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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Z przyjemnością przekazujemy aktualny, jesienny numer „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”.
Na łamach biuletynu zamieszczamy najnowsze informacje z prac Naczelnej Rady w Warszawie, m.in. relacje z obcho-

dów 25-lecia istnienia NIPiP z udziałem przedstawicieli Naszego województwa. Serdecznie gratulujemy Przewodniczącej 
ORPiP w Opolu mgr Sabinie Wiatkowskiej odznaczenia w postaci Medalu XXV-lecia Samorządu Pielęgniarek i Położnych, 
które otrzymała za wytrwałe i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju samorządu zawodowego. Za determinację 
w dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz za kreowanie pozytywnego wizerunku zawodów 
pielęgniarki i położnej w Polsce. Praca Samorządu Opolskiego została również wyróżniona. Okręgowej Izbie Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu nadano odznaczenie za harmonijną współpracę mającą na celu dbanie o interesy zawodowe i społeczne 
pielęgniarek i położnych. Zaangażowanie na rzecz wzmacniania statusu prawnego, samodzielności zawodowej oraz kreowa-
nia pozytywnego wizerunku obu tych zawodów.

Zachęcamy do przeczytania niezwykle interesujących i praktycznych artykułów z dziedziny neonatologii, m.in.: pierwszej 
pomocy przedmedycznej w przypadku zachłyśnięcia, zakrztuszenia i bezdechu u noworodka  oraz leczenia i pielęgnacji naj-
mniejszych pacjentów w sytuacji wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania.

Mamy nadzieję, że zainteresuje też Państwa materiał dotyczący higieny rąk wśród pracowników ochrony zdrowia, a także 
wyniki akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpitalnym”, prezentujące wybrane szpitale Opolszczyzny na tle kraju.

Nawiązując do poprzedniego numeru Biuletynu przypominamy podstawowe informacje o transplantacji tkanek i narządów, 
a jednocześnie przedstawiamy jak wygląda problem dawstwa narządów w Polsce. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu z tymi 
informacjami zwiększy się w naszym społeczeństwie liczba „dumnych posiadaczy oświadczeń woli”, czy dawców szpiku.

                                                                                                            Serdecznie zachęcamy do lektury.
Anna Polaczek-Krupska, Edyta Burdzy, Krzysztof Parobczy

KO M U N I K AT
Zmiana w Regulaminie Refundacji kosztów kształcenia

i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że w ramach wprowadzonej zmiany do regulaminu refundacji kosztów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Opolu, pielęgniarce/położnej przy-
stępującej do egzaminu państwowego w dziedzinie specjalizacji, przysługiwać będzie dodat-
kowo ryczałt za dojazd na egzamin w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Podstawą wypłaty będzie złożenie wniosku o refundację wraz z dowodem uiszczenia opłaty 
za egzamin państwowy (bez konieczności dołączania udokumentowanych kosztów podróży).

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

W roku 1956 utworzono w krapkowickim szpitalu, po-
czątkowo przy oddziale ginekologiczno-położniczym po-
doddział noworodkowy. Następnie w roku 1957 powstał 
pełnoprawny oddział i nikt wtedy nie przypuszczał, że 
stanie się tak dużym i dobrze rozwiniętym samodzielnym 
oddziałem. Właśnie mija 60 lat jego działalności. Każdy 
jubileusz to dobry moment do wspomnień, ale i do pod-
kreślenia jak wielkie znaczenie odgrywa postęp nauki,  
a wraz z nim edukacja personelu zarówno lekarskiego jak  
i pielęgniarskiego. Prawdziwą zmorą tamtych czasów, była 
wysoka umieralność noworodków. Medycyna nie dyspo-
nowała narzędziami, które dziś pozwalają na odpowiednią 
diagnostykę, leczenie i pielęgnację. Wówczas nawet pod-
łączanie kroplówki noworodkowi było „wydarzeniem”. 
Dziś to nie do pomyślenia, wspominają starsi pracownicy.  

Pożar, który wybuchł w szpitalu w 1988 roku, przy-
czynił się do dynamicznego rozwoju oddziału noworod-
kowego. Cały zespół lekarsko-pielęgniarski poszukiwał 
wsparcia finansowego u okolicznych przedsiębiorców, by 
wyposażyć oddział w jak najlepsze warunki lokalowo-by-

towe. Dzięki wytężonej pracy zespołu, oddział przeszedł 
w tym czasie prawdziwą reorganizację i olbrzymią popra-
wę warunków bytowych. Sprzęt, możliwości diagnostycz-
ne, profilaktyczne i pielęgnacyjne jakie w chwili obecnej 
świadczy i jakimi dysponuje, to powód do dumy. Położne 
i pielęgniarki pracujące w oddziale na bieżąco podnoszą 
kwalifikacje, by pracę swą wykonywać na najwyższym 
poziomie zgodnie z najnowszymi standardami i procedu-
rami. Oddział noworodków krapkowickiego szpitala jest 
jednym z nielicznych gdzie mamą i noworodkiem zajmuje 
się ta sama położna lub pielęgniarka. Podczas Konferencji 
Szkoleniowej z okazji 60-lecia jubileuszu oddziału, omó-
wiony został zarówno rys historyczny jak i jego ciągły, dy-
namiczny rozwój. W konferencji uczestniczyli zaproszeni 
goście z innych oddziałów noworodkowych szpitali woje-
wództwa opolskiego, przedstawiciele samorządu krapko-
wickiego oraz pracownicy Szpitala.

Halina Ambrozik 
Pielęgniarka Naczelna Krapkowickie Centrum Zdrowia 

60 lat historii oddziału noworodkowego krapkowickiego szpitala



3październik - listopad 2016 r.

Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Z prac Naczelnej Rady w Warszawie 
Dnia 13.09.2016 obchodzone było 25-lecie istnienia 

najliczniejszego medycznego samorządu zawodowego  
w Polsce - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.  
W uroczystościach  województwo opolskie reprezentowali:
• Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Opolu, członek Prezydium 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

• Jarosław Czepczarz – członek Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie. 

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele z Ministerstwa 
Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Naczel-
nej Izby Lekarskiej, Aptekarskiej, Diagnostycznej i wie-
lu innych. Obecny na obchodach wiceminister Stanisław 
Szwed zapewniał, że resort rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej jest otwarty na dalszą współpracę z samorządem 
pielęgniarskim. Wyraził nadzieję, że zawód pielęgniarki 
będzie doceniany również finansowo.

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia 
Małas podkreślała, że utworzenie samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych to efekt pracy wielu pielęgniarek 
i położnych wywodzących się z różnych środowisk. Przy-
pomniała, że samorząd m.in. ustalił zasady etyki zawodo-
wej i wspierał pielęgniarki w walce o poprawę warunków 
pracy. Wskazała, że po 25 latach przed samorządem stoją 
nowe wyzwania i problemy.

Ważnym tematem wtorkowych uroczystości był roz-
ważany przez resort zdrowia powrót do kształcenia pielę-
gniarek w liceach i technikach medycznych. Zofia Małas 
przypomniała, że w związku z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej prawie 40 tys. pielęgniarek ukończyło stu-
dia pielęgniarskie. Podkreśliła, że samorząd nie zgodzi 
się na powrót dawnego systemu kształcenia. Ostro broniła 
wspólnego stanowiska, że kształcenie pielęgniarek i po-
łożnych ma być takie, jakie jest w większości krajów Unii 
Europejskiej i rozwiniętych krajów świata. Wskazała, że 

zachętą do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki 
powinna być dobra płaca i odpowiednie warunki pracy. 

Warte podkreślenia jest wystąpienie nestorek Samo-
rządu Pielęgniarskiego, które z ogromnym wzruszeniem 
przyjmowały podziękowania za ciężką pracę, którą wło-
żyły w utworzenie Samorządu. Nestorki zaapelowały do 
Ministerstwa, że pielęgniarki i położne są silną grupą  
i nie ulegną naciskom zmian politycznych w pracy zawo-
du pielęgniarskiego. Usilnie podkreślały o czynnym zain-

teresowaniu się pielęgniarek 
i położnych w zajmowaniu 
stanowisk poselskich i sena-
torskich. 

Powodem do dumy dla wo-
jewództwa opolskiego było 
nadanie odznaczenia przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek 
i Położnych Przewodniczą-
cej Opolskiej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Opolu –  
mgr Sabinie Wiatkowskiej 
w postaci Medalu XXV-le-
cia Samorządu Pielęgnia-
rek i Położnych za wytrwałe 
i ogromne zaangażowanie 
w pracę na rzecz rozwoju 
samorządu zawodowego. 

Za determinację w dążeniu do zapewnienia wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych oraz za kreowanie po-
zytywnego wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej  
w Polsce. Medal ten był przyznany dla nielicznej grupy 
osób co dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych woje-
wództwa opolskiego jest ogromnym wyróżnieniem. 

Kolejnym wyróżnieniem dla pracy Samorządu Opol-
skiego było nadanie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Opolu odznaczenia za harmonijną współpracę 
mającą na celu dbanie o interesy zawodowe i społeczne 
pielęgniarek i położnych. Zaangażowanie na rzecz wzmac-
niania statusu prawnego, samodzielności zawodowej oraz 
kreowania pozytywnego wizerunku obu tych zawodów.

W kolejnych dniach, 14-15.09.2016 odbyło się IV po-
siedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 
którym uczestniczyła Dyrektor Departamentu Orzecznic-
twa, Legislacji i Skarg Biura GIODO – Monika Krasińska, 
omawiając przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. W czasie posiedzenia również omó-
wiony został projekt modelu opieki w Podstawowej Opie-
ce Zdrowotnej, który wywołał ogrom dyskusji i propozy-
cji zmian. 

dokończenie na str. 5

Wyróżnione Przewodniczące i Przewodniczący 
Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

od lewej Zofia Małas, Tadeusz Wadas, 
Sabina Wiatkowska

od lewej Jarosław Czepczarz, 
Sabina Wiatkowska, 
Anna Szafran, 
Sebastian Irzykowski
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WARTO WIEDZIEĆ 

Dawstwo narządów niejednokrotnie jest „tematem 
tabu”, jednak należy zdać sobie sprawę, iż każdy z nas 
może kiedyś stanąć w obliczu choroby, gdzie jedynym ra-
tunkiem będzie przeszczep organu. Warto przybliżyć ten 
temat i poznać podstawowe informacje o przeszczepianiu 
narządów, gdyż transplantacja tkanek i narządów nieza-
przeczalnie stała się szansą nowego życia dla tych,którzy 
wcześniej byli skazani na nieuchronną śmierć. 

Z drugiej strony wiedza na temat uregulowań prawnych 
w tym zakresie może nas uchronić od bolesnych doświad-

czeń, jeśli staniemy przy łóżku zmarłej bliskiej nam osoby 
w obliczu pytania, jaka była Jego wola. Dlatego warto,  
a nawet trzeba edukować siebie i innych w tej dziedzinie, 
aby w stosownej chwili wyjawić lekarzom (bliscy powinni 
wiedzieć wcześniej), swoją przemyślaną decyzję.

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z poniższymi in-
formacjami dołączą Państwo do dumnych posiadaczy 
oświadczeń woli, zarejestrują się w banku szpiku czy od-
dadzą krew.

Co powinniśmy wiedzieć o przeszczepianiu narządów?
mgr Anna Polaczek-Krupska, Szpitalny koordynator transplantacyjny, p.o. Przełożona Pielęgniarek - Szpital 
Powiatowy w Strzelcach Opolskich                  

Kiedy można pobrać narządy 
do przeszczepienia?

Niektóre narządy (nerka, seg-
ment wątroby) lub tkanki (szpik 
kostny) można pobierać od 
osób żywych pod warunkiem, 
że dawca wyrazi na to zgodę,  
a jego życie nie będzie narażone 
na niebezpieczeństwo. Jednak 
większość narządów i tkanek do 
przeszczepienia pobiera się ze 
zwłok osób, które za życia nie 
wyraziły sprzeciwu na pobranie.

Nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę 
można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczer-
pane wszystkie możliwości jej leczenia i u której stwier-
dzono komisyjnie śmierć mózgową.

Co to jest śmierć mózgu?
Śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym. Oznacza to, że 

śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje 
to dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej i ko-
lejne, trwałe wypadanie poszczególnych funkcji w różnej 
sekwencji czasowej. Zatem niektóre funkcje ustroju lub 
ich części mogą utrzymywać się przez pewien czas w ode-
rwaniu od innych, wcześniej obumarłych.

Zdysocjowany charakter zjawiska ujawnia się w spo-
sób szczególny w sytuacjach, w których śmierć objęła już 
mózg, podczas gdy krążenie krwi jest jeszcze zachowane. 
W tych przypadkach to stan mózgu determinuje życie lub 
śmierć człowieka. W większości przypadków klinicznych, 
obrzęk mózgu wynikający z jego uszkodzenia narasta od 

strony przestrzeni nadnamiotowej, a pień mózgu umiera 
jako ostatnia jego część. W takich sytuacjach czynnikiem 
kwalifikującym śmierć mózgu jest nieodwracalny brak 
funkcji pnia mózgu.

Trwałe uszkodzenie pnia mózgu ustala się na podsta-
wie braku określonych odruchów nerwowych i braku 
spontanicznej czynności oddechowej. Postępowanie ta-
kie, oparte przede wszystkim na badaniach klinicznych, 
w przeważającej liczbie przypadków jest możliwe, a jego 
wynik - pewny. W szczególnych okolicznościach badanie 
odruchów nerwowych nie jest jednak w pełni wykonalne 
(np. urazy twarzoczaszki), a ich interpretacja trudna (np. 
zatrucia, farmakoterapia). Co więcej, w pierwotnie pod-
namiotowych uszkodzeniach mózgu, jego śmierć wyma-
ga szczególnego postępowania diagnostycznego, bowiem 
kliniczne objawy trwałego uszkodzenia pnia mózgu nie 
oznaczają w tym przypadku jednoczesnego nieodwracal-
nego uszkodzenia całego mózgu. W takich przypadkach 
podejrzenie śmierci mózgu musi być potwierdzone bada-
niami instrumentalnymi (Załącznik do Obwieszczenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania 
czynności mózgu (M.P.2007nr46 poz. 547).

Przed odłączeniem aparatury należy rozpatrzyć możli-
wość pobrania niektórych narządów do przeszczepienia. 
Pozostaje wtedy tylko kilka godzin, aby upewnić się co 
do woli zmarłego dotyczącej oddania tkanek i narządów 
po śmierci (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze Sprze-
ciwów czy osoba ta nie zarejestrowała sprzeciwu, spraw-
dzenie czy zmarły nie miał ze sobą własnoręcznie napisa-
nego oświadczenia o sprzeciwie na pobranie narządów po 
śmierci?, czy nie wyraził sprzeciwu na pobranie narządów 

Kolejnymi sprawami omawianymi na posiedzeniu były 
zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,  
a także nowelizacja aktów prawnych dotyczących wyko-
nywania  naszego zawodu. Nie zabrakło również spra-
wozdań z realizacji wniosków, uchwał i stanowisk a także 
sprawozdań z prac komisji problemowych przy NRPiP 
oraz oceny wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 
Na uwagę zasługuję podjęcie Uchwały; zmiany procedu-
ry kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego 
oraz zmiany w sprawie trybu postępowania dotyczącego 
stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej. 

                         
                              dr Jarosław Czepczarz

                                                                          NRPiP w Warszawie

dokończenie ze str. 3
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po śmierci ustnie w obecności dwóch świadków na pobra-
nie narządów po śmierci) i zorganizować pobranie narzą-
dów, tkanek, komórek w celu przeszczepienia.

Czy lekarze powinni skontaktować się z rodziną przed 
pobraniem narządów?

Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być 
uważana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli 
za życia nie wyraziła sprzeciwu (tzw. zgoda domniema-
na). Lekarze, pod opieką których był zmarły, informują  
rodzinę o śmierci mózgu i zamiarze pobrania narządów 
do przeszczepienia, lekarze pytają rodzinę czy zmarły za 
życia nie wyraził sprzeciwu ustnie w obecności świadków, 
lekarze nie muszą prosić rodziny o wyrażenie zgody na 
pobranie narządów.

Jeśli zmarły pozostawił pisemny zapis dotyczący jego 
woli odnośnie pobrania narządów (np. oświadczenie woli) 
po śmierci, lekarze respektują jego decyzję. Bliscy mogą 
jedynie potwierdzić opinię zmarłego na temat pobrania na-
rządów, jeśli ją znają.

Jak przebiega pobranie narządów i transplantacja? 
Kiedy komisja lekarska stwierdza śmierć mózgu, lekarz 

informuje o tym rodzinę zmarłego. Po upewnieniu się, że 
zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu na pobranie narzą-
dów, można podjąć czynności związane z pobraniem.

Pobranie narządów do przeszczepienia jest operacją 
chirurgiczną, w czasie której ciało dawcy traktowane jest 
z należytym szacunkiem. Przed przeszczepieniem wyko-
nuje się badania wykluczające choroby, które mogłyby zo-
stać przekazane biorcy przeszczepu.

Czy biorca może dowiedzieć się kto był zmarłym daw-
cą?, czy rodzina dowie się komu przeszczepiono narzą-
dy ich bliskiego?

Art. 19 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przesz-
czepianiu komórek tkanek i narządów mówi:
1. Dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy, dawcy, 
potencjalnego biorcy i biorcy są objęte tajemnicą i pod-
legają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy 
zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących 
dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty 
lecznicze.
2. Jeżeli narząd ma być pobrany od żywego dawcy, przepis 
ust. 1 nie dotyczy ujawnienia danych osobowych o dawcy 
i o biorcy odpowiednio tym osobom.

Jakie są wyniki przeszczepiania narządów?
Po udanym przeszczepieniu narządu, pacjenci mogą 

prowadzić z reguły normalne życie, kontynuować naukę, 
podjąć pracę. Biorcy przeszczepu nerki zwalniają miejsce 
dializacyjne innym potrzebującym chorym. Nie bez zna-
czenia jest także fakt, że przeszczepienie nerek wymaga 
mniejszych nakładów  finansowych niż dializoterapia.

Wyniki transplantacji narządów i tkanek w naszym kra-
ju nie różnią się od wyników uzyskiwanych przez inne 
ośrodki europejskie.

Czy w Polsce istnieje ryzyko handlu narządami?
Aby uniknąć takiego ryzyka, obowiązujące przepisy 

przewidują, że pobranie narządu i jego przeszczepienie 
może mieć miejsce jedynie w upoważnionych ośrod-
kach medycznych. Przeszczepianie jest skomplikowaną 
procedurą, angażującą tak wielu wysokiej klasy specjali-
stów, że pokątne przeszczepianie narządów jest praktycz-
nie niemożliwe. Pobrane narządy rozdzielane są zgodnie  
z kryteriami medycznymi, a ich losy, od pobrania, przesz-
czepienia aż po odległe przeżycie objęte są kontrolą upo-
ważnionych ośrodków i Poltransplantu.

Jakie przepisy karne zapisano w Ustawie Transplan-
tacyjnej?
Art. 43. Kto rozpowszechnia ogłoszenia o odpłatnym zby-
ciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub 
nabyciu komórki, tkanki lub narządu w celu ich przeszcze-
pienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub 
karze pozbawienia wolności do roku.
Art. 44. 1. Kto, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub 
osobistej, nabywa lub zbywa cudzą komórkę, tkankę lub 
narząd, pośredniczy w ich nabyciu lub zbyciu bądź bierze 
udział w przeszczepianiu lub udostępnianiu pozyskanych 
wbrew przepisom ustawy komórek, tkanek lub narządów, 
pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa 
określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
Art. 45. Kto, bez wymaganego pozwolenia, prowadzi 
działalność przewidzianą przepisami ustawy dla banku 
tkanek i komórek, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 46. Kto, bez wymaganego pozwolenia, pobiera ko-
mórkę, tkankę lub narząd w celu ich przeszczepienia albo 
je przeszczepia, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 46a. Kto, bez wymaganej zgody wywozi z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub wwozi na to terytorium ko-
mórkę, tkankę lub narząd, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 46b. Kto, wbrew przepisom ustawy, nie zgłasza po-
tencjalnych biorców narządów lub szpiku lub komórek 
krwiotwórczych krwi obwodowej lub krwi pępowinowej 
na listę albo dokonanych przeszczepień komórek, tkanek 
i narządów do rejestru przeszczepień albo pozyskanych 
potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych 
krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dlaczego w Polsce brakuje narządów do przeszczepienia?
Wyniki przeszczepiania narządów są coraz lepsze, dzię-

ki czemu rozszerzają się wskazania do leczenia tą meto-
dą. Wzrasta liczba osób oczekujących na przeszczepienie 
i wydłuża się czas ich oczekiwania na operację, co może 
stworzyć zagrożenie dla życia tych chorych.

Wiedza społeczeństwa o tym  jaką wartość dla setek 
śmiertelnie chorych ma przeszczepienie narządu, jest na-
dal niewystarczająca. Sprzeciw na pobranie narządu wy-
rażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można 
uratować życia wielu chorym. Należy prowadzić stałą 
kampanię edukacyjną, informującą o potrzebach i wyni-
kach przeszczepiania narządów, która pomoże przekonać 
społeczeństwo o skuteczności tej metody leczenia.

Jak zakomunikować wolę o sprzeciwie lub zgodzie na 
pobranie narządów po śmierci?

Zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2005 r. pobranie ko-
mórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można doko-
nać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia  sprzeciwu.

 Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie 
świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy cho-
rym potrzebującym przeszczepów.

Dlatego osoba wyrażająca zgodę na oddanie po śmierci 
swoich tkanek i narządów do przeszczepienia dla ratowa-
nia życia i przywracania zdrowia ludziom chorym może 
nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie 
woli. Takie oświadczenie woli ma charakter jedynie infor-
macyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować, 
nie zwalnia ono również lekarza, mającego zamiar pobrać 
narządy z obowiązku sprawdzenia w Centralnym Rejestrze 
Sprzeciwów, czy osoba ta nie wyraziła sprzeciwu za życia.
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Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, 
wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek 
i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej 
chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym 
ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia 
bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyra-
żonej woli.

Jeśli chciał(a)byś posiadać takie oświadczenie woli 
możesz odebrać je w siedzibie OIPiP w Opolu.

Po wypełnieniu oświadczenia poinformuj swoich  
bliskich, że to zrobiłeś.

Wypełnione oświadczenie woli należy nosić razem  
z dokumentami  osobistymi (dowodem osobistym, 

prawem jazdy).

Zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2005 r. pobranie 
komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich moż-

na dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia 
sprzeciwu.

Sprzeciw wyraża się w formie:
1) wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie 
komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własno-
ręczny podpis;
3) oświadczenia ustnego złożonego w obecności co naj-
mniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzo-
nego.

Sprzeciw do Centralnego Rejestru Sprzeciwów na-
leży przesłać na adres: Centralny Rejestr Sprzeciwów, 

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Formularz zgłoszenia sprzeciwu dostępny jest na stro-
nie www.poltransplant.org.pl

Po dokonaniu wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeci-
wów, osoba zgłaszająca otrzyma listem poleconym po-
twierdzenie wpisu. Sprzeciw jest skuteczny od daty wpisu 
do rejestru, data będzie uwidoczniona na potwierdzeniu 
rejestracji. 

W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie 
ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw 
może wyrazić za życia przedstawiciel ustawowy tej osoby. 
W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprze-
ciw może wyrazić również ten małoletni. Małoletni po-
wyżej lat 16 może również samodzielnie zmienić wpis 
swoich opiekunów prawnych o sprzeciwie w CRS, o tej 
możliwości jest on informowany listem poleconym z CRS 
po osiągnięciu wieku 16 lat i następnie po osiągnięciu wie-
ku 18 lat.

Copyright (c) 2005-2015 Poltransplant 
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Transplantacje w liczbach
Anna Polaczek Krupska

Liczba pobrań i przeszczepień narządów w Polsce w 2015r. uległa wyraźnemu  zmniejszeniu w porównaniu z latami 
poprzednimi.

W 2015r. do Poltransplantu zgłoszono 706 potencjalnych dawców narządów (782 w roku 2014), z których 526 
(74,5%) stało się dawcami rzeczywistymi, a 510 (72%) dawcami wykorzystanymi. 

Liczbę zmarłych dawców narządów w 2016r. przedstawia poniższa tabela.
W 2015r. przeszczep otrzymało 1508 biorców narządów. Przesz-

czepiono 1017 nerek (w tym 60 narządów od dawców żywych), 41 
trzustek (w tym 29 jednoczasowo z nerką), 332 wątroby (w tym 22 
fragmenty wątroby od dawców żywych dla dzieci), 99 serc, 24 płu-
ca, w jednym przypadku przeszczepiono krtań (pierwsze w Polsce 
przeszczepienie). Razem wykonano 1556 przeszczepień narządów 
u 1508 biorców.

W 2015r. do Krajowej Listy Oczekujących na przeszczepienie 
(KLO) zgłoszono 3899 potencjalnych biorców komórek, tkanek i na-
rządów. Średni czas oczekiwania na pierwsze przeszczepienie nerki, 
liczony od zarejestrowania w KLO do dnia pierwszego przeszcze-
pienia wynosił 10 miesięcy, a liczony od rozpoczęcia dializoterapii 
niezmiennie od lat jest o 2 lata dłuższy.

Średni czas oczekiwania chorych, którzy otrzymali w 2015 roku 
przeszczep serca wyniósł 330 dni. W trakcie oczekiwania zmarło 61 
chorych (10%), w tym 3 biorców poniżej 18r.ż.

Z kolei średni czas oczekiwania wszystkich chorych, którzy  
w 2015r. otrzymali przeszczep wątroby wyniósł 120 dni. 22 chorych 
zmarło przed przeszczepieniem.

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie 2016 r.

 W 2015r. łącznie komórki krwiotwórcze szpiku lub krwi obwodowej pobrano od 1278 dawców (25 od dawców haplo-
identycznych, 169 od dawców spokrewnionych i 1084 od dawców niespokrewnionych). W 242 przypadkach dawcy 
krajowi oddali materiał dla krajowego biorcy, a 842 dawców dla biorców zagranicznych.

Od 2006 do końca 2015 roku, ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało alogeniczny przeszczep komórek 
krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorzeń szpiku kostnego, w tym 2457 transplan-
tacji odbyło się dzięki dawcom niespokrewnionym. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od niespo-
krewnionego dawcy jest w takiej sytuacji jedyną szansą na powrót do zdrowia, zwłaszcza jeżeli odpowiedni dawca 
rodzinny nie jest dostępny. Nadzieją dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w tym samym 
kraju, ale czasem nawet w innej części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynaro-
dowej są możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA i BMDW, które tworzą zasady współpracy dla sieci ośrodków  
i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie między-
narodowej kooperacji udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów.
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Czy Opolszczyzna dezynfekuje ręce?
Krzysztof Parobczy, członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

Higiena rąk jest podstawo-
wym środkiem zapobiegają-
cym zakażeniom szpitalnym. 
To właśnie na rękach bardzo 
łatwo gromadzą się i są prze-
noszone w środowisku szpital-
nym drobnoustroje. 

Każdy pracownik ochrony 
zdrowia, opiekun lub osoba, 
która sprawuje bezpośrednią 
lub pośrednią opiekę nad pa-
cjentem i podopiecznym jest 
odpowiedzialny za utrzymanie 

wysokich standardów higieny rąk w celu wyeliminowa-
nia i zminimalizowania ryzyka zakażenia. Z poziomem 
przestrzegania procedur związanych higieną rąk była 
różnie. Hospitalizowani pacjenci są naturalnym źródłem 
kontaminacji (stopniowo rozsiewają te drobnoustroje) na 
przedmioty nieożywione znajdujące się w ich bezpośred-
nim otoczeniu, np. odzież, meble, sprzęt. Placówki opieki 
zdrowotnej składają się z szeregu różnorodnych stref i śro-
dowisk. Część z nich, nazywane „strefami pacjenta”, obej-
mują pacjenta wraz z jego bezpośrednim otoczeniem (do 
1,5 metra od pacjenta). Wskutek skażenia zarówno przez 
pracowników opieki zdrowotnej jak i pacjentów, inne ob-
szary środowiska opieki zdrowotnej, również zostają sko-
lonizowane przez drobnoustroje, jakkolwiek w znacznie 
mniejszym stopniu niż sale chorych. Do skażenia krzyżo-
wego potencjalnymi patogenami pomiędzy jednym środo-
wiskiem a drugim dochodzi poprzez skontaminowane ręce 
pracownika opieki zdrowotnej. Higiena rąk w znacznym 
stopniu obniża ryzyko transmisji krzyżowej tą drogą¹.

Przenoszenie drobnoustrojów związanych z opieką 
zdrowotną następuje poprzez kontakt bezpośredni i po-
średni, drogą krwiopochodną, oddechową i pokarmową.

O transmisji patogenów za pośrednictwem skażonych 
rąk personelu medycznego mówimy wówczas gdy zacho-
dzą po sobie następujące kroki:
- Drobnoustroje znajdują się  na skórze pacjenta i po-
wierzchniach w bezpośrednim otoczeniu pacjenta;
- Zostają przeniesione na ręce pracownika opieki zdrowot-
nej podczas wykonywania czynności;
- Drobnoustrojom udaje się przetrwać na rękach personelu 
medycznego przez kilka minut;
- Dochodzi do POMINIĘCIA higieny rąk lub procedura 
jest niewystarczająca co  sprawia, że ręce personelu pozo-
stają skażone;
- Skażone ręce przenoszą drobnoustroje na innego pacjen-
ta lub przedmiot, z którym kolejny pacjent będzie miał 
kontakt².

To, że narasta-
jąca antybiotyko-
oporność jest się 
faktem, przestrze-
ganie procedur hi-
gienicznych staje 
się szczególnie 
istotne. W szpi-
talach na Opol-
szczyźnie już od 
wielu lat realizo-
wane są często au-
torskie programy 
związane z higieną 

rąk, które niejednokrotnie brane były za wzór w kraju. 
Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowanie w którym 

miejscu są szpitale z województwa opolskiego na tle Pol-
ski. W ramach akcji „Zamknij drzwi zakażeniom szpi-
talnym” realizowanej od grudnia 2013 roku do marca  
2016 roku, w 210 szpitalach w kraju, były także szpitale  
z naszego regionu: Głubczyc, Głuchołaz, Kędzierzy-
na Koźla, Kluczborka, Korfantowa, Kup, Nysy, Opola, 
Ozimka, Strzelec Opolskich.

W ramach Akcji przede wszystkim personel pielęgniar-
ski dokonywał obserwacji (anonimowy formularz) w za-
kresie przygotowania rąk personelu do procedury dezyn-
fekcji. Zwracano uwagę na:
- posiadanie pomalowanych i sztucznych paznokci, np. 
tipsów
- długość posiadanych paznokci (powyżej 0,5 cm)
- kondycja skóry rąk (m.in. podrażnienia, zaczerwienienia, 
wysuszenia oraz innych zmiany skórne)
- posiadanie biżuterii - zegarka, bransoletki, pierścionków, 
w tym obrączki,
- długość rękawa odzieży ochronnej.

Następnie przy pomocy urządzenia wyposażonego  
w lampę UV obserwowano znajomość techniki dezynfek-
cji rąk przeprowadzonej przez personel³.

Wyniki prezentujące szpitale Opolszczyzny na tle kraju
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Podsumowanie

Niniejsze wyniki pokazują, że z higieną rąk w naszym 
regionie jest lepiej niż w kraju… Choć  z huraoptymizmem 
musimy poczekać. Wyniki cieszą ale proszę pamiętać, że 
dla pełnego obrazu należałoby dodać zużycie preparatów 
do dezynfekcji w przeliczeniu dla osobę personelu, od-
setek zakażeń szpitalnych w danej placówce i wówczas 
można otwierać szampana, oczywiście jak tylko będzie 
ku temu okazja. Wyniki ukazują przede wszystkim ogrom 
pracy jaki wykonały przez lata koleżanki pielęgniarki epi-
demiologiczne przy wsparciu członków zespołów kontroli 
zakażeń szpitalnych i kierowniczej kadry pielęgniarskiej. 
W walce z zakażeniami o sukcesie można mówić tylko  
i wyłącznie wówczas gdy mówimy o tym problemie 
wspólnie.

Literatura:
1. Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia materiały 

szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych specjalistów 
epidemiologii lub higieny i epidemiologii zatrudnionych 
w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych opracowane 
na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO-2009) dotyczące higieny rąk w opiece zdro-
wotnej będących wsparciem programu „Higiena rąk to 
bezpieczna opieka”, Katowice 2014

2. „Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdro-
wotnej – podsumowanie” WHO 2009

http://zamknijdrzwizakazeniomszpitalnym.pl

Zachłyśnięcie, zaksztuszenie i bezdech u noworodka
Edyta Burdzy - położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Pierwsza pomoc dla nie-
których z nas już tematem 
nudnym, bo  powtarzanym na 
szkoleniach, różnego rodzaju 
kursach czy konferencjach. 
Dla osób na co dzień mają-
cym związek z tego rodzaju 
problemami, jest też tematem 
na tyle prostym, że artykuł 
może wydawać się bardzo 
mało interesującym. Jednak 
chciałabym przybliżyć temat, 
kiedy pacjentem jest noworo-
dek a sytuacja konieczności 

udzielenie pierwszej pomocy, znajduje  się z dala od szpi-
tala i specjalistycznego sprzętu. 

Pracując przez wiele lat z wcześniakami, otrzymy-
wałam wiele sygnałów od rodziców, że boją się wyjść  
z dzieckiem do domu. Skąd wynikała ta obawa? Otóż czę-
stym problemem nękającym rodziców noworodków, któ-
rzy opuszczają szpital po porodzie, jest lęk, że w domu 
wydarzy się sytuacja, która może doprowadzić ich ,,szczę-
ście” do śmierci. Mowa tu oczywiście o zaksztuszeniu, za-
chłyśnięciu  czy bezdechu. 

Taka sytuacja jest zawsze bardzo stresująca i zamiast 
pomóc dziecku wpadamy w panikę. Niestety panika, to 
najgorszy doradca w takiej sytuacji. Wynika ona jednak 
z braku wiedzy rodziców, co i w jakiej kolejności zrobić. 
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Dlatego staramy się, aby wszystkie mamy przebywające 
w oddziale patologii noworodka zostały wyedukowane, co 
mają zrobić w wyżej wymienionych sytuacjach. 

Reanimacja dziecka zawsze jest bardzo trudna, nawet 
podczas pobytu dziecka w szpitalu. Co jednak zrobić  
w domu kiedy nie ma sprzętu reanimacyjnego? Musimy 
posiłkować się dostępnymi warunkami i starać się wyko-
rzystać sprzęty, które znajdują się w najbliższym otocze-
niu. Nie bez znaczenia jesteśmy My sami, pracując jako 
ssak czy respirator. Zakładam tu hipotetyczną sytuację,  
w czasie pobytu w domu. Jednak zakrztuszenie, zachły-
śnięcie czy bezdech mogą się przytrafić wszędzie, na spa-
cerze, na grillu u znajomych, w czasie podróży, u cioci 
na imieninach itp. Zasady działania są zawsze takie same, 
niezależnie od miejsca. Mogą też przydarzyć się innemu 
małemu człowiekowi, który jest dzieckiem sąsiadki, zna-
jomej czy gościem na wakacjach. Są oczywiście grupy 
dzieci, które są bardziej narażone na wystąpienie bezde-
chu, należą do nich wcześniaki, dzieci ze schorzeniami 
czy wadami dróg oddechowych. Jednak zakrztuszeniu 
mogą ulec w równym stopniu wszystkie maluszki.

Należ pamiętać, że jeśli u dorosłych przyczyną zatrzy-
mania oddechu, najczęściej to przyczyny krążeniowe, to  
u noworodków najczęstszą przyczyną jest dysfunkcja 
układu oddechowego. Dlatego inny jest początek resuscy-
tacji u każdej z tych grup wiekowych.
Co zrobić w domu?

Jak już wspomniałam dookoła nas znajdują się rzeczy, 
które są nam pomocne w czasie resuscytacji. Jedną z nich 
jest twarda, płaska powierzchnia, np. stół, ława, blat ku-
chenny czy podłoga. Na twardej powierzchni układamy 
dziecko, któremu musimy przeprowadzić sztuczne oddy-
chanie. My jako dorośli też jesteśmy świetnym materiałem 
a zarazem narzędziem. Oprócz ust, wykorzystujemy też 
nasze udo, rękę ułożoną w budkę, palce do usunięcia ciała 
obcego z jamy ustnej dziecka. 
Bezdech

Jeśli bezskuteczne są bodźce typu dotknięcie twarzy 
dziecka, dmuchnięcie kilkukrotne w okolicę ust i noska 
dziecka, musimy przejść do czynności resuscytacyjnych, 
czyli  przywracających czynność oddechu.

Układamy dziecko na plecach, na twardym, płaskim 
podłożu. Linia głowy musi znajdować się na jednym po-
ziomie z linią pleców. Obejmując szczelnie swoimi ustami, 
usta i nos dziecka, wykonujemy 5 oddechów ratunkowych. 
Skuteczność tych oddechów, odzwierciedla unosząca się 
klatka piersiowa dziecka. Następnie wyznaczając miejsce 
ucisku klatki piersiowej (środkowym palcem prawej dło-
ni –jeśli jesteśmy praworęczni lub lewej u leworęcznych 
osób), odnajdujemy koniec wyrostka mieczykowatego, 
następnie odmierzamy szerokość dwóch palców w stronę 
mostka – to miejsca masażu serca), uciskamy 30 razy klat-
kę piersiową dziecka, tak aby głębokość ucisku, stanowiła 
1/3 głębokości klatki piersiowej.   

Następnie wykonujemy 2 wdechy ratunkowe i kolejne 
30 ucisków klatki piersiowej. Po ok. 1 min. takich działań, 
wzywamy pogotowie. Jeśli  nie jesteśmy sami, to osoba 
nam towarzysząca, dzwoni po pomoc zaraz na począt-
ku wystąpienia incydentu a my wykonujemy wcześniej 
przedstawione czynności.

Sekwencje 30:2, czyli 30 ucisków klatki piersiowej  
w wyznaczonym miejscu i 2 wdechy ratunkowe wykonu-
jemy do momentu odzyskania oddechu przez dziecko lub 
do momentu przyjazdu karetki pogotowia.
Zaksztuszenie 

Zaglądamy do jamy ustnej dziecka z nadzieją, że przed-
miot blokujący dostęp powietrza do płuc naszego dziecka 
jest możliwy do usunięcia, za pomocą palca. Jeśli jed-
nak nie mamy tyle szczęścia wówczas musimy wykonać  

następujące kroki: 
w Układamy dziecko brzuchem do dołu na swoim przedra-

mieniu, pamiętając aby przytrzymać główkę dziecka, 
dłonią tej samej ręki, kierując główkę nieco w dół, wy-
korzystujemy w ten sposób siłe grawitacji. Następnie 
drugą dłonią ułożoną w tzw. budkę lub łyżeczkę ude-
rzamy 5 x w okolicę międzyłopatkową. Jeśli zaaspiro-
wany przedmiot wypadł z dróg oddechowych dziecka, 
a dziecko samo podjęło oddech, staramy się uspokoić 
dziecko, obserwując przebieg toru oddechowego. Jeśli 
przedmiot wypadł, a dziecko nie oddycha postępujemy 
tak samo jak w przypadku bezdechu. 

w Jeśli dziecko jest na tyle duże że nie mieści się na naszym 
przedramieniu, to do ułożenia dziecka wykorzystujemy 
nasze udo, dłonią również przytrzymujemy  główkę 
dziecka , aby nie była zbyt przygięta ani odgięta. Tutaj 
również wykorzystujemy siłę przyciągania ziemskiego.  
Dalsze postepowania jest takie samo.

Zachłyśnięcie
Układamy dziecko na boku na naszym przedramieniu, 

kierując dziecko nieco główką w dół, aby siła grawitacji 
stała się naszym sprzymierzeńcem. Jeśli dziecko kaszle, to 
prawdopodobnie samo ewakuuje zaaspirowaną treść, jeśli 
nie kaszle, poklepujemy dziecko w okolicy międzyłopat-
kową. Jeśli wyksztusi i odzyska oddech, staramy się uspo-
koić dziecko. Jeśli nie oddycha, postępowanie jest takie 
samo jak w bezdechu. 

To oczywiście bardzo szybki skrót informacji odnośnie 
postępowania w sytuacjach wcześniej wymienionych. Ro-
dzice otrzymują rozwinięcie poszczególnych działań, tak 
aby zrozumieli mechanizmy ich powstawania. Utrwalenie 
wiadomości następuje też poprzez wykonywanie ćwiczeń 
na fantomie a w ramach odtwarzania wiadomości, otrzy-
mują po szkoleniu niżej przedstawioną ,,ściągę” własnego 
autorstwa.
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Zespół Zaburzeń Oddychania u Najmniejszych 
- leczenie i pielęgnacja 

Edyta Burdzy
Postęp, jaki dokonuje się w zakresie możliwości le-

czenia dzieci najmłodszych, w tym urodzonych z bardzo 
niską masą ciała- poniżej 1500g, napawa optymizmem 
oraz nadzieją na to, że również w naszym kraju będziemy  
w stanie zmniejszyć nie tylko umieralność okołoporodo-
wą, ale także dzięki właściwej opiece poprawić jakość ży-
cia przyszłych pokoleń.

Ze względu na urodzeniową masę ciała, noworodki 
dzielimy na:
- noworodek  hypertroficzny - masa ciała powyżej 4000g 
(makrosomia),
- noworodek eutroficzny - masa ciała pomiędzy 2500 - 
3999g,
- wcześniak - masa ciała poniżej 2500g. - LBW.
Wcześniactwo - definicja

Zgodnie z definicją WHO za noworodka przedwcześnie 
urodzonego uważa się dziecko urodzone po ukończeniu 
22 tygodnia ciąży a przed skończeniem 37 tygodnia ciąży.  
W zależności od masy urodzeniowej wcześniaka, wyróż-
nia się następujące oznaczenia:
 LBW (Low Birth Weight) dzieci z masą urodzeniową 
< 2500 g. Wg definicji WHO każdy noworodek, niezależ-
nie od stopnia dojrzałości, urodzony z masą ciała poniżej 
2500g., spełnia kryterium małej urodzeniowej masy cia-
ła. Taka konstrukcja definicji powoduje, że noworodkiem 
LBW może być zarówno noworodek urodzony przedwcze-
śnie, jak i hipotroficzny noworodek donoszony (zbyt niska 
waga do wieku ciążowego). Jednocześnie, ze względu na 
wyższą masę ciała, część wcześniaków, zwłaszcza urodzo-
nych po 34 tyg. ciąży, nie jest zaliczana do noworodków 
LBW. Ze względu na fakt, że urodzeniowa masa ciała 
stanowi bardzo silną determinantę chorobowości i umie-
ralności noworodkowej, dużą grupę noworodków LBW 
można podzielić na następujące podgrupy:
- MLBW (Moderately Low Birth Weight) dzieci z umiar-
kowanie małą masą ciała 1500-2499g
- VLBW (Very Low Birth Wright) dzieci z bardzo małą 
masą urodzeniową < 1500 g
- ELBW (Extremly Low Birth Wright) dzieci z ekstremal-
nie mała masą ciała < 1000 g
- VELBW ( Very Extremly Low Birth Wright) dzieci z bar-
dzo ekstremalnie małą masą ciała < 750 g
Powyżej najmłodszy wcześniak na świecie, urodzony  
w 22 tygodniu ciąży, z masą ciała 280g, wypisany do domu 
po 4 miesiącach leczenia.

Zespół Zaburzeń Oddychania, nie jest ściśle określo-
ną jednostką chorobową, lecz zespołem objawów które 
stwierdza się najczęściej u noworodków przedwcześnie 
urodzonych z niedoborem surfaktantu w płucach. ZZO 
stanowi najczęstszą i najcięższą postać niewydolności od-
dychania u noworodków. Częstość występowania jest od-
wrotnie proporcjonalna do wieku ciążowego i masy ciała. 
Do 28.tygodnia ciąży występuje u 50-60 % wcześniaków, 
pomiędzy 28. a 32. tygodniem ciąży u 20-30%, a między 
32. a 36. tygodniem ciąży jest stwierdzany u około 15% 
noworodków. Rzadko jest rozpoznawany u noworodków 
donoszonych.                    
PRZYCZYNY WCZEŚNIACTWA

Poród przedwczesny jest wynikiem wielu mechani-
zmów, z których nie wszystkie są w pełni zrozumiałe. Jest 
on następstwem kombinacji kilkudziesięciu czynników 
społecznych i medycznych.

Wśród medycznych przyczyn porodów przedwcze-
snych na pierwszy plan wysuwa się 5 dużych grup:
w Infekcja wewnątrzmaciczna i /lub przedwczesne odpły-
wanie płynu owodniowego.
w Niewydolność szyjki macicy.
w Ciąże mnogie.
w Zaburzenia wewnątrzmacicznego rozwoju płodu.
w Nieprawidłowości łożyska i krwawienia z dróg rodnych.
 PROFILAKTYKA WCZEŚNIACTWA

Istotne znaczenia w profilaktyce porodu przedwczesne-
go mają:
w wyczerpujące wyjaśnianie i porada dotycząca korzyst-
nych dla zdrowia i przebiegu ciąży zachowań zdrowotnych,
w korekcja nieprawidłowości, szkodliwych nawyków: pa-
lenie papierosów, spożywanie alkoholu, narkotyki,
w u kobiet ze złą sytuacją społeczno-ekonomiczną dodat-
kowe poradnictwo i wsparcie socjalne.

Zespół Zaburzeń Oddychania noworodka, stanowi 
postać ostrej niewydolności oddechowej, występującej  
w tym okresie życia i określa stan, w którym noworodek 
nie może utrzymać prawidłowej wentylacji minutowej 
płuc, co doprowadza do niedotlenienia, hyperkapni oraz 
kwasicy oddechowej a następnie metabolicznej. 

Bardziej ogólna definicja podaje, że ZZO jest pojęciem 
szerokim, oznaczającym stan, do którego może dojść  
z różnych przyczyn i na drodze złożonych mechanizmów 
patogenetycznych. 

Określenie RDS (Respiratory distress syndrome), stano-
wi anglojęzyczny odpowiednik omawianego stanu i bywa 
używane zamiennie z ZZO również w polskojęzycznym 
piśmiennictwie. Pojęcie ,,zespołu błon szklistych”- HMD 
(Hyaline Membrane Disease), stosowane również było 
jako synonim ZZO, ale według współczesnych poglądów, 
tzw. błony szkliste stanowią jedynie jeden z elementów 
patogenetycznych tego zespołu. Obecnie określenie to po-
jawia się raczej w znaczeniu patomorfologicznym.
ROZWÓJ PŁUC PŁODU

Płuca rozwijają się z uchyłka brzusznej ściany prajeli-
ta przedniego w 3. tygodniu życia zarodka. Paczki płucne 
rozgałęziają się i wzrastają do mezechymy. W zależności 
od fazy rozwoju płuc, mogą pojawić się charakterystyczne 
nieprawidłowości, które przedstawia poniższa tabela
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Podjęcie prawidłowego oddychania u noworodka  
zależy od:
1. Zmian zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym.
2. Prawidłowego upowietrznienia płuc.
3. Absorpcji płynu z dróg oddechowych.
4. Zmian zachodzących w krążeniu płucnym.

Zaburzenie któregokolwiek z powyższych mechani-
zmów, doprowadzić może do powstania ZZO u noworodka. 
Tak więc pierwotny niedobór czynnika powierzchniowo 
czynnego, od którego zależy prawidłowe upowietrznienie 
płuc stanowi istotną, ale nie jedyną z możliwych przyczyn 
powstania tego zespołu.
OBRAZ KLINICZNY

Objawy kliniczne mogą pojawiać się bezpośrednio  
po urodzeniu i są to:
 zaburzenia oddychania;
- poruszania skrzydełkami nosa,
- stękanie wydechowe,
- osłabienie szmerów oddechowych nad płucami,
- przyspieszenie oddechów powyżej 60 na min.,
- bezdechy.
 zaburzenia krążenia;
- narastająca sinica - PaO2 poniżej 50 mm Hg, SaO2 po-
niżej 85%,
- hipotensja.
 niestabilna ciepłota ciała z tendencją do hipotermii,
 obrzęk płuc oraz tułowia i kończyn.
Wykładniki laboratoryjne:
 hipoksemia,
 hiperkapnia,
 kwasica mieszana.

Wykładniki radiologiczne, zależne od stopnia nasilenia 
niedodmy, dzieli się na 4 stopnie:
I - siateczkowo-ziarnisty rysunek płuc;

II - nasilona niedodma z bronchogramem;
III -  zatarcie granic serca i przepony z wzmożonym rysun-
kiem naczyniowym;

IV – uogólniona niedodma ,,białe płuca”, 
z brakiem możliwości oceny granic serca  
i przepony (12).

Ważnym sposobem przyspieszenia doj-
rzewania płuc płodu w razie zagrożenia po-
rodem przedwczesnym jest stosowanie ste-
roidów, które podane matce przedostają się 
przez łożysko do płodu. Celem takiej terapii 
jest pobudzenie komórek nabłonka płucne-
go płodu, odpowiedzialnych za wytwarzanie 
surfaktantu płucnego. Skład biochemiczny 

surfaktantu ulega istotnym zmianom w zależności od wie-
ku płodowego. Znalazło to praktyczne zastosowanie- pod 
postacią opracowania testów i wskaźników pozwalających 
na ocenę funkcjonalnej dojrzałości płuc płodu- na podsta-
wie badania składu chemicznego płynu owodniowego. 
Wczesne rozpoznanie wystąpienia ZZO opiera się na da-
nych dotyczących stopnia dojrzałości układu oddechowe-
go uzyskanych od położników. 

METODY LECZENIA ZESPOŁU ZABURZEŃ OD-
DYCHANIA 

Leczenie noworodka z RDS, powinno być rozpoczęte 
najszybciej jak jest to możliwe i jeżeli stopień zaburzeń 
oddychania jest ciężki, najlepiej w wysoko wyspecjalizo-
wanym ośrodku neonatologicznym, wyposażonym w nie-
zbędny sprzęt leczniczy i aparaturę. Dlatego w przypadku 
zagrażającego porodu przedwczesnego, bardzo istotnym 
elementem jest transport in utero do tego typu ośrodków.

Leczenie musi być kompleksowe i wprowadza się je 
bezpośrednio po ujawnieniu objawów i ustaleniu rozpo-
znania. Najistotniejszymi elementami są:
 zabezpieczenie prawidłowego utlenowania organizmu 
poprzez zapewnienie skutecznej wentylacji płucnej,
 podanie surfaktantu egzogennego,
 wyrównanie stanu ogólnego dziecka.

Od wielu lat w przypadku stwierdzenia ciężkiego stop-
nia zaburzeń oddychania istnieje możliwość podawania 
surfaktantu jako leku. Podaje się go do dróg oddecho-
wych przez rurkę intubacyjną umieszczoną w tchawicy, 
dzięki temu szybciej dochodzi do otwarcia pęcherzyków 
płucnych i ich stabilizacji.

Zasadniczym składnikiem surfaktantu są lipidy, stano-
wiące około 90% jego składu, oraz białka, na które przy-
pada pozostałe 10 %. Skład biochemiczny surfaktantu sta-
nowi poniższy wykres.

Rys.1 RDS I stopnia (materiał własny)

Rys.2 RDS III stopnia (materiał własny)

Obraz radiolo-
giczny płuc w 30 
min. po porodzie  
i w 3. godz. życia, 
po zastosowaniu 
surfaktantu i wen-
tylacji mechanicz-
nej.
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W leczeniu zaburzeń oddychania stosuje się obecnie 

3-stopniową gradację metod terapeutycznych, której od-
powiada w znacznym stopniu trzystopniowy system opieki 
nad noworodkiem. Stopień pierwszy obejmuje stosowanie 
tlenoterapii biernej, drugi to wsparcie za pomocą techni-
ki stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 
- CPAP (Continuous positive airway pressure), a trzeci 
obejmuje stosowanie wentylacji zastępczej we wszystkich 
formach.

Tlenoterapia jest często stosowana w stanach zagroże-
nia życia przebiegających z hipoksemią.

 Celem leczniczym jest utrzymanie we krwi tętniczej 
prężności tlenu w granicach 50-70 mm Hg, przy moż-
liwie najniższym stężeniu w mieszaninie oddechowej  
i najkrótszym czasie stosowania. Tlen należy stosować 
ogrzany (34-37°C) oraz nawilżony (wilgotność względna 
90-100%), pod ciągłą kontrolą analizatora stężenia tlenu 
w inkubatorze. Konieczna jest również okresowa gazome-
tryczna kontrola prężności tlenu we krwi oraz ciągła utle-
nowana droga oksymetrii pulsacyjnej.

Należy jednak pamiętać, że potencjalnie tlen jest nie-
bezpiecznym lekiem, szczególnie dla noworodków uro-
dzonych przedwcześnie. Następstwa leczenia tlenem 
mogą być związane z bezpośrednim jego działaniem oraz 
jego odległymi skutkami.

Do możliwych skutków ubocznych tlenoterapii może-
my zaliczyć:
w depresję oddechową noworodka,
w zwiększenie wytwarzania wolnych rodników tlenu,
w retinopatii.

CPAP można zastosować zarówno przy zachowanych 
oddechach spontanicznych jak i podczas wentylacji me-
chanicznej respiratorem.

Polega na zastosowaniu stałego dodatniego ciśnienia  
w drogach oddechowych w fazie wydechu. Metoda ta jest 
szczególnie zalecana u noworodków ze względu na jej 
małą inwazyjność oraz małą liczbę powikłań.

Aktualnie przy CPAP preferuje się stosowanie kaniul 
donosowych lub maski twarzowej. Szczególnie przydatną 
klinicznie metodą jest układ Infant Flow Advances, który 
ma w obwodzie oddechowym specjalny adapter ułatwiają-
cy wydech oraz pozwala na synchroniczne wspomaganie 
oddechów noworodka.

NCPAP Infant Flow, pozwoliła zmniejszyć liczbę intu-
bacji i wentylacji mechanicznej u noworodków leczonych 
tą techniką.
MECHANICZNE WSPOMAGANIE WENTYLACJI

U noworodka z brakiem spontanicznej czynności odde-
chowej lub niepoddających się leczeniu CPAP konieczne 
jest zastosowanie mechanicznego wspomagania oddycha-
nia po uprzednio wykonanej intubacji. Głównym wska-
zaniem do wspomagania wentylacji mechanicznie są po-
ważne zaburzenia w równowadze kwasowo-zasadowej, 
wskazujące na ciężką kwasicę, hipoksemię oraz hiperkap-
nię. Do innych wskazań należą:
• nawracające bezdechy;

• hipowentylacja pochodzenia ośrodkowego;
• niewydolność krążenia pochodzenia sercowego;
• ciężki stan po urodzeniu związany z przedłużonym  
bezdechem;
• zwiększenie wysiłku oddechowego (10).

Przerywana wentylacja obowiązująca (IMV), polega na 
połączeniu oddechów spontanicznych noworodka z me-
chaniczną przerywaną wentylacją o możliwie najmniej-
szych częstotliwościach, przy zachowaniu ciągłym prze-
pływie gazów w obwodzie oddechowym (IPPV+ IMV). 
Istotną zaletą tej metody jest możliwość stopniowego 
zmniejszania liczby oddechów wymuszanych do niezbęd-
nego minimum, w zależności od stopnia nasilenia niewy-
dolności oddechowej.

Wentylacja wy-
sokimi częstotliwo-
ściami (HVO)

Wentylacja oscy-
lacyjna - charak-
teryzuje się stoso-
waniem wysokiej 
częstości oddechu 
od 400 do 3000 cy-
kli na minutę. Źró-
dłem oscylacji są: 
tłok, przepona lub 

wirująca zastawka kulowa, które wywołują ciągły wibra-
cyjny ruch gazów oddechowych o małej objętości, poni-
żej objętości anatomicznej przestrzeni martwej (od 1do 3 
ml/kg mc.). Wdech i wydech są aktywne. Główną zaletą 
kliniczną jest możliwość zapewnienia wymiany gazowej 
przy niskich ciśnieniach wdechowych oraz niskim HiO2, 
PaO2 regulowane jest wysokością średniego ciśnienia 
wdechowego, a PaCO2 amplitudą wentylacji i częstością 
oddechów.

Metoda ta znalazła szczególne zastosowanie w ciężkich 
postaciach niewydolności oddechowej, w których wenty-
lacja konwencjonalna jest nieskuteczna lub niewskazana 
jak: odma opłucnowa, przepuklina przeponowa, przetrwa-
łe nadciśnienie płucne.

Utlenowanie pozaustrojowe (extracorporal membranę 
oxygenatio - ECMO). Metoda leczenia ciężkiej hipokse-
mii, polegająca na zapewnieniu utlenowania krwi poza 
organizmem noworodka. W metodzie tej stosuje się wy-
miennik tlenowy, przez który następuje wymiana gazowa. 
Leczenie ECMO znalazło zastosowanie w niepoddających 
się leczeniu konwencjonalnemu odwracalnych ciężkich 
stanach niewydolności oddechowo-krążeniowej z hipok-
semią jak: ciężki zespół zaburzeń oddychania, zespół aspi-
racji smółki, przetrwałe nadciśnienie płucne, sepsa.
OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI NOWOROD-
KÓW URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE

W oddziale patologii noworodka i wcześniaka, każde 
przebywające dziecko musi być bardzo wnikliwie obser-
wowane i pielęgnowane. Mali pacjenci nie powiedzą co 

Noworodek podłączony do respiratora oscylacyjnego 
(materiał szkoleniowy z WCM Opole).



15październik - listopad 2016 r.

WARTO WIEDZIEĆ
im dolega lub jakie mają potrzeby w danym momencie. 
Tylko dokładna znajomość tematu połączona z holistycz-
nym spojrzeniem na pacjenta, jest w stanie zapewnić od-
powiednie sprawowanie opieki nad nim.

Z uwagi na niedojrzałość ośrodków mózgowych wcze-
śniaka, regulujących oddychanie i inne ważne czynności 
życiowe, znacznie łatwiej dochodzi do zaburzeń pod-
stawowych funkcji życiowych. Wcześniak łatwo ulega 
zarówno oziębieniu jak i przegrzaniu, przybierając tem-
peraturę otoczenia. Zaburzona jest koordynacja ssania, 
połykania i oddychania jednocześnie. Samo ssanie też jest 
problemem, efektywne ssanie pojawia się dopiero około 
36. skorygowanego tygodnia ciąży. Pojemność żołądka 
jest znacznie mniejsza niż u noworodka donoszonego, 
dlatego jednorazowo wcześniak może przyjmować tylko 
małe ilości pokarmu i musi być karmiony częściej.

Najważniejsze zasady opieki nad wcześniakiem to:
• obserwacja połączona z dokładnym monitorowaniem 
podstawowych funkcji życiowych,
• zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia,
• zapewnienie prawidłowej pielęgnacji dróg oddecho-
wych,
• właściwe odżywianie,
• higiena ciała,
• ochrona przed zakażeniami,
• pomoc w wykształceniu więzi uczuciowej rodzice – 
dziecko.

W nawiązaniu prawidłowej więzi uczuciowej między 
matką a dzieckiem ważną rolę odgrywa kontakt skór-
ny i wzrokowy. Wcześniak 
oddzielony od matki zaraz 
po porodzie musi uporać się  
z trudniejszą sytuacją niż no-
worodek donoszony.

W miarę poprawy stanu 
ogólnego dziecka kontakt  
z matką staje się coraz dłuższy, 
a z czasem podejmuje się pró-
bę ,,kangurowania”. Ciepło, 
bicie serca matki a także jej 
zapach daje poczucie bezpie-
czeństwa, a ruchy klatki pier-
siowej stymulują oddychanie.
PODSUMOWUJĄC:
• W celu zmniejszenia występowania ZZO u noworodka 
przedwcześnie urodzonego należy zastosować prenatalną 
profilaktykę sterydową.
• W przypadku wystąpienia ciężkiego stopnia zaburzeń od-
dychania, do dróg oddechowych należy podać surfaktant,  
w celu otwarcia pęcherzyków płucnych i ich stabilizacji.
• Utrzymanie otwartych pęcherzyków płucnych za pomo-
cą odpowiedniego typu wsparcia oddechowego.
• Największe problemy w uzyskaniu skutecznej wentyla-
cji mechanicznej obserwuje się u noworodków:

 - skrajnie niedojrzałych (o masie po-
niżej 1000g.),
 - z przetrwałym nadciśnieniem płu-
cnym,
 - z przewlekłą choroba płuc.
• Do sprawowania prawidłowej opie-
ki nad noworodkiem z bardzo niską 
masą urodzeniową, konieczna jest 
duża wiedza, dobrze wykwalifiko-
wana kadra medyczna i holistyczne 
spojrzenie na małego pacjenta.

Odśluzowanie w układzie zamkniętym 
drzewa oskrzelowego

Kontakt matki z dzieckiem przebywającym 
w inkubatorze

Kangurowanie

Przy NRPiP powstaje zespół ekspertów koordynujący tworzenie rekomendacji w zakresie postępowania z pa-
cjentami z NTM

Jest wiele do zrobienia w obszarze poprawy jakości opieki nad pacjentem z nietrzymaniem moczu. Polskie 
pielęgniarki mają do dyspozycji pełen wachlarz środków pomocniczych, ale nie zawsze wiedzą, jak efektywnie  
z nich korzystać i jakie są między nimi różnice. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie standardów postępowania 
oraz kompleksowa edukacja w tym zakresie. Takie są wnioski ze zorganizowanej w połowie września w ramach 
XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM”. 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zgodnie z Ustawą z 1 lipca 2011 r., nie tylko sprawuje pieczę nad 
należytym wykonywaniem zawodu ale także m.in. zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych, jako organ samorządu zawodowego, jest więc najwłaściwszym podmiotem do wytyczenia 
standardu praktyki pielęgnowania i opieki nad osobami z NTM. 

- Co jest potrzebne pacjentowi z NTM? - zadała pytanie Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji na Pomoc 
Niesamodzielnym, wieloletnia konsultant kraju w dziedzinie pielęgniarstwa osób przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych. - Żeby mógł właściwie funkcjonować, powinien: mieć dostęp do sprzętu, produktu i środków pielęgnujących, 
zostać odpowiednio wyedukowany w zakresie ich stosowania przez kompetentne osoby zlecające oraz mieć możliwość 
refundacji tych środków. 

Wg Elżbiety Szwałkiewicz, osoba z NTM jest pacjentem szczególnym, ze względu na wymiar psychiczny scho-
rzenia. Składają się na niego nieustanny strach przed przeciekaniem i przykrym dla otoczenia zapachem, lęk o  brak 
środków na właściwe zabezpieczenie skóry i bielizny osobistej przed zabrudzeniem, codzienne trudności z właściwym 
funkcjonowaniem a także świadomość zależności od opieki zewnętrznej, poczucie wstydu i utrata sfery intymnej. Tym 
większa jest więc rola pielęgniarki w dotarciu do takich pacjentów i zapewnieniu im właściwej opieki.

- Bardzo odbiegamy od tego co dzieje się w krajach ościennych, nawet tych biedniejszych - mówiła Elżbieta Szwał-
kiewicz. - W zasadzie dysponujemy tym, co na świecie, tylko nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę w tym zakresie. 
Wiele z nas, pielęgniarek nie rozróżnia produktów chłonnych stosując jedynie nazwę „pampers”! Tymczasem żadna 
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pielęgniarka nie powinna proponować dorosłemu człowiekowi „pampersa”, bo to go po prostu obraża!

Dlatego tak ważna jest edukacja pielęgniarek w tym zakresie. Mówiła o tym podczas swojego wystąpienia Anna Sad-
kowska, dyrektor ds. pielęgniarstwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 
Ochota. 

- Sytuacja jest delikatna a problemów dużo. Pacjenci się wstydzą, my czasami też się wstydzimy o tym mówić, w gabi-
netach lekarskich nie ma na to czasu, dlatego cała odpowiedzialność spoczywa na pielęgniarkach, w dobrej rozmowie. 
A żeby potrafić ją przeprowadzić, potrzebne są kursy specjalistyczne i przypominające. 

Anna Sadkowska zwróciła uwagę, że są problemy z delegowaniem pielęgniarek na szkolenia. Zwróciła się więc  
z apelem do osób zarządzających placówkami, by umożliwiać pielęgniarkom edukację, zwłaszcza, że mają zapisane  
w ustawie podnoszenie kwalifikacji. - Dobrze, żeby w każdej placówce był taki lider, osoba, do której pacjent uda się po 
poradę. Może powinna to być pielęgniarka epidemiologiczna? Myślę, ze zaczniemy działać w tym kierunku, mamy wiele 
ośrodków, wystarczy napisać program i ruszać. 

Do koncepcji stworzenia szkoleń w zakresie pomocy osobom z NTM odniosła się Mariola Łodzińska, wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

- Chcemy stworzyć grupę ekspertów działających przy NRPiP. Mamy nadzieję, że to gremium wypracuje rekomen-
dacje dotyczące jakości opieki nad pacjentem z NTM, w oparciu o które będzie można rozpocząć szkolenia.  Minister 
Radziwiłł powiedział niedawno podczas spotkania z nami, że w aspekcie funkcjonowania służby zdrowia widzi ogrom-
ną rolę pielęgniarki w POZ. My również ją widzimy. Jesteśmy świetnie wykształcone, często i chętnie uczestniczymy  
w kursach i szkoleniach. Dlatego chętnie podniesiemy swoje kwalifikacje także w obszarze opieki nad pacjentem z nie-
trzymaniem moczu. 

Wniosek z sesji dotyczącej roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z NTM jest jeszcze jeden – pielęgniarka może 
w zasadniczy sposób wpłynąć na życie chorego. Dzięki właściwemu doradztwu i odpowiedniemu doborowi produktów 
kompensujących utraconą sprawność zwieraczy, może nie tylko reagować na skutki choroby ale też dać szansę osobie 
niepełnosprawnej z NTM na poprawę jakości życia. Może zmienić diagnozę „niezdolny do samoobsługi” ….  na  „zdol-
ny do samoobsługi …”. 

- Pielęgniarka jest jak cudotwórca - podsumowała Elżbieta Szwałkiewicz. - Może zrobić z pacjenta samodzielnego  
i niesamodzielnego, może zamienić los człowieka w normalność albo totalny horror. 

Osoba do kontaktu: Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP


