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Witam
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Z letnim, urlopowo natchnionym powiewem, przekazujemy aktualny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. Rozpo-
czynamy wyjątkowo nietypowo, bo kilkoma letnimi i prostymi przepisami.

Pozostając nieco w klimacie wypoczynku i relaksu, poprzez intrygującą opowieść, przypominamy o wielkich tradycjach 
uzdrowiskowych w Głuchołazach. O osiągnięciach i wieloletnich doświadczeniach w leczeniu gruźlicy i innych schorzeń 
płuc. Otoczenie lasów sosnowych i świerkowych sprzyja także rehabilitacji, nie tylko w chorobach układu oddechowego ale 
też serca, układu krążenia i narządu ruchu. Tematyce tej poświęcone są artykuły dotyczące roli pielęgniarki wmodyfikacji 
stylu życia po zawale mięśnia sercowego oraz funkcjonowania pacjentów z POCHP w środowisku.

Zachęcamy do przeczytania niezwykle interesujących artykułów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, doty-
kających możliwości i granic intensywnej terapii, stosowanych metod ciągłej terapii nerkozastępczej, opieki pielęgniarskiej 
nad potencjalnym dawcą narządów, przystępnych dla pacjentów informacji o znieczuleniu. Z przyjemnością prezentujemy 
sylwetki członków obecnie działającej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto w aktualnościach z działalności samorządu 
przekazujemy informacje prawne o zakresie czynności ratowników medycznych, z ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, Konferencji Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz komunikaty dotyczące kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych.

                                                                                                            Życzymy przyjemności z czytania
H. Homętowska, W. Grabska, E. Mieszkowska

Tajemnice kuchni

Zupa krem z porów
Składniki na 2 porcje:
2 ziemniaki, 2 pory, 3 szklanki bulionu warzywnego, 1 łyżka jogurtu naturalnego, 2 łyżki posiekanej 
natki pietruszki, 1 łyżka oliwy,  2-3 łyżki oleju lnianego.
Ziemniaki po obraniu kroimy w kostkę. Pory - białe części kroimy w talarki. Na rozgrzanej patelni z 
oliwą podsmażamy warzywa, około 5 minut. Następnie zalewamy bulionem i gotujemy aż warzywa 
będą miękkie. Dodajemy jogurt i miksujemy na gładki krem. Po nałożeniu na talerz posypujemy natką 
pietruszki i skrapiamy olejem lnianym.

Chłodnik z pomidorów, papryki i ogórków
Składniki:
2x400g. pomidorów z puszki lub sok ze świeżych pomidorów, 2 ogórki zielone średniej wielkości,
1 papryka, kilka listków bazylii, 1 łyżeczka pieprzu, papryka ostra do smaku, 0,5 łyżeczki octu do smaku, 
oliwa do smaku.
Ogórki i paprykę kroimy w mniejsze kawałki i wrzucamy do blendera i miksujemy. Chłodnik przekłada-
my na talerz, dekorujemy bazylią, doprawiamy, skrapiamy oliwą.

Sałatka z arbuza z fetą
Składniki:
1,2 kg arbuza, 10-12 dkg. sera Feta, 2 łyżki płynnego miodu, 4 łyżki soku z cytryny, garstka liści mięty.
Pokrojony w kostkę arbuz bez pestek układamy w misce i posypujemy pokrojonym lub pokruszonym 
serem. Miód mieszamy z cytryną i polewamy sałatkę. Wierzch posypujemy listkami mięty.
   

                                                                                                                                              Smacznego
Grażyna Duliba i Elżbieta Mieszkowska
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Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się infor-
macja o rekrutacji na kursy  dla pielęgniarek i położnych 
finansowane ze środków UE: 30 000 pielęgniarek i po-
łożnych może rozpocząć kursy w Programie Wiedza Edu-
kacja Rozwój.

Niebawem w całej Polsce ruszą pierwsze kursy  
w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach zwią-
zanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Rekrutację prowadzić będzie 26 beneficjentów, których 
wnioski wcześniej zostały najwyżej ocenione w konkur-
sie. Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z kursów 
dotyczących:
•  ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgnia-

rek i położnych,
•  wywiadu i badania fizykalnego dla pielęgniarek i położ-

nych,
•  pielęgniarstwa onkologicznego,
•  wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
•  opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu 

systemowym nowotworów,
•  pielęgniarstwa psychiatrycznego,

• rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psy-
chicznymi,

•  wykonania badania spirometrycznego,
•  kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa 

geriatrycznego dla pielęgniarek.
Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się  

w serwisie Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdro-
wia: http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2676 30_000_piele-
gniarek_i_poloznych_moze_rozpoczac_kursy_w_Progra-
mie_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.html
link do strony
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/ka-
dra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/
komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych/uzupelniaja-
cy-komunikat-w-sprawie-wymogow-kwalifikacyjnych
-dotyczacych-przystapienia-do-kursu-specjalistycznego
-w-zakresie-ordynowania-lekow-i-wypisywania-recept/

 Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Tel. 22-327-61-81

Komunikaty

Informacja w sprawie zakresu czynności ratowników medycznych po zmianach w prawie
W art. 11 ust. 11ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pań-

stwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 757 z późn. zm.) znajduje się delegacja dla Ministra 
Zdrowia do określenia - kierując się zakresem wiedzy  
i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i po-
dyplomowego przez ratowników medycznych - w drodze 
rozporządzenia, szczegółowego zakresu:
s medycznych czynności ratunkowych, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie 
lub pod nadzorem lekarza systemu,

s świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 
medycznego samodzielnie lub na zlecenie
Z brzmienia tego przepisu wynika, iż ma to być za-

mknięty katalog czynności ratunkowych i świadczeń zdro-
wotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe.

 
W realizacji tego upoważnienia wydano rozporządze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w spra-
wie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń 
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 
(Dz. U. poz. 587), które w kolejnych załącznikach wymie-
nia medyczne czynności ratunkowe i inne niż medyczne 
czynności ratunkowe z podziałem, na te które  mogą być 
udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub 
pod nadzorem lekarza systemu (medyczne czynności ra-
tunkowe) lub na zlecenie (świadczenia zdrowotne inne niż 
medyczne czynności ratunkowe).

 
Wskazany w tym przepisie katalog ma charakter za-

mknięty, to oznacza, że zawiera wszystkie przewidziane 
w tym akcie prawnym dopuszczenia do wykonywania 
danych czynności w konkretnych okolicznościach, samo-

dzielnie bądź przy udziale lekarzy.
Tym samym kierownik podmiotu leczniczego nie może 

rozszerzać opisanego w akcie powszechnie obowiązują-
cym katalogu tych czynności, a takie działanie musi być 
uznane za niezgodne z przepisami prawa.

 
Odwołując się natomiast do wprost wskazanego przy-

kładu świadczenia zdrowotnego związanego z opatrywa-
niem ran wskazuję, iż taka czynność została przewidziana 
zarówno w ramach:
s medycznych czynności ratunkowych, rozumianych jako 

- świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez jed-
nostkę systemu, w warunkach pozaszpitalnych, w celu 
ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowot-
nego (pkt 21 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia oraz 
pkt 1 Załącznika Nr 2 do rozporządzenia) jak również 
wymieniona została jako

s świadczenie zdrowotne inne niż medyczne czynności 
ratunkowe (pkt 19 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia 
oraz pkt 1 Załącznika Nr 4 do rozporządzenia).

Zatem opatrywanie ran zostało przewidziane także jako 
świadczenie zdrowotne poza czynnościami ratunkowymi.

Na marginesie wskazać należy, iż ta kompetencja zosta-
ła wprost wpisana w odniesieniu do pielęgniarek w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzie-
lanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego. (Dz. U. Nr 210, poz. 1540) - w § 1 
ust. 1 pkt 3 lit. h oraz w odniesieniu do pielęgniarek syste-
mu w § 2 pkt 19.

Aleksandra Krzemińska
Radca Prawny
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III posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
W dniach 22-23 czerwca w Warszawie, odbyło się III 

posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII 
kadencji. W czasie posiedzenia przedstawiono i przyję-
to plany pracy na rok 2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek  
i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych dzia-
łających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. 
Ustalono plan kontroli poszczególnych rodzajów kształce-
nia podyplomowego. Ustalono uroczysty strój zawodowy 
pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasa-
dy jego używania. 

Gośćmi posiedzenia były:
 dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych - pani 
Beata Cholewka, która przekazała m.in. informacje nt. 
rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez Pielęgniarkę albo Położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 
 nowy dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych pani Maria Jolanta Królak wraz 
ze współpracownikami. 

W trakcie dyskusji przestawiono plan pracy CKPPiP 
oraz zasady współpracy z samorządem, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac nad programami kursów w kształce-
niu podyplomowym. 

Dyskutowano także nad wynikami prac Zespołu ds. 
opracowania projektu założeń projektu ustawy o podsta-
wowej opiece zdrowotnej, omawiano wnioski, które wpły-
wały do Komisji Uchwał i Wniosków. 

W przeddzień III 
posiedzenia Naczel-
nej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych tj. 20 
czerwca 2016, w Mi-
nisterstwie Zdrowia 
odbyła się konferen-
cja uzgodnieniowa, 
dotycząca uwag zgło-
szonych w ramach 
konsultacji publicz-
nych do projektu roz-
porządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie 
kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek  
i położnych.

 W Konferencji z ramienia NRPiP udział wzięli:
 Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP,
 Sabina Wiatkowska Przewodnicząca Komisji Nauki, 
Kształcenia i Rozwoju Zawodowego, 
 dr Jarosław Czepczarz z ramienia Komisji Nauki, Kształ-
cenia i Rozwoju Zawodowego. 

W trakcie konferencji czynnie zasygnalizowano uwagi 
i propozycje zmian do projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych. 

 dr Jarosław Czepczarz, 
Członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

08.06.2016
Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjali-

stycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

W związku z kolejnymi pytaniami, które wpływają do 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie kwali-
fikowania pielęgniarek i położnych na kurs specjalistycz-
ny w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept, 
należy przyjąć, że zgodnie z programem kształcenia kursu 
specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie re-
cept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położ-
na, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
• pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa do-
tyczy również osób, które ukończyły studia jednolite ma-
gisterskie na kierunku pielęgniarstwo),
• pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo po-
łożna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
• pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia 
studiów, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku pie-
lęgniarstwo lub położnictwo,
• pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa.

Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kur-
su specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypi-
sywania recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie.

To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca 
tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi po-
siadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierun-
ku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 ww. ustawy, do kursu 
specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarka lub położ-
na, które:

• posiadają prawo wykonywania zawodu,
• zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po prze-
prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Powyższe zostało ujęte w Komunikacie w sprawie wy-
mogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do 
kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków  
i wypisywania recept, zamieszczonym na stronie interne-
towej Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że ukończenie kursu 
specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielę-
gniarek i położnych nie stanowi warunku przystąpienia do 
kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków  
i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

Natomiast pielęgniarka i położna, aby samodzielnie or-
dynować leki musi w pierwszej kolejności zgodnie z art. 
15b ww. ustawy wykonać badanie fizykalne pacjenta.

Należy przyjąć w myśl opinii Krajowej Rady Akredyta-
cyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z efektami 
kształcenia określonymi właściwymi standardami dla kie-
runku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, absolwenci 
studiów pierwszego i drugiego stopnia posiadają upraw-
nienia do wykonywania badania fizykalnego pod warun-
kiem nabycia tych umiejętności w cyklu kształcenia, po-
cząwszy od naboru 2012/2013 (I stopień).

W związku z powyższym jeżeli pielęgniarka, położna 
rozpoczęła kształcenie przeddyplomowe przed tą datą, aby 
wykonać badanie fizykalne pacjenta musi uzupełnić wie-
dzę i umiejętności w tym zakresie w ramach kształcenia 
podyplomowego (kurs specjalistyczny Wywiad i badanie 
fizykalne). Wymóg ten nie dotyczy pielęgniarek i położ-
nych, które posiadają:
• dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
• zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badania  
fizykalnego Advanced Physical Assessment.
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Przewodnicząca:
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Beata Wojciechowska, magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pie-
lęgniarstwa opieki długoterminowej. Ukończyła m.in. szkolenie dla liderów 
odpowiedzialnych za tworzenie Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Projekt 
HOPE Polska „Kadry menadżerskie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce”  
z dwutygodniowym stażem w USA w Waszyngtonie. Posiada ukończone szko-
lenie pod nadzorem Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przeprowadzania czyn-
ności kontrolnych. W ostatnim czasie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie studia podyplomowe „Geriatria i opieka długoterminowa” oraz 
„Prawo medyczne i bioetyka”. Posiada ponad 30 letni staż pracy w zawodzie,  
w tym wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w Opolskiej Regionalnej 
Kasie Chorych a następnie w Opolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdro-
wia jako specjalista w wydziale świadczeń opieki zdrowotnej. Zawodowo zwią-
zana z obszarem opieki długoterminowej oraz medycyny paliatywnej i hospi-
cyjnej. Obecnie prowadzi własną działalność w obszarze opieki pielęgniarskiej, 
rehabilitacyjnej i geriatrycznej. Interesuje się organizacją i zarządzaniem opieki 
zdrowotnej. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch nastolatek. Jej pasją jest nurko-
wanie i pływanie. Pływała wyczynowo różnymi stylami. 

E-mail: b.wojciechowska@oipip.opole.pl
Tel.: 784 954 484

Teresa Lisek, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po-
siada długoletni staż pracy w zawodzie pielęgniarki, przez kilkanaście 
lat w oddziale Chorób Płuc  na stanowisku pielęgniarki odcinkowej, na-
stępnie Pielęgniarki Oddziałowej. Obecnie na stanowisku Przełożonej 
Pielęgniarek. Z wykształcenia jest mgr zarządzania, posiada licencjat pie-
lęgniarstwa, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. 
Jako delegatka od 3 kadencji reprezentuje pielęgniarki Stobrawskiego 
Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Kup.

Członkowie:

Konferencja regionalna pielęgniarek i położnych rodzinnych
W dniu 7 lipca 2016 r. w Sejmie RP w Sali Kolumno-

wej, odbyła się konferencja regionalna pielęgniarek i po-
łożnych rodzinnych. Organizatorem konferencji była po-
seł Beata Chrobak.      

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia obecny był Marek 
Tombarkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdro-
wia i Elżbieta Witek - minister, członek Rady Ministrów.  

W konferencji uczestniczyli również: Prezes Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych - Zofia Małas, przedsta-
wiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych  
w Polsce - Zofia Piasecka i Alicja Stanikowska,  Prze-

wodniczący Mało-
polskiej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Krako-
wie - Tadeusz Wadas.

W Sali Kolumno-
wej Sejmu, spotkała 
się ponad 150 oso-
bowa grupa pielę-
gniarek i położnych 
podstawowej opieki 
zdrowotnej z całej 
Polski. Opole repre-
zentowały członkinie 
Zespołu ds. podsta-
wowej opieki zdro-
wotnej działające-
go przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Opo-
lu: Konsultant Woje-

wódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego - Jolanta 
Grzyb, Aleksandra Polańska oraz Joanna Siekierka.

Głównymi tematami Konferencji, były problemy pie-
lęgniarek i położ-
nych rodzinnych 
oraz pielęgnia-
rek medycyny 
szkolnej w obli-
czu przygotowy-
wanych zmian 
w podstawowej 
opiece zdrowot-
nej. Środowisko pielęgniarskie jest zaniepokojone o byt 
samodzielnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i po-
łożniczych, dla których są to miejsca pracy. 

W czasie konferencji  problemy i niepokoje naszego 
środowiska przedstawili: 
• Izabela Ćwiertnia - Konsultant województwa małopol-

skiego w dziedzinie  pielęgniarstwa rodzinnego.
• Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-

łożnych.
• Tadeusz Wadas - Przewodniczący Małopolskiej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
• Dorota Kiliańska - Nauczyciel Akademicki, współautor-

ka książki „Ordynowanie leków i wypisywanie  recept”, 
autorka wielu publikacji dla pielęgniarek i położnych, 
była prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

• Położne podstawowej opieki zdrowotnej.
• Pielęgniarki medycyny szkolnej.

W imieniu Zespołu 
Joanna SiekierkaOd lewej: Joanna Siekierka, Jolanta Grzyb, 

Aleksandra Polańska
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Agnieszka Bukała, pracę zawodową rozpoczęła ponad 20 lat temu  
w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach. Początkowo na stanowisku pielęgniar-
ki odcinkowej oddziału chirurgicznego, następnie jako pielęgniarka od-
działowa oddziału psychiatrycznego. Specjalistka w dziedzinie pielę-
gniarstwa psychiatrycznego, psychiatryczny terapeuta środowiskowy, 
magister pedagogiki specjalnej i terapii. Ukończyła studia podyplomo-
we z administacji i zarządzania w służbie zdrowia. Jest autorem progra-
mów kursów dokształcających i wykładowcą. Pracę na rzecz Samorządu 
rozpoczęła w VI kadencji w charakterze sekretarza Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej oraz wiceprzewodniczącej zespołu do spraw pielęgniarstwa  
psychiatrycznego.

Bożena Wilk, pracę w zawodzie pielęgniarki rozpoczęła przed 33 laty  
w Oddziale Nefrologii i Ośrodku Dializ w Szpitalu Wojedzkim w Opolu. 
W roku 1996 ukończyła specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, 
w tym samym roku została zatrudniona w Wojewódzkim Centrum Me-
dycznym gdzie od 2000 roku pracuje w Oddziale Neurochirurgii. Potrafi 
być uważnym słuchaczem i czasem trafnie doradzić. Często sie uśmiecha, 
wie że uśmiech potrafi zdziałać cuda; przełamuje bariery, czasem łagodzi 
ból. Z niepokojem obserwuje narastające w świecie konflikty. Najważ-
niejsza dla niej jest rodzina.

Kazimiera Celmerowska, delegatka obecnej kadencji w OIPiP. Pielę-
gniarka z 20 letnim stażem pracy. Specjalizacją z opieki długotermino-
wej domowej. Obecnie pracuje w Powiatowym Centrum Zdrowia S A  
w Kluczborku, na stanowisku Pielęgniarki Koordynującej Poradnie Spe-
cjalistyczne. Jest Przewodniczącą OZZPiP.

Możliwości i granice intensywnej terapii
Maciej Gawor, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PS ZOZ WCM Opole 

Intensywna terapia jest dzie-
dziną medycyny zajmującą się 
pacjentami będącymi w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia 
niezależnie od przyczyny, która 
ten stan spowodowała. Zadaniem 
intensywnej terapii jest ustalenie 
przyczyn i stworzenie warunków 
do wyleczenia choroby, zagra-
żającej życiu. Nie zawsze jest to 
możliwe. Zdarza się, że choroba, 
uraz czy inna przyczyna stanu 

krytycznego uniemożliwia wyleczenie i jedynym efektem 
intensywnego leczenia jest podtrzymywanie objawów ży-
cia w postaci akcji serca i wymiany gazowej dzięki zasto-
sowaniu sztucznej wentylacji.   

Do końca lat 90. XX wieku, intensywna terapia roz-
wijała się niezwykle dynamicznie, natomiast ostatnie lata 
spowodowały stopniowe wyhamowywanie tego rozwoju. 
Wydaje się, że osiągnięto granicę możliwości pełnego suk-
cesu terapeutycznego intensywnej terapii. Obecnie śmier-
telność w oddziałach intensywnej terapii wynosi około 
30%. Rozpatrując śmierć jako niepomyślne zakończenie 
terapii należy uwzględnić jeszcze dwa inne stany w katego-

Maria Białas, pracuje w zawodzie pielęgniarki od 33 lat, początkowo 
w oddziale Chirurgii Onkologicznej, a następnie w Wojewódzkiej Przy-
chodni Onkologicznej w Opolu. Specjalistka z zakresu pielęgniarstwa 
chirurgicznego. Od II kadencji jest delegatem do Samorządu OIPiP  
w Opolu. W VII kadencji pracuje w: komisji rewizyjnej, komisji ds. ja-
kości i rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych oraz komisji ds. 
współpracy z konsultantami wojewódzkimi. Od roku 2012 jest Konsul-
tantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Jako 
współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek On-
kologicznych, jest zaangażowana w rozwój pielęgniarstwa organizując  
i współorganizując konferencje onkologiczne oraz szkolenia dla pielę-
gniarek i położnych. Zainteresowania to turystyka rowerowa, jazda na 
nartach, dekoracje świąteczne i okolicznościowe, podróże.
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rii względnego sukcesu terapeutycznego - trwałą śpiączkę 
u chorych z nieodwracalnymi zmianami niedokrwiennymi 
w ośrodkowym układzie nerwowym oraz tak zwany stan 
zawieszenia w którym wskutek licznych chorób nie jeste-
śmy w stanie uzyskać stabilnej poprawy stanu pacjenta. 
W większości znaczna ilość „sukcesów intensywnej tera-
pii” w postaci pacjentów w śpiączce trafia do rodzin, które 
poza niezmierzonym uczuciem nie mają często możliwo-
ści finansowych ani organizacyjnych do opieki i rehabili-
tacji głęboko uszkodzonych chorych. Jedyną możliwością 
pomocy w takiej sytuacji mogą być Zakłady Opiekuńczo 
Lecznicze do których przekazuje się chorych.

W idealnej sytuacji w Oddziale Intensywnej Terapii, po-
winno się zatem leczyć pacjentów ze schorzeniami zagra-
żającymi życiu, potencjalnie odwracalnymi, rokującymi 
jednoznacznie pozytywnie czyli pełne wyleczenie. 

W rzeczywistości jednak wiele czynników ma wpływ 
na decyzje o podejmowaniu intensywnej terapii, należą do 
nich między innymi: brak identyfikacji nieuleczalnie cho-
rych, których pomimo choroby poddaje się próbom inten-
sywnej terapii, „naciski” ze strony rodziny pacjenta oraz 
lekarzy „przekazujących” pacjenta do oddziału intensyw-
nej terapii czy rozbieżności w ocenach między rozpozna-
niem i rokowaniem.      

Nie powinniśmy zapominać, że człowiek ma wolną 
wolę, a zmęczenie chorobą i cierpieniem może być silniej-
sze od woli życia. Każdy umierający człowiek zasługuje 
na szacunek. 

Jednakże dla lekarza, ten bezwarunkowy szacunek może 
oznaczać również odstąpienie od reanimacji i ratowania 
życia za wszelką cenę. Podejmujemy działania często au-
tomatycznie, zakładając, że pacjent na pewno by sobie 
tego życzył. Czy rzeczywiście tak by było, czy wybrałby 
umieranie w warunkach intensywnej terapii w sytuacji gdy 

współczesna medycyna nie daje szans na przeżycie. 
Przeżycie, które stanowi względny sukces terapii może 

oznaczać brak świadomości i kontaktu z otoczeniem, od-
dech przez rurkę tracheotomijną, odżywianie przez sondę 
żołądkową i ograniczoną opiekę w Zakładzie Opiekuńczo 
Leczniczym (ze względu na koszty, NFZ nie zawsze ma 
możliwość finansować zgodnie z potrzebami i oczekiwa-
niami). Także rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobo-
wej opieki. Niestety tacy pacjenci często umierają wkrótce 
po przekazaniu do ZOL-u. W żadnym wypadku nie ozna-
cza to, że personel ZOL-u nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. Po prostu pacjent do tej pory funkcjonował 
w Oddziale Intensywnej Terapii pod profesjonalną inten-
sywną opieką pielęgniarską. W skład której wchodziły 
zabiegi zabezpieczające drożność dróg oddechowych, bi-
lans płynów, odżywianie specjalistycznymi preparatami,  
a w przypadku zachwiania równowagi któregokolwiek  
z parametrów fizjologicznych, była natychmiastowa inter-
wencja lekarska. Takich warunków nie jest w stanie za-
pewnić żaden Zakład Opiekuńczo Leczniczy.  

Kościół katolicki przedstawia stanowisko w którym: 
„lekarz kiedy zdaje sobie sprawę, że nie może zapobiec 
śmierci pacjenta i że jedynym skutkiem intensywnej te-
rapii byłoby zwiększenie cierpień, winien uznać ograni-
czoność wiedzy medycznej i swoich działań godząc się 
z nieuchronnością śmierci której nie może się przeciw-
stawić. Szacunek dla umierającego stanowczo nakazuje 
unikać form terapii uporczywej i pomoc pacjentowi zaak-
ceptować śmierć” (Deklaracja końcowa V zgromadzenia 
ogólnego papieskiej akademii „Pro Vita” 24-27.02.1999r.) 
Również Kodeks Etyki Lekarskiej w artykule 32 zdejmu-
je z lekarza obowiązek podejmowania reanimacji i terapii 
uporczywej w stanach terminalnych i stosowania środków 
nadzwyczajnych.    

Opieka pielęgniarska nad potencjalnym dawcą narządów
 Katarzyna Herman, pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PS ZOZ WCM Opole

Nieodwracalne ustanie czynności 
pnia mózgu oznacza śmierć mózgu 
jako całości. Niekoniecznie oznacza 
ona śmierć wszystkich komórek mózgu 
(definicja tzw. nowa zmodyfikowana). 
Najczęstszymi przyczynami śmierci 
mózgu są: urazy czaszkowo mózgowe, 
schorzenia naczyniowe mózgu: krwo-
toczne i niedokrwienne oraz inne: guzy 
OUN, zatrucia, próby samobójcze, na-

stępstwa schorzeń układu krążenia (NZK). 
Występujące objawy to: trwały bezdech, brak reakcji źre-

nic na światło, zatrzymanie oddechu, brak jakichkolwiek 
reakcji ruchowych na bodziec bólowy, brak odruchów wy-
miotnych i kaszlowych, tachykardia (przyspieszenie akcji 
serca powyżej 100 uderzeń na minutę)  lub bradykardia 
(stan gdy częstość pracy serca wynosi poniżej 50 razy na 
minutę) prowadząc do zatrzymania akcji serca. 

Objawy te są często poprzedzone nagłym wzrostem,  
a następnie spadkiem ciśnienia w momencie wgłobienia.  
W momencie stwierdzenia śmierci pacjenta w oddziale 
kończy się praca pielęgniarki. Jednak w przypadku pacjen-
ta, który może zostać dawcą, opieka pielęgniarska nabie-
ra wyjątkowego znaczenia. Postępowanie z dawcą należy 
traktować jako  opiekę nad narządami do przeszczepiania, 
ponieważ utrzymując leczenie u dawcy zaczynamy terapię 
biorcy narządu. 

Zasady postępowania z potencjalnym dawcą nie odbie-
gają od powszechnie przyjętych standardów obowiązują-
cych w oddziałach intensywnej terapii. Potencjalny dawca 
pielęgnowany jest w standardzie intensywnej terapii czyli 

najwyższym z możliwych. Pielęgniarka w OAiIT musi na-
tychmiast dostrzegać często dynamicznie zachodzące zmia-
ny i na nie reagować. Monitorowany jest stan ogólny daw-
cy, co obejmuje: EKG, ciśnienie tętnicze mierzone metodą 
inwazyjną, OCŻ, puls oksymetria - utrzymanie wartości 
>95%, temperatura - utrzymanie normotermii (prawidłowej 
ciepłoty ciała ok. 37°), diureza godzinowa - minimum 100 
ml/h (ocena godzinowa wydalania moczu z równoczesnym 
uwzględnieniem podawanych płynów), ciśnienie zaklino-
wania i rzut serca (opcja), wentylacja - utrzymanie pO2 w 
granicach 100-150 mmHg, częste kontrole i wyrównywanie 
zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych. 
Pielęgniarka bierze czynny udział w pracach zespołu orze-
kającego. Nakłada to na nią dodatkowe zadania określone 
procedurą. Wymaga to jej całkowitego zaangażowania.

Kontakty pielęgniarki z rodziną, atmosfera profesjonali-
zmu w opiece nad chorym, pełna determinacja w leczeniu 
i świadomość rodziny, że wyczerpano wszystkie dostępne 
metody terapii, bezpośrednio wpływa na jej postawę w roz-
mowie z koordynatorem. Rodzina musi mieć pewność, że 
ich bliski odszedł na zawsze i że to nie pobranie narządów 
spowoduje jego śmierć. Musimy zapewnić rodzinie warunki 
do pożegnania się z bliskim w ciszy i spokoju. Dla rodziny 
jest to bardzo bolesne przeżycie. Dbamy o kontakt z osobą 
duchowną, a w szczególnych przypadkach z psychologiem. 

W roku 2015 z naszego oddziału zgłosiliśmy do Pol-
transplantu 13 potencjalnych dawców. Rzeczywistych daw-
ców było 9 - pobrano 27 narządów (NERKI - 16, SERCE 
- 2, WĄTROBA - 7, PŁUCA - 2), w 4 przypadkach była 
odmowa rodziny. 
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Metody ciągłej terapii nerkozastępczej  
w oddziale intensywnej terapii

Marzena Brożek, pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PS ZOZ WCM Opole
Metody ciągłej terapii nerkozastępczej (continuousre-

nal replacement therapy – CRRT) z założenia są bardziej 
fizjologiczne. Zostały wprowadzone w latach70. XX wie-
ku w celu leczenia chorych z ONN, hospitalizowanych  
w oddziałach intensywnej terapii. Należą do nich powol-
na ciągła żylno-żylna i tętniczo-żylna ultrafiltracja, ciągła 
tętniczo-żylna i żylno-żylna hemofiltracja oraz ciągła tęt-
niczo-żylna i żylno-żylna hemodializa i hemodiafiltracja.

Ciągła terapia nerko zastępcza, to zabiegi pozaustrojo-
wego oczyszczania krwi z produktów przemiany materii 
mające na celu zastąpienie zaburzonej czynności nerek  
w dłuższym czasie, w zamierzeniu stosowane przez 24 go-
dziny na dobę.

Ciągłe techniki nerko zastępcze są uznaną i zalecaną 
formą leczenia do stosowania w OIT. Są jednym z ele-
mentów leczenia wspomagającego, ujętym w wytycznych 
leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, a także  
w leczeniu ostrej niewydolności nerek (ONN) u chorych 
niestabilnych hemodynamicznie lub chorych z ONN,  
u których brak możliwości zastosowania przerywanej dia-
lizoterapii. Szczególne wskazania do CVVH obejmują: 
s uraz i zmiażdżenie mięśni,
s hipertermia, 
s w przebiegu oparzeń, 
s obrzęk mózgu,
s ostrą niewydolność wątroby z następczym obrzękiem 
mózgu,
s niewydolność zastoinową krążenia, a także przewodnie-
nie, masywne obrzęki, niektóre zatrucia: lit.

Techniki ciągłe 
Konwekcyjne techniki ciągłe, takie jak ciągła żylno-

żylna hemofiltracja (CVVHF - continuous veno-venous 
hemofiltration) i hemodiafiltracja (CVVHDF - continuous 
veno-venous hemodiafiltration), zapewniają większą sta-
bilność hemodynamiczną. Prowadzi się je z założenia przez 
całą dobę (z wyjątkiem czasu potrzebnego na zmianę filtru  
i na ewentualne inne zabiegi diagnostyczne), w związku  
z czym proces wyrównywania zaburzeń odbywa się tu 
wolno, co sprzyja stabilności hemodynamicznej i poprawia 
tolerancję ultrafiltracji. Do innych zalet CVVHF/CVVH-
DF należą: dobra kontrola mocznicy, a także fakt, że nie 
wymagają one stacji uzdatniania wody. Niestety techniki 
te mają istotne wady. Podstawową jest wysoki koszt za-
biegów, kilkakrotnie większy w stosunku do hemodializy, 
na co składa się głównie koszt płynu substytucyjnego i fil-

trów. Istotne problemy może stwarzać konieczność stałej 
heparynizacji; tutaj pewnym rozwiązaniem tego problemu 
może być zastosowanie regionalnej antykoagulacji za po-
mocą cytrynianów. Zabiegi ciągłe wymagają stałej czuj-
ności personelu. Należy też pamiętać, że ich skuteczność 
jest wysoka pod warunkiem, że są one rzeczywiście ciągłe 
czyli stosowane bez przerwy, co czasami jest trudne do 
osiągnięcia, gdyż chorzy często wymagają wykonania róż-
nych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.

Schemat  CVVHDF

Korzyści krótkoterminowe z zastosowania CRRT (Me-
tod ciągłej terapii nerkozastępczej):
 wspiera układ wydalniczy przez ciągłe, łagodne usuwa-

nie nadmiaru produktów przemiany materii, przywraca-
jąc równocześnie prawidłową równowagę elektrolitową 
i kwasowo-zasadową,

 przywraca i utrzymuje neutralną równowagę płynów, 
 zapewnia możliwość odpowiedniego odżywiania bez 

ograniczenia płynów,
 umożliwia optymalne dawkowanie leków.
Korzyści długoterminowe:
 poprawia wskaźniki przeżywalności pacjentów, 
 zwiększa szansę na przywrócenie funkcji nerek, definio-

wane jako uwolnienie od zależności dializ.

Przystępnie o znieczuleniu – najistotniejsze  
informacje dla pacjenta

Ryszard Gawda, z-ca ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WCM Opole
Pacjenci przyjmowani do szpitala celem przeprowadze-

nia zabiegu operacyjnego wymagają w trakcie operacji 
znieczulenia (anestezji), którego zadaniem jest zapewnie-
nie choremu braku doznań bólowych w trakcie operacji, 
zredukowanie stresu okołooperacyjnego, a ponadto opty-
malizacja chirurgicznych warunków przeprowadzenia za-
biegu. Główne rodzaje znieczuleń to znieczulenia ogólne, 
regionalne i nasiękowe. Niemal wszystkie znieczulenia 
wykonywane są wyłącznie przez lekarza anestezjologa  

z asystą pielęgniarki anestezjologicznej. Wyjątkiem są 
zabiegi przeprowadzane jedynie w znieczuleniu nasię-
kowym, które polega na podaży leków znieczulających  
w tkanki bezpośrednio otaczające operowane miejsce 
i jest skuteczne jedynie w niektórych operacjach mało  
inwazyjnych. 

Codzienna praktyka szpitalna pokazuje, że wiele wąt-
pliwości pacjentów związanych jest z czekającym ich 
znieczuleniem. Wpływ na to ma niewątpliwie fakt, iż cho-
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ry spotyka się z anestezjologiem dopiero podczas pobytu  
w szpitalu, niejednokrotnie w przeddzień zabiegu i dopie-
ro wtedy ma szansę zapoznać się z podstawowymi infor-
macjami związanymi ze znieczuleniem.

Główne rodzaje znieczuleń

Znieczulenie regionalne, polega na wstrzyknięciu 
środków anestetycznych w pobliżu pni nerwowych, co 
pozwala na znieczulenie ściśle określonego obszaru ciała, 
np. jednej kończyny górnej lub dolnej, barku, miednicy, 
podbrzusza, dłoni, stopy. Najpowszechniej wykorzysty-
wane rodzaje znieczulenia regionalnego to znieczulenie 
podpajęczynówkowe (tzw. rdzeniowe) i znieczulenie epi-
duralne. Obie metody polegają na wkłuciu bardzo cien-
kiej długiej igły między sąsiadujące ze sobą trzony kręgów 
piersiowych lub lędźwiowych i podaniu środka znieczu-
lającego w bezpośredniej bliskości rdzenia kręgowe-
go. Wraz z wprowadzeniem ultrasonografii do praktyki 
anestezjologicznej obserwujemy w ostatnich latach gwał-
towny wzrost rozwoju znieczuleń regionalnych. Podanie 
leków znieczulających w okolicę określonych nerwów  
z równoczesną możliwością obserwowania ich podaży na 
ekranie aparatu USG znacznie podnosi precyzję wykony-
wanego znieczulenia i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta 
podczas anestezji. W sali operacyjnej anestezję regional-
ną w największym stopniu wykorzystuje się do zabiegów  
z zakresu chirurgii ortopedycznej, naczyniowej i urologii. 

Znieczulenie ogólne, potocznie zwane „narkozą”, po-
lega na podaniu dożylnym leków, które w ciągu kilkudzie-
sięciu sekund wprowadzają pacjenta w stan snu i sprawia-
ją, że jest niewrażliwy na jakikolwiek bodziec zewnętrzny 
w tym najsilniejszy bodziec bólowy. Głębokość znieczule-
nia jest przez anestezjologa nieprzerwanie w trakcie zabie-
gu precyzyjnie sterowana, tak że z zakończeniem operacji 
doprowadza on pacjenta do stanu pełnej świadomości.

Anestezjolog, to lekarz którego obecność w okresie 
okołooperacyjnym jest nie do zastąpienia. Zajmuje się 
on chorym w okresie przedoperacyjnym, w trakcie zabie-
gu i po operacji. W dzień poprzedzający zabieg odbywa 
się wizyta anestezjologiczna, podczas której anestezjo-
log przeprowadza tzw. wywiad, w trakcie którego pyta 
pacjenta o dotychczasowe choroby, przyjmowane leki, 
obecność uczuleń na leki itp., następnie chory jest bada-
ny i ewentualnie wykonuje się u niego badania dodatkowe  
i konsultacje. Celem wizyty anestezjologicznej jest za-
kwalifikowanie chorego do określonego rodzaju znieczu-
lenia i zaplanowanie postępowania anestezjologicznego  
w trakcie jego operacji. 

Do sali operacyjnej w dniu zabiegu, pacjent jest prze-
wożony kilkanaście minut przed operacją i od tej chwi-
li jest on otoczony nieprzerwaną opieką pielęgniarki 
anestezjologicznej i lekarza anestezjologa. Rozpoczyna 
się ona od połączenia chorego z urządzeniami monitoru-
jącymi funkcjonowanie narządów kluczowych dla orga-
nizmu: układu krążenia, oddychania, układu nerwowego. 
Jeśli zaplanowano znieczulenie ogólne, to po podaniu 
leków anestetycznych anestezjolog wykonuje intubację, 
czyli wprowadza do tchawicy specjalnego rodzaju rurkę, 
dzięki której możliwe jest połączenie układu oddechowe-
go chorego z respiratorem - aparatem odpowiedzialnym za 
prowadzenie oddychania pacjenta w trakcie znieczulenia. 

Jest to niezbędne, gdyż układ oddechowy wskutek znie-
czulenia ogólnego jest odwracalnie wyłączony ze swego 
normalnego funkcjonowania. Dopiero potem możliwe jest 
rozpoczęcie operacji, podczas której pacjent jest wskutek 
działania podawanych leków nieprzytomny i całkowicie 
niewrażliwy na działanie bodźców bólowych.

Po zakończonym zabiegu anestezjolog rozpoczyna 
proces wybudzania pacjenta i  przewozi go do sali po-
operacyjnej, gdzie monitoruje się w sposób ciągły stan 
organizmu  i rozpoczyna intensywne leczenie p/bólowe 
zapewniając choremu komfort dochodzenia do stanu peł-
nej świadomości.

Działania anestezjologa w okresie okołooperacyjnym

Anestezjolog, kwalifikując w trakcie pracy pacjentów 
do znieczulenia, odpowiada na ich pytania i wątpliwości. 
Poniżej zamieszczona lista zawiera wiele istotnych infor-
macji, będących odpowiedziami na najczęściej pojawiają-
ce się pytania:

 skuteczność znieczulenia jest zawsze 100 %,  nieza-
leżnie od tego czy wybrano metodę ogólną czy regio-
nalną; inaczej mówiąc - w trakcie operacji nie może 
„trochę boleć”,

 w trakcie operacji w znieczuleniu regionalnym pa-
cjent również może spać, taką potrzebę można zgłosić 
anestezjologowi nawet w trakcie trwania zabiegu ope-
racyjnego,

 nie jest prawdą, że określony rodzaj znieczulenia ma 
istotną przewagę nad innym; to który jest dla pacjen-
ta najbardziej odpowiedni zależy od współistniejących  
u pacjenta innych chorób i rodzaju operacji,

 nie jest prawdą, że po zakończonej operacji w znie-
czuleniu ogólnym zawsze dochodzi do nudności i wy-
miotów – ich występowanie uległo w ostatnich kilkuna-
stu latach znacznemu zmniejszeniu wskutek rozwoju 
nowocześniejszych technik anestetycznych i większej 
dostępności leków przeciwwymiotnych,

 nie jest prawdą, że po znieczuleniu rdzeniowym na-
leży bezwzględnie leżeć w łóżku na wznak przez 24 go-
dziny po operacji – nie ma na to jakichkolwiek uzasad-
nionych podstaw merytorycznych,

 nie jest prawdą, że po operacji „musi boleć”, odpo-
wiednia strategia terapii p/bólowej jest zaplanowana  
i dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta przez 
anestezjologa – jej realizacja i ocena skuteczności od-
bywa się jednak w oddziale zabiegowym,

 nie jest prawdą, że kilkudniowe stosowanie w wa-
runkach szpitalnych narkotycznych leków p/bólowych  
w uśmierzaniu bólu może prowadzić do uzależnienia 
od nich w okresie późniejszym,
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 niemal wszyscy pacjenci około kilkadziesiąt minut 
przed przewiezieniem z oddziału zabiegowego do sali 
operacyjnej otrzymują tzw. premedykację – podaje się 
wtedy doustnie lek, którego celem jest zminimalizowa-
nie stresu przedoperacyjnego,

 absolutnie konieczne jest poinformowanie anestezjo-

loga przed operacją o mających miejsce podczas po-
przednich zabiegów ewentualnych komplikacjach 
związanych ze znieczuleniem, np. trudnościach w in-
tubacji, problemach ze znieczuleniem przewodowym, 
wymiotach pooperacyjnych, gdyż w ogromnym stop-
niu umożliwi to zapobieżenie podobnym incydentom 
przed kolejnym znieczuleniem.

Tradycje lecznictwa uzdrowiskowego na Opolszczyźnie1

Mariusz Migała*
Na Śląsku Opolskim2 funkcjonowało jak dotąd sześć 

miejscowości uzdrowiskach, które swą działalność lecz-
niczą prowadziły w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 
Stosowano w nich różnorodne sposoby leczenia, a ich 
popularność była wówczas niemniejsza od Szczawna lub 
Świeradowa. Było to uzdrowisko: Bad Grüben (obecnie 
Grabin) koło Niemodlina, Heinrichsbrunn (Zdrój Henry-
ka) w Nysie, Bad Wachtel-Kunzendorf (Trzebina) koło 
Prudnika, Bad Carlsruhe (Pokój) koło Opola, Rochus-Bad 
(Zdrój Rocha), który znajdował się w dzielnicy Nysy-Ro-
chus oraz Bad Ziegenhals (Głuchołazy). Pierwsze cztery, 
funkcjonowały jako typowe zdrojowiska, w których leczo-
no miejscowymi wodami mineralnymi, a podstawę roz-
woju tych uzdrowisk stanowiły właściwości środowiska 
naturalnego oraz bogate zasoby wód mineralnych i złoża 
borowiny. Kurort Bad Ziegenhals oraz Rochus-Bad były 
natomiast uzdrowiskami klimatycznymi, wykorzystujący-

mi właściwości lecznicze lokalnego klimatu oraz metody 
lecznictwa słodkowodnego. Metoda wodolecznicza wg ks. 
Kneippa rozwinęła się zwłaszcza w głuchołaskim uzdro-
wisku, które potocznie nazywano Wörishofen Wschodu. 
Po pierwszej wojnie światowej, gdy częściowo przeminęła 
moda na kuracje kneippowskie, dużego znaczenia w Głu-

chołazach nabrało lecznictwo płuc, które jest realizowane 
do dnia dzisiejszego.

Opolskie uzdrowiska czerpały bogate doświadczenie  
z pobliskiego uzdrowiska Gräfenberg (ob. Lázně Jeseník), 
które około 15 km od granicy pomiędzy Górnym Śląskiem, 
a Śląskiem Austriackim na początku lat 20. XIX wieku, 
założył Vincenz Priessnitz (1799-1851). W pierwszej po-
łowie XIX stulecia przypomniał on światu metodę lecze-
nia, polegającą na oblewaniu pacjentów wodą, stosowa-
niu niewyszukanej, pożywnej diety i ćwiczeń fizycznych.  
W ten sposób powstało pierwsze w świecie uzdrowisko 
wodolecznicze, wykorzystujące miejscowe wody i sto-
sujące eksperymentalną, indywidualną fizjoterapię, ujętą  
w racjonalny system leczenia. Zdarzenie to miało miej-
sce, gdy rozwój nauk medycznych w zakresie balneologii 
przyczyniał się do powstawania uzdrowisk i bez wątpienia 
miało duży wpływ na powstanie innych ośrodków. 

Do metod leczenia V. Priessnitza nawiązywały kraje 
z niemieckiego kręgu językowego, dlatego też po jego 
śmierci, śladami hipokratesowskiej metody hartowania 
organizmu człowieka poszedł ksiądz Sebastian Kneipp 
(1821-1894), proboszcz w Wörishofen w Bawarii. Opra-
cowana przez niego metodyka leczenia, której tradycja 

1 Więcej na temat lecznictwa uzdrowiskowego na Śląsku Opolskim czytelnik dowie się z publikacji: M. Migała, Uzdrowisko Bad Ziegenhals (Głu-
chołazy) na tle pobliskich kurortów w XIX oraz I połowie XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju lecznictwa na Śląsku, Opole 2003; M. Migała, 
Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku), Opole 2009; 
I. Spielvogel, M. Migała, K. Spałek, Opolskie uzdrowiska, Opole 2012.
2 Termin powstał w okresie międzywojennym i pokrywał się z obszarem istniejącej wówczas prowincji górnośląskiej, która w 1941 r. zajmowała 
powierzchnię 20 635 km2. Po drugiej wojnie światowej cała niemiecka część Górnego Śląska znalazła się w Polsce i otrzymała nazwę wojewódz-
twa śląskiego (po przyłączeniu Zagłębia Dąbrowskiego zmieniono na śląsko-dąbrowskie). Dnia 28 czerwca 1950 r. województwo to podzielono na 
dwa: katowickie (cz. wschodnia) i opolskie (cz. zachodnia), do którego włączono powiat brzeski i namysłowski.

Ryc. Uzdrowiska opol-
skie na mapie Prowincji 
Górnośląskiej w 1922 r. 
1. Bad Grüben 
2. Heinrichsbrunn 
3. Bad Wachtel-
Kunzendorf
4. Bad Carlsruhe 
(Abrecht-Eugen Bad)
5. Rochus-Bad
6. Bad Ziegenhals. 
Uzdrowiska na terenie 
Czechosłowacji 
(Sudetenland): 
7. Bad Gräfenberg
8. Bad Nieder-
Lindewiese.
 
Źródło (mapa): http://
ibrbs.pl/mediawiki/in-
dex.php/slask (dostęp 
12.07.2016)
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zapoczątkowana została w 1855 r., stała się swoistym 
drogowskazem w rozwoju współczesnej balneologii, na-
tomiast opisanie dokładnie tej metodyki oraz sposobów 
kuracji wodnej (wskazówki jak uczyć hartować ciało oraz 
jak używać zimnej i ciepłej wody) w popularnym dziele pt. 
„Moje leczenie wodą”, odegrało znaczącą rolę w rozwoju 
hydroterapii.

 Te dwa nazwiska, niezwykle zasłużone dla rozwoju 
współczesnego przyrodolecznictwa sprawiły, że „złoty 
wiek” dla terapii wodą i innymi naturalnymi surowcami 
znajdującymi się w przyrodzie, nastał w XIX w. także 
na Śląsku Opolskim, który dość szybko został zauważo-
ny przez chorych poszukujących tam ukojenia dla swych 
schorzeń, a także turystów. Region ten, bogaty w źródła 
mineralne oraz zasobny w lasy, orzeźwiające powietrze 
i leczniczy mikroklimat, od początku działalności wspo-
mnianych uzdrowisk, stał się przez kilkadziesiąt lat miej-
scem pobytu dla kuracjuszy, bowiem kurorty te posiadały 
wysoki standard i odpowiadały stawianym wymaganiom.

Działalność w opolskich uzdrowiskach, choć funkcjo-
nowały one stosunkowo krótko (niektóre 20-30 lat, uzdro-
wisko w Głuchołazach ok. 70 lat), była jak na owe czasy 
bardzo postępowa, stosowano w nich nowoczesne metody 
wodolecznicze pomimo, że okres świetności większości  
z nich przypadł na czasy pionierskiej działalności „ojca 
nowoczesnego wodolecznictwa” V. Priessnitza.  

Opolskie kurorty często przewyższały niejeden słynny 
już wówczas zdrój sudecki pod względem dobrej organiza-
cji, nowoczesności urządzeń leczniczych, a przede wszyst-
kim czystości. Przyzwyczajenie do nadzoru sanitarnego 
w tej części Śląska, okazało się zbawienne niewiele lat 
później, w walce z epidemicznymi chorobami zakaźnymi, 
m.in. cholerą, ospą, a także schorzeniami wenerycznymi.

Ich działalność pozostawiła znaczącą spuściznę i bogate 
doświadczenie naszemu pokoleniu oraz wywarła niema-
ły wpływ na rozwój lecznictwa po 1945 roku, choć tylko  
w Głuchołazach do dnia dzisiejszego prowadzi się lecze-
nie z wykorzystaniem elementów uzdrowiskowych. Wy-
daje się jednak, że działalność wszystkich uzdrowisk była 

ze sobą nierozerwalnie sprzężona, łącznie z uzdrowiskiem 
Gräfenberg, stąd każde ze zdrojowisk, w większym lub 
mniejszym stopniu, wpłynęło na powstanie uzdrowiska  
w Głuchołazach. 

Dzięki przedwojennemu doświadczeniu, po drugiej 
wojnie światowej Głuchołazy stały się wiodącym w Pol-
sce ośrodkiem leczenia gruźlicy płuc, nazywanym nawet 
„Czarodziejską Górą Opolszczyzny”. Już w 1945 r. zna-
na wcześniej w Europie Krajowa Lecznica (1936-1945) 
została przekształcona w Państwowe Sanatorium dla Płu-
cno-Chorych (1945-1969), następnie w Państwowe Sa-
natorium Przeciwgruźlicze im. Alfreda Sokołowskiego, 
obecnie w budynku działa Szpital Miejski nr 2, w którym 
funkcjonuje oddział psychosomatyczny, psychiatryczny, 
pulmonologiczny z pododdziałem chemioterapii oraz wo-
jewódzki ośrodek rehabilitacji i prewencji kardiologicz-
nej. Sanatorium „Sanitas”, założone w 1900 r., w 1945 r. 
przekształcono w Kolejowe Sanatorium Chorób Płuc  
i Gruźlicy, obecnie jest to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 
Sanatorium Przeciwgruźlicze MSW, powstałe w 1949 r. 
w budynku przedwojennego zakładu wodoleczniczego 
„Franzensbad”, w 1974 r. przekształcono w Szpital Spe-
cjalistyczny MSW. W 1987 r. jego działalność przeniesio-
no do nowo wybudowanego obiektu, w którym aktualnie 
znajdują się oddziały leczenia i rehabilitacji chorób płuc, 
gruźlicy oraz rehabilitacji kardiologicznej.

Walory krajobrazowo-turystyczne Gór Opawskich, wi-
zja rozwoju gminy w kierunku turystyki uzdrowiskowej, 
utwierdzają w przekonaniu, że również w dzisiejszych 
czasach Głuchołazy zasługują na miano miejscowości kli-
matycznej i leczniczej. Dzięki tradycji i doświadczeniu 
przybliżonej pokrótce, miejscowość ta, choć dzisiaj nie 
posiada statusu uzdrowiska, jest nadal znanym ośrodkiem 
leczniczo-rehabilitacyjnym, z wydzielonymi funkcjami 
uzdrowiskowymi, specjalizującym się w leczeniu i rehabi-
litacji chorych na przewlekłe choroby układu oddechowe-
go, serca i układu krążenia, narządu ruchu, a także opiece 
nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

„Czarodziejska Góra na Opolszczyźnie”,  
czyli głuchołaskie doświadczenia w walce z gruźlicą

Mariusz Migała*
Po pierwszej wojnie światowej, gdy częściowo przemi-

nęła moda na kuracje wodolecznicze, dużego znaczenia w 
Głuchołazach nabrało lecznictwo płuc, przy czym wybór 
tej miejscowości nie był przypadkowy. Po podziale Górne-
go Śląska od połowy 1922 roku, w Polsce pozostało jedy-
ne centrum chorób płuc i gruźlicy, które wcześniej znajdo-
wało się w Wodzisławiu. Od roku 1920 urząd burmistrza 
w głuchołaskim uzdrowisku sprawował dr D. Schneider, 
pochodzący z Wodzisławia. Przypuszczalnie właśnie on 
zaproponował Zarządowi Prowincji Górnośląskiej to miej-
sce i stąd, w znanym już wcześniej uzdrowisku, utworzo-
no nowe centrum leczenia chorób płuc i gruźlicy, które w 
owym czasie nabierało szczególnego znaczenia, gdyż była 
to jedna z najgroźniejszych chorób dziesiątkująca ludność. 

W roku 1926 Zarząd Prowincji zakupił budynek daw-
nego sanatorium „Waldfrieden” oraz „Franzensbad”,  
w których uruchomił oddziały żeńskie chorób płuc  
i gruźlicy. Na początku lat 30. XX wieku, podjęto decyzję  
o budowie w górnej części „zdroju” pawilonu męskiego. 
W rzeczywistości, w roku 1936 powstało nowoczesne cen-
trum przeciwgruźlicze pn. Landesheilstätte Oberschlesien 
Ziegenhals O/S (Lecznica Krajowa Prowincji Górny Śląsk 
w Głuchołazach). Ośrodek składał się z dwóch dużych bu-

dynków (południowy dla kobiet, północny dla mężczyzn), 
z halami leżakowymi, nowoczesnym wyposażeniem, wy-
kwalifikowaną kadrą, zapewniając fachową opiekę lekar-
ską, wygodne warunki, a nawet rozrywki. W budynku 
południowym, obok pokoi dla pacjentów znajdowały się 
gabinety lekarskie, urządzenia rentgenowskie do diagno-
styki i terapii, gabinet do terapii chorób gardła, nosa, krtani 
i płuc oraz duże laboratorium do badań (mikroskopowych, 
chemicznych, bakteriologicznych i serologicznych). Zimą 
w sali wykładowej prowadzono pogadanki o tematyce 
rozrywkowej lub popularyzującej wiedzę o istocie ich 
choroby, sposobach leczenia, środkach higienicznych.  
W budynku północnym usytuowano oddział obserwacyjny 
i operacyjny z salami, gabinetami rentgenowskimi, poko-
jami przyjęć, pomieszczeniami do naświetlań i inhalato-
rium. Na najwyższym piętrze zorganizowano oddzielny 
oddział dziecięcy ze specjalnym oddziałem izolacyjnym 
i dużymi tarasami. Pielęgnacją chorych zajmowały się li-
cencjonowane pielęgniarki. Pacjentom oferowano bogato 
wyposażoną bibliotekę, gry planszowe, seanse filmowe, 
koncerty muzyczne, boisko do gry w krykieta, kręgielnię, 
strzelnicę. Było też radio z głośnikami umieszczonymi 
na balkonach i halach leżakowych. W budynku żeńskim 
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znajdowała się kaplica p.w. św. Ludgerusa, w której odby-
wały się msze dla chorych wyznania rzymskokatolickiego  
i ewangelickiego.

Ryc. Prowincjonalna Lecznica Chorych na Gruźlicę Krtani na pocztów-
ce z lat 30. XX w.

Placówka, stanowiąca zamknięty, kompleksowy ośro-
dek, dysponowała 250 łóżkami dla dorosłych i dla dzieci 
(osobny oddział). Przyjmowano do niej chorych z gruźlicą 
płuc w początkowym stadium, gruźlicą krtani, kości, sta-
wów, skóry, a także z innymi chorobami układu oddecho-
wego (przewlekły nieżyt oskrzeli, astma, rozedma płuc).  
Z terapii w Głuchołazach nie mogli korzystać jedynie cho-
rzy prątkujący, gorączkujący, z zaawansowanymi zmiana-
mi gruźliczymi, nierokującymi wyleczenia lub poprawy.

Nieocenioną rolę w rozwoju placówki odegrał prowin-
cjonalny, starszy radca medyczny dr Ludger Rickmann 
(1893-1988), który przybył tam do pracy w 1927 roku i od 
razu został lekarzem kierującym lecznicą. Przed przyby-
ciem do Głuchołaz pracował jako ordynator w sanatorium 
dla chorych na płuca w St. Blasien w Schwarzwaldzie. 
W roku 1928 otrzymał awans na radcę medycznego. Pro-
wadził wykłady z dziedziny medycyny, publikował prace 
naukowe, dzięki czemu był znany w górnośląskim środo-
wisku lekarskim1. 

Dr Rickmann wraz z prof. Adolfem Bacmeisterem 
(1882–1945) z Sanatorium w St. Blasien, znanym interni-
stą, zwolennikiem stosowania klimatu w leczeniu gruźlicy, 
rozpoczął stosowanie w Głuchołazach oryginalnej meto-
dy leczenia gruźlicy krtani, polegającej na werandowaniu 
i naświetlaniu krtani promieniami słonecznymi. Materiał 
badawczy opracowany został w oparciu o kurację stoso-
waną u pacjentów sanatorium St. Blasien i Krajowej Lecz-
nicy w Bad Ziegenhals. Metoda polegała na tym, iż pacjent 
siedział wygodnie na krześle w cieniu, plecami odwróco-
ny do słońca. Miał otwarte usta, lewą ręką trzymał język, 
a prawą ręką „lustro krtani”. Przed nim stał drewniany 
statyw, na którym umieszczone było ruchome lustro do 
wyłapywania promieni słonecznych. Promienie słoneczne 
odbijały się od lustra i naświetlały krtań, a chory ustawiał 
się do padających promieni przy pomocy drugiego luster-
ka. Wówczas wprowadzane było trzecie tzw. lustro krtani  
w taki sposób, by obraz krtani pojawił się w lustrze kontro-

lnym. Gdy dni były 
pochmurne lub mało 
słoneczne, naświe-
tlanie odbywało się 
z wykorzystaniem 
lampy kwarcowej.
Ryc. Naświetlanie krta-
ni metodą Ludgera 
Rickmanna

Opisana terapia przyniosła dr. Rickmannowi sławę i ty-
tuł specjalisty w zakresie leczenia tej choroby. Jego pionier-
ska praca przyczyniła się do rozwoju Bad Ziegenhals jako 
uzdrowiska klimatycznego, posiadającego klimat szcze-
gólnie nadający się do leczenia chorób płuc. Pod koniec 
lat 30. XX wieku, w jednym z prospektów reklamujących 
lecznicę napisano m.in.: „Przestrzenne budynki usytuowa-
ne na zboczu leśnym, wraz z ich urządzeniami, wspania-
łą okolicą leśną i górską, czystym, rześkim powietrzem, 
głębokim spokojem i wysokim położeniem wyłapującym 
każdy promień słoneczny – spełniają wszelkie zdrowotne  
i higieniczne wymogi nowoczesnego lecznictwa”.

W terapii stosowano czyste powietrze, oszczędzanie 
organizmu i odpowiednio dozowany ruch oraz wypróbo-
wane metody higieniczno-dietetyczne, izolujące chorego 
od niekorzystnych czynników, zmieniające jego nawyki 
po powrocie z kuracji, a tym samym wpływające na niego 
także w domu. Dzięki temu, w połowie lat 30. XX wie-
ku, uzdrowisko Bad Ziegenhals stało się jedną z najczę-
ściej odwiedzanych stacji klimatycznych Górnego Śląska,  
w której liczba kuracjuszy reflektujących na leczenie i wy-
poczynek rosła z roku na rok.

Przedwojenna działalność uzdrowiskowa w Głuchoła-
zach, w aspekcie leczenia gruźlicy i chorób płuc, pozosta-
wiła bogaty dorobek i doświadczenie następnemu poko-
leniu oraz wywarła niemały wpływ na rozwój lecznictwa 
w mieście bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. 

Głuchołazy stały się wkrótce wiodącym w Polsce ośrod-
kiem leczenia gruźlicy płuc, nazywanym nawet „Czaro-
dziejską Górą Opolszczyzny”. Przyczyniły się do tego 
także zachowane w dobrym stanie funkcjonalnym zakłady 
lecznicze oraz walory klimatyczne okolicy, dostrzeżone  
w XIX w. Już w 1945 roku, Krajowa Lecznica (1936-
1945), została przekształcona w Państwowe Sanatorium 
dla Płucno-Chorych (1945-1969), z 350 łóżkami, następ-
nie w Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze im. Al-
freda Sokołowskiego, obecnie w budynku Szpitala Miej-
skiego nr 2 znajduje się m.in. oddział pulmonologiczny  
z pododdziałem chemioterapii. W przedwojennym budyn-
ku sanatorium „Sanitas” w roku 1945, powstało Kolejowe 
Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy, obecnie przekształ-
cone w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W 1949 roku, po-
wstało Sanatorium Przeciwgruźlicze MSW, które w roku 
1974, przekształcono w Szpital Specjalistyczny Chorób 
Płuc.

Otoczenie lasów sosnowych i świerkowych, będących 
„płucami i sercem okolicy dla szukających odpoczynku”, 
a przede wszystkim dziewięćdziesięcioletnie doświad-
czenie medyczne wykorzystuje się do dnia dzisiejszego 
w leczeniu i rehabilitacji, głównie chorób płuc, ale rów-
nież serca, układu krążenia i narządu ruchu. Kontynuując 
przedwojenną tradycję miasta, władze miasta starają się 
nadal łączyć działalność leczniczą z funkcją wypoczyn-
kową, jednak pomimo kilku prób, nie udało się do dnia 
dzisiejszego przywrócić miastu statusu uzdrowiska. Nie-
mniej największą placówką, w której do dnia dzisiejszego 
leczy się gruźlicę, a która za trzy lata obchodzić będzie 70. 
lecie istnienia, jest Szpital Specjalistyczny MSW, przy ul. 
Karłowicza.

* Mariusz Migała, profesor nadzwyczajny Katedry Podstaw 
Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycz-
nego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, zastępca kierownika 
Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego 
MSW w Głuchołazach. Autor i współautor prac naukowych z za-
kresu historii fizjoterapii, rehabilitacji i balneoterapii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rozwoju leczenia gruźlicy.

1W głuchołaskim kurorcie pracował do 1945 r., następnie w latach 1945-1968 był kierownikiem Leśnego Sanatorium Schömberd (dziś Celenus 
Fachklinik Freiburg – Offenberg). 
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Rola pielęgniarki w modyfikacji stylu życia po zawale 
mięśnia sercowego

Dorota Żak*, magister pielęgniarstwa, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach

Edukacja chorych należy 
do jednych z najważniejszych 
elementów, które mogą ko-
rzystnie wpłynąć na efekty 
terapeutyczne u pacjentów po 
zawale mięśnia sercowego.  
W przypadku cukrzycy, zabu-
rzeniach gospodarki tłuszczo-
wej, nadciśnieniu tętniczym 
oraz złych nawykach żywie-
niowych pielęgniarka jest 
osobą, która ma największy 

kontakt z chorym pacjentem i która może, a wręcz powin-
na, wskazać prawidłowe zmiany w trybie życia. Kontakt z 
chorym i jego rodziną stwarza możliwości do skutecznych 
działań w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Wystąpie-
nie choroby połączone z poczuciem zagrożenia jest silnym 
czynnikiem motywującym chorego i jego rodzinę do pod-
jęcia zmiany dotychczas prowadzonego stylu życia. Sku-
teczne działania edukacyjne korzystnie wpływają na pro-
ces powrotu chorego do zdrowia. Zrozumienie i akceptacja 
przez pacjenta sensu wszystkich podejmowanych działań 
wokół jego osoby daje pozytywne efekty w prowadzonej 
terapii. Ważnym elementem jest zachęta chorego do pod-
jęcia zmiany postawy, czyli podjęcia wszelkich sposobów 
sprzyjających zmianie nawyków żywieniowych, zerwania 
z paleniem tytoniu, zwiększeniu aktywności fizycznej. 
Najbardziej skuteczną metodą edukacji jest pogadanka lub 
materiały informacyjne - broszury. Jednak dobór narzędzi 
edukacyjnych zależy od stanu chorego i jego motywacji 
do przyswajania wiedzy. Pacjent korzystając z broszur 
edukacyjnych zawsze może do nich wrócić w wolnym 
czasie i przyswoić sobie wiedzę na temat postępowania 
sprzyjającego zdrowiu. Poprzez ukazanie choremu nega-
tywnych stron prowadzonego trybu życia, motywuje się 
go do podjęcia działań na rzecz poprawy zdrowia i zapo-
biegania nawrotom chorób układu krążenia.

Program edukacyjny powinien obejmować:  
- metody zwalczające czynniki ryzyka np. palenie tytoniu,
- ukazanie konsekwencji niewłaściwego stylu życia,
- naukę samokontroli parametrów np. ciśnienia tętniczego 
krwi, poziomu glikemii,
- sposoby radzenia sobie ze stresem,
- wpływ aktywności fizycznej na poprawę zdrowia,
- nabycie prawidłowych nawyków żywieniowych,
- cel i korzyści ze stosowanej farmakoterapii.

Bardzo ważnym elementem w modyfikacji stylu życia 
chorego jest objęcie edukacją najbliższych członków ro-
dziny pacjenta. Należy pamiętać, że motywacja i wskaza-
nie korzyści z podjętych zmian jest podstawowym warun-
kiem nauki i wpływa na zmianę zachowań zdrowotnych 
pacjenta. Podczas spotkań edukacyjnych mówimy o czyn-
nikach ryzyka wpływających na zdrowie. Najistotniejszą 
częścią takich spotkań jest przekazanie wiadomości i na-
uka  pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru poziomu 
glukozy we krwi, określenia należnej wagi ciała, kompo-
nowania diety o ograniczonej zawartości soli, cholesterolu 
lub kalorii, sposobów walki z nałogiem nikotynowym oraz 
ukazanie wpływu aktywności fizycznej.

Wiadomo że regularny wysiłek fizyczny o odpowied-
nim czasie trwania i intensywności, wpływa pozytywnie 

na metabolizm lipidów i węglowodanów oraz czynność 
śródbłonka naczyniowego. Niezależnie od korzystnego 
wpływu aktywności fizycznej w profilaktyce kardiologicz-
nej, systematyczny wysiłek dostosowany do stanu organi-
zmu, jest czynnikiem istotnym w profilaktyce niektórych 
chorób nowotworowych, osteoporozy, nadwagi i otyłości, 
cukrzycy typu II, hiperlipidemii oraz depresji. Regularny, 
odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny jest bardzo istot-
ny u pacjentów, bowiem wpływa korzystnie na wydolność  
i sprawność fizyczną oraz umysłową, pozwala na lepszą 
samokontrolę i niezależność, poprawia także samopoczu-
cie i jakość życia.

Z przykrością należy stwierdzić, że większość pacjen-
tów nie przywiązuje właściwej wagi do wykorzystania 
ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych w profilaktyce i le-
czeniu chorób przewlekłych. Zbyt rzadko zwracają uwagę 
na codzienną aktywność ruchową, co więcej, wielu z nas 
w nawale licznych zajęć i obowiązków, zaniedbuje własne 
zdrowie i sprawność fizyczną, prowadząc mało aktywny, 
typowo „siedzący” tryb życia. Być może obojętny a nie-
kiedy wręcz niechętny stosunek  do aktywności ruchowej 
przyczynia się do tego, że społeczeństwo polskie należy 
do najmniej aktywnych fizycznie w Europie.

Podstawą treningu powinny być wysiłki wytrzymało-
ściowe o umiarkowanej intensywności (do 60 -75% mak-
symalnej częstości akcji serca), wykonywane co najmniej 
3 razy tygodniowo po 20 do 60 minut. Wydatek energe-
tyczny w czasie ćwiczeń powinien przekraczać 1000 kcal/
tydzień, a optymalnie być większy od 2000 kcal/tydzień. 
Zaleca się rozmaite formy ćwiczeń (m.in. marsze, marszo-
biegi, jazdę rowerem, pływanie, gry sportowe) oraz jako 
uzupełnienie podstawowego treningu ćwiczenia oporowe 
(siłowe), które powinny stanowić ok. 10-15% objętości 
treningu. Główna część treningu powinna być poprzedzo-
na 5-10 minutową rozgrzewką i zakończona trwającymi 
10-15 minut ćwiczeniami wyciszającymi o niewielkiej in-
tensywności. Wraz ze wzrostem stanu wytrenowania, przy 
dobrej tolerancji wysiłku, czas trwania ćwiczeń i intensyw-
ność wysiłku mogą być w rozsądny sposób zwiększane. 
Z wielu najnowszych publikacji wynika, że siedzący tryb 
życia stanowi jeden z najważniejszych problemów zdro-
wia publicznego w krajach uprzemysłowionych. Odsetek 
osób o zbyt małej aktywności fizycznej sięga w wielu kra-
jach 60-70% populacji osób dorosłych i przynajmniej 30-
50% dzieci i młodzieży.

Coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość i ko-
nieczność wykorzystania systematycznego wysiłku fi-
zycznego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, szcze-
gólnie chorób układu krążenia. 

 Traktujmy wysiłek fizyczny jako przyjemność nie 
zaś uciążliwość.

 Bądźmy aktywni codziennie, w różny sposób, tak jak 
to tylko potrafimy. 

 Starajmy się wykonywać łącznie 30 minut ćwiczeń 
o umiarkowanej intensywności przez większość dni 
tygodnia, a najlepiej codziennie. 

 Jeżeli możesz, czerp także przyjemność z systema-
tycznego wykonywania bardziej intensywnych ćwi-
czeń, które przyniosą Ci dodatkowe korzyści zdro-
wotne.
Wprowadzenie zmian w stylu życia w zakresie diety  
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i aktywności fizycznej, zaniechanie palenia tytoniu oraz sto-
sowanie się do innych porad pielęgniarki, pozwala wielu 
chorym na poprawę stanu zdrowia i powrót do życia zawo-
dowego i społecznego. Działania edukacyjne prowadzone 
przez zespół terapeutyczny, w tym pielęgniarki, mają istotne 
znaczenie dla wydłużenia życia pacjenta. Działania eduka-
cyjne przyczyniają się do poprawy jakości życia, samoopieki 
i samopielęgnacji pacjentów. Edukacja powoduje zmniejsze-
nie liczby ponownych hospitalizacji u tych chorych. Istnieje 
zatem potrzeba zorganizowania stanowiska pielęgniarki– 
edukatora na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej.

*Pielęgniarka z 27 letnim stażem pracy. W roku 2006, 
zdobyła tytuł licencjata pielęgniarstwa w PWSZ w Nysie.  
W roku 2009, zdała egzamin specjalizacyjny z pielęgniarstwa 
ratunkowego. W roku 2014, ukończyła studia podyplomowe 
w Krakowie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości 
"Zarządzanie w ochronie zdrowia". Tytuł magistra pielę-
gniarstwa uzyskała w roku 2016,  na Uniwersytecie Medycz-
nym we Wrocławiu. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne  
i kwalifikacyjne. Wolny czas lubi spędzać aktywnie. 

W Polsce na POChP cierpi 2 mln dorosłych osób, a co roku 15 tys. umiera z tego powodu. To chyba wystarczy,  
by częściej mówić o zagrożeniach, jakie niesie ta choroba.

Funkcjonowanie pacjentów z POCHP w środowisku
Edyta Dobko, magister, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Przewlekła obturacyjna cho-
roba płuc (POChP), należy do 
głównych przyczyn przewlekłej 
chorobowości i umieralności na 
świecie. Zajmuje 4 miejsce wśród 
przyczyn zgonów.*

Do rozpowszechniania  POChP 
przyczyniają się zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego spalina-
mi samochodowymi, środkami 
owadobójczymi, i wiele innych. 
Bardzo ważny wpływ na  zacho-
rowalność odgrywa palenie papie-

rosów i dym nikotynowy. Złe funkcjonowanie w środo-
wisku może doprowadzić do nasilenia stanów lękowych 
z powodu zagrożenia życia a nawet do depresji. W znacz-
nym stopniu ogranicza ona funkcjonowanie pacjentów  
w aspekcie fizycznym, emocjonalnym i społecznym, obni-
żając znacznie jakość życia.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą, któ-
rej można zapobiegać i którą można leczyć, cechującą się 
niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu po-
wietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to zazwy-
czaj postępuje i jest związane z nieprawidłową reakcją 
zapalną płuc na szkodliwe gazy i pyły, najczęściej tytoń.

Choroba przez długi czas jest lekceważona przez pa-
cjentów jak i ich otoczenie. Dokuczliwe objawy pojawiają 
się późno zazwyczaj dopiero w III stadium zaawansowa-
nia choroby. 

Proces leczenia jest długotrwały i bardzo skomplikowa-
ny. Należy prowadzić edukację  chorego, która ma na celu 

eliminację czynników ryzyka oraz zapobieganie okresom 
progresji. Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie 
narażenia na dym tytoniowy, uzyskanie kontroli nad po-
stępem choroby, leczenie farmakologiczne w okresie re-
misji oraz leczeniu zaostrzeń choroby.

Żeby spowolnić rozwój choroby i nie szkodzić sobie 
należy:
• Rzucić palenie i nie przebywać wśród palących.
• Regularnie zażywać leki.
• Unikać zanieczyszczonego powietrza, np. pyłu węglo-

wego, spalin, dymu kominowego, rozpylonych chemi-
kaliów.

• Chronić się przed zakażeniami dróg oddechowych, np. 
w sezonie infekcji jak najmniej przebywać w dużych 
skupiskach ludzi, szczepić się co roku przeciw grypie.

• Ruszać się na świeżym powietrzu, dużo spacerować 
wykonując zaleconego przez lekarza ćwiczenia odde-
chowe. 

• Zdrowo się odżywiać – dieta powinna być bogata w 
białko, wapń (ale nie nabiał, który zwiększa wydzielanie 
śluzu), potas oraz witaminę C. Ważne jest też picie spo-
rej ilości płynów niegazowanych. Z menu wyeliminować 
trzeba sól i produkty zwiększające ilość gazów w jelitach 
(np. rośliny strączkowe, kalafiora, cebulę, kapustę).**

Żaden ze stosowanych sposobów leczenia nie doprowa-
dza do całkowitego wyleczenia. Jeśli choroba rozpoznana 
została we wczesnym stadium i jest prawidłowo leczona 
w początkowej fazie, możemy wówczas doprowadzić do 
opóźnienia pojawienia się takich objawów jak duszność, 
obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego, a następnie złej 
jakości życia. Działania edukacyjne powinny więc być 
prowadzone na wszystkich etapach leczenia pacjenta, za-
równo w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych, jak  
i sanatoryjnych.

Chorzy często nie radzą sobie z przewlekłym charak-
terem choroby i brakiem możliwości jej całkowitego wy-
leczenia. Choroba ma więc wpływ zarówno na stan psy-
chiczny jak i pogorszenie jakości życia, gdyż ogranicza 
możliwości, a w późniejszym okresie uniemożliwia wyko-
nywanie czynności takich jak: kąpiel, robienie zakupów, 
chodzenie po schodach itp. Chory rezygnuje z marzeń  
i planów życiowych, poddaje się chorobie, unika kontak-
tów towarzyskich. Towarzyszy temu stanowi lęk i obawa 
o własne życie, nieradzenie sobie z czynnościami dnia co-
dziennego oraz uzależnieniu od osób trzecich. Lęk może 
dodatkowo potęgować duszność, a depresja jest niezależ-
nym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu u chorych 
na POChP, nawet w stabilnym okresie choroby. 
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Jest to grupa chorych odczuwająca silną duszność, lęk, 

cierpiąca z powodu znacznego ograniczenia aktywności 
życiowej obniżonego nastroju, która wymaga nie tylko le-
czenia farmakologicznego. W następstwie tych zachowań 
u dużej części chorych występuje depresja oraz izolowanie 
społeczne. Leczenie psychologiczne powoduje złagodze-
nie niepokoju i zniwelowanie lęku związanego z chorobą. 
Psychoterapia jest motorem do poprawy toku myślenia  
i motywacją do zaakceptowania swojej sytuacji, przywra-
ca wiarę w siebie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, stanowi obec-
nie globalny problem zdrowia. Pacjenci, których dotyczy 
ta jednostka chorobowa wymagają wsparcia nie tylko  
w aspektach leczenia objawowego, ale również sferach 
życia, między innymi: sferze psychicznej, osobistej, za-
wodowej czy społecznej.

Choroba ma charakter przewlekły i postępujący, co czę-
sto doprowadza do inwalidztwa, które stanowi obciążenie 
emocjonalne dla pacjenta. Prowadzi to do ograniczenia do 
minimum kontaktu z innymi ludźmi, wycofania się z życia 
społecznego, rodzinnego, zaniechania rehabilitacji oraz 
wystąpienia niepokoju i lęku.

Sfera życia społecznego dotyczy miejsca w którym 
chory przebywa wraz ze swymi bliskimi, którzy się nim 
opiekują. Osoby chore często napotykają problemy wy-
nikające z braku zrozumienia choroby przez środowisko  
w którym żyją. Wymagają one pomocy i wsparcia w róż-
nych sferach życia, gdyż są narażeni na zachwiania emo-
cjonalne. Wymagają stałego i systematycznego przyjmo-

wania wielu leków, drogą doustną i wziewną, co powoduje 
wydłużenie ich życia, ale również wprowadza ograniczenia 
życia społecznego. W sferze psychicznej i emocjonalnej 
chorym na POChP towarzyszy poczucie utraty ważnych 
dotąd wartości. Choroba wiąże się z koniecznością rezy-
gnacji z pracy zawodowej, sportu, aktywności społecznej, 
wreszcie ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Nara-
sta uzależnienie od innych osób, poczucie opuszczenia lub 
bycia ciężarem.

Długotrwałe, uciążliwe, obciążające zarówno chorego, 
jak i jego otoczenie, dolegliwości związane z przebiegiem 
POChP w opiece domowej wymagają wsparcia interdy-
scyplinarnego zespołu opiekuńczego. Oprócz odpowied-
nio przygotowanych lekarzy i pielęgniarek, rehabilitan-
tów, niezbędna jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie 
duchowe.

                                                            
*Dane na temat częstości występowania POChP są niedo-

szacowane, głównie w związku z nierozpoznawaniem wczesnych 
stadiów choroby, a także stosowaniem różnych kryteriów dia-
gnostycznych i metod określania  chorobowości. Na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że około jednej czwar-
tej osób w wieku powyżej 40 lat ma ograniczenia przepływu  
w drogach oddechowych mogące odpowiadać I stadium POChP 
(przebieg naturalny).

U palaczy tytoniu (aktualnych i byłych) przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc występuje znacznie częściej niż w populacji 
osób niepalących. Częściej chorują również osoby po 40. roku 
życia oraz mężczyźni. pochp.mp.pl

**www.medonet.pl

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Na-
szej Drogiej Koleżanki Pielęgniarki HENRYKI CZAJKI, 
wspaniałej Koleżanki, obdarzonej wrażliwością, zawsze 
pomocnej i cenionej nauczycielki zawodu.

Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach 
- Beata Wojciechowska wraz z zespołem pielęgniarek

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski
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ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole
tel.: 77 455 09 57, tel./fax: 77 456 94 67
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
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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



Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza na-
bór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa 

Zdrowia w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK w WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Szkolenie specjalizacyjne obejmuje: 
 zajęcia teoretyczne - 430 godz. realizowane w systemie weekendowym,  miejsce szkolenia teoretycznego: OPOLE,   
 zajęcia stażowe - 427 godz. realizowane w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa  
opolskiego.
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym  jest spełnianie wymogów for-
malnych - posiadanie:  
• dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w ciągu ostatnich 5ciu lat, 
• aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, 
• zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” i „Wykonanie  

i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, 
 niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych; 
 uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego. 
Zakres literatury do testu:  - Jurkowska G.; Łagoda K. (red.): Pielęgniarstwo internistyczne PZWL, Warszawa 2015 

PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO i INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK  
w WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje: 
 zajęcia teoretyczne - 330 godz. realizowane w systemie weekendowym,  miejsce szkolenia teoretycznego: OPOLE, 
 zajęcia stażowe - 649 godz. realizowane w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa  
opolskiego.  
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym  jest spełnianie wymogów for-
malnych - posiadanie: 
• dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w ciągu ostatnich 5-ciu lat, 
• aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, 
• zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” i „Wykonanie  

i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, 
 niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych, 
 uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego.
Zakres literatury do testu: - Wołowicka L., Dyk D. Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Wy-
dawnictwo PZWL. Warszawa 2008 (Część II – Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka pielęgniarska)

PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO DLA POŁOŻNYCH                 
w WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Szkolenie specjalizacyjne obejmuje: 
 zajęcia teoretyczne - 522 godz. realizowane w systemie weekendowym,  miejsce szkolenia teoretycznego: OPOLE,   
 zajęcia stażowe - 332 godz. realizowane w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa  
opolskiego.    
Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym  jest spełnianie wymogów for-
malnych - posiadanie: 
• dokumentu potwierdzającego 2-letni staż pracy w zawodzie położnej w ciągu ostatnich 5-ciu lat, 
• aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej,  
• zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych: „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka”  

i „Leczenie ran dla położnych”,  
 niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych, 
 uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego. 
Zakres literatury do testu:  - Łepecka – Klusek Ł (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii  
PZWL, Warszawa 2005

Osoby nieposiadające wymaganych kursów specjalistycznych informujemy o możliwości ich odpłatnej reali-
zacji w Opolu w terminie od 08.07.2016 r. (warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy  25-osobowej).  
Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail: okppip@gmail.com lub listownie na adres OKPPiP w Rzeszowie. Kar-
ta zgłoszeniowa jest do pobrania na naszej stronie internetowej: www.okppip.pl  w zakładce „Szkolenia” -> 
„Pliki do pobrania”


