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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze!
W ten grudniowy czas, w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, 
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. W tym właśnie momencie 
przekazujemy Państwu kolejne wydanie „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. 
W bieżącym numerze, wzorem lat ubiegłych, prezentujemy sylwetki naszych koleżanek,  laureatek 
plebiscytu „Opolski Hipokrates” 2014: Anety Wojczyk, Marioli Niesłuchowskiej, Małgorzaty 
Kotula. Tradycyjnie przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych  
z bieżącą działalnością Izby w okresie od  października do listopada br., a także prezentujemy 
obszerny materiał z III Konferencji „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania”, której 
współorganizatorem była nasza Izba. Zamieszczamy także krótką informację z zorganizowanej 
przez Izbę wycieczki do Złotej Pragi, w której uczestniczyły pielęgniarki i położne.

Szanowni Państwo!
Mija 2014 Rok, nadchodzą Święta i zbliża się Nowy 2015 Rok. Korzystając z tej okazji, w imieniu własnym oraz 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu pragnę wszystkim złożyć wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za 
pełną zaangażowania i profesjonalizmu pracę wykonywaną dla wielorako potrzebującego pacjenta. Życzę wielu pięknych marzeń  
i odwagi w ich spełnianiu. Zbliżający się Nowy Rok niech przyniesie nam nadzieję, wiarę, pomyślność i codzienną życzliwość. 

Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom wraz z Rodzinami życzymy aby Wigilia i Święta Bożego Narodzenia były czasem 
pokoju, zadumy, wspomnień i wzruszeń. Aby nie zabrakło nikomu miłości i ciepła rodzinnej atmosfery. Niech świąteczne 
radości, nadzieja i dobro, miłość do bliźnich zagoszczą w sercach i domach.

Nadchodzący Nowy Rok niech obdaruje zdrowiem, niech będzie szczęśliwy w osobiste doznania, niech spełnił zamierzenia 
zawodowe, niech przyniesie wiele satysfakcji we wszystkich dziedzinach życia.

Życzą:
Maria Grzeczna w imieniu Z-ców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  

Urszula Kraszkiewicz w imieniu Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
Beata Wojciechowska w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,  
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich 
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały  
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia  
z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On  o tyle stał się wyższym od aniołów,  
o ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim 
Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.” Hbr 1,1-5

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Święta Bożego Narodzenia są świętami spełnionej nadziei, którą odsłania prorok Izajasz: „Naród kroczący  
w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1). Nadzieją 
dla ludzi jest Jezus Chrystus, który siebie określił jako „Droga, Prawda i Życie” (J14,6).  Wiedział o tym 
św. Jan Paweł II, o czym świadczą wypowiedziane słowa w dniu inauguracji swojego pontyfikatu: „Nie 
bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych i politycznych,  szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie 
się!” Słowa naszego wielkiego Rodaka, św. Jana Pawła II, są ponadczasowe i nadal aktualne. Aktualne 
również dla Pracowników Służby Zdrowia. Dzisiaj, kiedy w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja 
nad klauzulą sumienia, potrzeba odwagi, aby nie zagłuszyć w sobie wartości ewangelicznych stających  
w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wypełniając posługę względem chorych, trzeba odkrywać prawdę  
o Jezusie, którą przybliża prorok Izajasz: „Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym promyku”. 
(Iz 42, 3). 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia życzę spełnienia 
nadziei oraz zdrowia i pomyślności. Niech obecność Jezusa w naszych sercach, umysłach i rodzinach umacnia 
świętość życia.

ks. Piotr Bałos, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
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Opolski Hipokrates 2014
W dniu 4 październi-

ka odbyła się uroczysta 
gala z okazji wręczenia 
wyróżnień w ramach 
kolejnej już edycji Opol-
skiego Hipokratesa.  
W święcie środowi-
ska medycznego udział 
wzięły, Elżbieta Duda 
– Wiceprzewodnicząca 
Okręgową Izbę Pielęgnia-

rek i Położnych w Opolu oraz Konsultant Wojewódzki ds. Pie-
lęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego Ewa Dyktyńska. 

W kategorii pielęgniarka i położna zwyciężyła Aneta 
Wojczyk - pielęgniarka pracująca w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Drugie 
miejsce zajęła - Mariola Niesłuchowska, zastępca pielę-
gniarki oddziałowej w Oddziale Pulmonologii Szpitala 
Wojewódzkiego w Opolu. Była laureatką, w kategorii pie-
lęgniarka i położna w ubiegłorocznej edycji plebiscytu. 
Trzecie miejsce zajęła Małgorzata Kotuła, położna rodzinna 
w Niepublicznym Zakładzie Usług Położnictwa w Brzegu.

Laureatka I miejsca plebi-
scytu Opolski Hipokrates –  
Aneta Wojczyk

Pracuje w Szpitalu Wojewódz-
kim w Opolu w ramach Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego. 
Pracę podjęła w 2012 roku naj-
pierw, jako ratownik medyczny 
następnie na stanowisku pielę-
gniarki. Wcześniej pełniła wo-
lontariat w tym Oddziale oraz  
w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym w Oleśnie. W roku 2010 

ukończyła ratownictwo medyczne w PWSZ w Nysie.  
W roku 2012, uzyskała tytuł magistra zdrowia publicz-
nego w ŚUM w Katowicach, a w roku 2013 ukończyła 
PMWSZ na kierunku pielęgniarstwo. Ukończyła kursy 
specjalistyczne oraz podyplomowy, a obecnie jest w trak-
cie kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa ratunkowego.

W wolnym czasie, którego wiele nie zostaje przebywa 
z rodziną i spotyka się ze znajomymi, lubi także obejrzeć 
dobry film.

„…Nie spodziewałam się zgłoszenia mojej osoby do 
plebiscytu Opolski Hipokrates, który uplasował mnie na 
pierwszym miejscu. Bardzo cieszy mnie ten fakt, niestety nie 
mogłam wziąć udziału w uroczystej gali podsumowującej, 
gdyż w tym czasie byłam na 2 Ogólnopolskim Kongresie 
Ratowników Medycznych w Krakowie…”.

 Dziękuję wszystkim za oddane głosy - Aneta Wojczyk

Niesłuchowska Mariola, od roku 2000 pracuje w Oddziale 
Pulmonologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, na stałe 
mieszka w Brzegu. Jest absolwentką opolskiego Studium 
Medycznego. Ukończyła też szkolenie wojskowe i ma 
stopień młodszego chorążego. 

Bardzo lubi się dokształcać, na co poświęca każdą wol-
ną chwilę. Ukończyła specjalizację z endoskopii, oraz  
z pielęgniarstwa zachowawczego. Posiada kurs specjali-
styczny - z ratownictwa w pielęgniarstwie. Ratownictwo 
zawsze ją interesowało, „…jeśli chce się komuś skutecz-
nie pomóc, co w jej pracy nie jest niczym niezwykłym, to 
uważa, że należy doskonalić swoje umiejętności w tym za-
kresie…”. Od 4 lat pełni obowiązki zastępcy pielęgniarki 
Oddziałowej. W wolnym czasie lubi czytać książki. Praca 
z pacjentami jest dla niej bardzo ważna, najwięcej satys-
fakcji daje zadowolenie i uśmiech pacjenta z opieki pielę-
gniarskiej. 

Kotula Małgorzata
Urodziła się i wychowała w Głuchołazach. Po ukoń-

czeniu LO i zdanej maturze podjęła naukę w Państwowej 
Szkole Medycznej w Opolu na wydziale położnictwa. Po 
ukończeniu szkoły, w roku 1985 podjęła swoją pierwszą 
pracę w szpitalu ginekologiczno-położniczym w Opolu. 
W tym samym roku po wyjściu za mąż (mąż Jan, lekarz 
specjalista ginekolog-położnik), przeniosła się do Brzegu, 
gdzie podjęła pracę na Sali Porodowej brzeskiego szpita-
la. Po urodzeniu pierwszej córki Aleksandry (obecnie mgr 
fizjoterapii - mieszka i pracuje w Londynie), z uwagi na 
dyżury jej i męża, kolidujące z prawidłowym funkcjono-
waniem rodziny założyła prywatną szkołę rodzenia, któ-
rą prowadziła z powodzeniem do 2004 roku. W między-
czasie urodziła drugą córkę Paulinę - obecnie studentkę 
II roku w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu. Skończyła studia I st. ze specjalnością 
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia ma-
gisterskie z doradztwa zawodowego w WSH-E w Łodzi.  
W czerwcu 2004 roku została zaproszona do pracy w Nie-
publicznym Zakładzie Usług Położnictwa w Brzegu, jako 
położna rodzinna. Pracując w NZUP podjęła i ukończyła 
studia pomostowe w Wyższej Szkole Medycznej w Opolu 
oraz ukończyła roczny unijny kurs położnych rodzinnych 
w Opolu. Ukończone studia na różnych kierunkach bar-
dzo ułatwiają jej pracę i prawidłowy kontakt z pacjentka-
mi i ich rodzinami, ale również z placówkami takimi jak 
MOPS, Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinami Zastępczy-
mi, Pogotowiem Opiekuńczym, Kuratorami Sądowymi.

Czas wolny poświęcała przez wiele lat na jazdę konną 
(brała udział w różnych okolicznościowych rajdach kon-
nych). Obecnie czas wolny, którego ma bardzo niewiele 
poświęca na czytanie książek, dokształcanie zawodowe, 
podróże rodzinne i długie spacery z mężem i dwoma adop-
towanymi ze schroniska psami. Wspiera również kampanie 
na rzecz poprawy warunków życia zwierząt i ich ochronę.

na zdj.: Aneta Wojczyk

na zdj.: od lewej: E. Duda, M. Niesłu-
chowska, M. Kotula, E. Dyktyńska.

20 listopada 2014 r.
W siedzibie NIPiP w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Pie-
lęgniarek i Położnych, w którym uczestniczyła Sabina  
Wiatkowska Przewodnicząca ORPiP w Opolu.
18 listopada 2014 r.
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
*Zespół ds. emerytów i rencistów przy OIPiP w Opolu zor-
ganizował w kinie „Helios” w Opolu spotkanie emerytowa-
nych pielęgniarek i położnych. 
*W SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, odbyło się posie-
dzenie komisji kwalifikacyjnej kursu specjalizacyjnego  
w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielę-

gniarek”, organizowanego przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego TEACHMED, w którym z ramienia OIPiP  
w Opolu uczestniczyła Ewa Zielińska.
17-19 listopada 2014 r.
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbył się bez-
płatny kurs dokształcający zorganizowany przez Okrę-
gową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. „Oce-
na stanu zdrowia i badanie fizykalne”, który prowadził  
dr Jarosław Czepczarz – trener badań fizykalnych.
15-16 listopada 2014 r.
W siedzibie Izby w Opolu, odbył się bezpłatny kurs dokształ-
cający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla pielęgniarek.

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu w okresie październik - listopad 2014
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14-15 listopada 2014 r.
W Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup, odbył 
się bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu pt. 
„Profilaktyka zakażeń szpitalnych”, który prowadziła  
Beata Denisiewicz– specjalista pielęgniarstwa epidemio-
logicznego.
14 listopada 2014 r.
*W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Opolu, odbyło się postępowanie egzaminacyjne kursu 
specjalistycznego w zakresie „Szczepień ochronnych dla 
pielęgniarek” zorganizowanego przez PMWSZ w Opo-
lu, w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP  
w Opolu Henryka Homętowska. 
*W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbyło się 
uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, 
w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu 
Sabina Wiatkowska.
10 listopada 2014 r.
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby  w Opolu, 
w tracie którego rozpatrzono wnioski o wsparcie finansowe 
członków OIPiP będących przedstawicielami ustawowymi 
dziecka niepełnosprawnego lub przewlekle chorego. 
7 listopada 2014 r.
Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” oraz 
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratun-
kowego” dla pielęgniarek, w ramach Projektu Systemowego 
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa me-
dycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” 
organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  
TEACHMED s.c. w Opolu, w którym uczestniczyła Wice-
przewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska. 
6 listopada 2014 r.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się spotkanie kon-
sultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa, 
które przygotowała Henryka Homętowska - Konsultant 
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa a poprowadziła 
Dorota Kudaś - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa. 
*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” dla pie-
lęgniarek, organizowanego przez firmę Mediator, w którym 
uczestniczyła Sekretarz ORPiP  w Opolu Wiesława Grabska. 
4-6 listopada 2014 r.
*Cykl konferencji dotyczących problemów wpływających 
na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoter-
minowej zorganizowanych przez NRPiP: 
6 listopada - konferencja pt.: „Zdrowie i Szkoła” dla pielę-
gniarek realizujących świadczenia opieki profilaktycznej nad 
dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania,  
w których uczestniczyły pielęgniarki medycyny szkolnej –  
Elżbieta Michalska, Jolanta Papierniak oraz Leokadia Trościńska;
5 listopada – konferencja pt.: „Quo vadis opieko długo-
terminowa, jak było, jak jest, jak będzie?” dla pielęgnia-
rek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze  
w ramach opieki długoterminowej, w której uczestni-
czyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkow-
ska oraz członkowie Zespołu ds. pielęgniarstwa Opieki 
Długoterminowej przy OIPiP w Opolu – Beata Guzak,  
Beata Wojciechowska oraz Mirosław Smoleń;
4 listopada - konferencja pt.: „Gdzie jest polskie pielęgniar-
stwo rodzinne?” dla pielęgniarek i położnych podstawowej 
opieki zdrowotnej, w której uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członkowie Ze-
społu ds. pielęgniarstwa POZ przy OIPiP w Opolu – Jolanta 
Grzyb, Joanna Siekierka, oraz Beata Wojciechowska. Konfe-
rencje odbyły się w Warszawskim Domu Technika Naczelnej 
Organizacji Technicznej.

4 listopada 2014 r.
*Postępowanie egzaminacyjne dla pielęgniarek, kursu 
specjalistycznego w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniar-
ska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzenia-
mi wieku podeszłego”, organizowanego przez AUO  
OMNIBUS w Prudnickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.,  
w którym uczestniczył członek Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu - Piotr Lisowiec.
*Postępowanie egzaminacyjne dla pielęgniarek kursu 
specjalistycznego w zakresie ,,Kompleksowa pielęgniar-
ska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorze-
niami wieku podeszłego” organizowanego przez AUO  
OMNIBUS w Hotelu Domino w Głubczycach, w którym 
uczestniczył członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu - Anna Marynowicz.
*W Prudnickim Centrum Medycznym odbyło się postę-
powanie kwalifikacyjne dla pielęgniarek szkolenia specja-
lizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego 
organizowanego przez AUO Omnibus, w którym uczest-
niczył członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu - Piotr Lisowiec.
3 listopada 2014 r.
W SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu odbyło się postępowa-
nie egzaminacyjne kursu specjalistycznego dla pielęgnia-
rek w zakresie „Szczepień ochronnych”, organizowanego 
przez firmę Mediator, w którym uczestniczyła członek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu - 
Anna Marynowicz
31 października 2014 r.
W siedzibie OIPiP w Opolu odbyły się egzaminy (dla  
1 pielęgniarki i 2 położnych), po odbytym przeszkoleniu  
z powodu nie wykonywania zawodu przez okres dłuż-
szy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. W skład komisji eg-
zaminacyjnej weszły następujące osoby: Przewodnicząca  
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz członkowie  
ORPiP w Opolu: Elżbieta Mieszkowska, Stefania Szewczuk  
i Danuta Szeliga koordynator przeszkolenia.
30 października 2014 r.
W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego odbyła się Konferencja pn.: 
„Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców  
województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób 
starszych”, organizowana przez Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Opolu, w której czynnie uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
27-30 października 2014 r.
W Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty szkole-
niowe pt.:„Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, 
położnych w podmiotach leczniczych”, rozpoczynają-
ce cykl warsztatów pt.: „Zarządzanie zasobami ludzkimi  
w pielęgniarstwie” organizowanych przez NIPiP, w których 
uczestniczyły następujące osoby: Aurelia Passon, Helena 
Barchańska, Elżbieta Lenartowicz oraz Gabriela Genteman.
23-24 października 2014 r.
XII Konferencja Naukowa „Blok operacyjny – Pielę-
gniarstwo operacyjne w Polsce”, zorganizowana przez 
Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek w Jele-
niej Górze oraz Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 
Jeleniogórskiej, w której z ramienia NRPiP uczestniczy-
ła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska. 
Konferencja odbyła się w Cieplicach.
22 października 2014 r.
III Konferencja Onkologiczna „Pielęgniarstwo onko-
logiczne – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych 
- Oddział Terenowy w Opolu, Opolskie Centrum Onko-
logii w Opolu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Opolu oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego odbyła się w Urzędzie 
Marszałkowskim w Opolu.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
21 października 2014 r.
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
20 października 2014 r.
Komisja egzaminacyjna kursu specjalistycznego dla pie-
lęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. 
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w której 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina  
Wiatkowska. Egzamin odbył się w Opolu.
17 października 2014 r.
*Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby  w Opo-
lu.  W czasie posiedzenia rozpatrzono 10 wniosków, z tego 
9 pozytywnie, 1 przekazano do rozpatrzenia na najbliż-
szym posiedzeniu Rady. 
*Spotkanie w siedzibie Izby w Opolu, Zespołu ds. opinio-
wania minimalnych norm zatrudnienia.
16 października 2014 r.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015  
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Opolu, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca 
ORPiP w Opolu Elżbieta Duda.
14 października 2014 r.
Spotkanie Zespołu ds. emerytów i rencistów w siedzibie 
Izby w Opolu.
13 października 2014 r.
*W  biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie, odbyło się spotkanie członków Zespołu Ro-
boczego przy NRPiP ds. opracowania standardów opieki 
długoterminowej, w którym uczestniczyła Przewodniczą-
ca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby  
w Opolu. W czasie posiedzenia rozpatrzono 87 wniosków. 
Przyznano 73 refundacje, 5 wniosków rozpatrzono nega-
tywnie, 9 wniosków przekazano do uzupełnienia. 
11-12 października 2014 r.
*Bezpłatny kurs dokształcający zorganizowany przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w zakre-
sie diabetologii dla pielęgniarek w siedzibie Izby w Opolu. 
*Wycieczka do Pragi, w której uczestniczyły pielęgniarki 
i położne OIPiP w Opolu. 
10 października 2014 r.
*Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Wyzwania  
w onkologii - profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabi-
litacja” zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Częstochowie, Centrum Medyczne 
„Małgorzata” w Częstochowie oraz Koło Terenowe PTP  
w Częstochowie, w której z ramienia OIPiP w Opolu 

uczestniczyły Panie Wiesława Galińska oraz Ingryda Pie-
tras. Konferencja odbyła się w Częstochowie.
*W SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się postępo-
wanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego w dziedzi-
nie ,,Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”, organi-
zowanego przez firmę Mediator, w którym uczestniczyła 
członek ORPiP w Opolu - Anna Marynowicz.
9 października 2014 r.
*W ZOZ w Nysie odbyło się postępowanie kwalifikacyj-
ne dla pielęgniarek. kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
,,Pielęgniarstwa chirurgicznego”, organizowane przez fir-
mę MEDIATOR, w którym uczestniczył członek ORPiP  
w Opolu - Piotr Lisowiec. 
*W  biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie odbyło się spotkanie dotyczące opracowania projek-
tów wzorów dokumentacji medycznej pacjenta prowadzo-
nej przez pielęgniarki i położne, w którym uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
8 października 2014 r.
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa POZ w siedzibie 
Izby w Opolu.
6 października 2014 r.
*W Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Opolu, odbyła się konferencja „Poprawa standardów 
opieki nad pacjentem onkologicznym”, zorganizowana 
przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolski 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  
w której uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu 
Sabina Wiatkowska.
*Otwarcie nowego bloku operacyjnego w Opolskim Centrum 
Rehabilitacji w Korfantowie, w którym uczestniczyła Wice-
przewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska. 
4 października 2014 r.
Uroczysta gala szóstej edycji plebiscytu „Opolski Hipo-
krates” organizowanego przez Nową Trybunę Opolską,  
w której uczestniczyły: Wiceprzewodnicząca ORPiP  
w Opolu Elżbieta Duda oraz  Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego 
- Ewa Dyktyńska. Gala odbyła się w dom EXPO w Opolu.
3 października 2014 r.
Spotkanie naukowe dla kierowniczej kadry pielęgniarek  
i położnych „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś” zorganizo-
wane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych  
w Wałbrzychu - odbyło się w Świdnicy. W spotkaniu 
uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu 
Elżbieta Duda.
2 października 2014 r.
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przepro-
wadzenie planowej kontroli w siedzibie OIPiP w Opolu.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych - Oddział 
Terenowy w Opolu, SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii wraz 
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Kon-
sultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa onkolo-
gicznego zorganizowały w  dniu 22 października w największej 
sali Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, III Konferencję „Pielę-
gniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania”. Tematem wio-
dącym był wpływ żywienia na powstawanie chorób nowotwo-
rowych. Ponad 160 uczestników Konferencji miało możliwość 
czynnie uczestniczyć oraz zapoznać się z niezwykle ważnymi 
tematami z zakresu specjalistycznego żywienia pacjentów:
1. Sześć kroków wyjścia z alergii u pacjenta onkologiczne-
go – wykład poprowadziła Bożena Kropka  dietetyk pracujący  
z pacjentami z zaburzonym układem immunologicznym, autor-
ka programu naukowego „sześć kroków wyjścia z alergii”, pro-
motor zdrowia w kierunku zmiany nawyków żywieniowych.     
2. Żywieniowa profilaktyka nowotworów – wykład prowa-
dziła mgr Joanna Gruszka  dietetyk kliniczny, pracuje z pacjenta-

mi onkologicznymi, wykładowca z zakresu żywienia i dietetyki.                                        
3. Niedożywienie w chirurgii onkologiczej, pielęgniarska 
porada żywieniowa. Przykłady kliniczne - dr n. med. Elż-
bieta Koczur- Szozda, lekarz zajmujący się chirurgią onko-
logiczną oraz żywieniem klinicznym.
4. Zaburzenia odżywiania w chorobach nowotworowych 
po zabiegach chirurgicznych – wykład poprowadził lek. 
med. Maciej Idzik, specjalista chirurg onkolog, lekarz Oddzia-
łu Chirurgii Onkologicznej,lekarz Zespołu ds. żywienia poza-
jelitowego.
5. Problemy pielęgnacyjne u pacjentów żywionych 
przez sondę żołądkową, gastrostomię, jejunostomię – 
wykład poprowadziły: mgr Justyna Kuczek pielęgniarka 
Oddziału Chirurgii Onkologicznej, członek Zespołu ds. 
żywienia   Pozajelitowego oraz  Ewa Domagała pielęgniar-
ka Oddziału Chirurgii Onkologicznej, członek Zespołu ds. 
żywienia Pozajelitowego. Patronat Medialny objęły TVP 
Regiony O/Opole oraz radio DOXA Opole.

III  Konferencja „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i w yz wania”
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Niedożywienie w chirurgii onkologicz-
nej. Pielęgniarska porada żywieniowa. 
- dr Elżbieta Koczur - Szozda 
Niedożywienie jest polietiologiczną jednostką chorobo-
wą stwierdzaną u chorych, których  zapotrzebowanie na 
składniki pokarmowe nie jest pokryte odpowiednią podażą. 
Rozwijające się niedobory dotyczą substancji chemicznych  
o znaczeniu funkcjonalnym, budulcowym, regulacyjnym. 
Niedożywienie trwające w czasie, nieuchronnie doprowa-
dzi do zaburzeń funkcjonowania wszystkich układów orga-
nizmu, w tym również układu odpornościowego.

W chirurgii onkologicznej niedożywienie jest spowodowa-
ne chorobą nowotworową. Czynniki patologiczne produkowa-
ne przez guz zmieniają metabolizm, burzą równowagę hormo-
nalną i immunologiczną. Często lokalizacja guza przyczynia 
się do postępującego niedożywienia poprzez zaburzenia poły-
kania, pasażu pokarmu. Brak apetytu, nudności, ból to częste 
objawy zgłaszane przez chorych z nowotworem. Nierzadko 
na pogorszenie stanu odżywienia mają wpływ inne choroby 
towarzyszące jak niewydolność krążenia, płuc, nerek. 

Właściwe podejście w leczeniu pacjentów z nowotwo-
rami musi obejmować ocenę stanu odżywienia chorego, 
poradę żywieniową, a w przypadku leczenia żywienio-
wego, monitorowanie jego wyników. Dowody na to, że 
pacjent niedożywiony poddany leczeniu chirurgicznemu 
jest bardziej narażony na powikłania, infekcje, dłuższy 
pobyt w szpitalu, gorsze wyniki leczenia, są bezsporne. 
Rolą zespołu medycznego zajmującego się leczeniem 
pacjentów z chorobami nowotworowymi jest prawidło-
we i o czasie wdrożone leczenie żywieniowe w zakresie 
od porady dietetycznej po żywienie pozajelitowe, jeśli są 
do tego wskazania.

Rola personelu pielęgniarskiego jest bardzo istotna na 
każdym etapie leczenia chorego. Wnikliwa obserwacja sta-
nu pacjenta, jego wydolności fizycznej, samopoczucia, ile 
zjada posiłków i w jakich ilościach. Porada pielęgniarska 
dla pacjenta i rodziny, jakie suplementy diety mogą być 
stosowane i w jaki sposób. Prawidłowa pielęgnacja zgłęb-
ników i dostępów żywieniowych w trakcie żywienia doje-
litowego oraz prawidłowa opieka nad dostępem naczynio-
wym w przypadku żywienia pozajelitowego, to podstawy 
warunkujące skuteczność leczenia żywieniowego. 

Program „Sześć kroków 
wyjścia z alergii” u pacjenta 
onkologicznego -Bożena Kropka

Chemioterapia często przedłuża życie człowieka, 
ale leczenie to obciążone jest dużą toksycznością.  
Dodatkowo częstotliwość remisji w przypadku no-
wotworów i niezróżnicowanych mięsaków wynosi od 
10-50%, w przypadku ostrych białaczek od 30-90%,  
w przypadku przewlekłych białaczek od 50-80%, a w przy-
padku szpiczaka, około 40%. Złe rezultaty uzyskiwane są 
w przypadkach terapii nowotworów żołądka, jelita grube-
go, odbytnicy, trzustki i oskrzeli oraz raka miąższu nerek. 
Nadal więc najważniejszym sprzymierzeńcem w walce  
z chorobami nowotworowymi jest mocny układ immu-
nologiczny pacjenta. Pacjent po leczeniu onkologicznym 
powinien być przeszklony w jaki sposób zadbać o swoja 
odporność. Wydaje się, ze odsyłanie pacjenta po leczeniu  
z informacją, że jest  zdrowy i może  jeść wszystko na co 
ma ochotę , świadczy o braku  wiedzy w zakresie wpływu 
żywienia na  funkcjonowanie układu immunologicznego. 
Jakie są skutki uboczne 
zastosowania leków cytostatycznych?
Jednym z działań niepożądanym jest uszkodzenie 
krwiotworzenia, szczególnie dotyka on białych ciałek 
krwi (leukocytów), płytek krwi oraz czerwonych ciałek 
krwi. Uszkodzenia te są trudne do przewidzenia. Tym-
czasem siła uszkodzenia ma istotny wpływ na funkcjo-
nowanie układu immunologicznego i należy niezwłoczne 
zadbać o szybką regenerację układu pokarmowego i od-
budowę flory bakteryjnej, by móc poprawić wchłanianie 
pierwiastków odpowiedzialnych za krwiotworzenie  m.in. 
żelaza. Po skończonej terapii onkologicznej, toczą się  
w organizmie chorego przewlekłe stany zapalne m.in.  
w układzie pokarmowym, w związku z tym pacjenci cier-
pią na niedobory pokarmowe, co dodatkowo może upośle-
dzać szereg naturalnych mechanizmów odpornościowych, 
szczególnie tych, które są związane z błonami śluzowymi 
przewodu pokarmowego (GALT). Wykazano, iż niedoży-
wienie jest jedną z najczęściej występujących przyczyn 
zgonów pacjentów chorych na raka, ponieważ pogłębia 
stany zapalne toczące się w jelitach. Inne zaburzenie po 
leczeniu onkologicznym, to zaburzona flora bakteryjna. 
Niedobór szczepów probiotycznych zaburza wytwarzanie 

niektórych witamin, enzymów trawiennych oraz dopro-
wadza do rozrostu grzyba Candida albicnas. Po leczeniu 
onkologicznym należy wzmocnić układ immunologiczny, 
poprzez likwidację stanów zapalnych, detoksykację orga-
nizmu, przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej, oraz 
należy szczególnie uwzględnić zapotrzebowanie pacjen-
ta na składniki odżywcze. Proponuję dietoterapię opartą 
na programie „Sześć kroków wyjścia z alergii”. Następ-
nie wprowadzenie zaleceń programu „Nadzieja” Janusza 
Picia, który jest bardziej restrykcyjny i ma lepsze efekty  
w likwidowaniu ognisk zapalnych i zabezpieczenia pa-
cjenta przed wznową. 
Na czym polega program „Sześć kroków wyj-
ścia z alergii”, który likwiduje stany zapalne 
w organizmie? 
Najważniejszy czynnik w dietoterapii programu jest re-
generacja śluzówki jelita cienkiego dietą bezglutenową, 
bezmleczną, bezcukrową. Diagnostyka ewentualnych 
alergii pokarmowych, które mogą pojawić się po leczeniu 
onkologicznym. Następnie odbudowa flory bakteryjnej, 
poprzez likwidację grzyba Candida albicans dietą prze-
ciwgrzybiczą oraz wprowadzenie do jadłospisu chorego 
prebiotyków i probiotyków z naturalnych źródeł. Likwi-
dacja stanów zapalnych wynikających z reakcji pseudo-
alergicznych oraz wprowadzenie profilaktyki przeciwast-
matycznej. Detoksykacja organizmu dietą naturalną oraz 
ziołolecznictwo. Ziołolecznictwo jest wskazane tylko  
u pacjentów, którzy nie reagują stanami zapalnymi błony 
śluzowej nosa i spojówek, co może świadczyć o alergiza-
cji na pyłki traw, drzew i chwastów. Niebywałe znaczenie 
w otrzymaniu pozytywnych efektów programu ma praca 
psychoterapeutyczna i umiarkowany ruch. 
Na czym polega regeneracja 
śluzówki jelita cienkiego? 
Cytostatyki niszczą barierę jelitową. Do bariery jelitowej 
zaliczamy enetrocyty, których błony komórkowe połą-
czone są ze sobą tzw. ścisłymi połączeniami, desmosomy, 
połączenia przylegające, kępki Peyera, warstwa śluzu, 
wydzielnicza immunoglobulina A, limfocyty, komórki M 
i APC, bakterie jelitowe. Naruszenie bariery jelitowej do-
prowadza do zespołu przepuszczalnego jelita (Leaky Gut 
Syndrome) oraz utraty selektywnej przepuszczalności ba-
riery jelitowej, efektem czego są nietolerancje pokarmo-
we, które dodatkowo osłabiają funkcję układu immunolo-
gicznego. Dieta bezglutenowa, bezmleczna i bezcukrowa 
wpływa znacząco na likwidację zespołu przepuszczają-

WARTO WIEDZIEĆ 
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cego jelita. Po leczeniu onkologicznym występuje postać 
wtórna nietolerancji glutenu, mleka i cukru, które powin-
ny ustąpić wraz z regeneracją morfologiczną oraz czyn-
nościową śluzówki jelita cienkiego. Nietolerancja glutenu 
nie oparta na mechanizmach immunologicznych nosi na-
zwę-Gluten Sensitivity.
Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature 
and classification
A. Sapone, J. C. Bai, C. Ciacci, J. Dolinsek, P HR Green, M. Hadjivas-
siliou, K. Kaukinen, K. Rostami, D.S. Sanders, M. Schumann, R. Ullrich, 
D. Villalta, U. Volta, C. Catassi, A. Fasano BMC Medicine 2012, 10:13

Proces regeneracji śluzówki jelita cienkiego trwa od 6 do 
8 tygodni. Opierając się na doświadczeniach własnych do 
12 tygodni, a w niektórych przypadkach 1 rok. W ostrej 
fazie choroby do ustąpienia biegunek, luźnych stolców, 
zaparć konieczna jest eliminacja z diety chorego - glutenu, 
laktozy, sacharozy i białka mleka krowiego. W miarę re-
generacji śluzówki jelita cienkiego i ustąpienia objawów, 
wskazane jest rozszerzanie diety.
Innym znaczącym problemem pacjentów onkologicznych 
jest zła kondycja psychiczna po leczeniu onkologicznym. 
Wykazano w teorii opioiodowej, iż kazomorfiny (mleko), 
glutenomorfiny i gladomorfiny (gluten), mają właściwości 
aktywnych opioidów, przenikają one przez nabłonek jelita 
do krwioobiegu i po przekroczeniu bariery krew- mózg, 
mogą łączyć się z receptorami endogennymi opioidów  
i powodować takie zmiany jak  odczuwanie temperatury, 
strachu, głodu, bólu. Może warto przejrzeć się również 
tym aspektom dietoterapii. 

Na czym polega dieta bezglu-
tenowa? 
Dieta bezglutenowa polega na wyklu-
czeniu z diety pszenicy, jęczmienia, 
żyta, orkiszu, owsa, a także płatków 
owsianych bezglutenowych. Produk-
ty bezglutenowe powinny być odpo-
wiednio oznakowane. Szczególnie 

należy zwrócić uwagę na wędliny. Najlepiej zamiast 
wędlin podawać choremu pasty z gotowanego mięsa bez 
żadnych dodatków chemicznych.
Należy szukać produktów bezglutenowych z umieszczonym 
na nich licencjonowanym symbolem przekreślonego kłosa. 
Jednakże gotowe produkty bezglutenowe typu: chleb bez-
glutenowy, ciasta, ciasteczka, niektóre mieszanki mąk ku-
powane w sklepie nie nadają się dla chorych, ponieważ za-
wierają rożne chemiczne dodatki takie, jak: konserwanty, 
barwniki, stabilizatory, emulgatory oraz cukier, ponadto 
cechują się wysokim indeksem glikemicznym, co jest bar-
dzo niekorzystne w diecie przeciwgrzybiczej. Pojawia się 

potrzeba wprowadzenia na rynek polski naturalnych pro-
duktów bezglutenowych typu: kasza jaglana, kasza grycza-
na, amarantus i in. wolnych od zanieczyszczeń glutenem.  
Czym zastąpić produkty zawierające gluten? 
Produkty naturalnie bezglutenowe to kasza jaglana, ryż 
naturalny, kasza gryczana, nasiona, orzechy, strączkowe, 
warzywa i owoce. Kasze, nasiona, orzechy powinny być 
dobrze wypłukane, aby uniknąć roztoczy magazynowych 
oraz ewentualnych zanieczyszczeń glutenem. Obserwuje 
się u pacjentów po leczeniu onkologicznym z zdiagnozowa-
ną alergią na gluten lub celiakią złą tolerancję naturalnych 

produktów bezglutenowych zawie-
rających zanieczyszczenia glutenem.  
Jadłospis takich pacjentów powinien być 
opracowany przez dietetyka. Z obser-
wacji własnych wydaje się, iż pacjenci  
z alergiami na gluten, najlepiej tolerują 
kasze z firmy Kupiec. 
A co z chlebem  
bezglutenowym? 
Chleb należy piec samemu. W pierw-
szym etapie leczenia, kiedy jest bardzo 
zaburzona flora bakteryjna, pacjent 
może nie tolerować drożdży, wtedy za-
miast chleba dobrze gotować na śnia-
danie: kasze np. jaglaną, ryż naturalny 
z dodatkiem cynamonu, moczonych 
nasion, orzechów. Można również 
spróbować podawać placki gryczane 
z pastami np. z fasoli, warzyw, mięsa 
oraz podawać gęste zupy warzywne.

Placki gryczane
Składniki:
500 g mąki z kaszy gryczanej niepalonej, 600 ml gazowa-
nej wody mineralnej, sól, mielony kminek
dodatkowo: pestki dyni, słonecznika.
Sposób wykonania:
Mąkę dokładnie zagnieść z wodą, dodać sól i kminek. 
Ciasto nanieść na prostokątną blachę do pieczenia, wy-
łożoną papierem do pieczenia, tak by miało ok. 1,5–2 cm 
grubości. Następnie ciasto ponakłuwać widelcem i posy-
pać ziarnami słonecznika lub dyni. Piec ok. 45–60 minut  
w piekarniku w temperaturze 220–250°C, aż się zarumie-
ni. Czas pieczenia jest podany orientacyjnie, zależy on od 
typu piekarnika. Upieczony placek od razu wyjąć z blachy, 
przykryć czystą ściereczką i przesuszyć.
Na czym polega dieta bezmleczna?
Dieta bezmleczna polega na eliminacji z diety wszystkich 
produktów na bazie mleka krowiego, a także innych zwierząt. 
Produkty , które należy wyeliminować, to: mleko słodkie, 
śmietanka, maślanka twaróg, kefir, jogurty, żółte sery, masło. 
Co zamiast mleka?
Mleko migdałowe
Składniki: 1 szklanka migdałów, 1 l wody, łyżeczki  niera-
finowanego cukru np. cukru buraczanego.  
Sposób wykonania:
Migdały zalać wrzącą wodą na pół godziny. Obrać ze skór-
ki i namoczyć przez ok. 8 godz. a następnie zmielić drobno 
najlepiej w urządzeniu wysokoobrotowym. Dodać wodę. 
Gotować przez 15 minut na bardzo małym ogniu, pod ko-
niec gotowania dodać cukier np. buraczany. Gotowe mlecz-
ko jeszcze raz zmiksować i przecisnąć przez gazę.
Mleko migdałowo-kokosowe 
Składniki: ½  szklanki migdałów, ½ szk. wiórków kokoso-
wych lub świeżo startego kokosu, 1 l wody łyżeczki  nie-
rafinowanego cukru np. cukru buraczanego.  
Sposób wykonania:
Migdały zalać wrzącą wodą na pół godziny. Obrać ze 
skórki. Migdały i kokos namoczyć przez ok. 8 godz.  

Gluten Related 
Disorders

Pathogenesis

AllergicAutoimmune

Gluten AtaxiaCeliac Disease

Silent Potential Respiratory
Allergy Food Allergy WDEIA

Contact
Urticaria

Wheat allergy
Gluten 

sensitivity

Not 
Autoimmune
 Not allergic

(Innate 
immunity?)

Symptomatic

Dermatitis
herpetiformis

Figure 1 Proposed new nomenclature 
and classification of gluten related disorders.
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a następnie zmielić drobno najlepiej w urządzeniu wyso-
koobrotowym. Dodać wodę. Gotować przez 15 minut na 
bardzo małym ogniu, pod koniec gotowania dodać cukier 
buraczany. Gotowe mleczko jeszcze raz zmiksować i prze-
cisnąć przez gazę. Więcej przepisów w poradniku „Pokonaj 
alergię” Bożena Kropka, wydawnictwo „Rodzina”.  
W przypadku zapotrzebowania na produkty mleczne 
wskazane jest picie w małych porcjach jogurtu naturalne-
go (robionego w warunkach domowych),  kefir, twaróg 
. Aby poprawić trawienie produktów mlecznych należy 
podawać preparaty zawierający enzym trawienny laktazę. 
Jaka jest rola wybranych mikroorganizmów 
tworzących tzw. florę bakteryjną?
Przewód pokarmowy dorosłego człowieka jest zasiedlony 
od 106 do 1012 w 1 g treści, różnego rodzaju komórek 
bakteryjnych, reprezentujących ok. 500 szczepów bak-
terii. Prawidłowa flora bakteryjna uczestniczy zarówno  
w odnowie nabłonka jelitowego, jak i metabolizmie skład-
ników pokarmowych, ma również właściwości immuno-
modulujące. Na przykład fizjologiczne bakterie z rodziny 
E. coli najlepiej chronią organizm człowieka przed pato-
genicznymi E. coli. Szczepy E. coli trawią laktozę oraz 
wytwarzają witaminy z grupy K2, B1, B2, B6, B12 oraz 
substancję antybiotykopodobną zwaną kolicyną. Nato-
miast szczepy z rodziny Bifidobacterium, produkują sub-
stancję zwaną dipeptydem muramylowym, aktywującym 
syntezę komórek układu immunologicznego. Nie bez 
znaczenia jest również wpływ prawidłowej flory bakte-
ryjnej na perystaltykę jelit. W organizmie człowieka oko-
ło 80 % wszystkich immunoglobulin jest wytwarzanych  
w jelitach. U podłoża karcynogenezy leży zarówno pre-
dyspozycja genetyczna, jak i czynniki środowiskowe. Wy-
kazano również, że szczepy bakterii probiotycznych mogą 
zmniejszyć aktywność działania karcynogenów. Znaczącą 
funkcją prawidłowej flory bakteryjnej jest zabezpieczanie 
organizmu człowieka przed rozrostem grzyba Candida 
albicans. Po leczeniu onkologicznym zburzona flora bak-
teryjna jest przyczyną rozrostu grzybów drożdżopodob-
nych, a zwłaszcza z gatunku Canida albicans. 
Jakie są objawy rozrostu  
Candidy albicans w organizmie dziecka?
Bóle brzucha, wzdęcia po posiłkach, gazy, odbijanie, mdłości, 
niestrawność, biegunki lub zaparcia, biały nalot na języku, zmia-
ny w kącikach ust, niedobory pokarmowe, świąd odbytu i jego 
okolic, bóle gardła, migreny, bóle głowy, alergie pokarmowe  
i nietolerancje, obniżenie stężenia cukru we krwi, zakwaszo-
ny organizm.
Jakie są ogólne zalecenia  
diety przeciwgrzybiczej? 
Wykluczenie z diety cukrów oraz produktów z wysokim 
indeksem glikemicznym oraz należy unikać produktów na 
lub z dodatkiem drożdży. 
Czym jest indeks glikemiczny?
Indeks glikemiczny (IG), określa tempo wzrostu cukru 
we krwi po spożyciu danego pokarmu. Produkty o wyso-
kim IG cechują się szybkim podnoszeniem cukru we krwi 
po ich spożyciu. Do takich produktów należą produkty  
o indeksie powyżej 70. Produkty bezpieczne mają indeks 
55-70, a najlepsze efekty lecznicze przynoszą produkty 
o indeksie poniżej 55. Produkty o niskim indeksie glike-
micznym, to naturalne produkty pełnowartościowe: kasze, 
nasiona, strączkowe,  orzechy, warzywa i niektóre owoce 
oraz mięso i ryby. 
Co ze słodzeniem? 
Do słodzenia można używać miodu najlepiej spadziowego 
wirowanego na zimno. Miodu nie należy dodawać do wrząt-
ku. Można stosować niewielką ilość cukru buraczanego, 
melasy, rzadko suszonych ekologicznych owoców. Niestety 
po spożyciu niewielkiej ilości cukru pacjent może cierpieć 
na bolesne wzdęcia. 

Czy stosować suplementy  
bakterii kwasu mlekowego?
Zdania naukowców na temat probiotykoterapii u pacjen-
tów onkologicznych są podzielone. Najbezpieczniejsze 
źródła probiotyków są naturalnego pochodzenia, np. za-
kwas z buraków. Natomiast zakwasy z kapusty kiszonej, 
ogórków kiszonych, chociaż pacjenci maja na nie dużą 
ochotę zawierają histaminę odpowiedzialną za występo-
wanie biegunek. 
Zalecenia diety niskohistaminowej?
Niektóre produkty spożywcze zawierają histaminę i mogą 
spowodować przeciążenie organizmu tym związkiem, da-
jąc objawy zatrucia. Pacjent po spożyciu produktów za-
wierających histaminę może cierpieć na reakcje pseudoaler-
giczne, typu: migrenowe bóle głowy, biegunki, wysypki. 
Produkty zawierające histaminę: Pokarmy powodujące uwalnianie się 

histaminy z komórek tucznych

dojrzewające sery
wędliny
niektóre ryby (tuńczyk, makrela, 
łosoś, wedzone śledzie)
cielęcina, wołowina
kapusta kiszona
szpinak
keczup
piwo, czerwone wino, szampan
bakłażan
awokado
pokrzywa

truskawki
pomidor 
banan
białko jaja
surowy ananas
papaja
czekolada
orzechy
nasiona słonecznika
cytrusy

Źródło: B. Kropka, Pokonaj alergię , Wydawnictwo Rodzina, Skoczów 2012 

Jakie są zalecenia przeciwastmatyczne?
Należy wprowadzić zalecenia przeciwastmatyczne, aby 
nie obciążać pacjenta zbytecznymi alergenami powietrzo-
pochodnymi. Warunki mieszkaniowe, jakie powinny być 
zapewnione w czasie trwania programu „Sześć kroków 
wyjścia z alergii”:
yy Zapewnij pokój łatwy do sprzątania.
yy Kurz z półek wycieraj na mokro, potem na sucho, aby 
się nie rozmnażały pleśnie - czystą wodą.
yy Nie używaj w mieszkaniu nabłyszczaczy do mebli.
yy Utrzymuj prawidłową wentylację w mieszkaniu, niską 
wilgotność oraz umiarkowaną temperaturę pomieszczeń 
(roztocza giną w wilgotności poniżej 50%, w tempera-
turze 18°C).
yy Nie używaj poduszek i kołder z pierza lub puchu.
yy Stosuj oczyszczacze powietrza.
yy Nie używaj wentylatorów, klimatyzacji, grzejników 
(wydmuchujących gorące powietrze).

Źródło: B. Kropka, Pokonaj alergię , Wydawnictwo  
Rodzina, Skoczów 2012
Jak usprawnić funkcje wątroby? 
Sprawna funkcja wątroby jest warunkiem usuwania tok-
syn z organizmu po leczeniu onkologicznym.
Polecane zioła poprawiające funkcjonowanie wątroby: 
yy Babka płesznik (psyllium) - łuski nasion tej rośliny są 
rozpuszczalnym śluzowatym błonnikiem pokarmowym.
yy Mniszek lekarski - stymuluje gruczoły układu trawien-
nego i wątrobę oraz pobudza przepływ żółci. 

Zasady warunkujące poprawę funkcjonowania 
wątroby:

detoksykacja wątroby
i faza: enzymy wątrobowe przekształcają toksyny w sub-
stancje pośrednie  przejściowo bardziej szkodliwe
ii faza: przekształcenie tych substancji w substancje roz-
puszczalne w wodzie aby można było je wydalić
Czynniki przyspieszające fazę I, a spowalniają fazę II, co 
doprowadza do przeciążenia wątroby toksynami; alkohol, 
stres, papierosy, octan, opary farb, pestycydy fosforo-
wo-organiczne, hormony sterydowe, otyłość, nikotyna, 
przewlekłe stany zapalne, kofeina, dioksyna. 
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Siarka organiczna - niezbędna dla wątroby, 
aby mogła przejść II fazę oczyszczania.
Produkty bogate w siarkę organiczną wpływają na pro-
dukcję żółci:
Krzyżowe: Kapusta, kalafior, brokuły, brukselka, czosnek, 
cebula, por.
Podstawowe zasady dotyczące usprawnienia funkcji  
wątroby:
yy 5 porcji warzyw dziennie,
yy 2 porcje owoców,
yy proteiny:  ryby, jaja, orzechy + strączkowe + zboża,
yy tłuszcze: ryby, awokado, surowe orzechy i nasiona,  
oliwa z oliwek, organiczny olej kokosowy
yy surówki,
yy soki warzywne,
yy picie wody (mineralna, filtrowana, źródlana),
yy wykluczenie cukrów a także słodzików, dozwolony 
miód, melasa suszone ekologiczne owoce, 
yy wykluczenie glutenu i mleka wraz z jego przetworami,
yy wszystkie potrawy powinny być gotowane w domu  
z dozwolonych produktów,
yy nie spożywać posiłków w stresie i napięciu emocjonalnym,
yy białko w pożywieniu: 50% zwierzęcego i 50% roślinne-
go (strączkowe, orzechy, nasiona, kasze bezglutenowe).  

Tłuszcze o działaniu przeciwzapalnym: 
Omega 6 zawiera kwas gamma-linolenowy (GLA) - 
zmniejsza ból, stany zapalne, poprawia stan skóry, zwięk-
sza energię i witalność;
Źródło: len, sezam, nasiona dyni, orzechy włoskie, olej  
z nasion wiesiołka, ogórecznik, spirulina, lecytyna,
Omega 3 – kwas alfa-linolenowy (ALA) kwas eikoza-
pentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 
zmniejsza ból, stany zapalne
Źródło: ALA- siemię lniane, nasiona dyni, ciemnozielone 
warzywa liściaste, EPA i DHA - mięso ryb zimnowodnych 
np. tuńczyk, sardynki, pstrąg, makrela, łosoś.
Uwaga na procesy jełczenia, czyli utleniania tłuszczów  
w wyniku czego powstają reaktywne formy tlenu. Nie-
zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe w formie natural-

nej mają konfiguracje cis, natomiast przechodzą w formę 
trans w trakcie ogrzewania lub smażenia. Forma ta zakłóca 
przemianę energetyczną w komórkach, co osłabia funkcję 
wątroby. Źródłem tłuszczy trans są również margaryny, 
herbatniki, ciasteczka. 
Reasumując - nie należy pacjenta straszyć chorobą, ale 
trzeba mieć na względzie jego dobro. Lekarz prowadzący 
do którego pacjent ma bezwarunkowe zaufanie powinien 
zrobić wszystko, aby troska o dalsze postępy leczenia on-
kologicznego nie kończyła się wraz z wręczeniem cho-
remu wypisu ze szpitala. Należy mieć na uwadze to, że 
nowotwór jest chorobą śmiertelną. Najnowocześniejsze 
badania obrazowe, endoskopowe, laboratoryjne pozwala-
ją na ewentualne rozpoznanie, czy przebyta choroba no-
wotworowa nie wraca w miejscu jej pierwotnego umiej-
scowienia lub nie daje przerzutów. Nie stanowi absolutnie 
profilaktyki przeciw przerzutom, wznowom, nie regene-
ruje układu immunologicznego. Istnieje potrzeba opraco-
wania programu narodowego, który by objął pacjentów po 
leczeniu onkologicznym zapewniający bezpłatną opieką 
dietetyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną. 

O autorce:
Bożena Kropka dietetyk oraz promotor zdrowia, autorka porad-
nika „Pokonaj alergię”. Od 14 lat zajmuje się pacjentami aler-
gicznymi. Autorka programu „Sześć kroków wyjścia z alergii”, 
obecnie zaleca swój program pacjentom z chorobami autoimmu-
nologicznymi oraz dzieciom z zaburzeniami OUN. Jej pacjen-
tami są dzieci z padaczką lekooporną, z zespołem FAS, ADHD 
i in. Oprócz pracy z pacjentem, zajmuje się także działalnością 
edukacyjną. Prowadzi warsztaty wg jej autorskiego programu 
oraz uczestniczy w konferencjach coraz częściej jako wykładow-
ca. Autorka poradników dla dzieci o zdrowym żywieniu „Miesz-
kanka chatki na moczarach” oraz „Żywieniowe triki na lepsze 
wyniki”. Od grudnia 2014 roku, planuje zapraszać lekarzy, pie-
lęgniarki, psychologów, terapeutów, na 2-dniowe warsztaty z za-
kresu dietoprofilaktyki oraz dietetyki klinicznej.       
Więcej informacji na stronie: www.wydawnictworodzina.pl 
Przyjmuje pacjentów w prywatnym gabinecie dietetycznym.

ŻYWIENIOWA 
PROFILAKTYKA 
NOWOTWORÓW
 - Joanna Gruszka

W naszym otoczeniu jest wie-
le czynników wpływających 
na nowotworzenie. Wiemy, 

że przewlekłe stany zapalne, związane z infekcjami, cho-
robami o podłożu autoimmunizacyjnym, dietą, otyłością, 
poprzedzają rozwój nowotworów i mają swój udział  
w mutacjach DNA, niestabilności genetycznej, jak rów-
nież wczesnej promocji nowotworów i nasileniu angio-
genezy. Różne typy komórek układu odpornościowego 
obecne są w guzach nowotworowych, wpływają one także 
na komórki nowotworowe poprzez produkcję prozapal-
nych cytokin, chemokin, czynników wzrostu, prostaglan-
dyn, reaktywnych form tlenu oraz azotu.
Z kolei, stan zapalny towarzyszący nowotworom jest ści-
śle związany z ich rozwojem, odpowiedź zapalna nasila 
bowiem rozwój nowych naczyń krwionośnych, promuje 
progresję guzów nowotworowych, ich przerzuty, jak rów-
nież miejscową immunosupresję i dalszą niestabilność ge-
netyczną. Przewlekły stan zapalny jest również nieroze-
rwalnie związany ze stosowanymi terapiami, takimi jak 
chemio i radioterapia.

Z przewlekłym zapaleniem mamy zatem do czynienia na 
każdym etapie rozwoju nowotworów.

Grivennikov SI et al., Immunity, Inflammation and Cancer. Cell 2010.
Od kilkunastu lat, w doniesieniach naukowych dużo pisze 
się o zwiększonej przepuszczalności jelit, jako o przyczy-
nach wszystkich chorób współczesnych, zarówno nowo-
tworów, zaburzeń metabolicznych, jak i chorób o podłożu 
autoimmunizacyjnym. Związki ze zwiększoną przepusz-
czalnością jelit podkreśla się w przypadku nowotworów 
piersi, mózgu, płuc, jajników czy trzustki (Fasano, Phy-
siol Rev 2011). 
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Bariera jelitowa, łącznie z połączeniami ścisłymi, układem 
odpornościowym związanym ze śluzówkami (GALT), 
oraz osią neuroendokrynną, kontrolują równowagę po-
między tolerancją a nadmierną odpowiedzią immunolo-
giczną na antygeny (Fasano, Clinic Rev Allerg Immunol 
2011). Skutkiem zwiększonej przepuszczalności jelit jest 
przechodzenie antygenów do krwiobiegu, co powoduje 
zwiększoną odpowiedź immunologiczną oraz zapalną or-
ganizmu. W proces ten zaangażowane są: komórki pre-
zentujące antygen, limfocyty T oraz B, komórki NK. Kon-
sekwencją tego stanu są choroby. Czynników zwiększają-
cych przepuszczalność jelit i prowadzących do nadmier-
nej odpowiedzi immunologicznej, jest wiele. Wymienia 
się tutaj: nieprawidłowy skład flory bakteryjnej jelit lub jej 
translokację, stosowanie leków, m.in. terapii hormonalnej, 
NLPZ, steroidowych i wielu innych, przewlekły stres, nie-
prawidłową dietę, która ma wpływ na skład flory bakte-
ryjnej, obecność alergii i nietolerancji pokarmowych oraz 
dodatków do żywności, a także pestycydów i herbicydów.
Jacy są dietetyczni podejrzani, nadmiernie 
stymulujący układ odpornościowy?
     Choroby związane z nadwrażliwością, powstają u osób 
predysponowanych genetycznie pod wpływem alergenów 
środowiskowych. Usunięcie czynnika toksycznego - usu-
wa chorobę. Najczęstsze alergeny wywołujące odpowiedź 
immunologiczną to: gluten, kazeina, kukurydza, soja, 
glutaminian sodu, sztuczne słodziki, barwniki żywności, 
kofeina, orzechy, rośliny psiankowate, drożdże oraz jaja 
(Genuis NJ, Science of the Total Environment 2010). Po-
dejrzani są zatem składnikiem nowoczesnej żywności, to 
dodatki do żywności oraz żywność modyfikowana gene-
tycznie. Inne problematyczne składniki to lektyny zawarte 
w: pszenicy, owsie, ryżu, roślinach strączkowych i orze-
chach ziemnych, które u osób predysponowanych gene-
tycznie stymulują nadmierną odpowiedź immunologiczną 
poprzez aktywację limfocytów T, wykazując działanie 
prozapalne, nasilając przerost bakteryjny, jak również 
zwiększając przepuszczalność jelit (Cordain L et al, Bri-
tish J of Nutrition 2000).
     W przypadku wielu chorób autoimmunizacyjnych bada 
się wpływ diety eliminacyjnej (pozbawionej alergenów) 
na przebieg choroby. Dzięki takim doniesieniom wiemy, 
że podczas stosowania hipoalergicznej diety obniża się 
poziom przeciwciał oraz wykładników stanu zapalnego, 
takich jak TNF alfa, Il-1, CRP, obecnych również w cho-
robach nowotworowych, a także zmniejsza się nasilenie 
bólu (badania te dotyczyły pacjentów z RZS, u których 
problemy związane ze zwiekszoną przepuszczalnością je-
lit i przerostem bakteryjnym są szeroko opisywane) (Ka-
ratay S et al, Rheumatology 2004, Hafstrom I et al, Rheu-
matology 2001).
Co tak na prawdę może dieta?
Czy wkładając kęs pożywienia do ust myślimy o wszyst-
kich substancjach czynnie wpływających na nasz układ 
immunologiczny? Oczywiście nie, ale gdy przychodzi 
choroba, pytanie takie należy sobie zadać.
Dieta może niszczyć DNA lub aktywować jego mechani-
zmy naprawcze. Wpływać na metylację DNA, co z kolei 
ma wpływ na ekspresje genów. Hamować mutacje sponta-
niczne. Nasilać stres oksydacyjny lub eliminować powsta-
wanie wolnych rodników. Oddziaływać na receptory bło-
nowe i białka informacyjne. Może w końcu kontrolować 
cykl komórkowy, wpływając na apoptozę komórek, oraz 
nasilać lub hamować angiogenezę (Friso S et al., J. Nutr, 
2002). Dieta może zatem wykazywać działanie zarówno 
pro, jak i przeciwnowotworowe.
Skoro dieta może działać na każdym etapie rozwoju no-
wotworów, zastanówmy się, jakie jej składniki będą ha-
mowały nowotworzenie i towarzyszący mu stan zapalny, 
a także zmniejszały patologiczną przepuszczalność jelit.

Mięso i tłuszcze pochodzenie zwierzęcego
W latach 90 XX wieku, przeprowadzono badanie wegeta-
rian, ponad 60 tysięcy mężczyzn i kobiet z Wielkiej Bry-
tanii zostało przebadanych w ramach EPIC Oxford Study. 
Wnioski z badania były następujące: w grupie wegeta-
rian odnotowano mniej przypadków wszystkich rodzajów 
nowotworów łącznie w porównaniu do nie-wegetarian, 
częstsze jednak były przypadki raka jelita grubego. To po-
kazuje, że niewiele jeszcze wiemy na temat wpływu diety 
na rozwój chorób, bowiem to właśnie wysokie spożycie 
czerwonego, przetworzonego mięsa i niskie spożycie wa-
rzyw jest czynnikiem ryzyka raka jelita grubego. Obydwa 
te aspekty są nieobecne u wegetarian. Najlepsze wyniki  
w profilaktyce nowotworów osiągnęli wegetarianie jedzący 
ryby, co podkreśla korzystne działanie kwasów tłuszczo-
wych z rodziny omega 3 (Key TJ et al., Am J Clin Nutr 2009).

Studia eksperymentalne i epidemiologiczne wskazują, 
że wysokie spożycie tłuszczu zwiększa ryzyko nowotwo-
rów piersi, jelita grubego i trzustki. Wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego promują no-
wotworzenie u zwierząt, podczas gdy nasycone kwasy 
tłuszczowe oraz wielonienasycone pochodzące z ryb mają 
niewielki wpływ bądź są inhibitorami. Typowa mieszanka 
tłuszczów w diecie amerykańskiej nasila nowotworzenie 
w gruczołach piersiowych, gdy udział procentowy energii 
z diety z tłuszczów wynosi 40% (mamy tu typową zachod-
nią, a więc i polską dietę). Obniżenie zawartości tłuszczu 
do 10% energii z diety znacząco hamuje dalsze nowotwo-
rzenie (Carroll KK et al, Cancer 1986).

Z badań nad pacjentami reumatycznymi wiemy, że su-
plementacja diety olejami rybimi u pacjentów z RZS po-
woduje zmniejszenie produkcji prozapalnych cytokin ta-
kich jak TNF alfa, IL-1b o 90% (James MJ et al, Am J Clin 
Nutr 2000). Widać tu korzystne, przeciwzapalne działanie 
kwasów tłuszczowych z rodziny omega 3. Większość do-
niesień dotyczących pacjentów onkologicznych również 
wskazuje na ich korzystne działanie, choć w przeglądzie 
syntetycznym opublikowanym w 2006 roku, autorzy we 
wnioskach piszą, że nie znaleziono znaczącego związku 
pomiędzy omega 3 i występowaniem nowotworów i że jest 
małe prawdopodobieństwo, aby suplementacja omega 3 za-
pobiegała nowotworom (Maclean CH et al., Jama 2006).
Cukier i słodycze
Zwiększony metabolizm glukozy jest jedną z cech komó-
rek nowotworowych, skutkuje on nadprodukcją wolnych 
rodników, nasilających mutacje w obrębie genów. Wiemy 
też, że insulina i insulinopodobny czynnik wzrostu pro-
mują rozwój guzów nowotworowych. Ograniczenie cukru 
i słodyczy w diecie jest elementem racjonalnego żywienia 
w prewencji nowotworów.

W badaniach wykazano znaczący statystycznie zwią-
zek pomiędzy spożyciem cukru a zwiększonym ryzykiem 
rozwoju raka jelita grubego, zależność ta była obserwowa-
na u mężczyzn i zależała od spożycia fruktozy, sacharo-
zy oraz ładunku glikemicznego posiłków (ładunek glike-
miczny uwzględnia zarówno zawartości cukrów ogółem, 
jak i indeks glikemiczny produktu). Podobną zależność 
obserwowano także u otyłych kobiet (Michaud DS et al., 
Epidemiol Biomarkers Prev 2005, Higginbotham S et al., 
J Natl Cancer Inst 2004, Carl MC et al., Cancer Epide-
miol Biomarkers Prev 2006).
Badanie populacji meksykańskich kobiet, gdzie zwycza-
jowe spożycie węglowodanów w diecie jest wysokie,  
a tłuszczu niewielkie, pokazało zwiększone ryzyko nowo-
tworu piersi przy wyższym spożyciu sacharozy i fruktozy. 
Podobnie w badaniu blisko 75 tysięcy kobiet chińskich 
wysokie spożycie węglowodanów wiązało się z wyższym 
ryzykiem nowotworu piersi szczególnie u kobiet poniżej 
50 roku życia  (Romieu I et al., Cancer Epidemiol Biomar-
kers Prev 2004, Wanging W et al., Am J Clin Nutr 2009). 
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Wysoki ładunek glikemiczny jest pozytywnie skorelowa-
ny z częstością występowania nowotworu endometrium, 
szczególnie u otyłych kobiet (Mulholland HG, British Jo-
urnal of Cancer 2008).
Zwiększone ryzyko nowotworu trzustki wiązane jest 
ze spożywaniem produktów o wysokim ładunku glike-
micznym, szczególnie u osób z zaburzeniami gospodarki 
węglowodanowej, takimi jak hiperinsulinemia czy insu-
linooporność. Również wielonarodowościowe badanie 
kohortowe, które objęło ponad 160 tysięcy mieszkańców 
Los Angeles i Hawajów pokazało, że wysokie spożycie 
sacharozy i fruktozy wiąże się z wyższym ryzykiem no-
wotworu trzustki (Michaud DS et al., J Natl Cancer Inst 
2002, Nothlings U, et al., Am J Clin Nutr 2007)
Warzywa i owoce
Korzystny wpływ spożycia warzyw i owoców przypisuje 
się głównie obecności substancji aktywnych roślin, takich 
jak: polifenole, karotenoidy, związki zawierające siarkę 
organiczną i azot. Pełnią one głównie funkcje przeciwu-
tleniaczy. Tak naprawdę wszystkie warzywa wykazują 
działanie przeciwnowotworowe, co pokazują też badania 
naukowe.

Znaczący statystycznie, ochronny efekt spożywa-
nia warzyw i owoców, wykazano w 128 na 156 badań.  
W przypadku większości typów nowotworów, osoby 
spożywające niewielkie ilości warzyw mają 2. krotnie 
większe ryzyko zachorowania na nowotwór aniżeli oso-
by spożywające dużo warzyw i owoców (Block G, et al., 
Nutrition & Cancer 1992).  Wykazano także odwrotny 
związek pomiędzy spożyciem flawonoidów a przypad-
kami wystąpienia nowotworów w różnych lokalizacjach 
(Knet P et al., Am J Epidem 1997).
Wpływ spożycia warzyw i owoców na ryzyko rozwoju 
nowotworów w różnych lokalizacjach w badaniu Riboli 
i współautorów:

lokalizacja 
nowotworu

według American Institute for Cancer 
Research (AICR) oraz Chief Medical 
Officer`s Commeetee (COMA)

usta, gardło przekonujący
krtań możliwy
przełyk przekonujący 

płuca przekonujący dla zielonych warzyw  
i marchwi (AIRC)

żołądek przekonujący szczególnie dla surowych 
warzyw, cebulowych i cytrusów

trzustka silnie spójny (COMA)

wątroba możliwy (dla warzyw, nie owoców)

jelito i odbyt przekonujący dla warzyw, ograniczony 
i nierozstrzygajacy dla owoców

piersi Prawdopodobny, szczególnie dla 
zielonych warzyw

jajniki możliwy
endometrium możliwy

szyjka  macicy możliwy (AICR), silnie spójny 
(COMA)

nerki możliwy dla warzyw, mało danych dla 
owoców

tarczyca możliwy
pęcherz prawdopodobny

(Riboli E., et al., AJCN 2003)

Badania dotyczące wpływu diety na rozwój chorób są 
często nierozstrzygające, trudno skupiać się na działaniu 
jednego składnika diety, skoro codzienne pożywienie jest 
źródłem tysięcy takich składników, mogących działać za-
równo pozytywnie, jak i negatywnie na nasze zdrowie. 
Jaka zatem powinna być dieta w profilaktyce 
nowotworów?
yy Jak najmniej przetworzona, wolna od dodatków do żyw-
ności, najlepiej ze źródeł ekologicznych.
yy Z przewagą żywności pochodzenia roślinnego, pamię-
tajmy, że według obecnie obowiązujących zaleceń, oso-
ba dorosła powinna spożywać mięso chude maksymal-
nie raz dziennie, zamiennie z rybą i roślinami strączko-
wymi.
yy  Z ograniczeniem lub wykluczeniem cukru, słodyczy 
oraz słodkich napojów.
yyWolną od alergenów w przypadku osób z alergiami  
i nietolerancjami pokarmowymi.

*Joanna Gruszka pracuje jak dietetyk w Opolskim Centrum Onkologii, 
prowadzi także gabinet dietetyczny Dieta Plus i  współpracuje z przy-
chodniami na terenie miasta Opola. Oprócz pracy z pacjentem, zajmuje 
się także działalnością edukacyjną, prowadzi wykłady dla studentów 
pielęgniarstwa i położnictwa z dietetyki w Państwowej Medycznej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Opolu. Na tematy diety i zdrowia można jej 
posłuchać regularnie w radiu DOXA fm. Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na stronie: www. dietaplus.pl

Jedną z podstawowych funkcji organizmu jest odżywia-
nie. Istnieją uwarunkowania psychiczne bądź fizyczne 
spowodowane chorobą, urazem kiedy fizjologiczna droga 
odżywiania - przez usta, staje się bardzo utrudniona bądź 
wręcz niemożliwa. Brak łaknienia, utrata masy ciała, po-
stępujące osłabienie powodują zaburzenia we wszystkich 
układach i narządach organizmu prowadząc do zespołu 
wyniszczenia (kacheksji), które najczęściej towarzyszy 
chorobie nowotworowej. Terapia odżywcza u pacjentów 
z chorobą nowotworową jest częścią postępowania wspo-
magającego leczenie onkologiczne. Tradycyjne żywienie 
doustne w porównaniu do sztucznej dojelitowej terapii 
odżywczej ma tę zaletę, że jest bardziej naturalne, przy-
jemniejsze dla pacjentów i stanowi element aktywno-
ści społecznej. W pierwszej kolejności należy dążyć do 
utrzymania odżywiania doustnego jak najdłużej. Pacjenci 
onkologiczni, którzy pomimo optymalnej porady diete-
tycznej nie potrafią się wystarczająco odżywiać, wyma-

gają stosowania dodatkowo lub wyłącznie tzw. sztucznej 
terapii odżywczej. 

Wybór metody leczenia żywieniowego opiera się na 
analizie stanu klinicznego chorego, stopnia i rodzaju 
niedożywienia, planowanego okresu żywienia oraz fazy 
stosowania żywienia (przedoperacyjne, pooperacyjne). 
Metodą z wyboru jest żywienie drogą przewodu pokar-
mowego (żywienie dojelitowe, żywienie enteralne). Obej-
muje następujące drogi podaży: 
yy droga doustna, w tym wzbogacenie diety kuchennej, 
yy podaż przemysłowych płynnych diet doustnych, 
yy żywienie do żołądka - zgłębnik lub przetoka odżywcza, 
czyli gastrostomia, 
yy żywienie do jelita cienkiego - zgłębnik lub przetoka od-
żywcza, czyli jejunostomia. 

Dietę podaje się następującymi metodami: 
yy bolusy - podaż 5 - 6 razy w ciągu dnia; porcje po 
200 - 300 ml pod kontrolą zalegania żołądkowego  

Problemy pielęgnacyjne u pacjentów żywionych przez sondę żołądkową, gastrostomię, jejunostomię 
- Justyna Kuczek i Ewa Domagała - pielęgniarki Oddziału Chirurgii Onkologicznej Opolskiego Centrum Onkologii
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(>200 ml należy odstąpić od podania kolejnej porcji, 
skontrolować ponownie), 
yy mikrobolusy - podaż porcji po 50 - 100 ml, również pod 
kontrola zalegania żołądkowego, 
yy wlew ciągły - prowadzony grawitacyjnie lub przy po-
mocy pompy żywieniowej (perystaltycznej), prędkość 
wlewu najczęściej 30 - 50 ml/ godzinę. 

Potencjalnymi przeciwwskazaniami do żywienia dojelito-
wego są: niedrożność przewodu pokarmowego, brak jeli-
ta cienkiego tzw. zespół krótkiego jelita, uporczywe wy-
mioty, przewlekła biegunka, brak akceptacji tej metody. 
O wytworzeniu gastrostomii lub jejunostomii w miejsce 
zgłębnika należy pomyśleć zawsze, gdy żywienie ente-
ralne będzie stosowane przez okres dłuższy niż 2-3 tygo-
dnie. Jeżeli tylko istnieje możliwość, powinno się dążyć 
do zachowania pasażu treści pokarmowej przez żołądek. 
Żywienie dożołądkowe jest pod względem fizjologicznym 
najbardziej zbliżone do żywienia naturalnego, zgłębni-
ki dożołądkowe zakłada się stosunkowo łatwo, a żywie-
nie dojelitowe w tej formie może odbywać się w sposób 
ciągły lub przerywany. Przy dostępie do jelita cienkiego 
poleca się podaż diety we wlewie ciągłym przy pomocy 
pompy żywieniowej, gdyż jest on lepiej tolerowany i daje 
mniej powikłań metabolicznych. Do żołądka należy poda-
wać diety standardowe polimeryczne, do jelita – diety oli-
gomeryczne. Współczesne żywienie dojelitowe powinno 
bazować jedynie na dietach przemysłowych (a nie dietach   
miksowanych kuchennych), dzięki którym możliwe jest 
dostarczanie do organizmu substancji odżywczych o skła-
dzie i w ilościach dostosowanych do indywidualnych po-
trzeb danego chorego. Specjalne odżywki (tzw. dietetycz-
ne środki specjalnego przeznaczenia medycznego), mają 
ściśle określony skład, są dobrze tolerowane, nie zatykają 
zgłębników, są nisko osmolarne i sterylne. Pokrywają one 
zapotrzebowanie energetyczne oraz zawierają wszystkie 
potrzebne substancje odżywcze. Pielęgniarka w zakresie 
opieki nad pacjentem objętym dojelitowym leczeniem ży-
wieniowym spełnia następujące kompetencje: 
yy kontroluje stosowane dojelitowe odżywianie - odpo-
wiednia jakość, szybkość podaży, temperaturę podawa-
nych preparatów, 
yy sprawuje nadzór nad założonym zgłębnikiem nosowo - 
żołądkowym, nosowo - jelitowym, gastrostomią, jejuno-
stomią (kontrola ułożenia, zmiana opatrunku na założo-
nej przetoce odżywczej, działania edukacyjne pacjenta), 
yy przygotowuje i podaje dietę, 
yy przekazuje informację w przypadku wystąpienia powi-
kłań leczenia dojelitowego. 

Charakterystyka zgłębników 
do leczenia żywieniowego
Najprostszym stosowanym sposobem dojelitowego ży-
wienia jest odżywianie przez zgłębnik (sondę). Może być 
on zakładany przez nos zarówno chorym przytomnym jaki 
i nieprzytomnym. Średnica sondy jest uzależniona od typu 
zgłębnika. Najgrubsze są nosowo - żołądkowe zgłębniki 
(średnica ok. 5 mm, 16 CH), cieńsze są nosowo - dwunast-
nicze zgłębniki (średnica ok. 4 mm, 12 CH), najcieńsze 
zaś nosowo - jelitowe (3 mm, 9 CH). Wadą zgłębników 
jest ograniczony czas ich stosowania, który z reguły nie 
przekracza 7 tygodni. Wyróżniamy zgłębniki wykona-
ne z PCV, poliuretanowe i silikonowe. Zadaniem pielę-
gniarki jest przestrzeganie terminów wymiany zgłębnika 
u pacjenta zgodnie z procedurą pielęgniarską i dostępnym 
asortymentem: 
yy zgłębnika z PCV co 5 – 7 dni, (nie zalecane w prowadze-
niu terapii żywieniowej) 
yy zgłębnika poliuretanowego lubi silikonowego w zależ-
ności od zaleceń producenta co około 5 -  8 tygodni. 
yy Do najczęstszych i specyficznych powikłań żywienia 

przez zgłębnik należą: 
yy wypadnięcie (około 40 - 70 % założonych zgłębników), 
yy niedrożność zgłębnika, 
yy wzdęcia brzucha i biegunka przy zbyt szybkiej podaży 
diety, 
yy zachłystowe zapalenie płuc, 
yy refluks żołądkowo - przełykowy, 
yy zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, 
yy odleżyna w nosie lub przełyku. 

Problemy pielęgnacyjne pacjentów odżywia-
nych przez zgłębnik nosowo - żołądkowy lub 
nosowo - jelitowy
By zapobiec przypadkowemu wypadnięciu sondy odżyw-
czej należy poinformować chorego o planowanym leczeniu 
żywieniowym, jego roli oraz istocie utrzymania zgłębnika 
we właściwym miejscu. Właściwa pielęgnacja skrzydełek 
nosa chorego oraz zmiana plastra mocującego zgłębnik 
przez pielęgniarkę ma na celu utrzymanie zgłębnika w pre-
ferowanej pozycji. By nie dopuścić do podrażnienia (za-
czerwienienia), czy infekcji skóry nosa należy delikatnie 
umyć ją wodą z mydłem i delikatnie osuszyć, a następnie 
przymocować przylepiec mocujący, najlepiej hipoalergicz-
ny. Przyklejając przylepiec, należy nie uciskać przegrody 
nosa. Końcówki zgłębnika nie należy mocować do czoła, 
a zostawić swobodnie opadającą powyżej ujścia z nosa  
i przeprowadzić ją za uchem (zalecane przez POLSPEN). 

Nie należy używać kre-
mów lub talku na skó-
rze w okolicy zgłębnika, 
gdyż kosmetyki mogą 
uszkodzić sondę. Nos 
pacjenta powinien być 
drożny. Jeżeli chory ma 
problem z regularnym 
wydmuchaniem nosa, 
można oczyścić nozdrze 
roztworem izotonicznej 

soli fizjologicznej. Właściwa pielęgnacja, brak uciskania 
płatków nosa lub przegrody nosowej przez cewnik oraz 
toaleta błon śluzowych nosa, jak również przestrzeganie 
terminów wymiany cewnika do podaży diety dojelitowej, 
pozwoli zminimalizować kolejny problem pielęgnacyjny, 
jakim są odleżyny noso - gardzieli. By poprawić kom-
fort chorego i zmniejszyć dolegliwości bólowe związane 
z założonym zgłębnikiem, śluzówkę nosa można zwilżyć 
Lidocainą 1% w żelu. Ważnym obszarem jest codzienna 
- kilkukrotna, właściwa pielęgnacja jamy ustnej, zębów  
i ust. Jeżeli stan kliniczny pacjenta pozwala na to, należy 
chorego wdrożyć do wykonywania samodzielnej toalety 
jamy ustnej. Mycie zębów, płukanie jamy ustnej pozwoli 
ograniczyć infekcje bakteryjne i grzybicze. W tym celu 
pacjent może stosować różnego rodzaju płukanki, napary 
ziołowe (unikać tych na bazie alkoholu, ponieważ wysu-
szają śluzówkę). Częste zwilżanie ust poprawi także na-
wilżenie skóry ust (brak spierzchnięcia) oraz pojawiającą 
się suchość języka. Usta poleca się smarować kremem do 
tego przeznaczonym. W przypadku wystąpienia białych 
nalotów błony śluzowej - aft, owrzodzeń pomocne będą 
preparaty na bazie nystatyny do pędzlowania jamy ustnej. 
Każdorazowa kontrola położenia sondy np. nosowo - żo-
łądkowej (wizualna - oznaczenie markerem na zgłębni-
ku właściwego miejsca położenia, osłuchowa stetosko-
pem: odgłos bulgotania w nadbrzuszu po wstrzyknięciu 
powietrza, aspiracja treści żołądkowej i sprawdzenie pH 
na papierku lakmusowym), zapobiegnie aspiracji treści 
pokarmowej do drzewa oskrzelowego, ograniczy za-
chłystowe zapalenie płuc. W sytuacji wątpliwej należy 
wykonać RTG. Chory powinien być poinformowany, że 
na czas karmienia należy przyjąć pozycją półwysoką lub 
siedzącą, jeżeli odżywianie odbywa się metodą bolusów 
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lub mikrobolusów pod kontrolą zalegania żołądkowego. 
Po posiłku chory powinien pozostać w tej pozycji przez 
okres co najmniej 30 minut. Wysokie ułożenie chorego  
w łóżku, poprawi także dyskomfort związany z refluksem 
żołądkowym. 
Zatkanie się zgłębnika nosowo - żołądkowego lub noso-
wo - jelitowego może się przytrafić, jeżeli: 
yy nie przepłukuje się cewnika po każdorazowym podaniu 
porcji lub po zakończeniu wlewu ciągłego 0,9 % NaCl, 
yy w niewłaściwy sposób podano tabletki przyjmowane na 
stałe przez chorego. 
yy podaż pokarmu jest w nieodpowiedniej formie - dieta 
kuchenna. 

Jak temu zapobiec? Powinno dążyć się do podawania diet 
przemysłowych sposobem ciągłym – we wlewie grawi-
tacyjnym lub za pomocą pompy. Metodę mikrobolusów 
traktować jako ostateczność. Przyjmowane leki rozkru-
szać w moździerzu, rozpuścić w wodzie i podać strzy-
kawką – każdą tabletkę podać osobno i przepłukać 0,9 
% NaCl w objętości 20 – 40 ml. Unikać podawania leku  
w formie kapsułki. Najlepiej stosować leki w formie płyn-
nej (syrop, zawiesina). Lek należy podawać zawsze po-
między okresami diety przemysłowej. Jeżeli jednak zgłęb-
nik uległ zatkaniu należy podjąć próbę odetkania go czyli: 
yy próbę odessania przy użyciu: 0,9% NaCl, 
yy próby przetkania przy użyciu: wody gazowaniej , Coca- 
Coli, Pepsi 
yy przy pomocy enzymów trzustkowych. 

Odżywianie przez przetokę odżywczą
Drugą, co do częstości stosowania metodą dostępu do ży-
wienia dojelitowego są przetoki odżywcze. Zapewniają 
one dostęp do światła przewodu pokarmowego z pominię-
ciem jamy ustnej, gardła i przełyku. Przetoki odżywcze 
mogą być zakładane w obrębie żołądka lub jelita czczego. 
Generalną zasadą jest to, aby przetoka odżywcza znajdo-
wała się jak najwyżej w obrębie przewodu pokarmowego, 
aby zapewnić jak najlepsze trawienie wchłaniania pokar-
mu, a jednocześnie zminimalizować objawy złej tolerancji 
żywienia. Współcześnie wykonywane przetoki odżywcze 
mają tę zaletę, że przy właściwej pielęgnacji mogą być 
utrzymywane przez wiele miesięcy, a po ustaniu koniecz-
ności stosowania terapii żywieniowej będą bezpiecznie 
zlikwidowane. 
Gastrostomię odżywczą oraz jejunostomię możemy po-
dzielić ze względu na wybór metody: 
yy gastrostomię i jejunostomię wytworzoną metodą chirur-
giczną (tradycyjną, klasyczną), 
yy gastrostomię i jejunostomię z dostępu endoskopowego 
(analogicznie: PEG i PEJ).  

Gastrostomia jest rodzajem przetoki żo-
łądkowo-skórnej wytworzonej w celu 
dostarczania substancji odżywczych 
bezpośrednio do żołądka. Uzasadnie-
niem takiego odżywiania jest możli-
wość żywienia chorych w przypadkach 
nieoperacyjnych raków przełyku lub 
po oparzeniach przełyku, często traktowana jest jako za-
bieg paliatywny w ostatnim okresie życia chorych na raka 
przełyku. 
Jejunostomia to wytworzenie przetoki pomiędzy jelitem 
czczym a powłokami skórnymi, umożliwiająca żywienie 
pacjentów w przypadku braku możliwości wytworzenia 
dostępu przez żołądek, z powodu zatkania światła żołąd-
ka przez nieoperacyjny guz nowotworowy lub po totalnej 
resekcji żołądka. 
Problemów pielęgnacyjnych u pacjentów żywionych 
przez przetokę odżywczą jest wiele. Składają się na nie 
zarówno problemy wyodrębnione już powyżej, jak i nowe: 
1. Wyciek treści żołądkowej i/lub żywieniowej wokół 
przetoki odżywczej: najczęściej powodem tego jest za-

każenie wokół gastrostomii po-
łączone ze stanem zapalnym lub 
wysunięcie się gastrostomii do 
wytworzonego kanału skórno-
żołądkowego. W takiej sytuacji 
konieczna jest ocena lekarska  
z ewentualnym pobraniem po-
siewów bakteriologicznych z oko-
licy gastrostomii lub kontrola 
endoskopowa prawidłowości po-
łożenia gastrostomii. W przypad-

ku pojawienia się przeciekania w okolicy stomii po raz 
pierwszy można powstrzymać się od podawania pokarmu 
przez kilka-kilkanaście godzin, podając niewielkie ilości 
płynów 100-200 ml co 2-3 godz., po czym, powrócić do 
karmienia zaczynając od małych ilości pokarmu 50-100 
ml jednorazowo, sprawdzając czy jest zaleganie bądź 
przeciekanie treści pokarmowej. 
2. Zaparcia: występują najczęściej u pacjentów leżących, 
mogą być spowodowane zmniejszoną perystaltyką jeli-
tową i zaleganiem mas kałowych w końcowym odcinku 
jelita grubego, ale również mogą występować jako wynik 
błędów żywieniowych spowodowanych nieodpowiednią 
podażą błonnika w diecie. 
3. Biegunka: może być spowodowana zbyt szybką poda-
żą diety przemysłowej (metoda ciągłego wlewu), lub jako 
objaw infekcji, zatrucia spowodowanego nieświeżym po-
karmem. Niektóre składniki pokarmowe, których pacjent 
wcześniej nie tolerował również mogą powodować bie-
gunkę (mleko, buraki ćwikłowe, lub inne indywidualne 
uwarunkowania), bądź przyjmowane leki. 
4. Niedrożność przetoki: występuje dość rzadko ale 
może przysporzyć wiele kłopotów pielęgniarce i pacjen-
towi. Spowodowana jest nieodpowiednio zmiksowanym 
pokarmem lub innymi przyczynami opisanymi poniżej. 
5. Zakażenie okolicy przetoki odżywczej z wydzieliną 
ropną: konieczne wykonanie badań bakteriologicznych, 
leczenie antybiotykami, może istnieć konieczność czaso-
wego usunięcia gastrostomii z zastosowaniem tymczaso-
wego cewnika Foleya (cewnik w celu zapewnienia dostępu 
do żołądka oraz utrzymania kanału skórno-żołądkowego). 
6. Mechaniczne uszkodzenie gastrostomii: najczęściej 
przypadkowe przez pacjenta, w nocy podczas snu. Koniecz-
ne jest założenie nowego zestawu w warunkach szpitalnych. 
7. Odleżyna wokół gastrostomii: najczęściej wynika ze 
zbyt mocnego dociśnięcia gastrostomii do skóry. Należy 
skontrolować umocowanie gastrostomii czy płytka ze-
wnętrzna nie wywiera zbytniego nacisku na skórę (prze-
świt między płytką a skórą powinien wynosić 5 mm, jest 
istotny w celu zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji 
miejsca zmienionego). 
8. Przerost śluzówki wokół gastrostomii: próba leczenia 
azotanem srebra (Lapis) lub usunięcie chirurgiczne prze-
rośniętej śluzówki. 
9. Możliwość powstania odmy podskórnej w okolicy 
gastrostomii: jest to rzadkie powikłanie spowodowa-
ne przedostawaniem się powietrza z zewnątrz do jamy 
brzusznej. Może być spowodowane stanem zapalnym tka-
nek miękkich w okolicy gastrostomii, objawia się trzesz-
czeniem przy dotyku skóry w okolicy przetoki. 
10. Brak akceptacji do nowej sytuacji życiowej: obja-
wiający się wycofaniem, biernością. Około 50% chorych 
onkologicznych przystosowuje się do nowej sytuacji.  
U pozostałych występują różnego typu zaburzenia psy-
chiczne, przy czym najczęściej są to zaburzenia adaptacji. 
W leczeniu niezwykle ważna jest pomoc psychologiczna 
uzupełniona w miarę potrzeby środkami farmakologicz-
nymi. Osobami, które mogą świadczyć pomoc psycholo-
giczną są: krewni, przyjaciele, a przede wszystkim perso-
nel medyczny. 
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11. Wystąpienie zmian troficznych na skórze wokół 
drenu (maceracja, podrażnienie, owrzodzenie) z powodu 
nieszczelności i wypływania treści żołądkowej. Należy 
poinformować pacjenta, aby obserwował skórę pod kątem 
zaczerwienienia, obrzęku, wykonywał toaletę skóry wodą, 
mydłem o pH 5,5, następnie osuszał okolicę stomii, 
12. Wypadnięcie drenu gastrostomijnego: zaleca się 
przynajmniej raz w tygodniu sprawdzenie wypełnienia 
balonu uszczelniającego (w przypadku gastrostomii z ba-
lonem uszczelanijącym) przy wykonywaniu czynności pie-
lęgnacyjnych okolicy wyprowadzenia przetoki odżywczej.
  
Pacjent powinien być przeszkolony w przypadku poja-
wienia się takiej ewentualności i doraźnego postępowania  
w takiej sytuacji. 
Profesjonalna i fachowa opieka pielęgniarska ma na celu 
zredukowanie niektórych problemów pielęgnacyjnych. 
Opieka nad gastrostomią polega na: 
yy pielęgnacji skóry wokół gastrostomii roztworem 0,9% 
NaCl lub preparatem nie zawierającym jodyny ani fe-
noksyetanolu; przez pierwsze 7 - 14 dni codziennie opa-
trunek jałowy, 
yy ocenie skóry wokół przetoki odżywczej w zakresie za-
czerwienienia, wycieku treści, obrzęku (płytka mocują-
ca powinna znajdować się w odległości 5 mm od skóry, 
zazwyczaj jest to przecięty sterylny gazik), 
yy przepłukiwaniu po każdorazowym użyciu przegotowa-
ną wodą lub 0,9 % NaCl, 

yy obracaniu o 180º drenu gastrostomijnego - wcześniej na-
leży zdezynfekować dren (od skóry do końcówki drenu). 

Pielęgnacja jejunostomii polega na: 
yy ocenie stanu skóry, sprawdzeniu szwów wokół jejuno-
stomii,
yy wykonaniu toalety wokół jejunostomii, unikaniu prze-
suwania i obracania zgłębnika oraz dysku mocującego. 

Podsumowanie: 
Przestrzeganie zaleceń pielęgniarskich zminimalizuje wy-
stępowanie powikłań powstających najczęściej na skutek 
braku lub niedostatecznej wiedzy zarówno u chorych kar-
mionych przez sondę żołądkową jak i przetokę odżywczą, 
co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia 
ocenianej przez samych pacjentów, znacznego ogranicze-
nia wydatków związanych na potencjalne leczenie, skró-
cenie czasu pobytu w szpitalu. 
Do niepodważalnych zalet żywienia drogą przewodu po-
karmowego należy zachowanie fizjologicznej drogi pasa-
żu pokarmu, zachowanie prawidłowej czynności kosm-
ków jelitowych, niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska 
przemieszczenia się bakterii ze światła jelit do krwi (trans-
lokacji bakteryjnej), oraz obniżenie kosztów leczenia - ży-
wienie enteralne jest kilkakrotnie tańsze od swojego do-
żylnego odpowiednika. 

Piśmiennictwo u autorek 

Zdjęcia z III Konferencji „Pielęgniarstwo onkologiczne – problemy i wyzwania”

Bezpłatne kursy dokształcające organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że prowadzi następujące bezpłatne kursy dokształcające:
1. „Diabetologia dla pielęgniarek” Ilość godzin teoretycznych: 16 godz. 15min. zegarowych.
2. „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych:

Ilość godzin teoretycznych: 30 godz. zegarowych.
Ilość godzin warsztatowo/ćwiczeniowych: 15 godz. zegarowych.

3. „Profilaktyka zakażeń szpitalnych” dla pielęgniarek i położnych:
Ilość godzin teoretycznych: 14 godz. zegarowych. 
Ilość godzin ćwiczeniowych: 2 godz. zegarowe.

4.„Opieka pielęgniarska/położnicza nad pacjentami onkologicznymi”:
Ilość godzin teoretycznych: 7 godz. 15 min. zegarowych.
Ilość godzin ćwiczeniowych: 4 godz. 15 min. zegarowych.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota/niedziela). Na kurs zostaną zakwalifikowane osoby należące 
do OIPiP w Opolu oraz regularnie opłacające składkę członkowską w okresie 2 lat poprzedzających zgłoszenie na kurs.

Zapisy i bliższe informacje pod numerem telefonu:

77 455 09 57 w. 17 lub 784 954 491  
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole.

Formularz zgłoszenia na kurs do pobrania na w siedzibie OIPiP w Opolu lub na stronie www.oipip.opole.pl

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby !

Uczestnicy Konferencji Od lewej: Joanna Gruszka, Bożena Kropka Od prawej: Helena Barchańska
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Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57
tel./fax: 77 456 94 67
tel. kom.: 883 394 045
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Rada Programowa: Urszula Kraszkiewicz, Izabela Marklewicz-Strysz, Barbara Prochota, Sabina Wiatkowska 
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692
Reklama i promocja: wieslaw.duda@medwip.pl
druk i skład: Eurocent, 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4
tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada 
za treść zamieszczanych reklam.

Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Magdalena Księżarczyk  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa

Informacja o nowym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r.w 
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1508)

Informujemy, iż z dniem 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  
2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 1508).

Rozporządzenie to określa kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej prowadzonej w pod-
miotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym dokumentacji lekarza, pielęgniarki i położnej 
udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej wykonywanej w tych podmiotach leczniczych oraz 
dokumentacji prowadzonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych uczniom. Powyższy akt prawny reguluje także zasady przechowywania i udostępniania ww. 
dokumentacji oraz szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

Należy wskazać, iż powyższe rozporządzenie zawiera regulacje prawne, które są co do zasady tożsame z zapisami 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.). Nowym rozwiązaniem wprowadzonym  
w ww. rozporządzeniu jest natomiast regulacja przewidująca, iż w dokumentacji medycznej będzie się musiała znajdo-
wać także pieczęć lekarza, pielęgniarki i położnej jako dodatkowy element oznaczenia osoby udzielającej świadczeń 
zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie.

Ponadto warto zauważyć, iż zapisy ww. rozporządzenia dotyczące zasad dokonywania wpisów w dokumentacji indy-
widualnej i zbiorczej prowadzonej przez podmiot leczniczy utworzony przez Ministra Obrony Narodowej będą miały 
zastosowanie także do lekarza jak i pielęgniarki oraz położnej, wykonujących indywidualną praktykę albo indywidualną 
specjalistyczną praktykę w tym podmiocie leczniczym.



CZESKA  ZŁOTA  PRAGA
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, zorga-
nizowała w dniach 11 – 12 października atrakcyjną wy-
cieczkę do Pragi.

W sobotę wczesnym południem po przyjeździe do 
Pragi, rozpoczęliśmy intensywne zwiedzanie; Hradczan 
z Zamkiem Praskim, Katedry św. Wita i następnie Złotą 
Uliczką, Barokową, dzielnicę Mala Strana z Sanktuarium 
Praskiego Dzieciątka Jezus oraz romantycznym ogrodem 
Senatu. Wieczorem po obiadokolacji wyjazd na pokaz 
grających fontann.

Drugiego dnia po śniadaniu (w unoszącej się mgle nad 
miastem), ciąg dalszy spaceru; Most Karola, Dzielnica 
Żydowska (z zewnątrz), Stare Miasto z Ratuszem, ko-
ściołem NMP i kościołem św. Mikołaja, Plac Wacława. 
Po południu krótki pobyt w malowniczej Kutnej Ho-
rze, jednym z najważniejszych miast średniowiecznych 
Czech, słynącej z wydobycia srebra: kościół św. Barbary, 
spacer po Starówce, Kaplica Czaszek. W drodze powrot-
nej ponad godzinę postoju w korku w Pardubicach przy 
torze wyścigów konnych, gdyż w dniu tym odbywała się 
„Wielka Pardubicka”. Wycieczkę zakończyliśmy w Opolu  
po godz. 22.00.


