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Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać Państwu grudniowo-styczniowe wydanie „Opolskiej 
Pielęgniarki i Położnej”. To już kolejny numer naszego czasopisma w którym żegna-
my stary i witamy kolejny rok. Nadchodzą dla wielu z nas długo wyczekiwane Święta 
Bożego Narodzenia, a następnie powitamy Nowy Rok. W tym miejscu przychodzą na 
myśl słowa świątecznej piosenki: „Znowu minął rok, znów za oknem pada śnieg, blask 
choinki w domu lśni, bo świąteczne idą dni. Kolędnicy już odwiedzają każdy dom, 
dzwonią sanie pośród zasp, bo kolędy nadszedł czas”. 

W bieżącym numerze jak zawsze sporo miejsca poświęcamy naszej pracy, zawar-
tej w kalendarium wydarzeń w okresie: październik, listopad i grudzień. Prezentujemy 
Laureatki tegorocznego konkursu Opolski Hipokrates. 

Jednakże najważniejszą dla naszego środowiska są informacje z pracy Rady po-
przedniej VI kadencji oraz z przebiegu VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego Pielęgniarek i Położnych województwa opolskiego. Przekazujemy informa-
cje dotyczące nowo wybranych osób do poszczególnych Organów Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych (w kolejnych numerach czasopisma będziemy prezentować 
sylwetki osób).  

Ważną częścią numeru są informacje i wybrane krótkie streszczenia z konferencji, 
które odbyły się w październiku i listopadzie tj. - IV konferencji onkologicznej „Pielęgniarstwo onkologiczne - proble-
my i wyzwania” oraz IV konferencji naukowo-szkoleniowej „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej”. 

Miłej lektury
Sabina Wiatkowska

Boże Narodzenie. Wesołych Świąt!
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek 

jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”. (Jan Paweł  II)
Pielęgniarkom, Położnym, Pielęgniarzom wraz z Rodzinami

Życzymy,
dużo rodzinnego ciepła, serdeczności i  pogody w sercu.

Niech to Boże Narodzenie będzie czasem miłości i pojednania.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższychnapełni nasze serca pokojem, szczęściem i radością.

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie to co najlepsze, dużo zdrowia, pogody ducha,  
spełnienia najskrytszych marzeń, niech będzie czasem pomyślności, 

realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Sabina Wiatkowska -  w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Grzeczna - w imieniu Zastępców Okręgowego Rzecznika OZ PiP

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

W Dzień Bożego Narodzenia

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom.
W zewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie
moc igliwia zapach niesie.

Seweryn Krajewski
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Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia.

Jezus Chrystus przyszedł, aby oznajmić i wypełnić czas łaski od Pana, przynosząc dobrą no-
winę ubogim, uwolnienie więźniom, wzrok niewidomym i wolność uciśnionym (por. Łk 4,18-19).

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżywać bę-
dziemy w ropoczętym Roku Jubileuszu Miłosierdzia, któ-
ry został ogłoszony przez papieża Franciszka. Na pytanie, 
czym jest obchodzony ów Rok Jubileuszowy w Kościele, 
papież Franciszek odpowiada w Orędziu na XXXI Świa-
towy Dzień Młodzieży 2016 r., który odbędzie się w Kra-
kowie: „Tekst biblijny z 25. rozdziału Księgi Kapłańskiej 
pomaga nam zrozumieć, co oznaczał „jubileusz” dla ludu Izraela: co pięćdziesiąt 
lat Żydzi słyszeli rozbrzmiewający dźwięk rogu (jobel), który zwoływał ich (jo-
bil) do obchodów roku świętego, jako czasu pojednania (jobal) dla wszystkich. 
W tym czasie należało odbudować oparte na bezinteresowności, dobre relacje z 
Bogiem, bliźnim i całym stworzeniem. Zachęcano więc, między innymi, do daro-
wania długów, pomagania żyjącym w nędzy, naprawiania relacji międzyludzkich i 
uwalniania niewolników”. Współczesne czasy nieco zniekształcają znaczenie po-
jęcia miłosierdzia. Mówi się, że miłosierny jest ten, kto jest litościwy. Jednak-

że miłosierdzie nie wymaga litości, politowania. Miłosierdzie potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje aktywnej formy 
współczucia, wyrażającej się w konkretnym działaniu, polegającym na pomocy. Miłosierdzie, jak pisał św. Jan Paweł 
II w encyklice Dives in misericordia, „jest podyktowane miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w od-
czuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem”. Właśnie w takim znaczeniu, 
miłosierdzie wpisuje się w charakter Służby Zdrowia. Dlatego w życzeniach Świąteczno – Noworocznych, życzę, by 
nikomu z Was nie zabrakło sił do urzeczywistniania miłosierdzia, którego najlepszym przykładem jest Boże Dziecię. 
Niech pochylanie się nad Chorymi będzie okazją do ukazywania oblicza miłosierdzia. 

Z wyrazami pamięci modlitewnej, ks. Piotr Bałos, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Opolski Hipokrates 2015
Od siedmiu już lat czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej, 

uczestniczą w głosowaniu na przedstawicieli wybranych 
zawodów medycznych województwa opolskiego. Celem 
jest wyróżnienie osób oraz ich dokonań. 

W bieżącym roku, 21 października, podczas uroczystej 
gali w domEXPO w Opolu, ogłoszono zwycięzców siód-
mej edycji plebiscytu Opolski Hipokrates.

W kategorii najpopularniejsza pielęgniarka i położna 
wyłoniono trzy laureatki: 
1. Krzysztofa Kostyra - pielęgniarka Oddziału Anestezjo-

logii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Wo-
jewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. 

2. Beata Onyszczuk - położna w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Gogolinie. 

3. Sylwia Stefani - pielęgniarka w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Gogolinie.

Zawód pielęgniarki wykonuje od 19 lat. Liceum Me-
dyczne ukończyła w Elblągu. Od roku 1996 pracowała  
w Wojewódzkim Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, 
Oddział Neurologii Dziecięcej. W latach 2001-2002, od-
była szkolenia w zakresie badań EMG, ENG, potencjałów 
wywołanych, które wykonywała przez kolejnych 6 lat. Od 
sierpnia 2007 roku zatrudniona w Wojewódzkim Centrum 
Medycznym w Opolu, Oddział Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Dzieci i Noworodków. Ukończyła kurs opieki 
paliatywnej i pielęgniarki środowiskowej, jest w trakcie 
specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. 

Od roku 2010, współpracuje z Domowym Hospicjum 
dla Dzieci w Opolu. 

Jest osobą pogodną, uczynną, życzliwą. Kocha pracę  
z małymi pacjentami. Praca ta jest także jej pasją. Lubi 
wyzwania, a porażki są motywacją do walki o sukces. 

Krzysztofa Kostyra
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VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  
Pielęgniarek i Położnych województwa opolskiego

W dniu 21 listopada 2015 r. odbył się VII Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położ-
nych województwa opolskiego, podczas którego podsu-
mowano VI Kadencję pracy Izby w latach 2011-2015. 
Przyjęto sprawozdania organów w tym: Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Sabiny 
Wiatkowskiej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani 
Beaty Wojciechowskiej, Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pani Marii Grzecznej, Prze-
wodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
Pani Urszuli Kraszkiewicz. Ważnymi dla delegatów infor-
macjami o obsłudze prawnej jak i postępowaniach sądo-

wych, podzieliła się Pani Aleksandra Krzemińska radca 
prawny, która czuwała także nad prawidłowym przebie-
giem obrad jak i głosowań w wyborach członków do po-
szczególnych organów Izby. Uczestnicy, dzielili się także 
doświadczeniami jak i troskami nurtującymi środowisko. 
Po wystąpieniach, delegaci dokonali wyboru nowych 
władz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
na VII kadencję (2015-2019).

Poniżej prezentacja wystąpienia Przewodniczącej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych VI Kadencji Pani 
Sabiny Wiatkowskiej oraz materiał zdjęciowy.

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu

VI kadencji  (28.09.2011 – 20.11.2015)
VI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Pie-

lęgniarek i Położnych województwa opolskiego odbył się 
w dniu 28 września 2011 r. i dokonał wyboru Przewod-
niczącej oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu. 

Przez okres VI kadencji Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych działała w oparciu o Regulamin stanowiący 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/XXI/2012 XXI Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia  
30 marca 2012 r. W swojej działalności Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu VI kadencji kontynu-
owała realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Na początku VI kadencji uregulowano kwestie zwią-
zane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej  
w świetle nowych ustaw: o samorządzie zawodowym pie-
lęgniarek i położnych, o zawodach pielęgniarki i położ-
nej, o działalności leczniczej, m.in., wprowadzono nowe 
obowiązki informacyjne dotyczące aktualizacji danych. 
Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła nowe zasa-
dy rejestracji zgłaszania zmian danych objętych wpisem 
do rejestru indywidualnych i grupowych praktyk w for-
mie elektronicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (RPWDL). Główne zadania reali-
zowane w ramach RPWDL to: wpis podmiotu do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie podmiotu z rejestru. 
W przypadku źle wypełnionych wniosków realizowane 
zadania to odsyłanie wniosków wraz z uwagami dotyczą-
cymi nieprawidłowości jak i udzielanie wskazówek mają-
cych na celu prawidłowe wypełnienie wniosku RPWDL. 

Umożliwia to wyszukiwanie i przeglądanie wpisów pod-
miotów według różnych kryteriów oraz przeglądanie 
ksiąg rejestrowych. Prowadzenie rejestru to także przeka-
zywanie szerokiej informacji pielęgniarkom i położnym, 
pielęgniarzom działającym w ramach indywidualnych  
i grupowych praktyk, o konieczności składania i aktualizo-
wania wpisów dotyczących prowadzonych praktyk. Dzię-
ki wprowadzonemu obowiązkowi rejestru elektroniczne-
go papierowa dokumentacja indywidualnych i grupowych 
praktyk została uzupełniona i zweryfikowana. Powołano 
także zespół wizytujący pielęgniarki i położne wykonują-
ce zawód w ramach praktyk zawodowych wpisanych do 
rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Okręgową Radę w Opolu, jako od-
powiedź na nowe obowiązki, które wprowadziła ustawa  
o działalności leczniczej. 

W działalności bieżącej pracy biura Okręgowej Izby,  
w pierwszej kolejności uregulowano najważniejsze spra-
wy z punktu widzenia przepisów prawa i prowadzonej 
działalności. Dotyczyły m.in., wniosków po audycie do-
tyczących uporządkowania spraw finansowo-księgowych. 
Wprowadzono nowe regulaminy działalności księgowej 
Izby, takie jak: polityka rachunkowości, polityka kasowa, 
instrukcja obiegu dokumentów księgowych, wprowadzono 
nowe zasady podatkowe i nowe programy księgowe, ure-
gulowano sposób wystawiania PIT-ów z tytułu refundacji 
szkoleń, uregulowano tzw. 5% odpis, uregulowano spo-
sób rozliczeń gotówkowych. Co roku zgodnie z Uchwałą 
Okręgowego Zjazdu wykonywane było badanie finansowe 
(w poprzednich kadencjach tego nie było). Opracowano 
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i przyjęto politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwa-
rzania danych osobowych OIPiP w Opolu. Opracowano  
i wprowadzono instrukcję pracy kancelaryjnej biura. 
Wprowadzono nowy obowiązek informacyjny dla pielę-
gniarek i położnych dotyczący zatrudnienia. Zmianie uległ 
system ewidencji i przechowywania dokumentów, opraco-
wano nowe regulaminy działalności rady, biura Izby.

W roku 2013, po raz pierwszy od początku działalności 
Okręgowej Izby przeprowadzono porządkowanie archi-
wum i archiwizację dokumentów, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami i wymogami w tym zakresie.

Mając na uwadze potrzeby ze strony pielęgniarek i po-
łożnych wprowadzono nowe regulaminy dotyczące róż-
nych świadczeń: 

Regulamin wykorzystania środków w ramach funduszu 
szkoleniowo-konferencyjno – integracyjnego. Regulamin 
ten zastąpił dotychczas funkcjonujący tzw. odpis 5% dla 
rejonów, który był nieuregulowany zarówno pod wzglę-
dem prawnym jak i księgowym;

Regulamin nagród jubileuszowych nabywającym pra-
wo do emerytury członkom OIPiP w Opolu. Regulamin 
wprowadził nowe zasady spotkań z pielęgniarkami, położ-
nymi nabywającymi prawo do emerytury;

Regulamin wsparcia finansowego członków OIPiP, 
będących przedstawicielami ustawowymi dziecka niepeł-
nosprawnego lub przewlekle chorego. W ramach regula-
minu wypłacane jest świadczenie pieniężne przyznawane 
w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających  
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy dziecku nie-
pełnosprawnemu lub o ograniczonej samodzielnej egzy-
stencji spowodowanej długotrwałą chorobą;

Regulamin refundacji kosztów dokształcania i dosko-
nalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu. Główna 
zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu dotyczącego re-
fundacji szkoleń specjalizacyjnych, których terminy za-
kończenia pierwszego i drugiego roku nauki zbiegają się 

w jednym roku kalendarzowym. W związku z tym osoby, 
które ukończyły specjalizację miały możliwość otrzyma-
nia refundacji;

Regulamin udzielania zapomóg członkom OIPiP,  
w Opolu. Zmiany dotyczyły uszczegółowienia katalogu 
zapomóg oraz podniesienia kryterium dochodowego za-
pomogi socjalnej na jednego członka rodziny.

W roku 2012, powołano zespoły problemowe działające 
przy Okręgowej Izbie (pielęgniarstwa opieki długotermi-
nowej, psychiatrycznego, pediatrycznego, poz, emerytów 
i rencistów, położnych, norm zatrudnienia, medycyny 
szkolnej) oraz wprowadzono regulamin ich działania. Do 
pracy w zespołach zgłosiły się pielęgniarki i położne za-
trudnione na co dzień w poszczególnych dziedzinach.

W roku 2013, opracowano zasady i kryteria przepro-
wadzania egzaminu dla pielęgniarek i położnych – cu-
dzoziemców, niebędących obywatelami jednego z państw 
członkowskich UE, zamierzających wykonywać zawód na 
terenie RP. 

W roku 2013, w związku z sygnałami ze środowiska, 
została zmieniona strona internetowa przyjmując nowo-
czesną formę. Obecnie strona internetowa Izby jest na 
bieżąco aktualizowana, zamieszczane są na niej istotne  
i ważne informacje. 

Podjęto kontynuację wydawania dwumiesięcznika 
„Opolska Pielęgniarka i Położna” (aktualnie wydano 28 
numerów), celem jest wymiana informacji, przekazywanie 
komunikatów, ogłoszeń,  prezentacja pracy pielęgniarek 
i położnych. Biuletyn zamieszczany jest także w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Izby.  

W roku 2014, przyjęto nowy program przeszkolenia, 
sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia 
przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach. 

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych - pro-
wadzony jest w ramach zadań przejętych od administra-
cji państwowej. W pierwszej kolejności podjęto działania 
mające na celu uzupełnienie brakujących danych pielę-
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gniarek i położnych oraz uporządkowanie tych danych 
poprzez m.in. wprowadzanie arkuszy aktualizacyjnych.  
W biurze Okręgowej Izby utworzono dział prawa wykony-
wania zawodu, który zajmuje się sprawami dotyczącymi 
prawa wykonywania zawodu i wydawania zaświadczeń  
o kwalifikacjach do wykonywania zawodu. Obecnie każda 
pielęgniarka i położna przy złożeniu wniosku o stwierdze-
nie prawa wykonywania zawodu, zostaje wpisana do cen-
tralnego rejestru prowadzonego przez daną Izbę, ponadto 
ma obowiązek aktualizacji wszystkich swoich danych.  
W dziale prawa wykonywania zawodu na bieżąco zała-
twiane są wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się pielę-
gniarki i położne a dotyczą prawa wykonywania zawodu.

W omawianym okresie sprawozdawczym do rejestru 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu wpisa-
nych zostało 487 pielęgniarek i położnych, z czego:
- 382 osobom stwierdzono prawo wykonywania zawodu 
po raz pierwszy, w tym: 288 pielęgniarkom, 23 pielęgnia-
rzom, 71 położnym.
-105 osób wpisano w wyniku przeniesienia z terenu innej 
izby, w tym: 85 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, 18 położnych.

Z rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu wykreślonych zostało 142 pielęgniarek i położ-
nych z powodu: przeniesienie do innej izby - 103, wyjazd 
zagranicę - 39.

Wygaszono 88 numerów zaświadczeń prawa wykony-
wania zawodu: 87 z powodu śmierci, 1 zrzeczenie się pra-
wa wykonywania zawodu.

Złożonych zostało 94 oświadczeń o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej, z czego 23 oso-
by wróciły do wykonywania zawodu. Dokonano również  
1 zawieszenia prawa wykonywania zawodu (2012 r.).

Do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wpi-
sanych zostało 3161 refundacji kosztów kształcenia, w tym:
909 - kursów specjalizacyjnych
821 - kursów specjalistycznych
681 - kursów kwalifikacyjnych
400 - kursów dokształcających
265 - konferencji/zjazdów/sympozjum
58   - studiów magisterskich
27   - studiów podyplomowych

Wystawiono 191 zaświadczeń stwierdzających, że pie-
lęgniarki i położne posiadają kwalifikacje zgodne z wy-
maganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Euro-
pejskiej, w tym:
 magister pielęgniarstwa - 10
 licencjat pielęgniarstwa - 127
 licencjat położnictwa - 8
 absolwent Medycznego Studium Zawodowego 
      – pielęgniarka - 12
 absolwent Medycznego Studium Zawodowego 
      – położna - 2
 absolwent Liceum Medycznego - 32

Potwierdzono 37 druków rejestracyjnych z Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Dokonano 298 wpisów dotyczących 
specjalizacji. Wydano również 19 kodów wirtualnej czy-
telni IBUK Libra.

Sporządzane zostały zestawienia dla Ministerstwa 
Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódz-
kiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Krajowego Kon-
sultanta ds. Ratownictwa, Wojewódzkiego Konsultanta ds. 
Położnictwa, Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej 
w Opolu.

Wysłano 31 wniosków do jednostek administracji pań-
stwowej o udostępnienie danych osobowych. Skierowano 
ponad 130 pism do podmiotów leczniczych o udostępnie-
nie informacji dotyczących zatrudnionych pielęgniarek  
i położnych.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
na dzień 27.10.2015 r. zarejestrowanych było 8277 osób, 
w tym:
 7220 pielęgniarek, 
 221 pielęgniarzy, 
 836 położnych.

Dwie pielęgniarki posiadają ukraińskie obywatelstwo  
i ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Działalność szko-
leniowa - prowadzona 
jest na podstawie zapi-
sów ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, 
w myśl której każda 
pielęgniarka i położna 
ma obowiązek stałego 
aktualizowania swojej 
wiedzy i umiejętności 
zawodowych oraz pra-
wo doskonalenia za-
wodowego w różnych 
rodzajach kształcenia 
podyplomowego. 

Wychodząc naprze-
ciw ogromnym po-
trzebom zgłaszanym 

przez pielęgniarki i położne w obszarze dokształcania 
zawodowego rozpoczęliśmy działalność z tym związaną. 
Reaktywowano dział szkoleń. W ramach działu szkoleń 
podjęto prace mające na celu pozyskanie i zatwierdze-
nie programów specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, 
specjalistycznych i dokształcających. Nawiązano także 
współpracę i podjęto czynności mające na celu napisanie 
programów kursów. Obecnie możemy pochwalić się dużą 
ilością różnych form kształcenia zaoferowania pielęgniar-
kom i położnym. 

Zatwierdzone programy specjalizacji:
„Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek, „Pielę-
gniarstwo nefrologiczne” dla pielęgniarek. 
Rozpoczęto organizowanie kursów kwalifikacyjnych  
w następujących dziedzinach:
„Pielęgniarstwo środowisku nauczania i wychowania” 
dla pielęgniarek, „Pielęgniarstwo pediatryczne” dla pielę-
gniarek, „Pielęgniarstwo zachowawcze” dla pielęgniarek, 
„Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” 
dla pielęgniarek.

Organizowano kursy specjalistyczne:
„Leczenie ran” dla pielęgniarek, „Leczenie ran” dla po-
łożnych, „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG” dla 
pielęgniarek i położnych, „Resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa” dla pielęgniarek i położnych, „Szczepienia 
ochronne dla noworodków” dla położnych, „Szczepienia 
ochronne” dla pielęgniarek.
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Podjęto inicjatywę napisania i zatwierdzenia progra-

mów  kursów dokształcających, organizowanych bezpłat-
nie dla pielęgniarek i położnych regularnie opłacających 
składki członkowskie. Kursy organizowane są nie tylko  
w Izbie, ale również na wniosek w poszczególnych powia-
tach, w miejscu pracy pielęgniarek i położnych w zależno-
ści od zgłaszanych potrzeb.

Kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych:
„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, „Badanie tęt-
na płodu - zapis KTG dla położnych”, „Diabetologia dla 
pielęgniarek”, „Ocena stanu zdrowia i badania fizykalne 
dla pielęgniarek”, „Profilaktyka zakażeń szpitalnych”, 
„Opieka pielęgniarska, położnicza nad pacjentami onko-
logicznymi”, „Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych 
dla pielęgniarek i położnych”, „Opieka nad pacjentami  
z zaburzeniami psychicznymi”.

W ostatnich latach prowadzona także była dosyć in-
tensywna działalność związana z organizacją konferencji  
i szkoleń. Rozpoczęto organizację jednodniowych bezpłat-
nych szkoleń i konferencji skierowanych do pielęgniarek 
i położnych, których tematyka wpisywała się w bieżą-
ce sprawy związane z działalnością zawodową. Średnio  
w każdym roku organizowanych było około ośmiu  spotkań. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom przez 
pielęgniarki i położne, dotyczącym wykonywania za-
wodów, wprowadzono pomoc prawną dla pielęgniarek  
i położnych w postaci dyżurów Radcy Prawnego w biurze 
Izby. Pomoc prawna udzielana jest w ramach współpra-
cy z Kancelarią Prawną Chlebowska Krzemińska Spółka 
partnerska radców prawnych i reprezentującą ją Mecenas 
Aleksandrą Krzemińską. Pielęgniarki i położne zgłaszały 
się ze swoimi sprawami osobiście do biura Izby lub kon-
taktowały drogą telefoniczną lub e-mail. 

W ramach prowadzonej obsługi prawnej na rzecz Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu Kancela-
ria Chlebowska, Krzemińska Spółka partnerska radców 
prawnych przeprowadzała następujące czynności prawne:

 
1. Procesy cywilne i karne - po stronie strony powodo-
wej. OIPiP nie była pozywana.
 Łącznie prowadzonych było kilkanaście spraw na łączną 
kwotę około 68 000 złotych. W sprawach cywilnych do 
końca 2014 roku udało się wyegzekwować 65.600,00 zł. 
Zakończyła się także jedna sprawa karna, w której OIPiP 
występowała w roli oskarżyciela posiłkowego. 
Oprócz spraw sądowych obsługa prawna objęła także po-
dejmowanie czynności poza procesem, w szczególności:
 2. Podejmowanie czynności poza procesem:
 1)  opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 2)  wydawanie opinii prawnych, 
 3)  obsługę posiedzeń organów kolegialnych,
 4)  przygotowywanie projektów uchwał organów,
 5)  doradztwo prawne podczas kontroli organów 
      państwowych,
 6)  analizę projektów orzeczeń wydawanych przez Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz 
Okręgowy Sąd Odpowiedzialności Zawodowej,
 7)  porady prawne dla członków OIPiP w sprawach cy-
wilnych, prawa pracy, zasad wykonywania zawodu, prawa 
rodzinnego, w drodze osobistych spotkań, drogą telefo-
niczną, korespondencji e-mail,
 8)  pomoc prawną w sprawach odpowiedzialności cywil-
nej za błędy medyczne,
 9)  występowanie do organów ścigania o wszczęcie po-
stępowań karnych przeciwko sprawcom przestępstw na 
szkodę pielęgniarek - jako funkcjonariuszy publicznych,
10) występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowe-
go w sprawach karnych z żądaniem naprawienia szkody.

Prowadzono działania mające na celu powoływanie 
nowych konsultantów wojewódzkich w poszczególnych 
dziedzinach pielęgniarstwa. Na koniec roku 2011, w na-
szym województwie było trzech konsultantów: Henryka 
Homętowska w dziedzinie pielęgniarstwa, Dorota Kudaś 
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnic-
twa, Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego. W roku 2012, powołano Marię 
Białas na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielę-
gniarstwa onkologicznego. W roku 2014, powołano kolej-
nych nowych sześciu konsultantów: Małgorzatę Widerę 
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Krystynę 
Gębuś – Dinter w dziedzinie pielęgniarstwa pediatryczne-
go, Jolantę Grzyb w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 
Beatę Guzak w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długo-
terminowej, Ewę Dyktyńską w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego i operacyjnego. W czerwcu 2015 r. powo-
łano Klaudię Wojtalla, w dziedzinie pielęgniarstwa ratun-
kowego, a we wrześniu powołano Malwinę Sękowską  
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

Nowa siedziba Okręgowej Izby - zgodnie z uchwałą 
podjętą na XX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie zakupu nowej siedziby OIPiP w Opolu, 
Okręgowy Zjazd zobowiązał Okręgową Radę do szuka-
nia budynku z salą szkoleniową, w której mogły by od-
bywać się szkolenia. Obiekt powinien posiadać bezpłatny  
parking.

Z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miasta 
Opola wynikało, iż obecna siedziba znajduje się w bu-
dynku funkcjonującym jako dom mieszkalny z wyłączo-
ną powierzchnią 30% na działalność statutową. Podjęcie 
dodatkowego zadania związanego ze znalezieniem nowej 
siedziby, miało więc na celu przywrócenie stanu prawnego 
zgodnego z wymaganiami naszej działalności. Po latach 
poszukiwań i wielu oględzinach różnych budynków, uda-
ło się nam znaleźć obiekt spełniający nasze oczekiwania  
i mieszczący się w granicach naszych możliwości  
finansowych. 

Na podstawie Uchwały Nr 3/XXIV/2015 XXIV 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu  
z 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie nieruchomości na cele siedziby Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu przy ul. Budowlanych 44 A 
został zawarty akt notarialny zakupu budynku. 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

VI kadencji
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII 
kadencji:
Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych: 
Edyta Burdzy, Jarosław Czepczarz, Elżbieta Duda, Wiesła-
wa Grabska, Beata Guzak, Henryka Homętowska, Małgo-
rzata Krawczyk, Elżbieta Mieszkowska, Krzysztof Parob-
czy, Anna Polaczek-Krupska, Mirosław Smoleń, Katarzyna 
Strzelecka, Stefania Szewczuk, Stanisława Zawadzka. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej VII kadencji:
Maria Grzeczna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej:
Halina Ambrozik, Iwona Charyło, Anita Golec, Anna  
Makowiecka, Aurelia Prochota, Małgorzata Żyńczak.
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII 
kadencji:

Urszula Kraszkiewicz – Przewodnicząca Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych
Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek  
i Położnych:
Krystyna Gębuś-Dinter, Katarzyna Kaźmierczak, Dorota 
Kudaś, Beata Popek, Celina Skulska-Barańska, Małgorzata 
Widera.
Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek  
i Położnych VII kadencji:
Beata Wojciechowska – Przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
Maria Białas, Agnieszka Bukała, Kazimiera Celmerowska, 
Teresa Lisek, Bożena Wilk. 
Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych VII kadencji:
Jarosław Czepczarz, Maria Grzeczna, Beata Guzak, Hen-
ryka Homętowska, Ewa Janiuk, Urszula Kraszkiewicz, Mi-
rosław Smoleń, Sabina Wiatkowska, Beata Wojciechowska
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy pomyślności  w realizacji nowych zadań.

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych na VII kadencję  (2015-2019)

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie wrzesień - listopad 2015
27 listopad  
*W Krakowie odbyła się konferencja „Narzędzia i tech-
niki pracy w opiece nad niepełnosprawnymi ruchowo”,  
w której uczestniczyli Beata Guzak Beata Wojciechowska, 
Małgorzata Żyńczak i Mirosław Smoleń - członkowie Ze-
społu Pielęgniarek Opieki Długoterminowej.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału  dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych, członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
24 listopad 
W Hotelu Mercure w Opolu, odbyła się IV konferencja 
naukowo-szkoleniowa pt. „Opolskie rozważania na te-
mat opieki długoterminowej”, zorganizowana przez Kon-
sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Zespół 
Pielęgniarek Opieki Długoterminowej działający przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu (mate-
riał w dalszej części).
21 listopad
VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu odbył się w Wojewódzkim 
Centrum Medycznym w Opolu (materiał ze Zjazdu w dal-
szej części).
19 listopad 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków  Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
18 listopad 
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.  
17 listopad 
*Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Opolu, zorganizowała Targi Pracy i Edukacji, w których 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska.
*Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 

pielęgniarek i położnych, członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
14 -15 listopad 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbył siębezpłatny kurs do-
kształcający w zakresie diabetologii dla pielęgniarek, zor-
ganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu.
13 listopad 
*Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie Izby w Opolu.  
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych, członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
12 listopad 
Zespół ds. emerytów i rencistów przy OIPiP w Opolu, zor-
ganizował w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opo-
lu, spotkanie emerytowanych pielęgniarek i położnych. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Mayday”.
9 listopad 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
4 listopad 
*Postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu; Od-
działu Hematologii Onkologii Hematologicznej, Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii oraz Stacji Dializ.
W posiedzeniach komisji konkursowych uczestniczyły 
Sabina Wiatkowska, Elżbieta Mieszkowska oraz Stefania 
Szewczuk.
*Postępowanie konkursowe  na stanowisko Pielęgniarki-
Naczelnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, w którym  
z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabina Wiat-
kowska, Beata Guzak i Stefania Szewczuk.
*Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.
3 listopad 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
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sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
29 październik
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
28 październik
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  
w siedzibie OIPiP w Opolu.
27 październik
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
21 październik 
*W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbyła się IV 
Konferencja Onkologiczna „Pielęgniarstwo onkologicz-
ne – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez Polskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych - Oddział 
Terenowy w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii w Opo-
lu, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych, członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
20, 27 październik i 3 listopad
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbył się bezpłatny kurs do-
kształcający pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykal-
ne”, zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu, który prowadził dr Jarosław Czep-
czarz – trener badań fizykalnych.
19 październik 
*Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie 
OIPiP w Opolu.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych członków Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu.
17-18 październik 
W Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, odbył się bez-
płatny kurs dokształcający „Opieka nad pacjentem onko-
logicznym”, zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu.
16 październik 
Posiedzenie Rady Społecznej OOW NFZ w siedzibie 
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
15 październik 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się szkolenie dla po-
łożnych zorganizowane przez firmę Present-Service Sp. 
z o.o. Spółka komandytowa. Szkolenie dotyczyło pielę-
gnacji skóry niemowlęcia oraz najczęściej występujących 
problemów laktacyjnych.
14 październik 
*Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pie-
lęgniarki w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu,  
w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyły: Sabi-
na Wiatkowska, Wiesława Grabska i Stefania Szewczuk.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 

środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych, członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
12 październik 
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie Izby.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie 
Komisji do spraw opiniowania podziału dodatkowych 
środków finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla 
pielęgniarek i położnych, członków  Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu.
9 październik 
W Hotelu Mercure w Opolu, odbyła się konferencja 
„Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki 
i położnej”, zorganizowana przez firmę Edukacja i Medy-
cyna, w której uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Henry-
ka Homętowska.
8 październik 
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się posiedzenie Komi-
sji do spraw opiniowania podziału dodatkowych środków 
finansowych, przeznaczonych na podwyżki dla pielęgnia-
rek i położnych, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu.
6 październik 
Posiedzenie Prezydium Rady w siedzibie Izby w Opolu.
5 październik 
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie 
konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniar-
stwa, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu.
29 wrzesień i 6,8 październik
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbył się bezpłatny kurs do-
kształcający pt. „Ocena stanu zdrowia i badanie fizykal-
ne”, który prowadził dr Jarosław Czepczarz – trener badań 
fizykalnych, zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu.
29-30 wrzesień
W Warszawie odbyło się XXIII posiedzenie NRPiP,  
w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu.
28 wrzesień
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodowego działającej przy  
NRPiP, w którym uczestniczyła Sabina Wiatkowska Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu.
24 wrzesień
*Postępowanie konkursowe na stanowisko Naczelnej Pie-
lęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opo-
lu, w którym z ramienia Izby uczestniczyli członkowie  
ORPiP w Opolu: Sabina Wiatkowska, Henryka Homętow-
ska i Wiesława Grabska.
*W siedzibie OIPiP w Opolu, odbyło się spotkanie konsul-
tantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa.
22 wrzesień
W siedzibie NIPiP oraz w Ministerstwie Zdrowia w War-
szawie, odbyły się spotkania Zespołu roboczego ds. wy-
pracowania pakietu rozwiązań systemowych na rzecz 
poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych w zakresie me-
chanizmów zwiększających wynagrodzenie pielęgniarek 
i położnych, realizujących świadczenia opieki zdrowot-
nej finansowane ze środków publicznych. W spotkaniach 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina 
Wiatkowska.
19-20 wrzesień
W siedzibie OIPiP w Opolu, odbył siębezpłatny kurs do-
kształcający zorganizowany przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu w zakresie diabetologii dla 
pielęgniarek.
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Pielęgniarstwo onkologiczne - problemy i wyzwania
Konferencje organizowane przez pielęgniarki i położ-

ne związane zawodowo z Opolskim Centrum Onkologii  
w Opolu na stałe weszły w harmonogram październiko-
wych spotkań profesjonalistów medycznych.

W tym roku 21 października miała miejsce IV Konfe-
rencja organizowana pod wspólnym hasłem:

"Pielęgniarstwo onkologiczne- problemy i wyzwania" 
poświęcona nowotworom złośliwym sutka.

Współorganizatorami Konferencji byli: Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszenie Pielęgniarek 
Onkologicznych – oddział terenowy w Opolu oraz Kon-
sultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkolo-
gicznego i operacyjnego.

Nasz przekaz skierowaliśmy jak zwykle do szerokiego 
grona pielęgniarek i położnych pracujących w różnych 
podmiotach leczniczych województwa opolskiego, do 
których trafiają pacjentki/pacjenci z diagnozowanym lub 
rozpoznanym rakiem sutka w określonej fazie leczenia on-
kologicznego.

Z analiz działalności Opolskiego Centrum Onkologii 
za rok 2014' wynika, iż najczęściej występującym rozpo-
znaniem u chorych leczonych z powodu nowotworów zło-
śliwych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Onkologii 
Klinicznej był nowotwór złośliwy sutka.

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów w opra-
cowaniach publikowanych w odstępach 3- letnich wska-
zuje na ten nowotwór jako dominujący, jeśli chodzi o za-
chorowania na nowotwory złośliwe wśród kobiet naszego 
województwa, a w zgonach z powodu nowotworów złośli-
wych wyprzedza go tylko rak płuca i oskrzela. 

Wiedza, którą podzielili się z nami prelegenci wpłynęła 
na naszą świadomość, jej zadaniem było też wzmożenie 
czujności onkologicznej, czyli umiejętności wychwycenia 
i zareagowania we wczesnym etapie choroby nowotwo-
rowej kiedy objawy są niespecyficzne a czasami nawet 
trudno sie ich dopatrzeć. Umiejętności niebagatelizowania 
symptomów choroby zgłaszanych przez pacjentów, zgłę-
biania ich, ponownej oceny w krótkim czasie, sugerowania 
dodatkowych badań a przede wszystkim zalecania wizyty 
u specjalisty - onkologa też należy się nauczyć po to by, 
pacjent nie musiał wybierać, gdy choroba jest już mocno 
zaawansowana między długością życia a jego jakością?

Elżbieta Duda
Naczelna Pielęgniarka OCO

Rak piersi - leczenie oszczędzające - dlaczego? ... dla kogo?
Tomasz Sachańbiński – lek. med. specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, st. asystent – Oddział Chirurgii Onkolo-
gicznej Opolskie Centrum Onkologii

Dlaczego tyle mówimy o raku piersi, dlaczego szukamy 
metody leczenia, która jest przede wszystkim skuteczna  
i bezpieczna ale też, najmniej okaleczająca?

Dlaczego jest „medialny szum” dotyczący raka piersi?
Ponieważ, jest to bardzo ważny problem społeczny  

i medyczny. Może dotyczyć każdej z kobiet, naszych  
bliskich. 

Z obecnie żyjących, co 14 Polka zachoruje na raka pier-
si w ciągu swojego życia. Biorąc pod uwagę wzrostowy 
wskaźnik zachorowalności, istnieje realne zagrożenie 
zwiększenia się liczby Polek, które zachorują w najbliż-
szej przyszłości na ten nowotwór. 

Nowotwory złośliwe są pierwszą przyczyną zgonów  
u kobiet do 65 roku życia w Polsce, a rak piersi jest pierw-
szą przyczyną zgonów u kobiet w wieku 40-55 lat.

Czy rak piersi jest tylko problemem dzisiejszych cza-
sów? Częste określenia starszych ludzi… kiedyś tego nie 
było… nie do końca jest prawdziwe. 

Raka piersi stwierdzano rzadziej - nie tylko dlatego, że 
była mniejsza zachorowalność, ale też znacznie mniejsza 
wykrywalność - nie było programu badań przesiewowych 
(mammografii, usg), krótsza średnia długość życia, część 
kobiet umierała bez jednoznacznie określonej przyczyny 
zgonu…

Rak piersi występował też w przeszłości czego dowo-
dem jest chociażby obraz Rembrandta „Betsabe wychodzi 
z kąpieli", na którym dokładni obserwatorzy dopatrzyli 
się objawów raka lewej piersi - guz modelujący skórę, po-
większone węzły chłonne pachowe…

Początki leczenia raka piersi to zabiegi bardzo okale-
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czające. Prekursor chirurgicznego leczenia raka piersi- 
chirurg Wiliam Halsted zaproponował zabieg operacyjny 
znany jako amputacja piersi sposobem Halsteda - zabieg 
bardzo okaleczający polegający na usunięciu gruczołu 
piersiowego, mięśnia piersiowego większego oraz tkanki 
tłuszczowo-chłonnej dołu pachowego. Z biegiem czasu  
w miarę coraz większej wiedzy na temat biologii raka pier-
si stwierdzono, że operacje mniej okaleczające są równie 
skuteczne. Zaproponowano operacje mniej okaleczające - 
amputacja piersi sposobem Patey’a - polegającą nadal na 
usunięciu całego gruczołu piersiowego i węzłów, ale już 
bez mięśnia piersiowego - zabieg wykonywany do dnia 
dzisiejszego jako jedna z opcji leczenia raka piersi. Jednak 
prawdziwym przełomem w leczeniu raka piersi były bada-
nia profesora Veronesiego z Mediolanu. Podzielił on chore 
z wczesnym rakiem piersi na dwie grupy. 

Grupa pierwsza leczona w sposób tradycyjny - ampu-
tacja piersi wraz z węzłami chłonnymi pachy. W drugiej 
grupie pacjentki, które poddane zostały usunięciu guza, 
usunięciu węzłów chłonnych z zastosowaniem uzupełnia-
jącej radioterapii pozostałej części piersi. Pacjentki obser-
wowano początkowo przez 8 lat pod względem przeżyć 
całkowitych. Stwierdził, że w grupie drugiej - tej która, 
poddana była usunięciu guza z uzupełniającą radioterapią 
uzyskano przeżycia rzędu 83 % w porównaniu do 80% 
przeżyć w grupie poddanych amputacji piersi. 

Mamy więc, przynajmniej częściową odpowiedź na py-
tanie leczenie oszczędzające - dlaczego? 

Dlatego, że u pacjentek które kwalifikują się do takiego 
leczenia jest to leczenie bezpieczne i skuteczne. Nasuwa 
się pytanie dlaczego, w obecnych czasach możemy usu-
wać mniej i uzyskiwać lepsze wyniki niż za czasów Hal-
steda? 

Odpowiedź jest złożona, przyczyniła się do tego wcze-
śniejsza wykrywalność (dzięki badaniom przesiewowym), 
skojarzenie leczenia chirurgicznego z radio- i chemiotera-

pią, postęp leczenia systemowego (chemioterapii). Warun-
kiem podjęcia leczenia oszczędzającego w raku piersi jest 
wczesne wykrycie - choroba mało zaawansowana. 

Z biegiem lat zaczęto się zastanawiać w jaki sposób 
można byłoby ocenić czy, zajęte są węzły chłonne i jak 
uniknąć ich obligatoryjnego usuwania. 

W roku 1992, dzięki odkryciom dr Mortona rozpoczęto 
stosowanie w raku piersi procedury węzła wartownicze-
go. Stwierdzono, że dzięki przedoperacyjnym badaniom 
po podaniu specjalnej substancji (radioizotopu) można 
znaleźć i usunąć węzeł, który jest pierwszym miejscem 
spływu chłonki z ogniska nowotworowego - węzeł war-
towniczy. 

Następnie w zależności od tego, czy węzeł ten jest zmie-
niony przerzutowo czy nie, podejmuje się decyzję co do 
konieczności usunięcia wszystkich pozostałych węzłów 
chłonnych pachy lub ich pozostawienia. 

W odniesieniu na zawarte w tytule pytanie - leczenie 
oszczędzające w raku piersi dla kogo? 

Odpowiadam - dla kobiet z wcześnie wykrytym, jedno-
ogniskowym rakiem piersi zmotywowanych do jej zacho-
wania, przy braku przeciwskazań do radioterapii. 

A dlaczego? 
Ponieważ, jest to leczenie bezpieczne, pozwala zapew-

nić lepszy komfort życia. 
Czy zatem amputacja piersi to historia? 
Nie. Jest to nadal jedna z wartościowych opcji leczenia 

raka piersi, korzystna u części pacjentek. Jakie wobec tego 
jest najistotniejsze przesłanie? 

Leczenie oszczędzające pierś nie jest dla każdej pa-
cjentki i nie każda pacjentka się na nie zdecyduje. Naj-
ważniejsze jest aby, każda z pacjentek z rakiem piersi była 
zdiagnozowana w tak wczesnym stadium tej choroby aby, 
dać jej możliwość wyboru metody leczenia i dać jej szansę 
na wyleczenie.

Rak sutka. Postępowanie pielęgniarskie po leczeniu  
oszczędzającym raka piersi oraz po mastektomii

Elżbieta Oliwa – mgr pielęgniarstwa, st. asystent w dziedzinie pielęgniarstwa, Oddział Chirurgii Onkologicznej  
Opolskiego Centrum Onkologii 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym wśród kobiet na świecie. 
Szacunkowo co dwunasta kobieta w Polsce będzie musiała stawić mu czoła.

Do zadań pielęgniarek pracujących w oddziale chirurgii 
onkologicznej należy prawidłowe przygotowanie chorej 
do zabiegu operacyjnego. W tym celu pobierany jest ma-
teriał do badań laboratoryjnych, wykonywany zapis EKG 
oraz prawidłowo przygotowane pole operacyjne. 

Przed zabiegiem personel pielęgniarski przeprowadza 
rozmowę z chorą, odpowiada na pytania pacjentki, w celu 
rozwiania wielu wątpliwości. Pacjentka wraca do oddziału 
w ”0” dobie po zabiegu. Chora objęta jest ścisłym nadzo-
rem pielęgniarskim. Obserwowany jest stan świadomości 
chorej, zabarwienie powłok skórnych i błon śluzowych. 
Kontrolowane są parametry życiowe, dokonuje się obser-
wacji opatrunku na ranie pooperacyjnej oraz drenów wy-
prowadzonych z rany. Do następnych ważnych czynności 
należy monitowanie dolegliwości bólowych 
oraz szybkie działanie przeciwbólowe jak  
i prawidłowe nawodnienie chorej. W godzi-
nach wieczornych pacjentka motywowana jest 
do uruchomienia się. 

W kolejnych dobach personel skupia uwa-
gę na ranie pooperacyjnej, towarzyszących 
dolegliwościach bólowych oraz wprowadzana 
zostaje, bardzo istotna po usunięciu węzłów 
chłonnych rehabilitacja.

Około piątej doby pooperacyjnej, pacjentki opusz-
czają oddział. Jednak zanim opuszczą szpital personel 
pielęgniarski edukuje chore w zakresie samoopieki. Do 
najważniejszych informacji jakie powinna posiadać pa-
cjentka przed opuszczeniem szpitala należą: prawidłowa 
pielęgnacja rany pooperacyjnej oraz drenów, profilaktyka 
przeciwobrzękowa oraz prawidłowe odżywianie. 

Po zakończonym leczeniu i okresie rekonwalescencji 
zalecany jest powrót do codziennej aktywności oraz udział 
w organizacjach łączących kobiety po mastektomii. 

Należy również pamiętać o wyznaczonych terminach 
kontroli u specjalistów oraz wykonywać zalecone kontro-
lne badania, aby mieć pewność, że wykonałyśmy wszyst-
ko, aby być zdrowym.

Rana po amputacji piersi
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Rehabilitacja w obrzęku limfatycznym
Teresa Kowalska-Noga – mgr rehabilitacji Opolskiego Centrum Onkologii
Część 1 - profilaktyka

Ogromną rolę w fizjoterapii pacjentek leczonych z po-
wodu raka piersi odgrywa fizjo profilaktyka, prowadzona 
w celu zapobiegania wystąpieniu wtórnego obrzęku chłon-
nego. Może on wystąpić u wszystkich pacjentek, u których 
w trakcie leczenia chirurgicznego usunięto węzły chłon-
ne pachowe. Prawdopodobieństwo obrzęku występuje po 
zastosowaniu w procesie leczenia napromieniania (radio-
terapii), wzrasta natomiast u kobiet starszych, otyłych,  
z zaburzeniami krążeniowymi.

Profilaktyka obejmuje:
 wysokie ułożenie i kinezyterapię,
 automasaż,
 przestrzeganie zaleceń postępowania w życiu codziennym. 
1. Ułożenie kończyny górnej na klinie powyżej klatki 
piersiowej oraz wykonywanie ćwiczeń poprawiają od-
pływ chłonki, wzmacniają mięśnie i zapobiegają ogra-
niczeniu w stawach. 

Ćwiczenia lecznicze obejmu-
ją ćwiczenia ułatwiające odpływ 
chłonny z kończyny, ćwiczenia 
wspomagające pompę mięśnio-
wą oraz ułatwiające odpływ 
chłonki z pni podobojczykowych 
oraz przewodu piersiowego.  
W czasie skurczu mięśni kończy-
ny i podczas ćwiczeń dynamicz-
nych naczynia chłonne zostają 
uciśnięte, a znajdująca się w nich 
chłonka odpływa dośrodkowo, 
nie mogąc cofnąć się wskutek 
działania zastawek. Wszystkie 
ćwiczenia powinno łączyć się 
z ćwiczeniami oddechowymi. 
Należy nauczyć pacjentów od-
dychania zarówno torem żebro-
wym jak i brzusznym.

Rehabilitację rozpoczyna się 
już w pierwszej dobie po opera-
cji. Stosujemy ćwiczenia odde-
chowe oraz ćwiczenia palców, 

dłoni i przedramienia kończyny po stronie zabiegu oraz 
ćwiczenia samowspomagane obręczy barkowej w płasz-
czyźnie strzałkowej w pozycji leżącej. 

W kolejnych dniach w zależności od ogólnego stanu 
zdrowia wprowadzamy ćwiczenia czynne wolne z przybo-
rami, samowspomagane oraz ćwiczenia zespołowe. Ćwi-
czenia prowadzone są w płaszczyźnie strzałkowej, czo-
łowej i horyzontalnej. 
Zaczynamy od ćwiczeń 
prostych, następnie 
zwiększamy natężenie 
wysiłku i kończymy 
ćwiczeniami z mniej-
szym wysiłkiem.

Po wyjściu ze szpi-
tala, pacjentki powinny 
kontynuować rehabili-
tację w specjalistycz-
nych przychodniach 
rehabilitacyjnych zaj-
mujących się profi-
laktyką i zwalczaniem 
obrzęku limfatycznego. 
Najważniejszą jednak 
sprawą jest systema-

tyczne wykonywanie ćwi-
czeń w domu. 

Po uzyskaniu pełnego za-
kresu ruchomości w stawie 
barkowym w ramach pro-
filaktyki obrzęku powinno 
się ćwiczyć dwa razy dzien-
nie przez około pół godziny. 
Wskazana jest także gimna-
styka z użyciem taśm Thera 
Band. Pacjenci powinni także 
korzystać z leczenia sanato-
ryjnego. Zalecane formy re-
kreacji to pływanie, Nording 
Walking czy elementy Pilates 
i Yogi. 
2. Automasaż usprawnia-
jący przepływ chłonki jest 
to masaż kończyny górnej 
strony operowanej wykony-
wany przez samą pacjentkę 
Poprawne wykonanie automasażu zależy od dokład-
nego przeszkolenia pacjentki oraz przestrzegania obo-
wiązujących zasad:
 masowaną kończynę układa się na klinie lekko uniesio-

ną w górę w celu maksymalnego rozluźnienia mięśni,
 wszystkie ruchy automasażu wykonuje się wzdłuż na-

czyń limfatycznych w kierunku do siebie,
 masaż nie powinien wywoływać bólu ani zaczerwienie-

nia skóry,
 automasaż powinno się wykonywać rano i wieczorem 

każdego dnia,
 w czasie radioterapii oraz do momentu wygojenia skóry 

należy omijać miejsca napromienione.
3.Przestrzeganie zaleceń postępowania w życiu co-
dziennym  - na kończynie górnej po stronie której zo-
stały usunięte węzły chłonne oraz w obszarze tułowia, 
którego zlewiskiem były te węzły: 
 nie wykonujemy masażu klasycznego oraz zabiegów  

fizykoterapeutycznych,
 unikamy ucisku – nie wykonujemy pomiaru ciśnienia 

krwi, nie należy nosić ciasnej biżuterii (obrączki, zegar-
ki, itp.),elastycznych opasek itp.,

 unikamy gorących kąpieli, pryszniców, opalania na 
słońcu, zabronione jest korzystanie z saun i solariów. 
Kąpiele lecznicze -  w temperaturze nie wyższej niż 33-
34OC. Nie stosujemy krioterapii,

 nie nosimy po stronie operowanej ciężkich przedmio-
tów, nie należy wykonywać ciężkich prac (kopania, wy-
rywania itp.), unikamy gwałtownego pchania, szarpa-
nia, ciągnięcia,

 nie wykonujemy iniekcji, pobierania krwi, zabiegów, 
 unikamy najdrobniejszych nawet zadrapań i skaleczeń, 

nosimy  odpowiednią odzież i rękawiczki ochronne. 
Chronimy się przed oparzeniami, zadrapaniami przez 
zwierzęta domowe, ukąszeniami owadów,

 unikamy długotrwałej pracy w pozycji zgiętego łokcia 
(komputer), który hamuje swobodny przepływ chłonki. 
Należy stosować częste przerwy z unoszeniem kończy-
ny i wstrząsaniem nią,

 należy nosić odpowiednio dobraną bieliznę. 
Odpowiedni stanik powinien:
 być miękki, lekko usztywniany lub usztywniany z de-

likatnej, niepodrażniającej skórę tkaniny (z miękkiej 
bawełny z dodatkiem elastanu lub włókien sztucznych 
wysokiej jakości),

Przykłady prawidłowego 
ułożenia kończyny górnej 
na klinie

Przykłady ćwiczeń do samodziel- 
nego wykonywania w domu
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METODY  FIZJOTERAPII  USUWAJĄCE  OBRZĘK  LIMFATYCZNY  cz. II
 Joanna Orzęcka – mgr rehabilitacji Opolskiego Centrum Onkologii

W usuwaniu  obrzęku limfatycznego spowodowanego 
leczeniem raka piersi duże znaczenie ma zastosowanie 
właściwych metod rehabilitacyjnych odprowadzających 
zalegającą chłonkę. Jedną z nich jest Kompleksowa Tera-
pia Przeciwobrzękowa (KTP) która, stosowana systema-
tycznie pozwala doprowadzić do znacznej redukcji obrzę-
ku limfatycznego.

Terapia ta składa się z dwóch faz: pierwsza faza - reduk-
cji obrzęku i druga faza - stabilizacji i optymalizacji.    

KTP zawiera pięć składowych elementów, które wza-
jemnie  się uzupełniając wspomagają usuwanie zalegają-
cego płynu limfatycznego w tkankach, są to:
1. Manualny drenaż limfatyczny – masaż pobudzający 
układ chłonny do intensywnej pracy, odprowadzający 
chłonkę z miejsc objętych obrzękiem.                                                                            
2. Kompresjoterapia - bandażowanie z zastosowaniem 
bandaży małorozciągliwych lub mobidermu.     
3. Pielęgnacja skóry kosmetykami o odpowiednim pH.                                                                                   

4. Rehabilitacja ruchowa- ćwiczenia dynamiczne i odde-
chowe wykonywane w trakcie zastosowania  kompresji.

Kolejnymi metodami rehabilitacji wspomagającymi 
pracę z obrzękiem limfatycznym są:  
1) Zabieg Głębokiej Oscylacji polegający na działaniu 

pola elektrostatycznego na tkanki  polepszając  trans-
port i wydalenie z organizmu zbędnych produktów 
przemiany materii i  zalegających płynów.

2) Medical-Taping limfatyczny-technika plastrowania 
wspomagająca odpływ chłonki.

3) Masaż Podciśnieniowy wykorzystujący ciągłe lub pul-
sujące ssanie o zmiennej intensywności.

4) Elektrostymulacja Wysokonapięciowa- masaż z uży-
ciem prądów impulsowych o podwójnych  impulsach  
o częstotliwości 120 Hz.
Właściwe dobranie powyższych metod do odpowied-

niego stadium obrzęku pozwala w efektywny sposób usu-
nąć obrzęk limfatyczny.

Breast Cancer Unit (BCU) – Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi
dr n. med., mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa dolnośląskiego

Breast Cancer Unit (BCU) to koncepcja tworzenia od-
dzielnych ośrodków, wyspecjalizowanych w komplekso-
wej diagnostyce i leczeniu raka piersi. Podstawą organi-
zacji tego typu jednostek jest projekt opracowany podczas 
I Europejskiej Konferencji Raka Piersi w 1998 roku we 
Florencji. Twórcami tej idei były trzy duże organizacje: 
Europejska Organizacja Badań i Leczenia Raka Piersi 
(EORTC), Europejskie Towarzystwo Mastologiczne (EU-
SOMA), Europejska Koalicja Raka Piersi (Europa Don-
na). Model tworzenia Centrów Diagnostyki i Leczenia 
Raka Piersi uznano za optymalny pod względem skutecz-
ności terapii a także, zaspakajania pozamedycznych po-
trzeb leczonych kobiet. 

Unia Europejska od wielu lat konsekwentnie i stanow-
czo zaleca tworzenie Breast Unit w każdym państwie eu-
ropejskim. W rezolucjach z lat 2003, 2006, 2008, 2012, 
w pisemnej Deklaracji Parlamentu Europejskiego Nr 71 
z 2010 roku, czy raporcie z 2014 roku UE „wzywa pań-
stwa członkowskie do utworzenia do 2016 roku sieci in-
terdyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi zgodnie 
z wytycznymi UE, ponieważ leczenie w tego typu ośrod-
kach niewątpliwie zwiększa szanse przeżycia i podnosi ja-
kość życia”. Ponadto UE wzywa Komisję do przedstawia-
nia co dwa lata sprawozdania z postępów w tej sprawie. 

Dla Polski szczególny charakter powinna mieć Deklara-
cja Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, której współ-
twórczynią była polska europosłanka - Lidia Geringer de 
Oedenberg, a 39 polskich europosłów podpisało ten do-
kument. Niestety na podpisaniu Deklaracji się skończyło.

Uzyskanie statusu BCU wiąże się z uzyskaniem akredy-
tacji. System akredytacji EUSOMA został wprowadzony 
w 2002 roku, a następnie zaktualizowany w 2007 i 2013 

roku. W standardach podkreśla się znaczenie zintegro-
wanego ośrodka z wyspecjalizowaną, interdyscyplinarną 
opieką, sprawowaną całościowo. 

Każda pacjentka, niezależnie od miejsca zamieszkania, 
powinna mieć dostęp do wysokiej jakości diagnostyki i le-
czenia (powszechność leczenia) oraz tych samych wskaź-
ników jakościowych we wszystkich BCU (jednolitość 
leczenia). I tak, w akredytowanym ośrodku powinno się 
leczyć rocznie, co najmniej 150 chorych z nowo rozpo-
znanym pierwotnym rakiem piersi (w każdym wieku i we 
wszystkich stadiach zaawansowania), chirurg operujący 
chore na raka piersi powinien wykonywać, co najmniej 50 
zabiegów rocznie, ośrodek musi przestrzegać wymogów 
czasowych, np. oczekiwanie na wynik mammografii nie 
powinno być dłuższe niż 5 dni.

Ośrodki BCU są zobligowane do organizowania coty-
godniowych, wielodyscyplinarnych konsyliów (chirurg 
onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog, 
radiolog, chirurg plastyk, psychoonkolog, pielęgniarka  
onkologiczna), podczas których omawianych jest conaj-
mniej 90 % pacjentek leczonych w ośrodku, a leczenie 
nadzoruje koordynator, którego zadaniem jest towarzy-
szyć i pomagać pacjentkom w procesie leczenia. 

Badania przesiewowe (skryning mammograficzny), 
powinny być wykonywane we współpracy z ośrodkiem 
diagnostyki i leczenia raka piersi. Za zasadnicze standar-
dy jakościowe należy uznać: utworzenie i aktualizowanie 
algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutyczne-
go oraz tworzenie baz danych umożliwiających przepro-
wadzenie audytów i kontroli jakości świadczonych usług 
medycznych. 

Aktualnie w Polsce akredytowane są dwa ośrodki BCU. 
Jest to Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szcze-

 mieć łagodnie i miękko wykończone szwy, żeby w żad-
nym wypadku nie podrażniać skóry; mieć kilka stopni 
regulacji zapięcia, co pozwala na elastyczne dopasowa-
nie obwodu pod biustem,

 być w takim fasonie, aby nie pogłębiać uczucia dyskom-
fortu związanego z chorobą np. nie uwierać w miejscu, 
gdzie są blizny,

 mieć szerokie, gładkie i elastyczne ramiączka regulo-
wane na całej długości (co zmniejszy napięcie szyi i za-

pobiegnie obrzękom limfatycznym), 
 mieć szeroki, bezpieczny pas pod biustem, musi on do-

brze pracować  na całej szerokości, wtedy siła nacisku 
rozkłada się na dużą powierzchnię i nie powoduje ucisku,

 posiadać taki obwód, który zarówno daje stabilność jak 
i jest bardzo wygodny - wystrzegać się zbyt ścisłych ob-
wodów, jednak zbyt luźny powoduje, że ciężar piersi 
i protezy spoczywa tylko na ramiączkach, powodując 
ucisk na barki.
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Zespół Pielęgniarek 
Opieki Długoterminowej wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, już po raz czwarty zaprosili środowisko 
liderów opieki długoterminowej, pielęgniarek, pedagogów, or-
ganizatorów ochrony zdrowia, samorządowców oraz osoby, 
którym bliskie są problemy opieki długoterminowej w dniu 24 
listopada 2015 r. w hotelu Mercure  w Opolu, na konferencję 
naukowo-szkoleniową pod hasłem „Opolskie rozważania na te-
mat opieki długoterminowej”. 

Założeniem konferencji organizowa-
nych przez Zespół Pielęgniarek Opie-
ki Długoterminowej, działający przy 
OOIPiP w Opolu, jest dbanie o rozwój 
opieki długoterminowej na terenie na-
szego województwa, przyczynianie się 
do wzrostu świadomości społeczeństwa,  
w tym kadr medycznych oraz osób odpo-
wiedzialnych za realizację i finansowanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie kom-
pleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad 
osobami starszymi, przewlekle chorymi  
i niesamodzielnymi. Jest to również plat-
forma do wymiany wiedzy i doświadczeń 
w zakresie optymalizacji działań zorien-
towanych na opiekę wobec osób niesamodzielnych.

W imieniu organizatorów konferencję otworzyła Przewodni-
cząca Zespołu Pielęgniarek Opieki Długoterminowej, Konsul-
tant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle cho-
rych i niepełnosprawnych Pani Beata Guzak, a zaproszonych 
gości przywitała Pani Sabina Wiatkowska –Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas Konsultant Krajowa w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych Pani dr 
nauk o zdrowiu Mariola Rybka, która wygłosiła wykład inaugu-

racyjny „Wyzwania dla współczesne-
go pielęgniarstwa”

Na program konferencji złożyły 
się dwie sesje. Pierwsza obejmowała  
wystąpienie:
• Michała Bedlickiego, Kierownika 
Działu Standaryzacji Centrum Moni-
torowania Jakości w Krakowie, refe-

rat: Rozważania na temat oceny jakości w opiece długotermi-
nowej;

• Marcina Gendźwiłł, Managera Działu Medycznego firmy 
Nutricia, barwnie opowiadającego o Żywieniu dojelitowym  
w opiece długoterminowej;

• Wiesława Urbanka, Senior Auditora Jednostki Certyfikują-
cej TÜV Hessen, mówiącego o Wymaganiach jakościowych 
w odniesieniu do dokumentacji medycznej w świetle nowego 
standardu ISO 9001:2015. Zalecane dobre praktyki w służbie 
zdrowia.

Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej

cinie, które powstało w 2010 roku, a akredytację otrzyma-
ło od Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego 
(SIS) w 2013 roku oraz Świętokrzyskie Centrum Onko-
logii, gdzie leczenie raka piersi zgodnie z zasadami BCU 
prowadzono od dwóch lat, a w maju 2015 roku ośrodek 
otrzymał akredytację. 

Akredytacja przyznawana jest na 5 lat, w tym czasie 
ośrodek jest poddawany okresowym audytom.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne w opracowaniu 
z 2013 roku, poświęconemu koncepcji zwalczania raka 
piersi w Polsce, zakładało powstanie w naszym kraju 
ok. 60-80 ośrodków BCU. Wraz z początkiem 2014 roku 
przewidywano rozpoczęcie trzyletniego pilotażu obejmu-
jącego ok. 20 ośrodków, a w następnych trzech powstanie 
kolejnych, aż do osiągnięcia docelowej ich liczby. W mar-
cu 2014 r. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił 
projekt zarządzenia w sprawie odrębnego kontraktowania 
tzw. „kompleksowego leczenia raka piersi” i skierował go 
do konsultacji społecznych. W lipcu 2014 r. projekt zo-
stał odwołany – początkowo bez żadnych merytorycznych 
wyjaśnień, następnie pod pretekstem wdrażania pakietu 
onkologicznego.

Amazonki, rozgoryczone brakiem woli dialogu ze stro-
ny Ministerstwa Zdrowia, zwróciły się z zaproszeniem do 
współpracy i prośbą o pomoc do największych organizacji 
zrzeszających aktywne kobiety poza obszarem dotyczą-
cym zdrowia. Dnia 8 kwietnia 2015 roku w Warszawie 
na zaproszenie Polskich Amazonek - Ruchu Społecznego 
i Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI we współpracy 
z Polskim Towarzystwem do Badań nad Rakiem Piersi 
podjęto dyskusję na temat aktualnej polityki zdrowotnej 
dotyczącej leczenia nowotworów piersi, w kontekście 
pomijanych w tym zakresie zaleceń Unii Europejskiej. 
Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy pacjenckiej 

DIALOG, zapoczątkowanej w październiku 2014 r. przez 
powyższe organizacje, jako odpowiedź na wycofanie bez 
wyjaśnień projektu zarządzenia Prezesa NFZ. Przedstawi-
cielki tych organizacji podpisały list otwarty zawierający 
apel o pomoc we wprowadzeniu w Polsce unijnych zale-
ceń dotyczących organizacji leczenia nowotworu piersi 
w specjalistycznych ośrodkach Breast Unit, który został 
skierowany do władz krajowych. W apelu Amazonki pod-
kreślają: „Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór 
u kobiet, a liczba zachorowań zwiększy się w ciągu kolej-
nych dekad o ok. 2% rocznie (środowiska medyczne czę-
sto wspominają o „epidemii”). W Polsce w 1980 r. zdia-
gnozowano tylko 5100 zachorowań na raka piersi. W 2012 
roku zachorowało już 17.000 kobiet. Ponad 5 600 kobiet 
rocznie umiera w Polsce z tego powodu. Rak piersi jest 
pierwszą przyczyną zgonów kobiet przed 65 rokiem życia. 
Skuteczność leczenia raka piersi w Polsce jest o ok.10% 
gorsza od średniego poziomu europejskiego i o ok. 15 % 
gorsza od wyników leczenia w takich krajach jak Francja 
czy Szwecja. Oznacza to, że z powodu raka piersi każde-
go roku umiera w Polsce niepotrzebnie przynajmniej 1700 
kobiet.” 

W związku z zaleceniami Unii Europejskiej i wobec 
nacisków społecznych, we wrześniu bieżącego roku Mi-
nisterstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych 
projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu leczenia szpitalnego, w którym znalazły 
się m.in. zmiany dotyczące wymagań szczegółowych dla 
kompleksowego leczenia raka piersi - załącznik 4 (lp. 35) 
do rozporządzenia.

Pozostaje mieć nadzieję na szczęśliwy finał powyż-
szych starań i powstanie w Polsce ośrodków diagnostyki  
i leczenia raka piersi zgodnie z potrzebami naszego spo-
łeczeństwa. 



15grudzień 2015 r. - styczeń 2016 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU

W drugiej sesji wystąpili:
• Teresa Noske, Przedstawiciel Opolskiego Oddziału NFZ, 

omawiając Wymagania dotyczące dokumentacji medycznej  
z punktu widzenia płatnika świadczeń;

• Beata Guzak, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielę-
gniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, która 
przybliżyła regulacje prawne związane z Nowymi uprawnie-
niami pielęgniarek wynikającymi ze zmian w ustawodawstwie 
zawodowym;

• Urszula  Posmyk, Kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE, 
bardzo wnikliwie omówiła: Szczepienia dla dorosłych – co 
powinniśmy wiedzieć.

• Sławomir Nowakowski, General Manager MEDIQEL, oma-
wiał owoczesne opatrunki Hyperoil jako alternatywa w lecze-
niu trudno gojących się ran i odleżyn;

• Mariusz Żoń i Magdalena Sochacka, przedstawiciele firmy 
PCG Polska, zainteresowali zebranych Nowoczesnym zarzą-
dzaniem w placówkach opieki długoterminowej;

• Arkadiusz Ślusarczyk, przedstawiciel firmy HARTMANN, 
mówił o Incontynencji  -  nowoczesne rozwiązania na miarę 
21 wieku - ochrona i pielęgnacja. 
 Pragnę gorąco podziękować wszystkim uczestnikom Kon-

ferencji za liczne przybycie i wysłuchanie z uwagą prezento-
wanych wykładów. Jednocześnie chcę zaprosić Państwa do 
udziału w kolejnych „Opolskich rozważaniach na temat opieki 
długoterminowej”. Sponsorom, którzy wspierali konferencję 
serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy (poniżej 
prezentujemy wybrane fragmenty wykładów).

W imieniu organizatorów konferencji
                 Beata Guzak

Nowoczesne zarządzanie w ośrodkach opieki długoterminowej
Magda Sochacka

Sektor opieki długoterminowej w ciągu najbliższych lat bę-
dzie musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Przede wszyst-
kim przybędzie nowych pacjentów - w ciągu najbliższych 20 lat 
liczba osób w wieku 65 lat i więcej, a więc głównych odbiorców 
opieki, wzrośnie ponad dwukrotnie. W związku z małą dziet-
nością, a także trendami migracyjnymi, na jedną osobę starszą 
przypadać będzie coraz mniej osób mogących się zaopiekować 
bliskim (tzw. opieka nieformalna), będzie to dodatkowo zwięk-
szać  zapotrzebowanie na opiekę formalną. 

Czy opolski system opieki długoterminowej jest gotowy na te 
zmiany? Województwo opolskie przoduje w zakresie liczby łó-
żek w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wieku 65 
lat i więcej oraz budżetu NFZ na opiekę długoterminową przy-
padającego na jedną osobę w wieku senioralnym. Niestety by-
cie liderem na tle kraju nie wystarczy: wśród członków OECD 
Polska znajduje się na szarym końcu zestawień pod względem 
liczby łóżek opieki długoterminowej w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca. Inwestycje w opiekę długoterminową potrzebne 
będą zarówno w skali kraju, jak i samego województwa.

Do wyzwań, które przed ośrodkami opieki stawia demogra-
fia, dochodzi szereg innych. Są to nie tylko szeroko dyskutowa-
ne braki kadrowe i przeciążenie personelu zadaniami, ale także 
potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń i monito-
ringu opieki. Istotne w najbliższych latach będą także informa-
tyzacja ośrodków oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej. Coraz więcej mówi się też o wdrożeniu Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej, która wprowadzi-
łaby nie tylko standaryzację nazewnictwa, ale także procesów  
i procedur pielęgniarskich oraz wspomogłaby ujednolicenie do-
kumentacji w opiece długoterminowej. Wyzwaniem pozostaje 
także niewystarczające finansowanie opieki oraz osiągnięcie 
rentowności ośrodków: analizy wykazują, iż opieka, także ta 
finansowana z NFZ, może być zyskowna, konieczne jest jed-
nak właściwe zarządzanie ośrodkami i dążenie do efektywności 
operacyjnej.

Co ośrodki opieki mogą zrobić, aby sprostać licznym wy-
zwaniom? Jednym z rozwiązań jest wdrożenie nowoczesnych 
systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
ośrodkami, zarówno od strony organizacji procesu opieki, jak  
i podejmowania decyzji w oparciu o dane. Na polskim rynku ist-
nieją już innowacyjne rozwiązania IT dedykowane opiece dłu-
goterminowej, które wspierają personel opiekuńczy w codzien-
nej pracy, pomagają koordynatorom opieki planować pracę,  
a kierownictwu dostarczają danych pozwalających na efektyw-
ne zarządzanie ośrodkiem. Liderem wśród takich systemów jest 
SupraCare, oferowany przez firmę PCG Polska, we współpracy 
z itCraft. 

SupraCare, opiera się na metodyce Indywidualnych Planów 
Opieki (IPO) i umożliwia ich szybkie układanie w oparciu 

o gotowe schematy. W równie przystępny sposób w systemie 
uzupełniane są grafiki pracowników. Czynności z IPO są przy-
porządkowywane do wykonania pracownikom automatycznie 
na podstawie ponad 50 algorytmów, zapewniających możliwie 
najbardziej efektywną organizację pracy w ośrodku. Tak po-
wstaje harmonogram zadań dla całego ośrodka na każdy dzień. 
Pracownicy wyświetlają zadania do wykonania na tabletach  
i potwierdzają realizację przypisanych im zadań lub, dla czyn-
ności niewykonanych, podają powód ich zaniechania. Koor-
dynator opieki monitoruje realizację planu w ośrodku. W razie 
nieprzewidzianych zmian (np. nagłych absencji), wystarczy, że 
oznaczy je w systemie, a harmonogram dostosuje się do nich 
automatycznie. 

Dla personelu system oznacza nie tylko lepszą organizację 
pracy, ale także przejrzystość przydzielania i wykonywania za-
dań. Korzyści odnosi także pacjent, bowiem pielęgniarki i opie-
kunki mają zarezerwowaną ilość czasu potrzebną na należyte 
zaopiekowanie się pacjentem, a dzięki monitoringowi do mini-
mum zostaje wyeliminowane ryzyko błędu ludzkiego. Wzrasta 
zarówno jakość, jak i transparentność opieki. Jest to istotne tak-
że z punktu widzenia rodziny pacjenta, która dzięki szczegóło-
wej weryfikacji realizacji planów opieki, dokładnie wie, co się  
z dzieje z ich bliskim. 

Wykorzystanie SupraCare wspomaga kierownictwo w efek-
tywnym zarządzaniu ośrodkiem oraz podejmowaniu decy-
zji opartych o dane, które nigdy wcześniej nie były dostępne  
w opiece długoterminowej. Dzięki systemowi, w który wbudo-
wana jest funkcjonalność generowania raportów, możliwa jest 
precyzyjna odpowiedź na kluczowe z punktu widzenia organi-
zacji pytania, np.: Jaki jest koszt zapewnienia opieki każdemu 
z podopiecznych i skąd wynikają różnice? Jakie jest obłożenie 
pracą każdego z pracowników? Ile materiałów zużywanych jest 
na danego pacjenta w miesiącu? Które ośrodki i oddziały są 
sprawniej zarządzane i dlaczego? Wiedza płynąca z systemu po-
zwala na bardziej efektywne planowanie zasobów, wprowadza-
nie usprawnień w funkcjonowaniu ośrodka oraz świadome wy-
znaczanie kierunku rozwoju działalności. Nie bez znaczenia jest 
także sprawniejsze przygotowanie się do kontroli zewnętrznych 
i możliwość szybkiego wykazania, że w ośrodku opieka nad pa-
cjentem przebiega w sposób należyty i zgodny z przepisami. 

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych takich jak Supra-
Care pozwoli ośrodkom opieki na efektywniejsze gospodaro-
wanie ograniczonymi zasobami, optymalne planowanie opieki 
oraz lepsze zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb pacjentów. 
Pozwoli to zarówno placówkom, jak i systemowi opieki długo-
terminowej jako całości lepiej przygotować się na czekające ich 
wyzwania. 

Więcej informacji o systemie SupraCare mogą Państwo 
uzyskać na stronie: supracare.pl oraz pod numerem telefonu  
22 477 27 05.
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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
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika


