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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze, 

z przyjemnością przekazujemy kolejny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. Zbliża się okres wakacji oraz naszych 
urlopów. Jak najlepiej będziemy chcieli poświęcić ten czas na odpoczynek w gronie rodzinnym, którego dla większości  
z nas, jest tak mało w ciągu roku. Tak bardzo jesteśmy zabiegani w pracy zawodowej i życiu prywatnym, że trudno się uporać  
z myślą jak ten czas spędzić i jak go zorganizować. Często zapominamy o prostych rzeczach, które są przydatne latem w cza-
sie urlopu. Wraz z koleżankami postanowiłyśmy ten numer poświęcić nie tylko wspomnieniom z obchodów naszego święta, 
ale także zwróceniem uwagi o czym należy pamiętać w letnim okresie.

Wypoczywamy nad morzem, blisko lasu i nie zawsze jesteśmy świadomi zagrożeń ze strony kleszczy, stąd artykuł koleżan-
ki z oddziału zakaźnego. W „Przypominajce z RKO”, uświadamiamy, iż w każdym czasie wokół nas coś może się zdarzyć, 
stąd umiejętność pierwszej pomocy jest niezwykle ważna dla ratowania zdrowia i życia.

Wypoczywając z rodziną pamiętajmy o naszych dzieciach, wnukach małych bezbronnych kochających i ufających nam, 
dlatego szczególnie musimy zadbać by ich podróż była bezpieczna i miła. Wskazówki zawarliśmy w artykule „Dziecko  
w podróży”. Umieściliśmy także refleksje dotyczące naszego zawodu, sposobu rozmowy z rodziną pacjenta przebywającego 
na OIT oraz naszego szczęścia i podejścia do niego. Czas wypoczynku wiąże się nie tylko z  radością, spotkaniami w gronie 
najbliższych i przyjaciół, wędrówkami. Pamiętajmy, że zawsze może nas spotkać coś przykrego, stąd kilka porad dotyczących 
ubezpieczeń.

Biuletyn nasz nie jest poświęcony samym wakacjom, zawarliśmy w nim także niezwykle ciekawe informacje z życia na-
szego opolskiego środowiska pielęgniarskiego.

Życzymy bezpiecznego wypoczynku, a przede wszystkim szczęśliwego powrotu do pracy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego biuletynu.   

Małgorzata Krawczyk, Katarzyna Strzelecka, Stanisława Zawadzka
odpowiedzialne za wydanie 32 numeru OPiP

WITAM SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEGÓW TEGO ZACNEGO ZAWODU, JAKIM JEST PIELĘGNIARSTWO

Na wstępie zaczęłam dużymi literami gdyż szanuję  
i kocham ten zawód wybrany 38 lat temu.

Moja historia to lata trudu, nauki, niedostatku ale i sa-
tysfakcji.

Pracę rozpoczęłam jako pielęgniarka odcinkowa na 
oddziale chirurgii urazowej, następnie prawie 19 lat pra-
cowałam w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. 
Po tym okresie Dyrektor zaproponował mi organizację 
oddziału Szybkiej Diagnostyki w moim szpitalu, udało 
się do dnia dzisiejszego oddział funkcjonuje.

W dniu dzisiejszym oddział ten jest zarządzany przez 
inne osoby, a ja 16 lat temu awansowałam na stanowi-
sko Przełożonej Pielęgniarek. W czasie późnym bo ma-
jąc za sobą 26 lat pracy, ukończyłam studia magisterskie  
z pielęgniarstwa oraz studia podyplomowe. Zaznaczam 
to, ponieważ moje koleżanki zawsze twierdziły, że w ta-
kim wieku nie ma co inwestować w swoje wykształcenie. 
Zmiany jakie zaszły w tym zawodzie wywarły wpływ na 
dokształcanie moich koleżanek i kolegów co powinno 
cieszyć ich przełożonych. Przyznam się, że jako przeło-

żona pielęgniarek i położnych jestem dumna z ich osią-
gnięć. Kolejne lata udowodniły, że w tym zawodzie liczy 
się nie tylko doświadczenie ale także i wiedza. Podno-
szenie kwalifikacji zawodowych ułatwiły i ułatwiają nam 
Izby Pielęgniarskie, dofinansowując szkolenia. Przy na-
szych niskich zarobkach jest to bardzo pomocne. Wiemy 
jak ciężka jest praca w tym zawodzie, jak ciężko zosta-
wić swoje troski życia prywatnego za drzwiami szpitali, 
ale jest w nas taka siła, że to potrafimy. Wchodzimy na 
oddziały z uśmiechem i poszanowaniem naszych pacjen-
tów w różnych chorobach i zachowaniu.

Bywają sytuacje kiedy pacjent potrafi „podnieść ci-
śnienie”, ale przekonałam się niejednokrotnie, że kole-
żanki mają „anielską” cierpliwość i ze „stoickim” spo-
kojem wykonują swoją prace. Nie lubię pisać o sobie ale 
chciałabym podkreślić, jak wiele rzeczy jest ważnych 
w naszym zawodzie: sumienność, otwartość, szczerość, 
wyrozumiałość, tolerancja, spokój oraz to co najważniej-
sze wiedza i umiejętność jaj zastosowania w praktyce. 
Przyznam się, że na tym stanowisku spotkałam dużo 
osób posiadających te cechy charakteru oraz podnoszące 
swoje kwalifikacje. Napisałam te parę słów chcąc zazna-
czyć, że mimo trudności w życiu są rzeczy, które cieszą  
i sprawiają przyjemność osobie przed emeryturą a będą-
cą na kierowniczym stanowisku. To moja refleksja oraz 
życzenia dla Was wszystkich abyście byli i chcieli ten za-
wód promować. Wyjechać za granice zawsze można, bo 
tam lepsze zarobki i poszanowanie zawodu, ale czyż nie 
jest to wyzwanie dla młodszych koleżanek by sytuację tą 
zmienić tu w Polsce? Życzę powodzenia w działaniach.

Z wyrazami szacunku i uznania
mgr Stanisława Zawadzka

Przełożona Pielęgniarek w SP ZOZ Nysa
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Obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
Za nami maj, jeden z najpiękniejszych 

miesięcy w roku. Dla nas pielęgniarek 
i położnych, tym bardziej to miesiąc 
szczególny dla naszych zawodów. Jak co 
roku obchodzimy nasze święta: w dniu  
8 maja - Dzień Położnej, a w dniu 12 maja 
- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. 

Radość świętowania przeplata się 
zwykle z chwilą zadumy. Święto pielę-
gniarskie ma dłuższą tradycję i szerszy 
zasięg. Międzynarodowa Rada Pielę-
gniarek ogłosiła dzień 12 maja Między-
narodowym Dniem Pielęgniarki. Jest 
to dzień urodzin prekursorki nowocze-
snego pielęgniarstwa i patronki zawodu 
– Florencji Nightingale. Jej koncepcja 
pielęgnowania skoncentrowana była na 
człowieku, a nie na chorobie, uwzględ-
niała znaczenie profilaktyki i wskazywała na konieczność 
stałego rozwoju. Koncepcja ta do dziś nie straciła na ak-
tualności.

Dzień Położnej w Polsce, obchodzony jest 8 maja, tj.  
w rocznicę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, położnej, 
która wpisała się w historię tego zawodu.  W roku 1943, 
Stanisława została wywieziona do obozu koncentracyjne-
go Auschwitz - Birkenau, w którym pracowała jako po-
łożna z ogromnym poświęceniem i narażaniem własnego 
życia aż do wyzwolenia obozu. 

Mając za wzór takie postacie, z dumą możemy patrzeć 
w przyszłość, gdyż zawody, które mają mocno osadzone 
korzenie w historii, niezależnie od kolei losu, zawsze będą 
zmierzały ku ideałom. Dwa najpiękniejsze zawody na 
świecie – pielęgniarka i położna.

W maju na terenie naszego województwa w wielu pod-
miotach leczniczych odbywały się uroczystości związane 
z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej, które przybierały formę bardziej 
lub mniej uroczystych spotkań, możliwych dzięki wspar-

ciu finansowemu  w ramach funduszu szkoleniowo-kon-
ferencyjno-integracyjnego ze środków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych. 

Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu uczestniczyli w takich spotkaniach, re-

prezentując naszą 
Izbę,  składając 
życzenia pielę-
gniarkom i położ-
nym oraz pielę-
gniarzom. 

W tym miejscu 
pragnę bardzo ser-
decznie  podzię-
kować wszystkim 
osobom zaanga-
żowanym w or-

ganizację takich spotkań i uroczystości na terenie swoich 
placówek. Dziękuję Pielęgniarkom Naczelnym, Przeło-
żonym oraz Pełnomocnikom VII kadencji za wszystkie 
zaproszenia skierowane do Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, w szczególności m.in. z Wojewódz-
kiego Centrum Medycz-
nego w Opolu, Opolskie-
go Centrum Onkologii  
w Opolu, Namysłow-
skiego Centrum Zdrowia, 
Brzeskiego Centrum Me-
dycznego, Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Klu-
czborku, Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie, 
Stobrawskiego Centrum 
Medycznego oraz SPZOZ 
w Głuchołazach. 

Na zakończenie pra-
gnę przytoczyć słowa 
Florencji Nightingale: 
„Najszczęśliwszymi ludźmi, najbardziej kochającymi swój 
zawód, najwdzięczniejszymi za dar życia są według mnie 
kobiety, które poświęcają się pielęgniarstwu”.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Opolskie Centrum Onkologii 
w Opolu

Brzeskie Centrum Medyczne

Namysłowskie Centrum Zdrowia

SPZOZ Głuchołazy
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Gala XI Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2015

W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym miała miejsce Gala XI Ogólnopol-
skiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2015, organizowana 
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Nasze województwo i tym samym Opolski Oddział 
PTP, reprezentowała pielęgniarka z Opolskiego Centrum 
Onkologii w Opolu Pani Sylwia Wójcik.

Tematem prezentacji przygotowanej przez finalistki 
z poszczególnych oddziałów było "Pielęgniarstwo 
wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki 
pielęgniarskiej w Polsce".

Gala ta była także okazją do poznania koleżanek, 
nawiązania relacji, wymiany doświadczeń, porozma-
wiania o problemach i sposobach ich rozwiązania, 
spotkaniach osobowości i osobistości.

W imieniu Przewodniczącej Oddziału Pani mgr 
Marii Grzecznej i całego Zarządu zachęcam Kole-
żanki i Kolegów do udziału w kolejnych edycjach 
Konkursu, dających możliwość własnego rozwoju, 
spojrzenia z innej perspektywy na przyszłość zawo-
du, jego możliwości  jak i znaczenia.

    
Elżbieta Duda   

Pielęgniarka Naczelna OCO w Opolu   
Członek Zarządu PTP O/ Opole        

Sylwia Wójcik, urodzona w 1977 roku. Pochodzi z Bieńca, pięknej miejscowości nad 
Wartą, w powiecie wieluńskim.  Już w dzieciństwie marzyła o tym, aby zostać pielę-
gniarką. To ułatwiło wybór szkoły średniej – w 1997 roku ukończyła Liceum Medyczne  
w Gliwicach. Rok później rozpoczęła pracę w Opolskim Centrum Onkologii  im. prof. 
Tadeusza Koszarowskiego, na Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Od czerwca 2015 r. pra-
cuje również w CM  Lux Med w Opolu.

W opiece nad pacjentami potrzebna jest empatia, umiejętność radzenia sobie w streso-
wych sytuacjach, doświadczenie i przede wszystkim wiedza” – mówi Sylwia. Dlatego po-
stanowiła uzupełnić wykształcenie. W 2014 roku uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa, 
otrzymując odznakę Wzorowego Studenta  w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Opolu. Ukończyła również wiele kursów specjalistycznych i dokształcają-
cych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Pielęgniarstwa Onkologicznego.

Przewodnicząca:

Sylwetki Przewodniczącej i Członków 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

Urszula Kraszkiewicz, pielęgniarka, zawodowo związana z chirurgią  
i pielęgniarstwem chirurgicznym. Pracę rozpoczęła w roku 1983 w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Katowickiej w Oddziale Chi-
rurgii Ogólnej. Od roku 1997, pracuje w Wojewódzkim Centrum Me-
dycznym na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej. W pracy samorządu zawodowego uczestniczy od 
24 lat, jako delegat środowiska pielęgniarek i położnych. W V kadencji 
była członkiem Okręgowego Sądu PiP w Opolu, w VI kadencji pełniła 
funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu PiP. W dniu 21 Listopada 
2015r. Delegaci Okręgowego Zjazdu PiP  w Opolu, ponownie powierzyli 
jej  funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
na okres VII kadencji.                

E-mail: u.kraszkiewicz@oipip.opole.pl
Tel.: 883 394 066

Finalistka Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 
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Krystyna Gębuś-Dinter, pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii PS 
ZOZ WCM Opole, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycz-
nego. Posiada ukończone studia w specjalności pedagogika opiekuńcza  
z terapią pedagogiczną oraz studia w zakresie praca socjalna i doradztwo 
społeczne. Absolwentka Praw Dziecka i ich ochrony. Ukończyła studia 
podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. W roku 2015 
ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku psychoonkologia. Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych i Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego. Edukator map konwersacyjnych w codziennej 
edukacji diabetologicznej. Członek Okręgowego Sądu przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Konsultant Wojewódzki w dzie-
dzinie pielęgniarstwa  pediatrycznego dla województwa opolskiego.  
Jest całym sercem zaangażowana w zakresie wprowadzania innowacji  
w pielęgniarstwie pediatrycznym oraz jest inicjatorką wielu wspaniałych 
rozwiązań. Przy wykonywaniu każdej czynności najważniejsze jest dla 
niej dobro dziecka, personelu i rodzica.

Katarzyna Kaźmierczak, dyplom pielęgniarki uzyskała w roku1988. 
Ukończyła wyższe studia zawodowe uzyskując tytuł licencjat pielęgniar-
stwa oraz studia na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra. Po-
siada ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie 
zdrowia, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki. Od 20 lat związana z Oddziałem Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w PS ZOZ WCM w Opolu, 
gdzie pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej. Od kilku kadencji angażuje 
się w pracę na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych będąc człon-
kiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz członkiem Komi-
sji ds. refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Dorota Kudaś, jest absolwentką: Medycznego Studium Zawodowego 
w Opolu - Wydział Położnych (1982), Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Opolu, licencjat położnictwa (2005),Wyższej Szko-
ły Zarządzania i Administracji w Opolu - mgr pedagogiki opiekuńczej  
z pracą specjalną (2007). Posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa 
ginekologiczno-położniczego w opiece przed i okołoporodowej (1991). 
Od roku 1991 pełni obowiązki oddziałowej oddziału patologii ciąży  
z blokiem porodowym w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opie-
ki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu. Jest członkiem Okręgo-
wego Sądu przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz 
Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych.  
W roku 2007 roku została odznaczona odznaką honorową ”Za zasługi dla 
Miasta Opola”.

Beata Popek, jest pielęgniarką z 29 letnim stażem pracy w zawodzie. 
Po ukończeniu Liceum Medycznego, rozpoczęła pracę w SPZOZ K-Koź-
lu w Izbie Przyjęć, gdzie pracowała przez 16 lat, a ostatnie pięć lat na 
stanowisku z-cy pielęgniarki oddziałowej. W roku 2001 rozpoczęła stu-
dia licencjackie w WSZiA w Opolu, na kierunku Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi, a  w roku 2006, ukończyła  studia magisterskie na kierunku 
- Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Będąc w 2002 roku, na stanowisku Pie-
lęgniarki Oddziałowej została oddelegowana do stworzenia i prowadzenia 
Oddziału Neurologii. Od roku 2004 pracowała w Przychodni Przyszpital-
nej w K-Koźlu na stanowisku z-cy pielęgniarki koordynującej. Po ośmiu 
latach pracy w Poradniach Specjalistycznych została oddelegowana do 
pracy w SOR w charakterze pielęgniarki oddziałowej. Na własną prośbę 
w roku 2013, rozpoczęła pracę w Oddziale Urologii, jako pielęgniarka 
zarządzająca zespołem pielęgniarskim, gdzie pracuje do dziś. W ciągu 29 
lat pracy, ukończyła szereg kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych,  
a w ubiegłym roku uzyskała tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. Prywatnie jest mamą dwójki dorastających dzieci. Całe 
jej życie oparte jest na etyce i empatii do ludzi. Ma zamiar kontynuować 
naukę na kierunku - Logistyka w Służbie Zdrowia.

Członkowie:



6 czerwiec - lipiec 2016 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU / WARTO WIEDZIEĆ

Małgorzata Widera, od ponad 25 lat pielęgniarka w oddziałach psy-
chiatrycznych. Od 1988 roku pracuje w Wojewódzkim Specjalistycznym 
Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, początkowo na stanowisku pie-
lęgniarki w Oddziale Leczenia Odwykowego, Oddziale Psychiatrii dla 
Dorosłych, Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, a od 2009 roku 
na stanowisku pielęgniarki specjalistki w Oddziale Dziennym Rehabilita-
cji Psychiatrycznej. Od października 2015 pielęgniarka naczelna. Ukoń-
czyła Liceum Medyczne w Opolu, dwustopniowe studia pielęgniarskie, 
uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa w Akademii Medycznej we Wro-
cławiu. Posiada specjalizację z pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz stu-
dia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 2007 roku, reprezentu-
je pielęgniarki zatrudnione w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 
Neuropsychiatrycznym w Opolu jako delegatka na Zjazd  Okręgowy. Od 
2007 roku,  jest członkiem Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodo-
wego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Od roku 
2012 jest członkiem Zespołu Etycznego Wojewódzkiego Specjalistyczne-
go Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu. Jest spełnioną żoną i matką 
dwojga dzieci, interesuje się literaturą psychologiczną, muzyką klasyczną 
i filmową. W wolnym czasie lubi wycieczki rowerowe, wędrówki górskie 
szczególnie nasze polskie Tatry. 

Celina Skulska-Barańska, pielęgniarka. Ukończyła Medyczne Studium 
Zawodowe  w Opolu, następnie studia magisterskie na UO, a także studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia na AM w Kato-
wicach. Ukończyła liczne kursy zawodowe i szkolenia potrzebne w pra-
cy a także poza nią. W Samorządzie Pielęgniarek i Położnych pracuje  
3 kadencję. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Górniczym  
w Katowicach Ochojcu, a następnie w Szpitalu w Kluczborku, pracując 
na różnych stanowiskach. Przez 17 lat jako pielęgniarka instrumentariusz-
ka, następnie pielęgniarka koordynująca bloku operacyjnego, pielęgniar-
ka epidemiologiczna. Od roku 2003, pracuje jako pielęgniarka naczelna  
w PCZ SA Szpital  w Kluczborku.

Jubileusz 60-lecia powstania Chirurgii Dziecięcej w Opolu
20 maja 2016 r. w Sali Konferencyjnej im. Orła Bia-

łego Urzędu Marszałkowskiego, odbyła się Uroczystość  
z okazji Jubileuszu 60-lecia powstania Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej w Opolu. 

Uroczystość obchodzoną pod hasłem „Nie ma przyszło-
ści bez przeszłości”, swoim patronatem objęły: Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, Opolska Izba Le-
karska oraz Marszałek Województwa Opolskiego – patro-
nat honorowy.

W Konferencji udział wzięli obecni i byli pracowni-
cy Oddziału Chirurgii Dziecięcej, lekarze i pielęgniar-
ki współpracujący z Oddziałem, przedstawiciele władz 
Województwa Opolskiego oraz wielu znakomitych gości 
sympatyzujących z Opolską Chirurgią Dziecięcą.

Na uroczystości przedstawiona została Historia Od-
działu Chirurgii Dziecięcej, który rozpoczął swoją działal-
ność w roku 1956 w strukturach Szpitala Wojewódzkiego  
w Opolu. Od roku 1996 Oddział Chirurgii Dziecięcej 
funkcjonuje w PS ZOZ WCM w Opolu, sprawując cało-
dobową opiekę nad dziećmi od pierwszego dnia życia do 
pełnoletności, wymagających leczenia chirurgicznego.

Uroczystość 60-lecia istnienia Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej była okazją do przedstawienia wybitnych 
osobowości z grona lekarzy i pielęgniarek, których pra-
ca miała ogromny wpływ na rozwój i obecny charakter 

funkcjonowania Oddziału. Wręczono liczne wyróżnienia  
i odznaczenia m.in. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Wo-
jewództwa Opolskiego, Ordynatorom: dr n. med. Adamo-
wi Domanasiewiczowi, dr n. med. Halinie Pławszewskiej, 
Pielęgniarkom Oddziałowym: mgr Teresie Osadczuk-Wit-
kowskiej i pielęgniarce Teresie Wieloch. Pani mgr Teresa 
Osadczuk -Witkowska otrzymała także z rąk  Przewod-
niczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr 
Sabiny Wiatkowskiej Honorową Odznakę za „Zasługi na 
rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych” 
nadaną przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie.

Uroczystość Jubileuszowa była także okazją do spo-
tkania wielu byłych członków zespołu Oddziału Chirurgii 
Dziecięcej, poznania ich losów zawodowych i życiowych, 
złożenia podziękowań za codzienny trud i współpracę. 

Konferencja była dowodem na to, iż Oddział Chirurgii 
Dziecięcej w Opolu to przede wszystkim ludzie - zespół 
pielęgniarek, lekarzy i pracowników, którzy wspólnie bu-
dują jego wizerunek i charakter, dbając o jakość sprawo-
wanej opieki nad dzieckiem. 

Dorota Wocka
Pielęgniarka Oddziałowa 

Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Opolu
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Od lewej: Maria Grzeczna, Teresa Osad-
czuk – Witkowska, Sabina Wiatkowska

Od lewej: Dorota Szymańska, Dorota 
Wocka, Ryszard Noparlik

Część zespołu pielęgniarek Oddziału Chirurgii Dziecięcej, 
od lewej: Maria Herda, Aneta Miga, Teresa Wieloch, Bo-
żena Owsik, Łucja Thiel, Danuta Misiak

Szpital w Krapkowicach świętuje 40 - lecie pracy zawodowej Pani Gizeli Szkolny 
Pani Gizela Szkolny ukończy-

ła Liceum Medyczne w Prudniku  
w roku 1976. Po szkole rozpoczy-
na swoją pierwszą pracę w Szpita-
lu w Krapkowicach. Krótkie okre-
sy rozstań w latach 1981 - 1982 
pracowała jako Kierownik Punktu 
Opieki nad chorym w domu, przy 
PCK Opole oddział w Krapkowi-
cach oraz 1989 – 1990 pracowała 
w Stacji Pogotowia Ratunkowego 
– Krapkowice, nie były w stanie 
zmienić przekonań co do jej miej-

sca i roli przy łóżku szpitalnym pacjenta. 
Od 16 sierpnia 1990 roku do chwili obecnej pracuje na 

stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirur-
gicznego tutejszego Szpitala.

Do niezapomnianych wrażeń z długoletniego okresu 
pracy można zaliczyć z pewnością dwa okresy tj: pożar 
szpitala w roku 1988 i związane z nim zdarzenia doty-
czące zmiany  organizacji pracy oddziału chirurgicznego 
oraz następne zdarzenie dotyczące przeprowadzki oddzia-
łu chirurgicznego do nowego szpitala w roku 2010 oraz 
wprowadzane w oddziale nowe zasady pracy i współpracy. 
By móc się rozwijać zawodowo uczestniczyła w niezliczo-
nych szkoleniach i kursach, m.in. z zakresu: profilaktyki 

,,NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ PRZESZŁOŚCI”
W dniu 20 maja 2016 roku uczestniczyłam w uroczy-

stości Jubileuszu 60 – lecia, Oddziału Chirurgii Dziecię-
cej. Byłam zaskoczona i wzruszona zaproszeniem na tę 
uroczystość. Inicjatywa wyszła od ordynatora Oddziału 
Pana dr Ryszarda Noparlika, z którym w latach 1986-1996 
współpracowałam.

Byłam szczęśliwa, że tak wiele osób o mnie pamięta, 
że usłyszałam tak wiele ciepłych słów oraz podziękowań 
za 10 lat pracy w Tym Oddziale. Uroczystość ta jest trak-
towana przeze mnie nie tylko jako osobisty zaszczyt, lecz 
także jako znamienny gest dobrej współpracy i pamięci 
tamtych lat.

W trakcie uroczystych obchodów 60 – lecia Oddziału, 
odebrałam wiele wyróżnień.

Przyjęłam je z wielką satysfakcją, która wypływa nie 
tylko ze świadomości rangi Tych Odznaczeń, lecz także  
z wiedzy, że inni przedstawiciele, wybitne osoby przedtem 
je otrzymywali. 

Od czasu otrzymania wyróżnień, zastanawiałam się jak 
mogę podziękować za to niezapomniane przeżycie, któ-
rego doświadczyłam w dniu 20.05.2016 roku. Przychodzi 
mi na myśl refleksja, czy sprawy którymi się zajmuję ko-
goś interesują.

Dostrzeżenie mojego wkładu w rozwój Oddziału Chirur-
gii Dziecięcej przez osoby, z którymi nie pracuję od 20 lat, 
miło mnie zaskoczyło i upewniło o konieczności poszuki-

wania współpracy w służbie chorym i potrzebującym.
Bardzo dziękuję Panu Ordynatorowi Ryszardowi No-

parlikowi oraz mojej Koleżance Dorocie Wocka za pamięć 
i ocenę mojej roli jaką pełniłam w Oddziale. Wyrażam 
wielką radość z umożliwienia spotkania w tak szacow-
nym gronie, z którym na pewnym etapie życia przyszło  
mi pracować. 

Składam serdeczne podziękowania również Pielę-
gniarce Naczelnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego  
w Opolu, Marii Grzecznej za poparcie mojego wyróżnie-
nia i Pani Sabinie Wiatkowskiej - Przewodniczącej Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, za dostrze-
żenie moich zasług dla pielęgniarstwa.

Wspominam chwile, które pozwoliły mi spotkać się 
z osobami, z którymi miałam przyjemność pracować. 
Wszyscy znaliśmy wartość Zespołu i docenialiśmy współ-
pracę oraz pamięć o niej, gdyż ,,Nie ma przyszłości bez 
przeszłości”.

Jesteście dla mnie wzorem i przykładem do naśladowania.

                                                                                                      
Teresa Osadczuk – Witkowska

                                                 Pielęgniarka oddziałowa Oddziału 
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

                                                Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
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zakażeń szpitalnych, opieki długoterminowej, resuscyta-
cji i reanimacji pacjenta, podstaw leczenia żywieniowego, 
chirurgii laparoskopowej. Szczęśliwa żona, matka i babcia 
dwojga wnucząt. Jej pasje to: literatura, czytanie książek, 
kwiaty, praca w ogrodzie, szydełkowanie, haftowanie, do-
bry film.

 Zgodnie z opinią Naczelnej Pielęgniarki Haliny Am-
brozik, Pani Gizela to osoba rzetelna, godna zaufania  
i otwarta na wszelkie zmiany i innowacje. Zarządzając 
personelem dąży do jego aktywizacji i rozwoju na rzecz 
dobra pacjenta, wizerunku pielęgniarki i Zakładu Pra-

cy. Obiektywna w ocenie innych, posiadająca doskonalą 
umiejętność komunikacji interpersonalnej. W pracy wyka-
zuje się wysokim poziomem kultury, odpowiedzialności 
popartej doświadczeniem i wiedzą. Sumienna w wyko-
nywaniu swoich obowiązków, lubiana w zespole i wśród 
przełożonych, taktowna i z dużym wyczuciem dla sytuacji 
trudnych, problematycznych. Postrzegana jako wzór pie-
lęgniarki z „powołania” i autorytet dla koleżanek.  

Halina Ambrozik 
Pielęgniarka Naczelna Krapkowickie Centrum Zdrowia, 

Wiesław Duda - Redaktor Naczelny

Przypominajka z RKO
mgr Tymoteusz Jaroń - Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Zdecydowanie bardziej wolę prowadzić wykłady gdzie 
mógłbym na temat swojej pracy i sposobu postępowa-
nia mówić godzinami, ale kiedy mam to samo przelać 
na papier zawsze mam pewne opory i odczuwam pewien 
strach jak odbierze to, co napiszę czytelnik. Niestety nie 
da się wszystkich zaspokoić w 100%, ale akurat część z 
tego, co napiszę to rzeczy, które bez wątpienia każda/y 
z Nas, czyli grupa zawodowa pracujących w szpitalach, 
przychodniach, poradniach pracowników medycznych i 
nie medycznych powinna wykonywać  
w ten sam sposób. Mowa jest oczywi-
ście o BLS (podstawowych zabiegach 
resuscytacyjnych). Wykładnikiem Mo-
jej pracy jest wykonywanie perfekcyjnie 
podstaw dbając o zdrowie i życie pacjen-
ta i wychodząc z prostego założenia żeby 
wykonywać coś na wysokim poziomie 
ALS (zaawansowane zabiegi resuscyta-
cyjne), na pewno najpierw musisz speł-
nić podstawy, dzięki którym będziesz 
mógł wejść na wyższy poziom, bardziej 
zaawansowany.

Będąc ostatnio na dyżurze, realizu-
jąc wyjazd do zasłabnięcia w koście-
le, po przyjeździe na miejsce zdarzenia 
świadek, starsza Pani miała pretensje do 
ZRM (zespół ratownictwa medycznego). 
Ile można czekać na przyjazd karetki? 

Niestety, najistotniejszym elementem 
udzielania pierwszej pomocy niewątpli-
wie są świadkowie zdarzenia będący bezpośrednio przy 
osobie, która tej pomocy potrzebuje i właśnie oni powinni 
realizować właściwy, prosty i oczywisty schemat działania 
nakierowany na pomoc poszkodowanemu. Świadek poza 
pretensjami nie zrobiła nic, co by miało, poprawić stan 
pacjenta. Pacjentka po omdleniu powinna być ułożona 
na plecach z uniesionymi kończynami dolnymi ku górze 
o jakieś 30-40cm. Natomiast poszkodowana siedziała na 
krześle, co potęgowało objawy.

Wytyczne PRR (Polska Rada Resuscytacji), według 
których postępujemy są uaktualniane, co 5 lat. Wyjaśniają 

one sposób postępowania w różnych stanach, które mogą 
dotyczyć pacjenta i są one proste i przejrzyste. Pytanie tyl-
ko czy ktoś czyta wytyczne dotyczące zarówno podstawo-
wych jak i zaawansowanych czynności ratujących życie.

Chcąc być skutecznym najlepiej postępować według 
odpowiednich kroków ułatwiających poprawny sposób 
postępowania mowa o „łańcuchu przeżycia” - ogniwa, 
które są ze sobą nierozerwalnie połączone, sugerują, co  
i w jakiej kolejności powinno być wykonane.

Ogniwo pierwsze „Wczesne rozpoznanie i wezwanie po-
mocy” – umiejętność rozpoznania pacjenta w stanie za-
grożenia życia, po szybkim zbadaniu wykonanie prostych 
procedur (udrożnienie dróg oddechowych, sprawdze-
nie oddechu), wezwanie odpowiednich służb na miejsce  
zdarzenia.
Ogniwo drugie „Wczesne podjęcie działań na miejscu 
zdarzenia” - niejednokrotnie podjęcie resuscytacji krą-
żeniowo oddechowej - uciskania klatki piersiowej i sto-
sowania wentylacji usta – usta (przed przyjazdem służb 
ratunkowych).
Ogniwo trzecie „Wczesna defibrylacja” - powszechny 
dostęp do AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny), 
zastosowanie go u każdego pacjenta, który nie reaguje  
i nie oddycha przed przybyciem ZRM. Szybka defibry-
lacja jest jedynym lekiem dla wielu pacjentów, u których 
doszło do utraty przytomności i braku jest prawidłowego 
oddechu (90% pacjentów wymaga defibrylacji w miejscu 
publicznym). 
Ogniwo czwarte „Wczesna opieka poresuscytacyjna” – 
po przejściu trzech pierwszych ogniw, pacjent powinien 
zostać zabrany do szpitala gdzie będzie bardziej specja-
listyczne leczenie i opieka. Również wprowadzenie na 
miejscu zdarzenia przez ZRM, bardziej zaawansowanych 

fot. W. Duda
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metod leczniczych (wykonanie defibrylacji, jeśli na miej-
scu nie było defibrylatora AED, założenie dojścia dożyl-
nego, podanie leków, utrzymanie drożności dróg oddecho-
wych zaawansowanymi metodami). Natomiast wszystko, 
co bardziej zaawansowane może być dopiero wykonane 
po spełnieniu podstaw (skutecznego uciskania klatki pier-
siowej, wentylacji pacjenta oraz defibrylacji, jeśli wskaza-
na a nie był zastosowana AED).

Pierwsze trzy ogniwa mieszczą w sobie dbanie o bez-
pieczeństwo świadka zdarzenia. TWOJE BEZPIE-
CZEŃSTWO (JESTEŚ ŚWIADKIEM ZDARZENIA), 
badanie przytomności, wołania o pomoc, udrożnienie dróg 
oddechowych, sprawdzenie oddechu, wezwanie służb ra-
tunkowych z jednoczasowym rozpoczęciem resuscytacji 
krążeniowo oddechowej (uciskaniem klatki piersiowej  
i wykonywania sztucznej wentylacji).

Artykuł ten powstał 
jako forma przypomi-
nająca niż jako nauka, 
co wszyscy jesteśmy 
zobligowani znać i wy-
konywać - standard po-
stępowania. Zbliża się 
sezon letni, wakacyjny, 
ale nie przez ten fakt 
powinniśmy być zdeter-
minowani przypomnieć 
sobie jak postępować. 

Pamiętajmy stan za-
grożenia życia nie wy-
stępuje jedynie latem 
czy na wakacjach.

Najważniejszym elementem dla osoby udzielającej ja-
kiejkolwiek pomocy jest jej własne bezpieczeństwo. Nim 
cokolwiek zrobisz przy pacjencie, nim do niego podej-
dziesz musisz realnie ocenić czy dla Ciebie jako dla ra-
townika (osoby udzielającej pomocy), jest wystarczająco 
bezpiecznie. Jeśli tak możesz przejść do kolejnego punktu 
oceny przytomności, należy ocenić reakcję pacjenta sty-
mulacją dotykową i słowną. Jeśli w jakikolwiek sposób 
pacjent zareaguje na bodziec dotykowo głosowy, traktuj 

go jako osobę przytomną, jeśli brak reakcji - jest nieprzy-
tomny! Brak reakcji ze strony pacjenta, zapewnij sobie 
pomoc wyznaczając ze świadków zdarzenia jedną osobę, 
która Ci pomoże, wezwie służby ratunkowe (999, 112) 
przyniesie AED, (jeśli jest w pobliżu). 

Wyznaczając osobę do pomocy w tym samym czasie 
udrożnij drogi oddechowe (odchylenie pacjentowi głowy 
do tyłu tzw. pozycja węsząca). Po udrożnieniu sprawdź 
oddech - czas badania oddechu nie powinien przekraczać 
10 sekund. Pacjent NIEPRZYTOMNY bez ODDECHU 
- połóż swoje ręce centralnie na klatkę piersiową i roz-
pocznij uciskanie klatki piersiowej. Poproś w tym samym 
czasie żeby osoba zapewniająca Ci pomoc wezwała służby 
ratunkowe oraz jeśli jest dostępne, przyniosła AED. Pod-
łączcie AED jak najszybciej do pacjenta. Włącz AED na 
miejscu zdarzenia, wykonuj jego polecenia. 

Uniwersalny symbol AED

RKO (resuscytację krążeniowo oddechową), u osób do-
rosłych rozpocznij od uciskania klatki piersiowej w sto-
sunku 30 uciśnięć do 2 wdechów. Uciśnięcia klatki pier-
siowej wykonuj na głębokość do 6 cm w tempie 100-120 
uciśnięć na minutę, faza uciśnięcia klatki piersiowej i jej 
poluzowania powinny trwać tyle samo. Pozwól rozprężyć 
się klatce piersiowej.

Pamiętaj, aby zmieniać osobę uciskającą klatkę piersio-
wą, co 2 minuty gdyż mimo przekonania że masz jeszcze 
siłę po 2 minutach uciskasz mniej efektywnie.

Podsumowanie wytycznych z 2015r. sugeruje prowa-
dzenie pełnej resuscytacji krążeniowo oddechowej jako 
skuteczniejszej pracy z pacjentem. Rozważ jak najszybszą 
wentylację. Jeśli jednak nie wentylujesz pacjenta uciskaj 
klatkę piersiową bez przerwy.

 
Pamiętaj, będąc świadkiem zdarzenia nie bój się być 

odpowiedzialnym za czyjeś życie.

PAMIĘTAJMY O RODZINIE PACJENTA
ODDZIAŁU ANESTEZJOLGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii... jeden  
z wielu. Rodzina pacjenta... jedna z wielu. W oczach łzy, 
na twarzach widać strach, niepewność, przerażenie. Wi-
dok bliskiej osoby podłączonej do specjalistycznej apa-
ratury podtrzymującej funkcje życiowe wzbudza nega-
tywne emocje. Obok pielęgniarka spokojnie i cierpliwie 
wyjaśniająca specyfikę oddziału, konieczność pracy przy 
pacjencie niezbędnych aparatów i urządzeń, odpowiada-
jąca na pytania w zakresie swoich kompetencji. Pierwsze 
chwile dla rodziny odwiedzającej pacjenta w OAiIT są 
bardzo trudne. Strach o życie bliskiego, jego zmieniony 
wygląd, mnogość aparatury z migającymi i sygnalizujący-
mi dźwiękowo monitorami.

W takim momencie komunikacja interpersonalna pielę-
gniarki z rodziną nabiera szczególnego znaczenia. Empa-
tia, zrozumienie, wysłuchanie obaw, uspokojenie i słowa 
otuchy, to pierwszy krok do akceptacji przez rodzinę zaist-
niałej trudnej sytuacji. Pielęgniarka jest członkiem zespołu 
terapeutycznego, jej kwalifikacje nabyte poprzez szkole-

nia, zdobyte doświadczenie zawodowe i umiejętności ko-
munikacji z rodziną przyczyniają się do prawidłowo prze-
biegającego procesu terapeutycznego, do uczestnictwa  
w nim  również rodziny. Informacje i wyjaśnienia przeka-

fot. W. Duda

fot. W. Duda
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zywane przez pielęgniarkę krewnym pacjenta pozwalają 
uzyskać ich zaufanie do podejmowanych wobec pacjenta 

działań pielęgniarskich 
i pielęgnacyjnych. Na-
uczenie bliskich wła-
ściwego porozumie-
wania się z pacjentem, 
adekwatnego do jego 
stanu klinicznego po-
przez dotyk, głaskanie, 
przytulanie, stymula-
cję słowną - mówienie, 
czytanie, opowiadanie 
o pozytywnych wyda-
rzeniach, pozwala mu 
odczuć bliskość, mi-
łość i spokój. W wy-
niku takich zachowań 
rodzina staje się źró-

dłem wsparcia dla pacjenta, czuje potrzebę bycia z nim  
w ciężkich chwilach.

Rola pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w kontaktach interpersonalnych z rodziną pacjen-
ta jest znacząca. Poprzez rzetelne wyjaśniania i informa-
cje których oczekują bliscy chorego, ich naukę kontaktu 
z nim, podczas kolejnych odwiedzin zauważalne staje się 
oswojenie i zrozumienie trudnej sytuacji i jej akceptacja. 
Specyfika OAiIT, wymaga od personelu pielęgniarskie-
go zapewnienia wsparcia psychicznego i emocjonalnego 
rodzinie, zdolności odczuwania jej przeżyć, rozumienia  
i rozwiązywania nurtujących problemów.

Pamiętajmy, że w dużej mierze od pielęgniarki pełniącej 
funkcję opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną, jej za-
angażowania w kontaktach interpersonalnych z odwiedza-
jącymi pacjenta, zależy atmosfera kolejnych odwiedzin, 
akceptacja szczególnej sytuacji, zaufanie i spokój rodziny.

Zebrała i opracowała 
Pielęgniarka Oddziałowa 

Oddziału Intensywnej Terapii w Nysie
mgr Agata Woźniak

Wolne refleksje o szczęściu
mgr Krzysztof Burycz - psychoterapeuta, psycholog, SP ZOZ w Głuchołazach.

Jednym z najczęstszych życzeń, które składamy sobie 
przy okazji imienin, urodzin, ślubu, świąt i innych oko-
liczności, są życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności. Świadczy to o tym, że każdy w życiu chce 
być szczęśliwym i jednocześnie takie życzenia kieruje do 
swoich bliskich i znajomych. Czym jest, zatem szczęście, 
do którego całe życie dążymy, którego pragniemy i sobie 
życzymy? 

Szczęście, podobnie jak miłość, trudno zdefiniować  
i przyjąć jednoznaczną definicję. Nad pojęciem szczęścia 
pochylali się filozofowie począwszy od Sokratesa, a obec-
nie zajmują się nim psycholodzy, socjolodzy i psychotera-
peuci. Aktualnie psychologia uważa, że szczęście oznacza 
emocje, uczucia lub dłuższy stan, który dana osoba inter-
pretuje jako pozytywny i przyjemny dla niej, w którym 
czuje się radosna i zadowolona.

Dla jednych ludzi szczęście oznacza, zatem słońce  
za oknem, śpiew ptaków o poranku, picie ulubionej kawy 
w miłej atmosferze. Dla zakochanych szczęście to spacer 
po parku, a dla rodziny wspólny posiłek przy jednym stole 
i uśmiech na twarzy bliskich osób. Dla szefa firmy szczę-
ście to dobra koniunktura na rynku, dla pracownika pre-
mia, podwyżka i awans, jako nagroda i docenienie ciężkiej 
oraz rzetelnej pracy. Dla młodych rodziców szczęście to 
pierwsze kroki ich dziecka, a dla dziadków ukończenie 
studiów przez wnuki. Dla sportowca szczęście to pada-

nie z wycieńczenia po ciężkim treningu, a potem krople 
potu przeplatane ze łzami, gdy staje już na podium. Dla 
chorych szczęście to upragnione zdrowie i wstanie z łóżka 
o własnych siłach, dla pielęgniarki wdzięczne „dziękuję” 
pacjenta za pomoc w trudach choroby, dla położnej szczę-
śliwy poród i radość matki z pierwszego płaczu jej dziec-
ka. Dla każdego zmęczonego pracownika szczęściem będą 
wymarzone wakacje i życie bez budzika, robienie tego, 
na co ma się właśnie ochotę, bez pośpiechu, przymusu  
i z uśmiechem na twarzy. 

Szczęście ma dwa wymiary: pierwszy zależy od oko-
liczności zewnętrznych, drugi  od osobowości i spojrzenia 
człowieka. O ile pierwsze czynniki nie zależą ode mnie, 
często zdarzają się i są losowe, przychodzą niespodziewa-
nie  jak „6 w totka”, czy pochwała ze strony szefa, o tyle 
te drugie są owocem mojego myślenia, działania i odczu-
wania, spojrzenia na siebie, na życie i innych ludzi. Warto 
więc skupić się na tym, żeby żyć i być szczęśliwym nie 
tylko w jednej sekundzie, chwili, tak jak w refrenie pewnej 
piosenki, który mówi, że „życie to są tylko chwile, chwile 
tak ulotne, jak motyle”. W przeciwnym razie człowiek nie 
potrafi cieszyć się tym, co jest na co dzień, żyje czeka-
jąc na wielkie „bum”, na wystrzał endorfin od czasu do 
czasu, jednak większość czasu chodzi smutny, przybity, 
bez entuzjazmu i uśmiechu, ciągnąc nosem po ziemi, od-
burkując coś do innych ludzi. Możemy jednak uczyć się 
radości i szczęścia nie tylko od święta, kiedy uwierzymy, 
że szczęście może być w nas samych, w tym kim jestem 
i co zrobię ze sobą i swoim życiem, jak przeżyję każdy 
dzień, bez względu na to, czy za oknem jest szaro i leje 
deszcz, czy jest wymarzona pogoda. Jeśli słońce będzie 
we mnie, to mogę ten dzień przeżyć szczęśliwie, czytając 
ciekawą książkę, popijając gorącą herbatę z miodem i cy-
tryną, czy pijąc lampkę wina na dobry nastrój. Jeśli potra-
fię być otwarty i elastyczny, to mogę znaleźć inny sposób 
na spędzenie wolnego czasu, który pokrzyżowała mi aura, 
bez sztywnego przywiązania do tego, że zawsze musi być 
po mojemu, tak jak sobie wcześniej zaplanowałem.

 
Podążając za Abrahamem Maslowem, twórcą psycholo-

gii humanistycznej, można przyjąć, że ludzie szczęśliwi to 
tacy, których cechuje: realistyczne nastawienie do świata, 

fot. W. Duda
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akceptacja samego siebie, przyjazny stosunek do otocze-
nia, spontaniczność, niezależność, unikanie stereotypów, 
głęboka duchowość, głębokie przeżywanie miłości, po-
czucie humoru, kreatywność, bogata osobowość odporna 
na wpływy otoczenia.

Przekładając to wszystko na nieco prostszy język, po-
trzeba stawiać sobie adekwatne cele, w miarę swoich sił  
i możliwości, licząc się z ograniczeniami własnymi i in-
nych osób. W swoich planach należy uwzględniać, że 
może zdarzyć się coś nieplanowanego, mieć przyjazny 
stosunek do siebie, tzn. zadbać o siebie, nauczyć się miło 
spędzać czas, umieć odpoczywać po pracy. Nie potrzeba 
do tego wcale grubego portfela, wystarczy ruszyć swoje 
szare komórki i poznawać siebie samego, rozpoznawać to, 
co się czuje, przeżywa w danej chwili, co się myśli, na co 
ma się ochotę, czego potrzebuje głowa, serce i ciało. Cza-
sami będzie to chęć na dobry deser, innym razem na spacer 
po parku, czasem czas spędzony z żoną lub kimś bliskim, 
innym razem bycie samemu ze sobą w ciszy i spokoju, 
aż wrócą znów siły i energia do działania. Czasem zro-
dzą się pasje, jak wędkowanie, jazda na rowerze, aero-
bik, czy pisanie wierszy. Jeśli pokochasz siebie, polubisz  
i z uśmiechem pójdziesz do ludzi, to ten uśmiech do Cie-
bie powróci. Badania jasno udowadniają, że bardziej lubi-
my uśmiechnięte osoby i oceniamy je jako bardziej atrak-
cyjne fizycznie. Może to prostsze rozwiązanie niż operacje 
plastyczne i ciągłe niezadowolenie z tego kim jestem i jak 
wyglądam. Warto też pamiętać, że inni czekają na mój 
uśmiech, bardziej niż na lekarstwo, na słowo „proszę” bar-
dziej niż na poranną toaletę, na „dziękuję” bardziej, niż na 
zmierzenie temperatury. To takie proste budowanie wza-
jemnej miłej atmosfery, w której człowiek jest zwyczajnie 
bardziej szczęśliwy.

Bądź też uważny i staraj się cieszyć każdą chwilą, każ-

dym wschodem słońca i poranną kawą, śpiewem ptaków. 
Pozwól sobie czerpać radość smakiem, zapachem, doty-
kiem, karm swoją duszę wszystkimi zmysłami i otaczaj 
siebie przyjemnymi rzeczami. Może dobra muzyka popra-
wi Ci nastrój, a chwila samotności odpręży bardziej niż 
brzęczący telewizor, może rozmowa z koleżanką sprawi, 
że wielki kłopot stanie się mały i łatwy do rozwiązania.

Rozwijaj swoje pasje i niezależność, broń, kiedy trzeba, 
swoich przekonań i wartości, pozwól przy tym też innym 
mieć swoje zdanie, szanując ich odmienność i poglądy. 
Buduj zdrowe relacje z innymi, mając przyjazny, serdecz-
ny oraz życzliwy stosunek do drugiego człowieka. Dbaj 
o swoją intymność i szczęście rodzinne oraz osobiste,  
a wtedy szczęście, nie od święta, ale na co dzień, będzie 
weselem serca, zdrowiem ciała, radością duszy.

Celebruj też chwile, które są niepowtarzalne i wyjąt-
kowe, wracaj do nich myślami, pamięcią, bo wtedy po-
zytywne zmiany zachodzą w całym ciele i uśmiech sa-
moczynnie zagości na Twojej twarzy. Przeglądaj zdjęcia  
i wspominaj te chwile, które na zawsze pozostaną ważne 
i wyjątkowe dla Ciebie. Naucz się cieszyć z innymi ich 
radościami i sukcesami. Zarażaj innych i siebie dobrym 
nastrojem, zadowoleniem oraz pozytywnym myśleniem. 
Unikaj tego, co działa negatywnie na Ciebie i nie „na-
kręcaj się” niepotrzebnie. Naucz się przyjmować i godzić  
z tym, co nieuniknione, i na co nie masz wpływu. Staraj się 
zrelaksować i zadbać o to, żeby hormony szczęścia wypeł-
niały Ciebie na co dzień.

Niech ta krótka lektura będzie takim małym, waka-
cyjnym przerywnikiem od pracy, codzienności, czyta-
nia o medycznych nowinkach i procedurach, lekach  
i zasadach bezpieczeństwa. Może to zachęci Cię do wę-
drówki w poszukiwaniu swojego szczęścia, czego jako 
psychoterapeuta wszystkim życzę.

Dziecko w podróży 
Podróż z małym dzieckiem mimo wielu obaw może być 

naprawdę miłą spokojną i ciekawą przygodą. Jeśli przygo-
tujemy się do niej rozważnie i rzetelnie nie powinna spra-
wić nam kłopotów, a wręcz dostarczyć wielu przyjemnych 
chwil. 

Musimy zaplanować jak łatwiej będzie nam ją odbyć. 
Jeśli lubimy jazdę nocą może nam to pomóc, jest szansa 
że nasza pociecha prześpi sporą cześć drogi. Natomiast je-
śli preferujemy jazdę w dzień najlepiej jest rozpocząć ją 
wcześnie rano, lub przed planowanym zwykle snem dziec-
ka wówczas jakaś jej część minie dziecku na śnie.

Jeśli mama karmi maluszka piersią, to jeden problem 
mamy z głowy, natomiast przy karmieniu mlekiem mody-
fikowanym należy zabrać podgrzewacz, lub ciepłą wodę 
w termosie - łatwo wówczas przygotujemy posiłek. Nigdy 
nie zabieramy przygotowanych mieszanek. Pamiętajmy 
również aby unikać karmienia tuż przed podróżą najlepiej 
zrobić to 15-30 minut wcześniej unikniemy ewentualnych 
ulewań, lub wymiotów.

Wyjazd planujmy na luzie, z pewnością nie ekstremal-
ny, daleki i zbyt uciążliwy. Musimy mierzyć siły na zamia-
ry naszego najważniejszego członka wyprawy. Podczas 
drogi pamiętajmy o robieniu przerw co 60-90-120 minut 
zależnie do sytuacji. Muszą one być dłuższe nie takie "tyl-
ko na siku". Podczas nich należy dziecko wyjąć z fotelika, 
położyć na tylnym siedzeniu, ponosić. Dobrze też robić 
przystanki w spokojnym miejscu dającym wytchnienie 
wszystkim uczestnikom podróży. 

Unikajmy dużych różnic temperatury na zewnątrz  
i w aucie, lecz nie oznacza to, że podróżujemy w niezwy-
kle gorącym samochodzie.

Nie wyjeżdżajmy tuż po szczepieniu - dziecko może 
nam gorączkować i będzie marudne. Pamiętajmy także 
szykując się do wyjazdu aby przygotować sobie na drogę 
zasłonki, lub rolety:
- kocyk na wypadek chłodu 
i na postoje,
- pieluszki tetrowe i pam-
persy,
- zapasowe ubranka wersje 
na każdą pogodę niezależ-
nie od prognoz,
- chusteczki nawilżone,
- wodę mineralną do picia, 
oraz umycia rąk, smoczka,
- czapkę z daszkiem,
- przekąski i wodę dla do-
rosłych,
- syrop lub czopki p.bólowe, 
p.gorączkowe na wszelki  
wypadek,
- książeczkę zdrowia dziecka - jeśli [odpukać!!!] potrzeb-
na będzie pomoc lekarska.

Pamiętajmy jeszcze o pozytywnym nastawieniu. Nawet 
drobne zmiany, wcześniej nie planowane są fajne. Waka-
cje nie muszą być sztywno zaplanowane.

Zebrała i opracowała 
Pielęgniarka Oddziałowa 

Oddziału Dziecięcego w Nysie
Joanna Wojtyna

fot. W. Duda
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Ubezpiecz się na wakacje
Przed wyjazdem na wakacje warto pomyśleć o wyku-

pieniu polisy. Trzeba się tylko dobrze zastanowić, jakiego 
ubezpieczenia potrzebujemy. Na jakie warianty powinni-
śmy się zdecydować, a jakie możemy sobie darować.

Pamiętajmy, że ubezpieczenia turystyczne obejmują 
kilka rodzajów zdarzeń i zazwyczaj każdy z nich to do-
datkowa opcja uwzględniana w polisie, za którą płacimy 
dodatkową składkę. Jeśli wyjeżdżamy z Polski, to przede 
wszystkim musimy pamiętać o ubezpieczeniu kosztów 
leczenia za granicą. Jeśli dopadnie nas tam jakaś choro-
ba, lub będziemy potrzebowali pomocy lekarza z powodu 
wypadku, to takie ubezpieczenie uratuje nas przed kosz-
townymi wydatkami. Odpłatne leczenie np. w krajach 
Europy Zachodniej, może zrujnować nasze finanse. Jed-
no niewykupione ubezpieczenie może spowodować utra-
tę oszczędności całego życia, czy nawet wpędzenie się  
w poważne długi. Zagraniczne leczenie może, bowiem 
kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odpowied-
nia polisa pokryje nam jednak koszty leczenia w szpitalu, 
wizyty u lekarzy, transport karetką, czy wydatki na leki. 
Nie będziemy się również musieli martwić o koszty zwią-
zane z transportem ubezpieczonej osoby do kraju. Jeśli 
komuś przydarzy się tragiczny wypadek ubezpieczyciel 
sfinansuje również transport zwłok do kraju. 

Oczywiście, jeśli podróżujemy po Unii Europejskiej, 
możemy bezpłatnie korzystać z pomocy lekarskiej w ra-
mach naszego własnego ubezpieczenia zdrowotnego  
w takim zakresie, w jakim jest ona bezpłatnie oferowana  
w danym kraju. Trzeba się tylko w oddziale NFZ wypo-
sażyć w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Niestety nie gwarantuje nam ona pokrycia wszystkich wy-
datków. Jeśli przypadkiem trafimy do prywatnej kliniki, to 
może się okazać, że za leczenie będziemy musieli zapła-
cić sami. Dlatego nawet w przypadku podróży po Europie 
dodatkowe ubezpieczenie może się nam przydać. Warto 
jednak pamiętać o wykupieniu go na odpowiednią kwotę. 
Polisy na minimalne kwoty, np. 10 tys. euro, mogą być nie-
wystarczające, szczególnie, jeśli wybieramy się tam gdzie 
koszty opieki medycznej są wyjątkowo drogie, jak na przy-
kład Stany Zjednoczone, czy Kanada. Warto też zwrócić 
uwagę, czy nasza polisa nie ma limitu, od którego zaczyna 
się odpowiedzialność ubezpieczyciela. W takiej sytuacji 
posiadacz polisy będzie musiał sam pokryć wydatki zwią-
zane z leczeniem, jeśli nie przekroczą one ustalonej kwoty.

Kolejna opcja w polisie turystycznej, bez której nie 
powinniśmy się ruszać z domu, to ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej. Zasady działania takiego OC są 
identyczne jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyj-

nych, tyle, że dotyczą innych dziedzin życia. Jeśli więc 
zdarzy nam się uszkodzić czyjeś mienie, lub zdrowie, to 
odszkodowanie weźmie na siebie ubezpieczyciel. Może-
my sobie wyobrazić sytuację, kiedy spacerując po plaży 
pełnej turystów nadepniemy na czyjś aparat fotograficzny 
i uszkodzimy go, albo niechcący kogoś popchniemy, a on 
nieszczęśliwie upadając złamie sobie nogę. Pamiętajmy 
również, że odpowiadamy za szkody wyrządzone przez 
nasze pociechy, a podczas dziecięcych zabaw mogą się 
zdarzyć różne rzeczy. W takich sytuacjach poszkodowany 
może od nas żądać rekompensaty i może być ona napraw-
dę wysoka. Wśród obywateli wielu państw europejskich 
świadomość praw w takich sytuacjach jest często dużo 
większa niż w Polsce, i zwykłe przepraszam może nie wy-
starczyć. Zamiast tego możemy się spodziewać wysokiego 
odszkodowania. Pamiętajmy, że poszkodowany może nas 
obciążyć nie tylko kosztami naprawy, czy odkupienia tego 
co zniszczyliśmy. Może się okazać, że wyrządzona przez 
nas szkoda utrudnia mu pracę, będzie więc od nas żądał 
zwrotu utraconych korzyści, czyli na przykład zarobków, 
które przeszły mu koło nosa. Może się, więc okazać, że 
polisa, OC wykupiona np. na 100 tys. euro wcale nie bę-
dzie zbędnym wydatkiem.

Popularnym składnikiem polis turystycznych jest ubez-
pieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. Jeśli na wakacjach doznamy jakiegoś uszczerbku 
trwałego na zdrowiu, na przykład złamiemy sobie nogę, 
to możemy po powrocie liczyć na odszkodowanie. Jeśli 
jednak jesteśmy ubezpieczeni na stosunkowo niewielką 
kwotę, to wysokość wypłaconego odszkodowania może 
nas mocno rozczarować. Ubezpieczyciel wylicza, bowiem 
utratę zdrowia w procentach, gdzie 100 proc. oznacza 
śmierć ubezpieczonego. Jeśli więc jesteśmy ubezpieczeni 
np. na 20 tys. zł, a nasz uszczerbek na zdrowiu określono 
na 5 proc. to wypłacą nam zaledwie 1 tys. zł.

Ubezpieczyciel może nam również zaproponować 
ubezpieczenie bagażu. Jeśli ktoś go nam ukradnie, czy zo-
stanie on zniszczony, będziemy mogli liczyć na odszko-
dowanie. Czasami zdarza się, że bagaż zostanie zgubiony 
przez linie lotnicze, a oferowane przez nie odszkodowanie 
może nie wystarczyć na pokrycie poniesionych kosztów. 
Jednak w przypadku takiej polisy, ubezpieczyciele często 
mnożą wyjątki, w których odszkodowania nie wypłacą, 
warto, więc dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunka-
mi Ubezpieczenia, tak, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach 
nasz bagaż jest faktycznie ubezpieczony.

Obowiązek czytania OWU dotyczy oczywiście wszyst-
kich ubezpieczeń, nie tylko tych dotyczących bagażu. 
Trzeba koniecznie zapoznać się z zapisanymi tam wyłą-

fot. W. Duda

fot. W. Duda
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czeniami odpowiedzialności. Dzięki temu będziemy mo-
gli uniknąć sytuacji, w których ubezpieczenie turystyczne 
przestaje nas chronić. Trzeba się liczyć z tym, że towa-
rzystwo nie wypłaci pieniędzy, jeśli szkoda powstała na 
skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządziliśmy ją umyśl-
nie. Jeśli złamaliśmy przy okazji jakiekolwiek przepisy 
prawa, to o odszkodowaniu również możemy zapomnieć. 
Dotyczy to np. kierowania pojazdów bez odpowiednich 
dokumentów, czy po spożyciu alkoholu. Standardowo 
ubezpieczyciele pomijają zdarzenia związane z wojna-
mi, zamachami, czy zamieszkami. Jeśli wybieramy się 
do egzotycznych krajów sprawdźmy, czy polisa obejmuje 
koszty leczenia chorób tropikalnych. Amatorzy sportów, 
niekoniecznie ekstremalnych, również muszą dokładnie 

wczytać się w umowę, by sprawdzić, czy dana aktywność 
nie jest u ubezpieczyciela na cenzurowanym.

Kiedy jedziemy na wakacje z biurem podróży, to w cenie 
mamy już ubezpieczenie turystyczne. 

Pamiętajmy jednak, że najczęściej to plan minimum. 
Warto dokładnie się zapoznać z tym, co mamy w tej ofercie 
i dokupić dodatkową polisę. Tym bardziej, że wyjeżdżając 
np. na tygodniowe wczasy musimy się liczyć z wydatkiem 
kilkudziesięciu złotych na osobę. W skali kosztów całej 
wycieczki to niewielka kwota, a może nas ona ustrzec 
przed poważnymi problemami.

Agent Ubezpieczeniowy

Dlaczego kleszcze są groźne dla człowieka ?
Kleszcz żywi się krwią zwierząt dziko żyjących w le-

sie, zakaża się bakteriami, wirusami i pasożytami, które 
następnie może przenosić na ludzi. Kleszcze należą do 
gromady pajęczaków. Jest ich ponad 850 gatunków, ale 
spośród 20 gatunków żyjących w Polsce najczęściej mamy 
do czynienia z trzema. Niestety z tymi najbardziej niebez-
piecznymi.

Kleszcz pospolity 
najlepiej czuje się  
w miejscach o dużej 
wilgotności. Można 
go spotkać w całej 
Polsce, zwłaszcza 
tam, gdzie są lasy 
liściaste i mieszane, 
a także iglaste, ale  
z gęstym poszy-
ciem. Ponadto jest 
także mieszkańcem 
miejskich parków, 
zieleńców, działek. 

Kleszcz łąkowy 
też lubi wilgoć, dla-
tego upodobał sobie 
zakrzewione pastwi-
ska, obrzeża jezior, 
bagniste tereny le-

śne. Ale w odróżnieniu od swojego pospolitego kuzyna, za-
mieszkuje głównie obszary położone na wschód od Wisły. 

Obrzeżek gołębi, który żywi się krwią tych ptaków, by-
tuje tam, gdzie się one gnieżdżą – na strychach, podda-
szach. Każde stadium rozwojowe kleszcza – larwa, nimfa 
i postacie dorosłe – potrzebuje krwi, by dalej się rozwijać.
Profilaktyka

Ponieważ zarówno borelioza, jak i inne choroby prze-
noszone przez kleszcze mogą sprawić trudności na etapie 
diagnozy, ważne jest, by starać się do zakażenia w ogóle 
nie dopuścić. Jeśli przebywamy w rejonie, w którym jest 
dużo kleszczy, zasłaniajmy się przed nimi: długi rękaw  
i spodnie, zakryte buty, nakrycie głowy zmniejszają ryzy-
ko "złapania" kleszcza. Unikajmy także chodzenia w wy-
sokiej trawie, krzakach, siadania na pniach drzew. Po każ-
dym pobycie w lesie lub na łące dokładnie sprawdzajmy 
całe ciało. Najskuteczniejsza w przenoszeniu boreliozy 
jest postać nimfy, która ma zaledwie 1-1,5 mm długości. 
Stosujmy również środki odstraszające kleszcze.  

Ważnym elementem profilaktyki chorób odkleszczo-
wych, jest dokładne obejrzenie całego ciała po powrocie 
ze spaceru. Miejsca, do których najchętniej przyczepiają 
się te owady to pachy, pachwiny, skóra za małżowinami 
usznymi, fałdy skórne, ale kleszcze mogą także żerować  

w innych miejscach. Ukąszenia kleszcza zwykle nie 
czujemy, ponieważ posiada on substancje znieczulające  
w swojej ślinie. Ryzyko zachorowania jest tym większe, im 
dłużej zakażony kleszcz pasożytuje na skórze człowieka.
Jak usunąć kleszcza?

Aby usunąć kleszcza, należy użyć pęsety. Łapiemy nią 
kleszcza jak najbliżej skóry, aby zmniejszyć ryzyko roze-
rwania go. Jeśli oderwiemy sam odwłok, a główka zosta-
nie w naszym ciele, ryzyko infekcji wzrasta.

Kleszcza nie wykręcamy. Wyciągamy go w sposób zde-
cydowany, ale delikatnie – bez szarpnięć. Możemy przy 
wyjmowaniu delikatnie skręcić pęsetę w lewo, ponieważ 
najczęściej kleszcze wgryzają się w nas, skręcając się  
w prawą stronę. 

Miejsce po ukłuciu przecieramy wodą utlenioną lub 
spirytusem. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości  
w sprawie usunięcia kleszcza, nie zastanawiajmy się dłu-
go - zgłaszajmy się do lekarza. W gabinecie zabiegowym 
lekarz lub pielęgniarka rozwiążą problem.
Choroby roznoszone przez kleszcze

W naszym klimacie dla 
człowieka zagrożenie sta-
nowią przede wszystkim 
dwie choroby: borelioza 
oraz kleszczowe zapalenie 
mózgu (KZM). 

Borelioza - krętkowica 
kleszczowa, bakteryjna, 
groźna choroba atakująca 

wiele narządów, nazywana też chorobą z Lyme. Bywa 
trudna do rozpoznania i leczenia. 

Kleszczowe zapalenie mózgu - wirusowa choroba roz-
noszona przez kleszcze. W większości przypadków prze-
biega stosunkowo łagodnie.  

BORELIOZA wywołana przez bakterię Borelia burg-
dorferi, posiada następujące objawy:
- symptomy grypopodobne,
- powiększające się zaczerwienienia na skórze - tzw. ru-
mień wędrujący,
- zapalenia i bóle stawów, zwykle kolan, barki, łokcie,
- zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
- porażenia nerwów,
- bóle korzonkowe,
- zaburzenia czucia,
- zaburzenia rytmu serca,
- w przewlekłej boreliozie: postępujące zapalenie mózgu, 
nawracające zapalenia stawów, niedowłady, zmiany zani-
kowe skóry.

Rumień wędrujący rozpoznasz po: rozrastaniu się, 
długim czasie znikania, średnicy rumienia powyżej 5cm,  

fot. W. Duda
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świądzie i pieczenie ukłutego 
miejsca (te objawy nie za-
wsze występują), możliwych 
towarzyszących objawach  
w postaci bólu głowy, stawów 
i mięśni, zaburzenia rytmu 
serca, jednym zaczerwienio-
nym pierścieniu lub dwóch 
pierścieniach pojawiających 
się wokół miejsca wkłucia 
kleszcza, plamce owalnej lub 
okrągłej w środkowej czę-
ści,wokół której pojawia się 
blady okrąg. Rumień zamyka 
czerwona powiększająca się 
obręcz.(fot. Wikipedia)

Leczenie boreliozy polega 
na podawaniu antybiotyków. Kuracja jest długa, bo trwa 
od 21 do 28 dni. Polega na antybiotykoterapii, która w za-

leżności od postaci klinicznej choroby i tolerancji przez 
pacjenta, obejmuje przede wszystkim: doksycykline, amo-
ksycyline, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym. 
Badania po ukąszeniu przez kleszcza

Na wykonanie badań u człowieka ukąszonego przez 
kleszcza często trzeba czekać. Na przykład, w przypadku 
boreliozy - najczęstszej chorobie odkleszczowej w Polsce 
- pierwsze badanie można wykonać dopiero po upływie 
około 6 tygodni od ugryzienia pajęczaka. Jest to badanie 
krwi, które wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko 
bakterii wywołującej boreliozę (te 6 tygodni to tzw. okien-
ko serologiczne, tj. czas od momentu wniknięcia krętka, 
do momentu pojawienia się przeciwciał we krwi).

 Zebrała i opracowała 
 Pielęgniarka Oddziałowa 

 Oddziału Zakaźnego w Nysie
 Stanisława Czech

ŚWIERZB
Renata Nowak, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Dziennym 
Szpitala Wojewódzkiego w Opolu*

Świerzb (Scabies), to choroba skóry wywołana przez 
zakażenie świerzbowcem ludzkim. Jest to pasożyt nale-
żący do pajęczaków. Świerzb jest chorobą zakaźną i wy-
stępuje na całym świecie, a w ostatnich latach notuje się 
ciągły wzrost liczby zachorowań w krajach wysoko uprze-
mysłowionych. Ogniska 
endemiczne świerzbu 
mogą wystąpić w szpi-
talach, domach opieki 
społecznej, szkołach czy 
akademikach. Epidemia 
towarzyszy migracjom 
dużych grup społecznych, 
z czym muszą się liczyć 
kraje przyjmujące w obec-
nym czasie uchodźców.
Czynniki mające wpływ na rozwój zakażenia

Do czynników mających wpływ na szerzenie się zaka-
żenia zaliczamy m.in. niski poziom higieny, brak urządzeń 
sanitarnych, ciasnota mieszkań, ale w praktyce obserwuje-
my także zakażenia u ludzi higienicznie zadbanych, gdyż 
szerzą się niezależnie od wieku i statusu społecznego. Na 
chorobą narażeni jesteśmy wszyscy, zwłaszcza personel 
medyczny.

Okres wylęgania świerzbu wynosi od kilku dni do 2-3 
tygodni. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kon-
takt z osobą zakażoną, a także z jego bielizną, odzieżą  
i pościelą.

Główne objawy choroby
Dolegliwości związane z zakażeniem występują po 

upływie około 3-6 tygodni od zakażenia.
Świerzbowiec ludzki rozmnaża się w ludzkiej skórze, 

natomiast poza organizmem żyje około 2 dni. Głównym 
objawem choroby jest uporczywy świąd, dokuczliwy 
zwłaszcza w nocy przy ogrzaniu się ciała w pościeli. Wy-
kwity pojawiające się na skórze w przebiegu zakażenia to: 
grudki, pęcherzyki, krostki, nory świerzbowcowe wydrą-
żone w warstwie rogowej naskórka. Często dochodzi także 
do wtórnego zakażenia bakteryjnego.
Leczenie

Wczesne rozpoznanie świerzbu i ścisłe stosowanie za-
leceń umożliwia szybkie wyleczenie, jednak z praktyki 
wiemy, że nie jest to takie łatwe, a pacjenci nie radzą sobie  
z chorobą w warunkach domowych i trafiają do nas, często 
całymi rodzinami.

Stosowanie przepisanego leku powinno być poprzedzo-
ne ciepłą kąpielą. Preparaty należy nakładać równomier-
nie na całe ciało z wyjątkiem głowy, w tym na przednią 
powierzchnię szyi, karku, dłoni oraz powierzchnię po-
deszwową stóp. Podczas nakładania preparatów na skórę, 
szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzenie między-
palcowe rąk i stóp, wały paznokciowe, nadgarstki, łokcie, 
doły pachowe, okolice narządów płciowych i pośladki. 
U niemowląt i dzieci do 2 roku życia, należy leczyć rów-
nież skórę twarzy, uszu oraz głowy. Najkorzystniej jest 
aplikować leki miejscowe w godzinach wieczornych, co 
zwiększa ekspozycję świerzbowców na stosowane prepa-
raty. Jednocześnie prowadzi się leczenie objawowe celem 
zmniejszenia przykrego świądu i ogólnego rozdrażnienia. 
Pacjenci w trakcie leczenia są edukowani w kierunku pro-
filaktyki świerzbu, dlatego ważnym uzupełnieniem lecze-

Świerzbowiec ludzki
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nia jest podjęcie działań zmniejszających ryzyko nawrotu 
choroby. W tym celu po zakończeniu terapii należy zmie-
nić pościel, a także bieliznę i ubrania oraz wyprać je w wy-
sokiej temperaturze (powyżej 50 st. C) lub przechowywać 
w plastikowych workach przez 72 godziny (my radzimy 
ten czas wydłużyć do 7 dni), czyli dłużej niż świerzbowiec 
jest w stanie przeżyć poza ludzką skórą. Najważniejsze 
jest jednak, by leczenie rozpocząć jak najszybciej i jedno-
cześnie objąć nim wszystkich współmieszkańców.

*Absolwentka Studium 
Medycznego i PMWSZ 
Instytutu Pielęgniarstwa 
w Opolu, gdzie uzyska-
ła tytuł licencjata pielę-
gniarstwa, ukończyła tak-
że specjalizację z zakresu 
pielęgniarstwa zacho-
wawczego.                                   

Przez siedem lat  pra-
cowała w Oddziale Pul-
monologii. Od roku 1995, 
miejscem pracy jest Od-

dział Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdzia-
łem Dziennym. Mężatka i mama wspaniałej córki. Lubi 
dużo rzeczy, nie ma szczególnej pasji. Lubi nieraz coś na-
malować czy podłubać w drewnie, ale to taka „cepeliada”. 

W lipcu 2016 objęła stanowisko pielęgniarki oddzia-
łowej. Oddział posiada 18 łóżek i 2 miejsca na leczenie 
dzienne. Personel pielęgniarski liczy 9 pielęgniarek, w tym 
7 pielęgniarek specjalistek.

Dermatologia jest bardzo ciekawym oddziałem, gdzie 
właściwa pielęgnacja i edukacja pacjenta ma ogromne 
znaczenie, a efekty pracy dają poczucie satysfakcji. W po-
wszechnej opinii pielęgniarki dermatologiczne mają pracę 
lekką, łatwą i przyjemną. Z jej punktu widzenia nie jest tak 
kolorowo. Jak każda dziedzina medycyny, dermatologia 
ciągle się rozwija. W oddziale stosuje się, poza leczeniem 
miejscowym i fototerapią, coraz częściej  leczenie biolo-
giczne i cytostatykami. W leczeniu owrzodzeń podudzi,  
w przebiegu PNŻ, oddział ma bardzo dobre efekty.

Jedną z częstszych chorób jest łuszczyca i tu też jest się 
czym pochwalić, przyjeżdżają pacjenci spoza wojewódz-
twa. Korzystając z okazji chcę zaprzeczyć  opiniom, które 
są dla nas krzywdzące i sprowadzają naszą pracę do roli 
kosmetyczek. Ironizując, nie przyjmujemy przecież skór 
pacjentów do leczenia, ale chorych ,,w całości”. Często 
objawy skórne to manifestacja bardzo poważnych scho-
rzeń wewnętrznych. Dużym obciążeniem psychicznym 
dla pielęgniarek są też dyżury jednoosobowe, szczególnie  
w weekendy, noce i święta, bez lekarza w oddziale. W razie 
potrzeby wzywany jest lekarz z sąsiadującego oddziału.       

„…Ja i koleżanki spotykamy się niekiedy z pytaniem, 
czy potrafimy zrobić zastrzyk. Jeżeli chodzi o iniekcje to  
z racji stanu skóry pacjentów nabyłyśmy dużego doświad-
czenie, zwłaszcza w erytrodermi, gdy trudno jest znaleźć 
centymetr zdrowej skóry, by móc założyć cewnik dożylny 
i go utrzymać. Każdy oddział ma swoją specyfikę, a pie-
lęgniarka, jak wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba, poradzi 
sobie wszędzie bo takie już jesteśmy…”.

Świerzb u dziecka

Fragment skóry zakażonej 
świerzbowcem ludzkim

Kornelia Chudy, zmarła 23 maja 2016 roku,  
a pożegnaliśmy ją w sobotę 28 maja. Była 
wspaniałą pielęgniarką i przyjaciółką. Kochała 
życie, wodę i owczarki niemieckie. Rozpoczy-
nała pracę na kardiologii, a następnie przez 
długie lata pracowała w Centrum Ratownic-
twa Medycznego. Uratowała wiele osób, sie-
bie nie potrafiła. Nigdy nikomu nie odmawiała 
pomocy, nie znała słów „nie mogę”, „przyjdź 
później”, „nie teraz”.
Pewnie ktoś na górze potrzebował pomocy to 
nas zostawiła i poszła.
Rozstać się, to nie znaczy zapomnieć, napisa-
liśmy na żaglówce z kwiatów. 
Zawsze pozostaniesz „Kaju” w naszych ser-
cach. Przyjaciele.

Z poważaniem 
Wiesława Grabska

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”
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OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina o obowiązku aktualizacji danych  

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z art. 19 ust.2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielę-

gniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów i specjalizacji,
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmianie miejsca pracy,
• utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
• w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię aktu małżeństwa potwier-
dzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu),
• w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 
oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
• w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły wyższej – część „A” i „B” 
(suplement),
• w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
• w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko  
i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w poprzednim zakładzie,
• w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego.
Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych  
(dostępny na stronie internetowej OIPiP w Opolu http://oipip.opole.pl w zakładce „Wykonywanie zawodu”,  
podzakładka „Prawo wykonywania zawodu”) i przesłaniu go na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem rejestru pod numerem telefonu 77 455 09 57 wew. 22.


