewodnicząca komisji 
Henryka Homętowska oraz Sabina Wiatkowska i Piotr 
Lisowiec.

*W SP ZOZ w Nysie odbyło się postępowanie konkurso-
we na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Nysie, w którym z ramienia OR-
PiP w Opolu uczestniczyli: Przewodnicząca komisji 
Henryka Homętowska oraz Barbara Prochota i Małgo-
rzata Czempora.

4 września
W biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie odbyło się spotkanie Zespołu roboczego ds. opra-
cowania standardów opieki długoterminowej działającego 
przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Celem 
było przygotowanie założeń do opracowania standardów 
opieki długoterminowej, w którym uczestniczyła Prze-
wodnicząca Rady Sabina Wiatkowska. 
2 września
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego 

dla pielęgniarek w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniar-
ska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzenia-
mi wieku podeszłego”, organizowanego przez A.U.O. 
„OMNIBUS” w Prudnickim Centrum Medycznym  
Sp. z o.o. w Prudniku, w którym uczestniczył Piotr Liso-
wiec, członek Prezydium Rady w Opolu.

*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistyczne-
go dla pielęgniarek w zakresie ,,Kompleksowa pielę-
gniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi scho-
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rzeniami wieku podeszłego”, organizowanego przez 
A.U.O.„OMNIBUS” w Hotelu Domino w Głubczycach, 
w którym uczestniczyła Anna Marynowicz, członek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego 
w zakresie ,,Wykonywania i interpretacji zapisu EKG”, 
organizowanego przez A.U.O. „OMNIBUS” w Prudnic-
kim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Prudniku, w któ-
rym uczestniczyła Bożena Lis, Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Chorób Płuc w ZOZ MSW w Głuchołazach.

30-31 sierpnia i 6-7 września
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyła się kolejna edy-
cja bezpłatnego kursu dokształcającego dla pielęgniarek  
i położnych, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Ocena stanu zdrowia 
i badanie fizykalne”. 
28 sierpnia
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył akty po-
wołania na stanowiska Konsultantów Wojewódzkich: Pani 
Jolancie Grzyb na stanowisko Konsultanta Wojewódz-
kiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Pani Be-
acie Guzak na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych oraz Pani Dorocie Karawan na stanowisko Konsul-
tanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 
Uroczystość odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

25 sierpnia
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Ko-
misji Kształcenia. W czasie posiedzenia rozpatrzono 35 
wniosków. Przyznano 28 refundacji, 5 wniosków rozpa-
trzono negatywnie, 2 wnioski przekazano do uzupełnienia.
19 sierpnia
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie OIPiP w Opolu.
9-10 sierpnia
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyła się kolejna edycja bez-
płatnego kursu dokształcającego zorganizowanego przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w za-
kresie „Diabetologii” dla pielęgniarek.
4 sierpnia
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie OIPiP w Opolu.
*W Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

odbyło się  zebranie wyborcze rejonu wyborczego nr 3, 
podrejonu powiatu kluczborskiego dotyczące przepro-
wadzenia wyborów uzupełniających, w których udział 
wzięła Przewodnicząca Rady Sabina Wiatkowska. 

21 lipca
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyło się posiedzenie Ko-
misji Kształcenia. W czasie posiedzenia rozpatrzono 84 
wnioski. Przyznano 73 refundacje, 3 wnioski rozpatrzono 
negatywnie, 6 wniosków przekazano do uzupełnienia a 2 
do rozpatrzenia na posiedzeniu ORPiP w Opolu.

XI KRAKOWSKIE DNI DIALIZOTERAPII
Kraków jak zwykle na Dniach Dializoterapii powitał nas 
piękną jesienną, słoneczną pogodą. Już po raz jedenasty 
w dniach 4-6 września odbyło się największe w Polsce 
spotkanie pielęgniarek, lekarzy, dietetyków i techników, 
którzy wspólnie w codziennym trudzie i wbrew przeciw-
nościom rozwijają polską dializoterapię.

Atmosfera podwawelskiego grodu sprzyja wszelkim dys-
kusjom, wymianie doświadczeń, nawiązaniu nowych oraz 
podtrzymaniu i utrwaleniu starych znajomości i przyjaźni.

Po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w 1994 roku  
i jest organizowane regularnie co 2 lata. Za każdym ra-
zem liczba uczestników Krakowskich Dni Dializoterapii 
zwiększa się. Na pierwszym spotkaniu było ok. 200 osób, 
a w tym roku liczba uczestników przekroczyła 1400. 

Organizatorem Konferencji od samego początku jest 
Fundacja Amicus Renis, której Prezesem jest Profesor 
Olgierd Smoleński. Honorowy patronat nad Konferencją 
objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Uroczysta gala otwarcia odbyła się 4 września w Sta-
rej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu- z jego uroczymi 
zaułkami i niepowtarzalną atmosferą (nazwa Kazimierz 
pochodzi stąd, że decyzją króla Kazimierza Jagielończy-
ka Żydów z centrum Krakowa przeniesiono do obecnej 
dzielnicy). Galę uświetnił wykład Profesora UJ Francisz-
ka Ziejki „650 lat temu - 3 wielkie jubileusze” z okazji 
Konsekracji Katedry Wawelskiej, założenia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Wielkiego Zjazdu Królów i Monar-
chów z całej Europy (wydarzenia te miały miejsce w 1364 
roku). Po wykładzie wystąpił zespół Zakopower.

W dniach 5-6 września udaliśmy się do Nowohuckie-
go Centrum Kultury, gdzie toczyły się wykłady na 5-ciu 
równoległych sesjach.

Problematyka obrad była bardzo różnorodna. Obejmo-
wała ona bardzo ważne zagadnienia, takie jak problemy 
dobrego dostępu do hemodializy i dializy otrzewnowej, za-
bezpieczenia dializowanych przed zakażeniami, problemy 
jakości- adekwatności dializ, zagadnienia organizacji stacji 
dializ, żywienie chorych dializowanych, problemy kardio-

logiczne u chorych dializowanych, specyfika dializowania 
seniorów czy też trudne zagadnienia etyczne, które niosą ze 
sobą te długotrwałe i uciążliwe metody leczenia.

Na szczęście minęły złe czasy, które wymagały od le-
karzy selekcji chorych włączanych do leczenia „sztuczną 
nerką”. Dziś wszyscy, którzy wymagają tej metody prze-
dłużenia życia w schyłkowej niewydolności nerek mają ją 
zapewnioną i żyją nieraz dziesiątki lat.
Jest to wynik wieloletnich i uporczywych starań społecz-
ności nefrologicznej.
„Dziś nikt nie czeka na dializoterapię - to dializoterapia 
czeka na pacjenta”. Obecnie zasadniczym problemem, 
przed którym stają dializoterapeuci jest pytanie jak po-
prawić jakość życia dializowanych tak, aby je najbardziej 
zbliżyć do normalnego. W Polsce jest dializowanych 17 000 
pacjentów metodą hemodializy i dializy otrzewnowej w 70 
-ciu Stacjach Dializ.

Będąc uczestnikiem w sesjach wykładowych i mając 
porównanie uważam, że nasza Stacja Dializ w Wojewódz-
kim Centrum Medycznym w Opolu spełnia wszystkie 
standardy w dializoterapii obowiązujące w naszym kraju.
Pielęgniarka Oddziałowa Nefrologii i Stacji Dializ WCM 
w Opolu.

Zofia Lewandowska

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
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Konferencja i Zjazd PTPA i IO
W dniach 19 - 20 września w Prószkowie odbyła się konfe-
rencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddział Opolski.
Zjazd otworzyły Przewodniczące Oddziału mgr Wiesława 
Grabska i mgr Iwona Charyło.
Sesja I. Moderatorami byli lek. med. Antonina Bucho-
wiecka, lek. med. Maciej Gawor i mgr Wiesława Grabska, 
obejmowała tematy:
1. Antybiotykoterapia u pacjentów septycznych  

- dr n.med.Ewa Trejnowska.  
2. Sedacja w Intensywnej Terapii  jej rola w leczeniu  

i pielęgnowaniu  - lek. med. Maciej Gawor. 
3. Rewolucja w pielęgnacji miejsca wkłucia  

- Tegaderm CHG - Karolina Gajdzis-Roczon. 
Dyskusja i podsumowanie.
Sesja II. Moderatorami byli: lek. med. Zofia Domańczyk, dr n.
med. Ewa Trejnowska i mgr Iwona Charyło, obejmowała tematy:
1. Prawdy i mity transplantologii - Marzena Brożek 
2. Udział polskich pielęgniarek w misjach wojskowych - 

Kamila Trusz. 
3. Poznajmy się - prezentacja oddziałów Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii województwa opolskiego. 
4. Prezentacja Firmy Covidien – Monitoring głęboko-

-ści snu podczas znieczulenia ogólnego Technologia 

Bispektral Index TM- Radosław Mrzygłód.  
Drugiego dnia program obejmował:
Sesja III moderatorami byli: dr n. med. Lucyna Sochoc-
ka, dr n. med. Józef Bojko, Irena Krupińska, obejmowała 
tematy:
1. Anestezjologia i Intensywna Opieka Medyczna/ Anestezjo-

logia i Intensywna Terapia – dwa Towarzystwa Naukowe, 
jeden pacjent - dr n. med. Józef Bojko.  

2. Intensywna Opieka Medyczna- cuda, mity, fakty -  
dr n. med. Lucyna Sochocka. 

3. Śmierć pacjenta i związane z tym odczucia persone-
lu pielęgniarskiego Oddziałów Intensywnej Terapii -  
mgr Lilianna Gawłów-Nowak. 

Sesja IV, moderatorami byli: lek. med. Maciej Gawor  
i mgr Ryszard Szulc, obejmowała tematy:
1. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentów na ko-

lejnych etapach kształcenia - dr n. med. Lucyna Sochocka. 
2. Opieka hospicyjna nowym wyzwaniem dla pielęgnia-

rek anestezjologicznych - Sylwia Sikorska – Stach, mgr 
psychologii Katarzyna Henzler.

3. Sumienie w pielęgniarstwie XXI wieku – archaizm czy 
wartość ponadczasowa - mgr Iwona Charyło. 

4. Poznajmy się - prezentacja oddziałów Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii województwa opolskiego. 

Po każdej sesji trwała ożywiona i twórcza dyskusja.

Wspomnień czar - historia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu – materiał z Konferencji

Historia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, rozpoczęła się na 
przełomie lat 1974/1975. Powstał wówczas Oddział jako 
jedyny tego typu specjalistyczny w województwie opol-
skim, gdzie leczono dorosłych, dzieci i noworodki w tym 
wcześniaki. Pierwszym ordynatorem oddziału  był dok-
tor  Bolesław Madej, następnie funkcje tę przejęła pani 
doktor Tosia Buchowiecka, a od 1995 roku ordynatorem 
jest doktor Józef Bojko. Od początku istnienia oddziału 
funkcję oddziałowej pełni pani Irena Krupińska, która 
swoją wytrwałością, pracowitością i nieustępliwością  
zachwyca do dziś.

16 kwietnia 1999 roku, Oddział został przeniesiony do no-
wych pomieszczeń „dawnej Urologii”. I choć z dużym 
sentymentem patrzymy na zdjęcia z ostatniego dyżuru na 
„starym oddziale” to wysokiej jakości sprzęt i wyposaże-
nia nowych pomieszczeń wiele nam rekompensuje. Praca  
w nowych warunkach sprzyja nowym pomysłom, które często 
dzięki determinacji  kadry kierowniczej udaje się wdrożyć.  

dr Józef Bojko Od lewej dr  Bolesław Madej, 
dr Tosia Buchowiecka i Irena Krupińska 

Ostatni dyżur przed przeniesieniem oddziału 
do nowych pomieszczeń 15.04.1999 r.

Pielęgniarki OAiIT. 
Od lewej na dole: 
Irena Krupińska,  
Bernadka 
Gruntowska, Maria 
Kotula, Krystyna 
Jarmolińska

E. Trejnowska, Z. Domańczyk, I. Charyło K. Trusz Od Lewej: A.Pączko, I. Moczko, W. Grabska, W. Izydorczyk
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Oddział nasz, jako pierwszy w Polsce rozpoczął walkę 
z ciężką sepsą i był inicjatorem pilotażowego programu 
leczenia sepsy na Opolszczyźnie, który następnie został 
wdrożony w całej Polsce.

Kolejnym pilotażowym programem, który powstał z naszej 
inicjatywy był program „ Szpital bez bólu”. Aktualnie pro-
gram ten jest realizowany przez Polskie towarzystwo Badań 
Bólu, a Szpital posiada krajowy certyfikat „Szpital bez bólu”.

Od 2013 roku oddział jest 8 łóżkowy: 1sala - 5 łóżkowa; 
1sala - 2 łóżkowa 1sala - 1 łóżkowa (izolatka). Wszystkie 
łóżka wyposażone są w wagi i materace zmiennociśnienio-
we. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt specja-
listyczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

W oddziale wykonujemy wiele wysokospecjalistycznych 
procedur takich jak:
- leczenie nerkozastępcze (hemodializy przerywane, techni-
ki ciągłe, plazmafereza),
- dializy albuminowe za pomocą aparatu MARS.

Plazmafereza ciągła.

Wszystkie blokady regionalne nerwów i splotów nerwowych 
wykonujemy po kontrolą USG. Blokady te zabezpieczają pa-
cjenta nie tylko w trakcie zabiegu operacyjnego, ale również 
uśmierzają ból po zabiegu operacyjnym, zmniejszając tym 
samym zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe.

Pacjentka z ciężką sepsą meningokokową leczona na OAiIT

Pierwsza plazmafereza wyko-
nana na oddziale była w 1999r. 

jeszcze na starym aparacie.

W oddziale wykonujemy mieszaniny żywieniowe w ko-
morze laminarnej. Do tego celu wyznaczone jest specjalne 
pomieszczenie, umożliwiając zachowanie sterylnych wa-
runków w trakcie przygotowywania. Technika ta pozwala 
na indywidualne dopasowanie zawartości mieszaniny do 
zapotrzebowania pacjenta na składniki odżywcze. 

Wykonywanie bronchofiberoskopii

Oddział posiada II stopień referencyjności, co obliguje go 
do zapewnienia intensywnej opieki medycznej na wyso-
kim poziomie. Poziom intensywnej opieki jest nie tylko  
w wysokiej jakości wyposażeniu, ale potencjał ludzki od-
grywający kluczową rolę. 
Mamy II poziomy referencyjności - w oddziale pracu-
je zespół w składzie lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuta  
i salowe.
Na 8 łóżkowym oddziale zatrudnionych jest 25 pielęgnia-
rek a na bloku operacyjnym 10 pielęgniarek.
Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalistyczne-
go zarówno dla pielęgniarek jak i lekarzy. 
Rocznie leczymy około 230 chorych z niewydolnością 
wielonarządową i wykonujemy 5100 znieczuleń.

Opracowanie: Anna Pączko

Przygotowanie mieszaniny żywieniowej „All in One”

Pomiar bólu u pacjentki przytomnej

Wykonywanie znieczulenia regionalnego
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Medyczna definicja śmierci 
w świetle Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 
lipca 2007r. w sprawie kryteriów i sposobu stwier-
dzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynno-
ści mózgu (Monitor Polski 2007r. Nr 46, poz. 547).

Lilianna Gawłów-Nowak starsza pielęgniarka, Szpital Woje-
wódzki w Opolu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zdefiniowanie śmierci, a więc 
ścisłe określenie tego co rozgrani-
cza życie od śmierci ma ogromne 
znaczenie społeczne i jest nie tyl-
ko zagadnieniem ograniczonym 
do kwestii biologiczno-medycz-
nych, ale zawiera w sobie rów-
nież aspekt filozoficzny, moralny 
jak i prawny. Nie chodzi tylko 
bowiem o wyznaczenie granicy 
między dwoma stanami materii 

biologicznej, ale przede wszystkim między osobą posiada-
jącą pełnię praw wynikającą z podmiotowości człowieka, 
a osobą tracącą część tych uprawnień. Definicja śmierci 
powinna zawierać uniwersalne kryteria, których zastoso-
wanie zagwarantuje takie określenie śmierci, że pomimo 
różnych przyczyn umierania, każdy zgon człowieka da 
się stwierdzić w taki sam sposób. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) stwierdza, iż śmierć następuje z perma-
nentnym zniknięciem życia, bez możliwości ratowania. 
Wydaje się, iż definicja ta ma charakter ogólny z powodu 
konieczności stosowania jej w kontekście ciągłego postę-
pu w dziedzinie diagnostyki oraz terapii ratujących życie. 

Do lat sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku, w praktyce medycznej i prawnej za moment śmierci 
uznawano tradycyjnie chwilę, w której doszło do 
nieodwracalnego ustania czynności oddychania i akcji 
serca. Jest to tak zwane klasyczne kryterium śmierci, które 
wraz z upowszechnieniem metod intensywnej terapii stra-
ciło walor uniwersalności, ponieważ krążenie czy oddech 
w wielu przypadkach można przywrócić czy też sztucz-
nie podtrzymać. Dlatego też w centrum problematyki 
definiowania śmierci znalazł się mózg człowieka i formy 
jego zamierania. Nie należy jednak całkowicie odrzucać 
klasycznego kryterium ponieważ w przypadkach chorób 
przewlekłych i często nieuleczalnych, gdy próby reani-
macji z góry skazane są na niepowodzenie zatrzymanie 
krążenia jest wystarczającym zdarzeniem do stwierdzenia 
o śmierci pacjenta. 

Wzorcem dla współczesnych definicji śmierci jest opra-
cowanie w USA w 1980 r. przez Prezydencką Komisję ds. 
Studiów Medycznych oraz Badań Biomedycznych i Beha-
wioralnych, „Aktu Jednolitego Ustalania Śmierci” (Uni-
form Determination of Death Act –UDDA), w którym 
jako kryterium śmierci całego organizmu, przyjęto śmierć 
pnia mózgu, co jednak niekoniecznie oznaczało śmierć 
wszystkich komórek mózgu. Śmierć następuje, ponieważ 
po utracie przez pień mózgu zdolności pełnienia funkcji 
integracyjnej poszczególne systemy żywych organizmów 
nie tworzą już żyjącego organizmu jako całości. 

Obowiązująca obecnie w Polsce definicja śmierci znaj-
duje się w części ogólnej Obwieszczenia Ministra Zdro-
wia z dnia 17 lipca 2007 r., w sprawie kryteriów i sposobu 
stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czyn-
ności mózgu (Monitor Polski 2007 r., Nr 46, poz. 547). 
Według powołanego aktu prawnego: „…Śmierć jest zja-
wiskiem zdysocjowanym. Oznacza to, że śmierć ogarnia 
tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje to dezinte-
grację ustroju jako całości funkcjonalnej i kolejne, trwałe 

wypadanie poszczególnych funkcji w różnej sekwencji 
czasowej. Zatem niektóre funkcje ustroju lub ich części 
mogą utrzymywać się przez pewien czas w oderwaniu od 
innych, wcześniej obumarłych. Zdysocjowany charakter 
zjawiska ujawnia się w sposób szczególny w sytuacjach, 
w których śmierć objęła już mózg, podczas gdy krążenie 
krwi jest jeszcze zachowane. W tych przypadkach to stan 
mózgu determinuje życie lub śmierć człowieka. W więk-
szości przypadków klinicznych obrzęk mózgu wynikający 
z jego uszkodzenia narasta od strony przestrzeni nadna-
miotowej, a pień mózgu umiera jako ostatnia jego część. 
W takich sytuacjach czynnikiem kwalifikującym śmierć 
mózgu jest nieodwracalny brak funkcji pnia mózgu…” 

Załącznik do wyżej powołanego Obwieszczenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r., w sprawie kryteriów i spo-
sobu stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czyn-
ności mózgu, zawiera tak zwane nowe kryteria rozpozna-
wania śmierci, które zostały opracowane i uporządkowane 
w algorytm postępowania minimalizujący ryzyko pomyłki 
przy rozpoznawaniu śmierci osobniczej. Postępowanie to 
jest dwuetapowe w którym najpierw ustala się czy istnieje 
podejrzenie śmierci pnia mózgu, a następnie wykonywane 
są kliniczne testy potwierdzające powyższe rozpoznanie. 

Etap pierwszy polega na stwierdzeniu, czy chory jest 
w śpiączce, chory jest sztucznie wentylowany, przyczy-
na śpiączki została rozpoznana, wystąpiło uszkodzenie 
mózgu - pierwotne lub wtórne, uszkodzenie mózgu jest 
nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeu-
tycznych i upływu czasu (konsultacja neurochirurgiczna). 

U chorych, których stan opisują powyższe stwierdzenia 
należy wykluczyć różnego rodzaju zatrucia i wpływ nie-
których środków farmakologicznych (narkotyki, neuro-
leptyki, środki nasenne, usypiające, zwiotczające mięśnie 
poprzecznie prążkowane), hipotermię wywołaną przyczy-
nami zewnętrznymi (≤ 35°C ciepłoty powierzchniowej), 
zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne, wyklucze-
niu z powyższych stwierdzeń podlegają także noworodki 
poniżej 7 dnia życia. Przeprowadzenie wszystkich wymie-
nionych powyżej „stwierdzeń” i „wykluczeń” jest warun-
kiem niezbędnym do przejścia do etapu drugiego. W eta-
pie tym, wykonuje się 2-krotnie w odstępach co najmniej 
3-godzinnych kliniczne testy potwierdzające rozpoznanie 
śmierci pnia mózgu. Badana jest nieobecność odruchów 
pniowych oraz trwały bezdech. Potwierdza się brak reak-
cji źrenic na światło, brak odruchu rogówkowego, brak 
ruchów gałek ocznych spontanicznych, brak ruchów 
gałek ocznych przy próbie kalorycznej, brak jakichkol-
wiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy zastosowany  
w zakresie unerwienia nerwów czaszkowych, jak również 
brak reakcji ruchowej w obrębie twarzy w odpowiedzi 
na bodźce bólowe zastosowane w obszarze unerwienia 
rdzeniowego, brak odruchów wymiotnych i kaszlowych, 
brak odruchu oczno-mózgowego. Niezwykle istotne przy 
badaniu odruchów jest dokładne stosowanie norm praw-
nych określających przebieg tych badań. Trwały bezdech 
potwierdza się poprzez wykazanie braku reaktywności 
ośrodka oddechowego. Bezdech u człowieka rozpoznaje 
się po stwierdzeniu braku reakcji na wzrost Pa CO2 do 
wartości co najmniej 60 mmHg (7,9 kPa). Tak więc próba 
jest wykonana prawidłowo, jeśli w czasie jej trwania uzy-
skano wartość Pa CO2 co najmniej 60 mmHg (7,9 kPa), 
a przyrost wyniósł co najmniej 20 mmHg (2,6 kPa). Przy 
prawidłowo wykonanej próbie brak efektywnych ruchów 
oddechowych świadczy o trwałości bezdechu. Zgodnie  
z powołanym obwieszczeniem podstawą rozpoznanie 
śmierci mózgu w większości przypadków jest badanie 
kliniczne i dokładna analiza przyczyny oraz mechani-
zmu i skutku uszkodzenia mózgu. Jednakże zdarzają się 
szczególne sytuacje, w których badania kliniczne nie 
mogą być wykonane lub jednoznacznie interpretowane. 
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Przyczynami powodującymi trudności diagnostyczne są 
rozległe urazy twarzoczaszki, uszkodzenia podnamioto-
we mózgu, obecność nietypowych odruchów, inne przy-
czyny (np. niektóre środki trujące lub preparaty farma-
kologiczne). W takich przypadkach, podejrzenie śmierci 
mózgu może lub musi być potwierdzone następującymi 
badaniami instrumentalnymi: EEG, multimodalne poten-
cjały wywołane, ocena krążenia mózgowego. Spełnione 
wszystkie kryteria, właściwe wykonanie prób, a w uza-
sadnionych przypadkach badań instrumentalnych, ze-
zwalają komisji złożonej z trzech lekarzy specjalistów, 
w tym co najmniej jednego w dziedzinie anestezjologii  
i intensywnej terapii oraz jednego w dziedzinie neurologii 
lub neurochirurgii, na stwierdzenie zgonu osoby badanej 
w wyniku śmierci mózgu. Kryteria ustalania składu ko-
misji reguluje art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.  
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komó-
rek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411). Po-
wyższe unormowanie prawne  wskazuje, iż Polskę należy 
obecnie zaliczać do krajów, w których badania uzupeł-
niające w rozpoznawaniu śmierci mózgu są fakultatywne  
a nie bezwzględnie obowiązujące. Z tego tez powo-
du regulacje zawarte w Obwieszczeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 17 lipca 2007 r., bywają krytykowane z po-
wodu stosowania badań EEG, potencjałów wywołanych, 
czy badań krążenia mózgowego tylko w przypadkach 
szczególnych, a pomijania ich wobec pozostałych chorych  
z podejrzeniem śmierci mózgu. Krytyka ta jest uzasadniana 
tym, iż badanie odruchów pniowych przy łóżku pacjenta po-
łączone  ze stwierdzeniem bezdechu, który może być przej-
ściowy, tak naprawdę nie mówi nic o stanie mózgu pacjenta. 
Ponadto pojawiają się głosy różnicujące wartość integracyjną 
odruchów pniowych, np. niektórzy twierdzą iż dają się wy-
różnić funkcje pnia mózgu (rządzące ciśnieniem tętniczym, 
ruchami przełyku), które mogą przetrwać po stwierdzeniu 
śmierci pnia mózgu zgodnie z zaleconymi testami. 

Zdefiniowanie śmierci poprzez kryterium śmierci pnia 
mózgu bywa całkowicie odrzucane z powodów etycz-
nych, filozoficznych a także medycznych. Słynne jest sta-
nowisko prof. Jana Talara który w swojej pracy „Urazy 
pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia” oraz 
artykułach naukowych poddawał w wątpliwość kryteria 

diagnostyczne śmierci pnia mózgu, podając wiele przy-
padków chorych, co do których powinna być orzeczona 
śmierć pnia mózgu a w konsekwencji ich zgon, jednakże 
osoby te po dłuższym lub krótszym czasie odzyskiwały 
własny oddech, parametry homeostazy ulegały normaliza-
cji. Pacjenci ci wybudzali się ze śpiączki, uzyskując satys-
fakcjonującą ich i terapeutów sprawność psychofizyczną. 
Prof. Talar posunął się nawet do stwierdzenia, że: Śmierć 
mózgu nie istnieje !

Opinia ta wywołała stanowczą odpowiedź Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii prof. Krzysztofa Kusza, który stwierdził, iż: „…Roz-
poznanie śmierci mózgu umożliwia komisji stwierdzenie  
i orzeczenie o zgonie pacjenta. Z tą chwilą kontynuowanie 
procesu leczniczego jest bezzasadne wobec szacunku dla 
ciała zmarłego, stając się poważnym nadużyciem. „Lecze-
nie” osoby zmarłej stanowi profanację jej ciała i jedno-
cześnie powoduje wyczerpywanie i tak niedostatecznych 
zasobów ochrony zdrowia, stając się wysoce nieetycznym 
w wymiarze społecznym i zawodowym. Dlatego też po 
stwierdzeniu śmierci mózgu i w konsekwencji zgonu pa-
cjenta całkowicie ustaje obowiązek terapeutyczny wobec 
zmarłego. W takiej sytuacji należy zakończyć wszelkie 
formy leczenia z wyłączeniem respiratora włącznie”. 
Wspomniane rozważania prowadzą do stwierdzenia, które 
w świetle obowiązujących przepisów ma charakter klu-
czowy: rozpoznanie śmierci człowieka jest rozpoznaniem 
nietransplantacyjnym i powinno być dokonywane nie-
zależnie od perspektywy pobrania narządów. Natomiast 
podtrzymywanie funkcji narządów zmarłego po rozpo-
znaniu śmierci mózgu jest uprawnione i powinno być 
prowadzone w przypadku możliwości pobrania i przesz-
czepienia narządów, jak również wtedy, gdy osobą zmarłą 
jest kobieta w zaawansowanej ciąży…”. 

*Lilianna Gawłów-Nowak pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu 
rozpoczęła w 2007r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Wcześniej związana zawodowo  ze Szpitalem Powiatowym w Nysie  
a następnie Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. W roku 2011 
uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa kończąc naukę w PWSZ w Ny-
sie. W roku 2014 obroniła pracę magisterską na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

KOMUNIKAT 
NOWY REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI  

USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

Informujemy, że został  utworzony nowy Regulamin wsparcia finansowego członków OIPiP będących przedstawicie-
lami ustawowymi dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego.

Regulamin skierowany jest do pielęgniarek i położnych, które są przedstawicielami ustawowymi dziecka niepełno-
sprawnego lub przewlekle chorego i będą z tego tytułu starać się o świadczenie finansowe. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2014 r.
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej Izby  http://oipip.opole.pl/.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji w całym środowisku pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarzy.  
Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.

KOMUNIKAT 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w 
życie przywołanej powyższej ustawy tj. dniem 1 stycznia 2012 r. ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo 
szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej, i które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo w art. 31 
ustawy, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek.
Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, w sytuacji braku złożenia stosownego wniosku, po 
dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawa wykonywania zawodu wygaśnie.



11październik - listopad 2014 r.

WARTO WIEDZIEĆ

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1
Regulamin wsparcia finansowego członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi dziecka niepełnospraw-
nego lub przewlekle chorego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady tworzenia Funduszu wsparcia finansowego, 
osoby uprawnione do korzystania ze środków, formy świadczeń oraz zasady i warunki ich przyznawania.

§ 2
Fundusz wsparcia finansowego, zwany dalej „Funduszem” tworzy się w ramach budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, zwanej dalej „OIPiP”. 
 

§ 3
Wysokość Funduszu określa na każdy rok kalendarzowy uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu. 

§ 4
1. Funduszem dysponuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zwana dalej „ORPiP”.
2. Indywidualne wnioski o przyznanie wsparcia finansowego opiniuje komisja socjalna działająca przy  OIPiP  

w Opolu, zwana dalej „Komisją”.

Rozdział II
Cel wsparcia

§ 5
1. Z Funduszu  wypłacane są świadczenia pieniężne przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikają-
cych z konieczności 
zapewnienia opieki i pomocy dziecku niepełnosprawnemu lub o ograniczonej samodzielnej egzystencji spowodowanej 
długotrwałą chorobą. Świadczenie to jest świadczeniem bezzwrotnym z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 niniejszego Regula-
minu. 
2. Świadczenie przyznawane jest w związku z koniecznością zapewnienie pomocy i opieki nad:
a) dzieckiem w wieku do lat 16, w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne lub chore przewlekle, 
b) dzieckiem w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz w przypadku, gdy jest nie-
pełnosprawne w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
c) dzieckiem niepełnosprawnym powyżej lat 16 (niezależnie do stopnia niepełnosprawności) do momentu ukończenia 
nauki (nie później jednak niż do ukończenia 26 lat).

Rozdział III
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego 

§ 6
1. Członek OIPiP, będący przedstawicielem ustawowym dziecka ze stopniem niepełnosprawności lub chorobą długo-
trwałą ma prawo ubiegać się o świadczenie finansowe przyznawane w związku ze spełnieniem przez członka OIPiP 
warunków uprawniających do jego nabycia.  
2. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 rozumie się pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, 
dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków.

§ 7
1. Z Funduszu mogą korzystać członkowie OIPiP spełniający następujące warunki:

a) są wpisani do Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez ORPiP w Opolu, 
b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie minimum przez okres 2-lat poprzedzających złożenie 
wniosku,
c) osoby bezrobotne, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed złożeniem wniosku i regularnie opła-
cający składki na rzecz OIPiP przez łączny okres co najmniej 2 lat. 
2. Osoby  ukarane przez Okręgowy (lub Naczelny) Sąd Pielęgniarek i Położnych lub sąd powszechny za popełnienie 
przestępstwa związanego z wykonywaniem zawodu nie mają prawa do wsparcia finansowego do momentu zatarcia 
przewinienia.

Rozdział IV
Zasady przyznawania wsparcia finansowego

§ 8
1. Prawo do otrzymania wsparcia finansowego członek OIPiP uzyskuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
2. Prawo do wsparcia finansowego przyznaje się na:

Załącznik nr 1 z dnia 29.09.2014 r.  
do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Opolu Nr 786/VI/2014

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP 
BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO  
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a) indywidualny wniosek osoby zainteresowanej będącej przedstawicielem ustawowym dziecka,
b) wniosek przełożonego z zakładu pracy (pielęgniarki/położnej naczelnej, przełożonej, oddziałowej, koordynującej, itp.),
c) wniosek delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
d) wniosek członka samorządu będącego pełnomocnikiem.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Wniosek musi być wypełniony czytelnie, z podaniem 
wszystkich wymaganych jego treścią danych.
4. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego składa się w Biurze OIPiP w Opolu.
5. Członkowie OIPiP ubiegający się o wsparcie finansowe składają wnioski w terminie do dnia 31 października danego 
roku kalendarzowego. 
6. W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone od dnia 1 listopada roku poprzedniego do dnia 
31 października. Wnioski złożone po dniu 31 października rozpatrywane będą w roku następnym.
7. W przypadku wykazania przez wnioskodawcę wyjątkowych okoliczności uzasadniających złożenie wniosku po upły-
wie terminu o którym mowa w ust. 4, Komisja może wnioskować do ORPiP lub Prezydium ORPiP
o rozpatrzenie wniosku. 

§ 9
1. Członkowi OIPiP może być przyznane wsparcie finansowe w granicach ustalonego budżetu na dany rok, z uwzględ-
nieniem ilości złożonych wniosków, do wyczerpania środków pieniężnych Funduszu.
2. Wsparcie finansowe może być przyznane 1 raz w roku kalendarzowym. 
3. Wypłata świadczenia ma miejsce raz w roku. 

§ 10
1. Do wniosku należy, w szczególności dołączyć następujące dokumenty:
a) odpis aktu urodzenia dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę, pod którego opieką znaj-
duje się dziecko – w przypadku choroby długotrwałej (choroby, z medycznego punktu widzenia określanej jako prze-
wlekła, a więc mającej długotrwały przebieg),
b) inne dokumenty, w tym medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności lub choroby przewlekłej (np. 
karty informacyjne, zaświadczenia o niezbędnej terapii, rehabilitacji, itp.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie, 
d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
e) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
f) oświadczenie potwierdzające regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz OIPiP.
2. W przypadku złożenia wniosku nie spełniającego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja może 
jednorazowo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez rozpoznania. 

§ 11
1. Posiedzenie Komisji w celu rozpatrzenia wniosków odbywają się w danym roku kalendarzowym w okresie od listo-
pada do grudnia, w zależności od ilości złożonych wniosków.
2. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podejmuje Komisja bezwzględną większością głosów (50% + 1) w obec-
ności co najmniej ½ jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym.
4. Posiedzenie Komisji kończy się protokołem oceniającym spełnienie wymagań wniosku. 

§ 12
1. Informację o przyznanym wsparciu finansowym wnioskodawca może uzyskać osobiście w Biurze OIPiP w Opolu. 
Biuro nie przesyła powiadomień o przyznaniu wsparcia. 
2. Uprawnioną do odbioru przyznanego wsparcia finansowego jest wyłącznie osoba, której dotyczy wniosek.
3. Wypłaty przyznanego świadczenia finansowego dokonywane są na wskazane we wniosku konto osobiste. 

§ 13
1. Komisja może nie uwzględnić wniosku o przyznanie wsparcia.
2. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, na zlecenie Komisji przesyła osobie składającej wniosek Biuro OIPiP  
w terminie 7 dni od dnia podjęcia odmownej decyzji.
3. Wnioskodawca, którego wniosek o przyznanie wsparcia został rozpatrzony odmownie, może odwołać się do ORPiP 
lub Prezydium OPRiP w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 
4. ORPiP lub Prezydium ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
5. Decyzja ORPiP lub Prezydium podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez Wnioskodawcę jest ostateczna.

§ 14
1. Wnioskodawca, który złożył nieprawdziwe informacje, przedłożył sfałszowany dokument, zobowiązany jest do zwro-
tu niesłusznie pobranego świadczenia finansowego wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia jej przekazania. 
2. Pisemne uzasadnienie decyzji, na zlecenie Komisji przesyła zainteresowanej osobie Biuro OIPiP w Opolu w terminie 
7 dni od dnia podjęcia decyzji.
3. Członek OIPiP, co do którego podjęto decyzję o zwrocie wsparcia finansowego ma prawo odwołać się do ORPiP lub 
Prezydium ORPiP w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.
4. ORPiP lub Prezydium ORPiP rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
5. Decyzja ORPiP lub Prezydium ORPiP podjęta w wyniku wniesienia odwołania przez Wnioskodawcę jest ostateczna.
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Rozdział V - Postanowienia końcowe 

§ 15
Biuro OIPiP w Opolu prowadzi rejestr członków OIPiP korzystających ze środków Funduszu. 

§ 16
1. Otrzymanie wsparcia finansowego zostanie każdorazowo ocenione pod względem wiązania się powyższego z wystę-
powaniem obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
2. Księgowość OIPiP wyda stosowny dokument umożliwiający członkowi OIPiP rozliczenie z Urzędem Skarbowym. 

KOMUNIKAT
ZMIANA REGULAMINU REFUNDACJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin refundacji kosztów kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Wszystkie osoby zainteresowane, które w najbliższym czasie planują podjęcie kształcenia podyplomowego 
proszone są o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Izby 
http://oipip.opole.pl/.

KOMUNIKAT
ZMIANA REGULAMINU UDZIELANIA ZAPOMÓG  CZŁONKOM  
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU 

Informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Opolu. 
Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
1. W przypadku zapomóg losowych: 
- zwiększenie maksymalnej wysokości zapomogi do kwoty 2.250,00 zł.
2. W przypadku zapomóg socjalnych: 
- podniesienia dochodu na jednego członka rodziny do kwoty 1.400,00 zł.,
- możliwość otrzymania zapomogi jeden raz w roku.  
Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej Izby  http://oipip.opole.pl/.

Bezpłatny kurs dokształcający w zakresie
,,Profilaktyki zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że planuje rozpocząć kolejne edycje bezpłatne-
go kursu dokształcającego w zakresu ,,Profilaktyki zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych.
Ilość godzin: 14h zegarowych zajęć teoretycznych + 2h ćwiczeń
Planowany czas trwania zajęć:  
sobota - godziny od 9:00 do 16:00
niedziela - godziny od 9:00 do 16:00
Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące do OIPiP w Opolu oraz regularnie opłacające składkę człon-
kowską w okresie 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs. Formularz zgłoszenia na kurs do pobrania ze 
strony internetowej http://oipip.opole.pl/. (OIPiP w Opolu, wnioski do pobrania). Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane osoby !

Kondolencje

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze. Zawsze będą z nami…”
Koleżance Elżbiecie Mieszkowskiej  

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci MĘŻA składają:

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu
Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego przy OIPiP w Opolu
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Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1136), daje pielęgniarkom, położnym możliwości między innymi na samodzielne ordyno-
wanie niektórych leków, określonych wyrobów medycznych, w tym również wystawiać na nie recepty.
Uprawnienia takie otrzymała  pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stop-
nia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa.
Ponadto pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, lecze-
nia i rehabilitacji zyskały prawo do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substan-
cje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuowania leczenia pacjenta.
Oprócz uprawnień dotyczących samodzielnej ordynacji i w ramach realizacji zleceń lekarskich niektórych 
leków, pielęgniarki i położne również otrzymały prawo do wystawiania skierowań na określone badania dia-
gnostyczne, w tym badań diagnostyki laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone 
ryzyko dla pacjenta.
Pielęgniarki i położne zgodnie z nową ustawą będą mogły wykonywać te zadania po uprzednim wykonaniu 
badania fizykalnego. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest ukończenie kursu specjalistycz-
nego „Badanie Fizykalne”, jak również ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków.
Recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz skierowania na określone badania diagnostyczne pielęgniarki i położne będą mogły wy-
stawiać nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Sporządziła
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Konferencja w Warszawie
W dniu 18.09.2014 r. członkowie Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Psychiatrycznego: Agnieszka Bukała, Cze-
sława Gałka,  Halina Grubiak, Katarzyna Juszczyk, 
Bożena Kulińska, Anna Marynowicz, Małgorzata Wi-
dera (zdjęcie obok), działającego przy ORPiP w Opolu 
uczestniczyli w konferencji, która odbyła się w War-
szawie pt. „Dobre praktyki w pielęgniarstwie psychia-
trycznym”. Współorganizatorami Konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psy-
chiatrycznych, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Główne tematy obrad to:
- autoagresja u pacjenta psychiatrycznego, 
- wybrane aspekty funkcjonowania Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
- próby samobójcze pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych a obciążenia zawodowe 
pielęgniarek,
- poczucie bezpieczeństwa pielęgniarek psychiatrycznej ochrony zdrowia,
- pielęgniarka psychiatryczna w chmurze.

Obrady poświęcono również szkoleniom specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego na 
Węgrzech i Słowacji.

Był to czas intensywnego wzbogacania swojej wiedzy psychiatrycznej  ze względu na bogaty program 
naukowo-szkoleniowy pod okiem znakomitych wykładowców. Po konferencji zespół miło spędził czas  
w przepięknej stolicy.

Czesława Gałka 
Naczelna Pielęgniarka 

SW Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. bp Józefa Nathana w Branicach
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Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej 2014
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu, to czas spotkań 
profesjonalistów działających na rzecz osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych 
i starszych. Wysoki poziom merytoryczny TDOD gwarantuje stała współpraca z lide-
rami i twórcami opieki długoterminowej w Polsce i za granicą, konsultantami krajo-
wymi a także opiniotwórczymi środowiskami działającymi w tym sektorze. 

Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej pt. „Zarzą-
dzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach: ekonomicznym, 
medycznym i społecznym” odbyła  się w dniach 23-25 września 2014.  

Podczas obrad dyskutowano o tym, jak zarządzać placówkami opieki długotermi-
nowej w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym.
- Co zrobić, żeby utrzymać  wysoką jakość usług w dobie rosnących kosztów? 
- Jak pogodzić oczekiwania mieszkańców odnośnie troskliwej opieki i komfortowego 
pobytu oraz oczekiwania personelu w kwestii wynagrodzeń z możliwościami ekono-
micznymi placówki? 
- Czy nowoczesne technologie mogą nam w tym pomóc? 

Rozmawiano także o bezpiecznych warunkach pracy oraz jakości życia pacjentów 
w przebiegu choroby przewlekłej. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się z nami wykła-
dowcy z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Czech i z Węgier. Dodatkowo, w ramach konferencji odbył się panel dyskusyjny 
dyrektorów DPS pt. „Jak efektywnie zarządzać placówką?”. 

Konferencję organizowały: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Fundacja Razem Zmieniamy Świat 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom Pod Słońcem”. Patronat meryto-
ryczny nad tym wydarzeniem sprawują: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz europejskie stowarzyszenie Eu-
ropean Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services E.D.E.

Od lewej:  B. Guzak, J. Nowakowska.

Komunikat
regulamin przyznawania  nagród  jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury  

członkom okręgowej izby pielęgniarek i położnych w opolu 
OIPiP w Opolu uprzejmie informuje, że z dniem 31 października danego roku kalendarzowego upływa termin składa-
nia wniosków o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury.

Warunki i zasady otrzymania nagrody jubileuszowej zawarte są w Regulaminie przyznawania nagród jubileuszowych 
nabywającym prawo do emerytury członkom OIPiP w Opolu, umieszczone zostały na stronie internetowej Izby w za-
kładce OIPiP w Opolu – Nagrody Jubileuszowe. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.

PRAWNIK ODPOWIADA
Proszę o informacje dotyczące odczulania, czy do wykonywania tego typu injekcji jest wymagany kurs szczepień, 
ponieważ pracodawca twierdzi, że nie, i że mogę to wykonywać po wyrażeniu jego zgody. Mam mieszane odczu-
cia co do tych informacji.
Odnośnie zapytania o możliwość podawania leków odczulających przez pielęgniarkę - przy czym opiniujący przyjął, iż 
chodzi tutaj o  immunoterapię alergenowoswoistą, poniżej przedstawiam opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
pielęgniarstwa w tej tematyce, z której wynika, iż podawanie leków odczulających nie powinno być dokonywane przez 
pielęgniarkę, a lekarza z uwagi na możliwą niekorzystną reakcję układu immunologicznego na alergen. 

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków  
odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej:

Leczenie odczulające wykonuje się preparatami do alergernowej immunoterapii swoistej, które są lekami silnie dzia-
łającym, bowiem istnieje możliwość występowania po ich podaniu powikłań takich jak wstrząs anafilaktyczny i zgon. 
Wskazaniem do ich podawania są wybrane choroby alergiczne.
Do podawania alergenowej immunoterapii swoistej uprawnieni są lekarze z kwalifikacjami w dziedzinie alergologii, 
wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu tego typu leczenia. Przy podawaniu leków obowiązuje zasada przestrzegania 
zaleceń producenta, zasad kwalifikacji do leczenia, wyboru preparatu i monitorowania leczenia. Biorąc pod uwagę 
zagrożenia związane z leczeniem Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego opracował szczegółowe 
warunki prowadzenia alergenowej immunoterapii swoistej, które zostały zamieszczone w części I Standardów w Aler-
gologii.
Zgodnie z zasadami kontraktowania świadczeń zdrowotnych podawanie alergenowej immunoterapii wchodzi w zakres 
badania lekarskiego i należy do uprawnień lekarza.
Pielęgniarka bez względu na poziom i rodzaj ukończonego kształcenia nie jest uprawniona do podawania wyżej wy-
mienionych leków.
Przedstawione stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem konsultanta krajowego oraz województwa małopolskiego  
w dziedzinie alergologii.

Radca Prawny 
Aleksandra Krzemińska

Kraków, luty 2013 r. dr hab. Maria Kózka
Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa
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