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W numerze m.in.:
Dekrety beatyfikacyjne dwójki Polaków

Wspomnienie o Marii Dąbrowskiej
Umiejętność radzenia sobie ze starością

Nordic Walking - lekarstwo na choroby cywilizacyjne
Nowoczesne zarządzanie w ośrodkach opieki

9 kroków do sukcesu
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Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Bieżący numer czasopisma, pomimo upływającego okresu wakacyjnego zawiera w sobie niezwykłą 
dawkę ciekawych oraz ważnych informacji.

W numerze 7 (18) z lutego/marca 2014, opublikowaliśmy artykuł Pana Tadeusza Wadasa Przewodni-
czącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym przedstawił sylwetkę Han-
ny Chrzanowskiej Służebnicy Bożej i starania o jej rychłą beatyfikację. Od tego czasu minęło ponad  
3 lata i w końcu stało się faktem, iż w dniu 7 lipca 2017 roku, Papież Franciszek zatwierdził dekrety  
beatyfikacyjne. 

W dniu 19 czerwca 2017 r. odeszła od nas Maria Dąbrowska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu II kadencji. Z pasją tworzyła i rozwijała działalność naszego Samorzą-
du. Ci którzy ją wspominają twierdzą, iż zawsze była uśmiechnięta, optymistyczna, potrafiła rozmawiać  
z ludźmi, potrafiła także słuchać. 

Jest to dla naszego środowiska bolesna strata, gdyż kolejny autorytet niespodziewanie i zbyt szybko 
odszedł. Publikujemy wspomnienie Córki Iwony. 

Starość to stan będący efektem starzenia się organizmu i ostatni okres życia ludzi. W znaczeniu me-
dycznym to ogół zmian biologicznych zachodzących w ciele człowieka (głównie zużycie narządów  
i zmniejszona regeneracja komórek) w wieku starszym tj. po 60-65 roku życia. Problematykę radzenia 
sobie ze starością podjęły w swoim artykule Anna Jaros i Beata Guzak.

Współczesne czasy i możliwość korzystania z wielu udogodnień nie zawsze służą naszemu zdrowiu. 
Jak mówił Zbigniew Lengren „samochód to zmechanizowana proteza zdrowych nóg”, a więc starajmy się 
jak najczęściej poruszać by być zdrowszym, namawia nas Bożena Fałkowicz. Doskonałym uzupełnieniem 
tego artykułu jest materiał opracowany przez Beatę Guzak – 9 kroków do sukcesu.

W swoim artykule Magda Sochacka daje podpowiedzi w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę.
Ponadto w Biuletynie znajdziemy materiał dotyczący weryfikacji danych w systemie SMK, specjal-

nej aplikacji ułatwiającej pracę, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, informacje dotyczące zmian  
w wynagrodzeniu zasadniczym oraz ciekawy artykuł Małgorzaty Gądek dotyczący zagrożeń epidemiolo-
gicznych. 

Życzymy  interesującej lektury.
Elżbieta Duda, Beata Guzak, Beata Wojciechowska

Osoby odpowiedzialne za wydanie bieżącego numeru

Informuję o planowanej Pielgrzymce Pracowników Służby Zdro-
wia, która odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 18.00 
w Sanktuarium Matki Bożej w Opolu - Winów, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy.

Ks. Piotr Bałos 
Diecezjalny Kapelan Służby Zdrowia 
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Dwoje sług Bożych z Polski zostanie wkrótce 
ogłoszonych błogosławionymi. Wśród nich jest 
wyjątkowa pielęgniarka z Krakowa i zakonnik,  
o którym film pewnie wszyscy oglądaliście, tylko 
nie pamiętacie. Koniecznie poznajcie te postacie.

Dwoje świeckich sług Bożych z Polski: Hanna 
Chrzanowska - z XX wieku i tercjarz franciszkań-
ski Alojzy Kosiba, który żył na przełomie XIX i XX 
wieku, zostaną wkrótce ogłoszeni błogosławionymi. 
Znaleźli się oni w grupie 8 kandydatów na ołtarze, 
których dekrety beatyfikacyjne zatwierdził 7 lipca 
Franciszek w czasie audiencji, której udzielił prefek-
towi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. An-
gelo Amato. Pozostałe osoby pochodzą z Kolumbii 
- troje, Hiszpanii - jedna i Włoch - dwoje. 

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska byłą 
jedną z pierwszych w Polsce osób, zajmujących się 
pielęgniarstwem społecznym. Urodziła się 7 paź-
dziernika 1902 r. w Warszawie. Była córką Ignace-
go Chrzanowskiego, wybitnego profesora literatu-
ry polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1924 
roku ukończyła Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa.                     
Była instruktorką pielęgniarstwa w otwartej opiece 
zdrowotnej w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarstwa 
w Krakowie oraz asystentką dyrektorki Warszawskiej 
Szkoły Pielęgniarstwa. Jako stypendystka Fundacji 
Rockefellera, w czasie okupacji oddała wszystkie 
swoje siły pracy społecznej w Sekcji pomocy Wysie-
dleńcom Polskiego Komitetu Opiekuńczego. Po woj-
nie pracowała w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniar-

sko-Położniczej w Krakowie 
jako kierowniczka działu pie-
lęgniarstwa w otwartej opie-
ce zdrowotnej. Zorganizowa-
ła praktyki w pielęgniarstwie 
przemysłowym, przyszpital-
nym oraz domowym - były to 
prace pionierskie w powojen-
nej Polsce. Jej zdaniem, celem 
całego szkolenia winno być 
wyczulenie na faktyczne po-
trzeby chorego i zrozumienie 
jego psychiki. Po przejściu na 
emeryturę oddała się działal-
ności społecznej. Z jej metod 
pracy do dziś korzystają szkoły 
pielęgniarskie w całym kraju.   

Hanna Chrzanowska zmarła 
29 kwietnia 1973 r. Kard. Ka-

rol Wojtyła powiedział nad jej trumną: "Dziękujemy 
Bogu za to życie, które miało taką wymowę, które 
pozostawiło nam świadectwo tak bardzo przejrzyste 
i czytelne. Niech promieniowanie Twej posługi trwa 
wśród nas i wszystkich nas nieustannie poucza, jak 
służyć Chrystusowi w bliźnich". 

Br. Alojzy Kosiba był znanym w Wieliczce kwe-
starzem i jałmużnikiem. Jeszcze za życia zyskał sobie 
szacunek i opinię człowieka świętego. Był wielkim 
czcicielem Matki Boskiej, człowiekiem głębokiej mo-
dlitwy i wrażliwości na los najuboższych. Brat Alojzy 
rozwinął apostolstwo miłosierdzia chrześcijańskiego, 
materialnego i duchowego, wśród najuboższych, cho-

WARTO WIEDZIEĆ

Papież zatwierdził dekrety beatyfikacyjne 
dwójki Polaków

KAI / kw  07.07.2017 15:08

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl / public domain)

(fot. Public domain, via Wikimedia Commons) 
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rych, dzieci, zwłaszcza sierot. W wioskach, zwłaszcza 
w tych oddalonych od miast, kolportował czasopisma 
katolickie, modlitewniki i książki religijne, pośredni-
czył w nabywaniu lekarstw i ziół leczniczych, niepi-
śmiennym pisywał listy do synów w wojsku lub na 
emigracji za chlebem, czasami sam od siebie do nich 
pisywał, niektórych nauczył nawet czytać i pisać. Był 
także powiernikiem duchowym wielu ludzi, szczegól-
nie prostych, onieśmielonych lub zahukanych przez 
otoczenie, zwłaszcza w sprawach sumienia i wiary. 
Był niezwykle gorliwym apostołem trzeźwości i abs-
tynencji. Doprowadzał w wielu wypadkach do zgody 
sąsiedzkiej i rodzinnej. 

Uczulał sąsiadów na potrzeby sierot, kalek i osób 
samotnych. Szczególnie przyciągał do siebie dzieci, 
które otaczały go gromadą gdziekolwiek się pojawił. 
Wiele razy pośredniczył w przekazywaniu pomocy 
dla rodzin potrzebujących wsparcia, a wstydzących 
się o nie prosić. Doprowadzał lekarzy do samot-
nych chorych, troszczył się o ich posiłki i lekarstwa.  
Z wielkim poświęceniem i miłością opiekował się 
ubogimi, którzy dość licznie codziennie przychodzili 
po wsparcie lub posiłek do furty klasztornej. Ubogich 
nazywał swoimi "panami" lub zdrobniale "pa-
neczkami". 

Umarł 4 stycznia 1939 roku w klasztorze w Wie-
liczce. Jego grób na przyklasztornym cmentarzu już 
od dnia pogrzebu stał się miejscem modlitw. "Brata 
Alojzego proszę o modlitwę" - wpisał także do kroni-
ki klasztornej w 1961 roku bp Karol Wojtyła. Proces 
beatyfikacyjny "kwestarza wielickiego" rozpoczął się 
na prośbę wiernych i księży archidiecezji krakowskiej 
w 1963 roku. Od 1966 roku akta procesu informacyj-
nego są przedmiotem badań Stolicy Apostolskiej. 

Obecnie relikwie brata Alojzego Kosiby spoczy-
wają w kaplicy Matki Bożej Łaskawej w kościele 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce.   

 W 2007 roku nakręcono film (reż. A. Barański) na 
temat życia brata Alojzego Kosiby. 

W główną rolę wcielił się Artur Barciś. Warto go 
zobaczyć.   

*  *  * 
Nowe dekrety wymieniają między innymi: 
Cud przypisywany wstawiennictwu Czcigodnej Sługi 
Bożej Hanny Chrzanowskiej - świeckiej (7 X 1902, 
Warszawa-29 IV 1973, Kraków; Polska); 
uznanie męczeństwa Sług Bożych: 
Jezusa Emila Jaramillo Monsalve z Instytut Misji 
Zagranicznych z Yarumal, biskupa diecezji Arauca; 
zabitego z nienawiści do wiary w 1989 koło miasta 
Fortul (Kolumbia); 
Piotra Marii Ramíreza Ramosa, kapłana diecezjalne-
go, zabitego z nienawiści do wiary 10 kwietnia 1948 
w Armero (Kolumbia); 
uznanie cnót heroicznych Sług Bożych: 
Izmaela Perdomo - arcybiskupa Bogoty (22 II 1872, 
El Gigante-3 VI 1950, Bogota; Kolumbia); 
Alojzego Kosiby (w świecie: Piotra), tercjarza fran-
ciszkańskiego (29 VI 1855, Libusza-4 I 1939, Wie-
liczka; Polska); 
Pauli od Jezusa Gil Cano (2 II 1849, Vera-18 I 1913, 
Murcja), założycielka Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek od Najczystszego Poczęcia (Hiszpania); Marii 
Elżbiety Mazza (21 I 1886, Martinengo-29 VIII 1950, 
Bergamo), założycielki Instytutu Sióstr Małych Apo-
stołek Szkoły Chrześcijańskiej (Włochy); 
Marii Krucyfissy od Miłości Bożej (w świecie: Maria 
Gargani; 23 XII 1892, Morra Irpino (dziś Morra De 
Sanctis-23 V 1973, Neapol), założycielki Zgroma-
dzenia Apostołek Najświętszego Serca (Włochy). 

 
Źródło: 
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci
-papieskie/art,5952,papiez-zatwierdzil-dekrety-beatyfika-
cyjnedwojki-polakow.html(fot. Public domain, via Wikimedia Commons) 

Plakat filmu (fot. materiały promocyjne dystrybutora) 
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Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że w dniu 19 czerwca 2017 r.  
odeszła od nas Pani Maria Dąbrowska 

– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu II kadencji.
Jej zaangażowanie w pracę, doświadczenie i chęć pomagania wszystkim,  

służyły nie tylko członkom naszej Izby.
Zawsze pomocna, otwarta na nowe wyzwania realizowała je jak najsumienniej.

Rodzinie i Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Będzie nam Jej bardzo brakowało, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

S. Wiatkowska – Przewodnicząca ORPiP w Opolu z Członkami Rady
M. Grzeczna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Opolu z Zastępcami 
U. Kraszkiewicz – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek 

i Położnych w Opolu z Członkami OSPiP
B. Wojciechowska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

z Członkami OKR
Pracownicy biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Wspomnienie 
Maria Dąbrowska (1947-2017)

Jedna z dziesięciorga ro-
dzeństwa. Urodziła się 30 
stycznia 1947 roku. Dzieciń-
stwo spędziła w Racławicach 
Śląskich, małej wsi, 60 kilo-
metrów od Opola. Córka Zofii 
i Bolesława. Z domu rodzin-
nego wyniosła samodzielność 
myślenia, samodyscyplinę w 
zdobywaniu wiedzy i stosu-
nek do pracy – pełen poczucia 

obowiązku i oddania dla osób, z którymi pracowała. 
Niewiele więcej. Ale aż tyle. 

Do wszystkiego doszła sama i potrafiła się tym 
dzielić z innymi. Zawsze cieszyło ją to co robiła. 
Szkoła pielęgniarska, pierwsza praca, potem kolej-
ne wyzwania organizacyjne w służbie zdrowia. Była 
w tym doskonała. Od razu miała plan w głowie, co, 
gdzie i jak zrobić. Pracowała z wieloma osobami,  
i wielu do dziś dobrze ją wspomina, rozpoznaje. 
Wielu z nich pomogło jej w tych trudnych chwilach, 
kiedy dowiedziała się o swojej chorobie i kiedy tak 
dzielnie z nią walczyła. 

Angażowała się nie tylko w pracę zawodową. 
Dbała także o swoje wykształcenie. Najpierw zaocz-
ne studia na Uniwersytecie Opolskim, potem studia 
podyplomowe w Warszawie i jeszcze następne. Była  
w czołówce. Zawsze przygotowana, prace zaliczenio-
we wykonane i ta pasja w oczach i radość, że tyle 
się dzieje. Lubiła się uczyć, poznawać nowych ludzi, 
miejsca. 

Ostatnie lata pracy zawodowej to Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na ul. Licealnej 
w Opolu. Wcześniej była przychodnia na Reymonta, 

Waryńskiego, dyrekcja na ul. Katowickiej i Komin-
ka w Opolu. Pracowała też w Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu. Była Przewodniczącą 
w II kadencji jej funkcjonowania. Z pasją tworzy-
ła ją i rozwijała. 

Zawsze była uśmiechnięta, optymistyczna, potrafi-
ła rozmawiać z ludźmi, potrafiła także słuchać. 

Wydaje mi się, że nigdy nie była słaba, pokorna, 
bezsilna. Być może była, ale tylko gdzieś w środku, 
czasami, na krótko. Potrafiła się szybko pozbierać, 
podjąć decyzję, działać. To w niej było niesamowi-
te, że tak trafnie potrafiła ocenić sytuację i zauważyć  
w niej to, czego nie widzieli inni – możliwości, poten-
cjał, który trzeba rozwinąć. 

Taka była i w pracy i w życiu prywatnym. 
Wyszła za mąż w 1968 roku. Nie było łatwo: wyna-

jęty pokój na peryferiach Opola, małe dziecko, praca, 
tzw. dorabianie się. Ale zawsze miała czas na spacer 
nad staw, na rozmowę, zabawę. Z mężem Andrzejem 
tworzyli udany związek. W sierpniu obchodzili by 49 
rocznicę wspólnego życia. Ona do końca troszczyła się 
o niego, chociaż sama chora, myślała co z nim, jak so-
bie radzi, dzwoniła, rozmawiała, kazała dbać o siebie. 

Życie prywatne to także córka Iwona. Dziś już do-
rosła, ma swoje dziecko, męża. Ale zawsze kochana 
i wspierana. Tyle wspomnień, tyle wydarzeń: święta 
na wsi, szukanie pierwszej gwiazdki, wspólne waka-
cje, wyczekany ukochany piesek, lalka Kasia o bujnej 
blond czuprynce, piosenka śpiewana na Dzień Mat-
ki. Szkoła, kolejne etapy życia córki, a ona zawsze 
była. Otwarta, czuła, rozumiejąca, gotowa na wszyst-
ko. Mówiła: nie bój się, zrób to, damy radę. Nie takie 
rzeczy ludzie robią w życiu. Spróbuj. Pomożemy Ci 
z tatą. I pomagali ile sił. A siły miała mnóstwo, i cier-
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pliwości, i optymizmu. 
Tyle miłości i uczucia włożyła najpierw w wy-

chowanie córki, a potem z wielką radością w opiekę  
i wychowanie wyczekanej najukochańszej wnuczki 
Blaneczki. Stanowiły zgrany zespół. Potrafiły godzi-
nami bawić się, czytać, rozmawiać o wszystkim. Nikt 
nie miał tyle cierpliwości co ona. Nie raz pytałam, jak 
ty dajesz radę? A ona mówiła, że po prostu bardzo ją 
kocha i lubi z nią być. 

Obie, i córkę i wnuczkę, uczyła odwagi, zaradno-
ści, samodzielności. Pokazywała, jak nie poddawać 
się. Uczyła też kochać ludzi, pomagać im, mieć dobre 
związki. Zwłaszcza ostatnie dwa lata to była dla nich 
szkoła życia. Dziś, kiedy jej tu nie ma, będą im te 
lekcje bardzo potrzebne. Ich dom zrobił się dziwnie 
pusty, inny. I to uczucie w głowie, że to zły sen…

Była też świetną teściową. To nie żart, chociaż  
o teściowych krąży tyle kawałów. Prawda, że czasem 
zięć Wojtek i ona spierali się, dyskutowali, ale potra-
fili też zrozumieć się, dogadać, żartować i wspólnie 
ciężko pracować. 

A i jeszcze te słoiki. Setki słoików z przetwora-
mi, które co roku przechodziły przez jej dłonie. Soki  
z malin, winogron, aronii, pomidorów. Kapusta ki-

szona, ogórki i jagody na ból brzucha. Dżemy w każ-
dym smaku. I obiady. Zawsze potrafiła coś wymy-
ślić i zrobić. Pycha gołąbki, pierogi, kotlety mielone  
i perfekcyjny makaron „bezglutenowny”. Długo by 
wymieniać. Szkoda, że niektóre przepisy nie zostały 
spisane. 

Dziś jest cierpienie, żal, niedowierzanie, że to tak 
się skończyło. Mogła jeszcze żyć. Czy można było 
zrobić więcej i lepiej...  

Poza tym siedemdziesiąt lat to w dzisiejszych cza-
sach nie tak wiele. Wierzyła, że może wygrać z cho-
robą i walczyła do końca. Jej bliscy i znajomi także 
wierzyli, pomagali, dopingowali. Wiedziała, że może 
umrzeć, ale chciała żyć. Mówiła, że póki jest nadzieja 
to trzeba ją wykorzystać, ale jak trzeba będzie umrzeć 
to da radę, odważnie. I mówiła jeszcze: nie trzeba pła-
kać, rozpaczać, życie musi toczyć się dalej, trzeba się 
nim cieszyć, każdą chwilą. Takie po prostu jest życie.  

Była piękną, elegancką kobietą. Zawsze ładnie 
ubrana, uczesana, z delikatnym makijażem. Na szpil-
kach. W okularach. Z poczuciem humoru i błyskiem 
w oku. Dobra, czuła, mądra, cierpliwa i odważna. 
Taką chcemy ją pamiętać.  

Córka Iwona

Wyrazy szczerego współczucia
Pani

Małgorzacie Żyńczak
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  

Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z powodu śmierci Ojca

składa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Pani Małgorzacie Żyńczak, 
Kierownikowi ZOL Górażdże, 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

składają 
współpracownicy i koleżanki z kierowniczej 

Kadry Pielęgniarskiej 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o.

„I niech daleko  będzie ode mnie myśl,
że wszystko wiem i wszystko potrafię”.

Majmonides

UMIEJĘTNOŚĆ  RADZENIA SOBIE ZE STAROŚCIĄ

To, jak osoby starzejące się przyjmują swoją starość, 
jest rzeczą tak zależną od czynników indywidualnych, 
jak sam przebieg procesu starzenia się. Każdy przyj-
muje ją zgodnie z własną osobowością, wymaganiami 
wobec siebie i innych, a także preferowanym obrazem 
siebie. Jednych cechuje brak krytycyzmu wobec wła-
snej niesprawności, obniżonej wydolności i przece-
nianie swoich sił, innych nadwrażliwość na sygnały 

docierające z organizmu i skupienie uwagi na wyszu-
kiwaniu chorób we własnym ciele. Sposób odbierania 
siebie i starości przejawia się w różnych postawach 
wobec interakcji ze środowiskiem – stylach życia. Po-
zwolimy sobie przedstawić dwie odmienne koncepcje 
preferowanych przez osoby starsze stylów życia.

Pierwsza ze strategii przyjmowanych przez osoby 
starsze wiąże się z traktowaniem starości jako okresu 

Beata Guzak - Naczelna Pielęgniarka Brzeskiego Centrum Medycznego. Od 16 lat związana z opieką  
długoterminową, uwielbia aktywne formy wypoczynku, a szczególnie prace na działce i żeglowanie.
Anna Jaros - magister pielęgniarstwa, od kilku lat na stałe mieszka w Niemczech, pracuje w Oddziale  
Chirurgicznym w Alexianer Krankenhaus w Krefeld. Absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.
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wyczekiwania na śmierć. Przedstawia ją m.in. teoria 
wyłączania się Cumminga i Henry’ego. Wiąże się 
ona z przyjmowaniem ograniczeń starości i podda-
niem się im. Zakłada, że wraz ze starzeniem się osła-
bia się kontakt osoby ze światem na różnych pozio-
mach. Więzi ze środowiskiem społecznym osłabiają 
się między innymi poprzez degradację zmysłów, utra-
tę współmałżonka, przyjaciół, przejście na emeryturę. 
Proces ten jest według Cumminga i Henry’ego inicjo-
wany przez same osoby starsze i utrzymuje się wspie-
rany przez konwencje społeczne.   

Druga ze strategii, zwana teorią aktywności, wią-
że się z utrzymaniem przez starzejących się ludzi jak 
największej aktywności. Badacze promujący tę kon-
cepcję argumentowali, że osoby starsze chcą pozostać 
aktywne jak najdłużej, a aktywny tryb życia sprawia 
im większą satysfakcję.

Obie teorie w skrajnych postaciach są niezbyt atrak-
cyjne. W pierwszym przypadku możemy wyobrazić 
sobie osobę, która nie wykazując żadnej inicjatywy, 
oczekuje śmierci. W drugim osobę usilnie trzymają-
cą się swych dawnych obowiązków i przyzwyczajeń, 
mimo że stan zdrowia uniemożliwia ich poprawne  
i odpowiedzialne wykonanie. 

Współczesna literatura sygnalizuje, że wybór przez 
osobę starszą stylu życia według teorii wyłączania się 
czy teorii aktywności, a właściwie stylu pośredniego 
spolaryzowanego w jedną bądź drugą stronę, zależy 
od wielu czynników. Warunki finansowe, sytuacja 
zdrowotna czy typ osobowości wpływają na to, jaki 
styl życia okaże się trafniejszy dla danej osoby.

Katalog zmian starczych, pojawiających wraz  
z wiekiem, może wywrzeć przytłaczające wrażenie. 
Zmiany dotykają praktycznie wszystkich układów,  
a ich zakres prowokuje do zadania sobie pytania: jak 
to możliwe, że organizm potrafi funkcjonować mimo 
tak znacznych ubytków? Zaczyna zwracać się  uwa-
gę na ciało i docierające zeń sygnały. Rozpoczyna się 
poszukiwanie „cudownych środków”, diet czy innych 
recept na długowieczność, które wiążą się zwykle ze 
zwiększeniem aktywności fizycznej. Są to kroki w do-
brym kierunku i często przynoszą oczekiwane efekty. 
Wydaje się jednak, że gdyby zostały podjęte wcze-
śniej, zanim pojawiły się dolegliwości, efekty byłyby 
jeszcze lepsze. Starość jest w dzisiejszych czasach na 
tyle powszechna, że brak przygotowania do niej może 
być odebrany jako brak odpowiedzialności. Zmiany 
ubytkowe zaczynają pojawiać się w organizmie już 
w 3, 4 dekadzie życia. Właśnie wtedy dobrze byłoby 
pomyśleć o przyszłości. Kultura Zachodu odsuwa wi-
zerunek starości, promując młodość, produktywność, 
energię, spychając starość na margines. W mediach, 
staruszków widuje się najczęściej w reklamach le-
ków czy preparatów witaminowych. Odzwierciedla 

to sposób, w jaki postrzegana jest starość, czyli  sta-
rość jako zbiór chorób i dolegliwości. Aby zmienić tę 
sytuację i poprawić status osób starszych, należałoby 
uświadomić społeczeństwu różnicę między chorobą 
a niesprawnością czy niedorozwojem. Dotychczas 
wszystko to jest wrzucane do jednego worka z na-
pisem „choroba”. Drugi krok, który mógłby zmienić 
spojrzenie na starość, to zwrócenie uwagi, że jest ona 
etapem rozwoju związanym z niesprawnością (a nie 
chorobą) pewnych narządów i układów. Świadomość 
tych dwóch zjawisk może się odzwierciedlić w tym, 
że myśl o starości nie będzie odkładana na ostatnią 
chwilę i pozwoli lepiej się do niej przygotować. Ak-
tywność osób starszych jest ograniczona w dużej 
mierze przez obniżenie poziomu energii, niespraw-
ność układu kostno - mięśniowego oraz układu odde-
chowego i krą-
żenia. Dbanie 
o utrzymanie 
ich w spraw-
ności poprzez 
regularną, lecz 
nie przesad-
nie forsującą 
aktywność fi-
zyczną, powinno odbywać się przez całe życie. Aby 
przyszłe pokolenia staruszków mogły być aktywniej-
sze, ważna jest więc odpowiednia promocja kultury 
fizycznej. Chodzi o kulturę fizyczną jako utrzymanie 
ruchliwości stawów, odpowiedniego napięcia mię-
śniowego czy wydolności wysiłkowej. Starość to 
również problemy z dobraniem form spędzania czasu 
do aktualnej sprawności osoby starszej, ze względu 
na ograniczenia ruchowe, jak i niesprawność na-
rządów zmysłów. Przygotowanie do starości w tym 
aspekcie to rozwijanie zainteresowań. Nie możemy 
przewidzieć, jakiego rodzaju niesprawność czeka da-
nego człowieka. Przykładowo osobę, która założyła, 
że na starość będzie czytać książki, może dotknąć 
utrata wzroku bądź zaburzenia koncentracji uwagi. 
Nie mając innych zainteresowań, będzie miała pro-
blemy ze znalezieniem zajęcia dającego satysfakcję.

Starość niesie ze sobą wiele problemów. Powodem 
części z nich są zmiany zachodzące w organizmie  
i choroby im towarzyszące. Wiedząc, jakie to zmiany 
i znając ich podłoże, łatwiej je zaakceptować, łatwiej 
pokonywać choroby. Wiele objawów starości, to wy-
nik zaniedbań z wcześniejszych okresów rozwojo-
wych i braku dbałości o własne zdrowie. Aby starość 
była jak najdłużej okresem aktywnej niezależności, 
należy się do niej odpowiednio przygotować. Dlatego 
o tym, że będziemy starzy, powinniśmy myśleć już 
za młodu.
Starcy to nie ONI ale MY w przyszłości.
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Nordic walking to lekarstwo na wiele chorób cywiliza-
cyjnych, z których najgorszą jest motoryzacja

Jak mówił Zbigniew Lengren „samochód to zmechanizowana proteza zdrowych nóg”

Nordic walking to technika marszu, polegająca na 
zaangażowaniu jak największej części układu ruchu 
przez intensywniejsze wymachy ramion, wydłużony 
krok i prawidłowe wykorzystanie kijów do efektyw-
nego odbicia. Właściwa technika niesie za sobą liczne 
korzyści. Ze względu na zaangażowanie całego ciała 
i zbawienny efekt odciążania stawów nordic walking 
stanowi jedna z najkorzystniejszych form aktywno-
ści ruchowych, nie tylko dostarcza sportowej radości 
i satysfakcji, lecz także przynosi mnóstwo korzyści 
ważnych dla naszego zdrowia:  
• wspiera odchudzanie,
•  wspiera profilaktykę zdrowotną i procesy rekon-

walescencji, 
• jest polecany osobom z każdej grupy wiekowej, 
• z kijami możesz pomaszerować o każdej porze 

roku,
• to stosunkowo tani sport,
• to bardzo bezpieczna forma ruchu, kije nie tylko 

asekurują przed upadkiem, lecz mogą też pełnić 
funkcję obronną,

• to sport bardzo towarzyski,
• nordic walking relaksuje, poprawia nastrój i pobu-

dza wydzielanie endorfin. Już samo wyjście na po-
wietrze poprawia humor, a po około 30 minutach 
marszu Twój mózg zasilają hormony szczęścia, 
obniżające poziom leku i stresu. Kiedy zaczynają 

działać, przestajesz martwić się pracą, uśmiechasz 
się, nie czujesz zmęczenia,

• nordic walking uruchamia ok.90% układu mię-
śniowego, czyli aż 600 mięśni. Oczywiście nie 
wszystkie partie pracują jednakowo. Ogromną role 
odgrywają mięsnie tylne ramion, mięsnie obręczy 
barkowej, mięsnie pośladkowe, a np. mięsień pro-
sty brzucha pełni funkcję stabilizującą. 

KORZYŚCI ZDROWOTNE
• Stabilizuje kręgosłup, tworzy tzw. naturalny gorset 

mięśniowy.
• Kształtuje sylwetkę, poprawia wygląd talii, ud, po-

śladków.
• Wzmacnia serce, wspomaga pracę układu krążenia 

i układu limfatycznego.
• Wspomaga jednocześnie ćwiczyć wytrzymałość, 

siłę i zakresy ruchomości w stawach, czyli gibkość.
• Wpływa na znaczny wzrost siły tylnych mięśni ra-

mion, przedramion oraz dłoni, tzn. siły chwytu.
• Zwiększa  odporność organizmu.

DOBRA KONDYCJA ZDROWIA JEST NA WY-
CIĄGNIĘCIE RĘKI …… KIJA

Nowoczesne zarządzanie 
w ośrodkach opieki długoterminowej

Ośrodki opieki długoterminowej muszą mierzyć 
się z wieloma wyzwaniami. Najczęściej wśród nich 
wymienia się braki kadrowe oraz niewystarczający 
poziom finansowania świadczeń, utrudniający płace-
nie pracownikom godziwych pensji. Nie pomaga też 
demografia: starzejące się społeczeństwo oznacza, iż 
pacjentów potrzebujących opieki długoterminowej 
przybywa w dynamicznym tempie. Do tych głów-
nych, szeroko dyskutowanych wyzwań dochodzi sze-
reg innych, jak choćby zapewnienie wysokiej jakości 
opieki oraz bezpieczeństwa pacjentom, stosowanie 
się do regulacji i procedur, odpowiednie wypełnianie 

dokumentacji medycznej, informatyzacja oraz wdra-
żanie EDM, czy też wprowadzanie Międzynarodowej 
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Kolejne refor-
my służby zdrowia przynoszą nadzieję na poprawę 
sytuacji ośrodków, każdej towarzyszy jednak niepew-
ność oraz konieczność dostosowania się do zmian, co 
pochłania nie tylko środki finansowe, ale i energię 
oraz czas personelu.  

W obliczu tych wyzwań szczególnie istotne dla 
ośrodków opieki długoterminowej staje się efektyw-
ne gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz po-
szukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań na 

Bożena Fałkowicz - Pielęgniarka Oddziałowa w oddziale psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego. 
Magister promocji zdrowia i instruktor nordic walking. Swoją pasję „spacerów z kijami” wykorzystuje także 
w pracy z pacjentami.

Magda Sochacka - konsultant Supracare
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„stare” problemy. Jednym z takich rozwiązań jest 
wdrażanie w placówkach systemów usprawniających 
ich funkcjonowanie od strony organizacyjnej, admi-
nistracyjnej i zarządczej. Na polskim rynku istnieją 
już innowacyjne rozwiązania IT dedykowane opiece 
długoterminowej, które wspierają personel opiekuń-
czy w codziennej pracy i wypełnianiu dokumentacji 
medycznej, pomagają koordynatorom opieki w lep-
szym planowaniu, a kierownictwu dostarczają danych 
pozwalających na efektywne zarządzanie ośrodkiem. 
Liderem wśród takich systemów jest SupraCare, ofe-
rowany przez PCG Polska, we współpracy z itCraft.  

SupraCare opiera się na metodyce Indywidualnych 
Planów Opieki (IPO) i umożliwia ich szybkie układa-
nie w oparciu o bank wcześniej zdefiniowanych czyn-
ności. W równie przystępny sposób w systemie uzu-
pełniane są grafiki pracowników. Czynności z IPO są 
przyporządkowywane do wykonania pracownikom 
automatycznie na podstawie ponad 50 algorytmów 
zapewniających możliwie najbardziej efektywną or-
ganizację pracy w ośrodku. Tak powstaje harmono-
gram zadań dla placówki na każdy dzień. Pracowni-
cy wyświetlają zadania do wykonania na tabletach  
i potwierdzają realizację przypisanych im zadań lub, 
dla czynności niewykonanych, podają powód ich za-
niechania. Koordynator opieki monitoruje realizację 
planu w ośrodku. W razie nieprzewidzianych zmian 
(np. nagłych absencji), wystarczy, że oznaczy je  
w systemie, a harmonogram dostosuje się do nich au-
tomatycznie.  

 Dla personelu system oznacza nie tylko lepszą or-
ganizację pracy, ale też przejrzystość przydzielania 
i wykonywania zadań. Korzysta na tym pacjent, bo-
wiem pielęgniarki i opiekunki mają zarezerwowaną 
ilość czasu potrzebną na należyte zaopiekowanie się 
podopiecznym. Wzrasta zarówno jakość jak i transpa-
rentność opieki. Jest to istotne również z punktu wi-
dzenia rodziny pacjenta, która dzięki możliwości 
wglądu w realizację planu opieki, dokładnie wie, co 
się z dzieje z ich bliskim. Wykorzystanie SupraCa-
re wspomaga także kierownictwo ośrodków: dzięki 
analizie gromadzonych w systemie danych, dyrekto-
rzy mogą efektywniej planować zasoby, wprowadzać 
usprawnienia w funkcjonowaniu ośrodka oraz świa-
domie wyznaczać kierunek rozwoju działalności. Nie 
bez znaczenia jest także sprawniejsze przygotowanie 
się do kontroli zewnętrznych i możliwość szybkiego 
wykazania, że w ośrodku opieka nad pacjentem prze-
biega w sposób należyty i zgodny z przepisami.  

Co istotne, SupraCare wkrótce umożliwi podmio-
tom leczniczym prowadzenie dokumentacji medycz-
nej w formie elektronicznej, które – poza spełnieniem 
ustawowego obowiązku – przynosi ośrodkom szereg 
korzyści. Należą do nich ujednolicenie procesów 
i dokumentacji, zmniejszenie ryzyka nieprawidło-

wości i błędów w jej wypełnianiu, łatwy dostęp do 
dokumentacji z dowolnego okresu, bezpieczne prze-
chowywanie i archiwizowanie dokumentów oraz za-
oszczędzenie kosztów tworzenia i przechowywania 
dokumentacji papierowej. Dla pracowników najbar-
dziej istotna jest jednak możliwość zaoszczędzenia 
czasu: generowanie dokumentacji w postaci elektro-
nicznej eliminuje konieczność wielokrotnego wpisy-
wania tych samych danych na wielu formularzach (co 
jest nie tylko pracą żmudną, ale też obarczoną ryzy-
kiem popełnienia błędu). Co więcej – dzięki temu, że 
personel opiekuńczy na bieżąco odznacza wykonanie 
poszczególnych czynności, część formularzy, takich 
jak karta zrealizowanych czynności pielęgniarskich 
czy część karty zleceń lekarskich dokumentująca po-
danie leków, tworzona jest w SupraCare w sposób au-
tomatyczny. Dzięki temu zapewniona jest zgodność 
dokumentacji ze stanem faktycznym, a personel nie 
musi poświęcać czasu na rutynowe „krzyżykowanie 
kart”. Pozostałą dokumentację, taką jak zlecenia, ob-
serwacje czy oceny, tworzy się w systemie w sposób 
prosty i intuicyjny. Ponadto, system usprawnia nie 
tylko samo wypełnianie dokumentacji, ale też proces 
przyjmowania zleceń i rozkładania leków. Informacja 
o wystawionym przez lekarza zleceniu trafia bezpo-
średnio do pielęgniarki, która w systemie może je za-
akceptować jednym kliknięciem. Widok listy zleco-
nych leków dla poszczególnych pacjentów znacznie 
ułatwia ich przygotowywanie.  

Według ekspertów branżowych termin przejścia na 
prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej 
– wyznaczony na 1 stycznia 2018 – może ulec prze-
sunięciu. Jednak ze względu na wymienione powyżej 
korzyści, ośrodki opieki powinny rozważyć przejście 
na tę postać dokumentowania niezależnie od wyma-
gań ustawodawcy. Elektroniczne dokumentowanie 
nie powinno być traktowane jako konieczność, ale 
jako szansa na lepszą i bardziej efektywną organi-
zację pracy w ośrodkach opieki. Podobnie warto też 
traktować wdrażanie w ośrodkach opiekuńczych sys-
temów takich jak SupraCare, umożliwiających nie 
tylko prowadzenie dokumentacji, ale też efektyw-
niejsze gospodarowanie ograniczonymi zasobami, 
optymalne planowanie opieki oraz lepsze zaspokoje-
nie zróżnicowanych potrzeb pacjentów. Zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest 
częścią nowoczesnego zarządzania, które umożli-
wi ośrodkom sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają 
przed nimi demografia, pacjenci, budżet, personel  
i ustawodawca. 

 
Więcej informacji o systemie SupraCare mogą Pań-
stwo uzyskać na stronie: www.supracare.pl oraz pod 
numerem telefonu 22 477 27 05.
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9 kroków do sukcesu ... 

1. Wyznaczaj konkretne cele. 
Stawiając sobie cel, staraj się, by był on możliwie 

konkretny. „Zrzucić 3 kilo” to lepszy cel niż „trochę 
schudnąć”. Kiedy wiesz dokładnie, czego chcesz, 
utrzymujesz swoją motywację na wysokim poziomie, 
aż wreszcie ten cel osiągniesz. Pomyśl także o tym, 
jakie konkretne działania trzeba podjąć, by osiągnąć 
ten cel. Samo postanowienie, że będziemy „mniej je-
dli” albo „więcej spali” jest zbyt nieostre – stawiaj 
cele konkretne i jednoznaczne. „W tygodniu będę się 
kładł spać o 22:00” nie pozostawia żadnych wątpli-
wości odnośnie tego, co trzeba zrobić i ułatwia wery-
fikację.
2. Wykorzystuj każdą nadarzającą się szansę. 

Biorąc pod uwagę, jak bardzo wszyscy jesteśmy 
zajęci i jak wiele celów staramy się realizować jedno-
cześnie, nic dziwnego, że wciąż marnujemy pojawia-
jące się możliwości pracy nad ich realizacją – zwy-
czajnie ich nie dostrzegamy. Czy naprawdę nie miałeś 
dziś czasu, żeby poćwiczyć? Nie miałaś ani chwili, by 
oddzwonić?

Aby wykorzystać wolną chwilę, z wyprzedzeniem 
określ, kiedy i gdzie będziesz podejmował każde 
działania, które chcesz podjąć. Bądź możliwie kon-
kretny (np. „W poniedziałki, środy i piątki będę ćwi-
czyć przez 30 minut przed pójściem do pracy”). Ba-
dania pokazują, że tego rodzaju planowanie sprawi, 
iż mózg wykryje i wykorzysta taką możliwość, kiedy 
ta się pojawi, zwiększając szanse na sukces nawet  
o 300%.
3. Pamiętaj, ile dokładnie pozostało jeszcze do zro-
bienia. 

Osiągnięcie jakiegokolwiek celu wymaga również 
rzetelnego i systematycznego monitorowania postę-
pów – jeżeli nie przez innych to samodzielnie. Jeżeli 
nie wiesz, jak ci idzie, możesz odpowiednio dostoso-
wać swoje zachowania lub strategie. Często spraw-
dzaj swoje postępy – raz w tygodniu a nawet codzien-

nie, w zależności od obranego celu.
4. Bądź optymistą, który twardo stąpa po ziemi. 

Wyznaczając cel, staraj się za wszelką cenę zaanga-
żować w to mnóstwo pozytywnego myślenia. Wiara 
we własne możliwości jest bardzo przydatna, pozwa-
la wskrzesić i podtrzymać motywację. Niezależnie 
od tego, co robisz, nigdy nie wolno lekceważyć trud-
ności, jakie będą stały na drodze realizacji zadania. 
Większość celów, do których warto dążyć, wymaga 
czasu, planowania, wysiłku i wytrwałości. 
5. Koncentruj się na tym, by być coraz lepszym,  
a nie tylko dobrym. 

Ważna jest wiara we własną zdolność do realizacji 
celów, ale równie ważna jest wiara w to, że możemy 
w sobie tę zdolność rozwinąć. Często uważa się, że 
inteligencja, osobowość czy sprawność fizyczna dane 
są nam raz na zawsze – że niezależnie, co zrobimy, 
nie można nic poprawić. W rezultacie koncentrujemy 
się na celach, które polegają jedynie na udowadnianiu 
sobie tego, że jesteśmy w czymś dobrzy, zamiast roz-
wijać się pod kątem nabywania nowych umiejętności. 

Przekonanie o niezmienności posiadanych zdolno-
ści jest z gruntu fałszywe – wszystkie zdolności moż-
na kształtować. Uznanie faktu, że można się zmienić, 
umożliwi ci podejmowanie lepszych decyzji i pełniej-
sze wykorzystanie własnego potencjału. Ludzie, któ-
rych cele polegają na doskonaleniu się, a nie jedynie 
na byciu w czymś dobrym, podchodzą do trudności 
ze spokojem i w równym stopniu cieszą się podróżą 
co miejscem przeznaczenia.

6. Trzeba mieć charakter. 
Przez charakter należy rozumieć  chęć do angażo-

wanie się w realizację dalekosiężnych planów oraz 
nie uleganie przeciwnościom. Ludzie z charakterem 
są lepiej wykształceni, mają wyższą średnią ocen 
na uczelni, dostają lepszą pracę. Charakter decydu-
je o ich zdolności do pokonywania trudności. Ludzie, 
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którym brakuje charakteru najczęściej uważają, że nie 
posiadają wrodzonych zdolności, którymi obdarzeni 
są ludzie sukcesu. Jeżeli myślisz podobnie… no cóż, 
nie można tego powiedzieć łagodniej – mylisz się. 
Wysiłek, planowanie, upór i dobre strategie są tym, 
co się naprawdę liczy. Zrozumienie tego pomoże ci  
w lepszym zrozumieniu siebie i własnych celów,  
a także w doskonaleniu  własnego charakteru.
7. Ćwicz mięsień silnej woli. 

„Mięsień” silnej woli działa jak inne mięśnie w or-
ganizmie – kiedy nie jest używany, z czasem słabnie. 
Kiedy jednak ćwiczysz go regularnie, dobrze go wy-
korzystując, będzie się wzmacniał i ułatwi ci realiza-
cję postawionych celów. Aby ćwiczyć siłę woli, wy-
bierz jakieś trudne zadanie, które wymaga od ciebie 
poświęcenia, na które tak naprawdę nie masz ochoty. 
Kiedy zauważysz, że chcesz się poddać, zrezygnować 
albo zwyczajnie nie masz na to ochoty – nie ulegaj 
słabości. Zacznij od jednej czynności i stwórz plan, 
jak będziesz sobie radził z problemami, kiedy się 
pojawią („jeżeli będę miał wielką ochotę na chipsa, 
zjem kawałek suszonego owocu”). Na początku bę-
dzie trudno, ale z czasem zrobi się łatwiej i o to wła-
śnie chodzi. 
8. Nie kuś losu. 

Nie ważne jak silny jest twój mięsień silnej woli, 
ważne, by zawsze pamiętać, że ma ona swoje granice. 
Jeśli to możliwe, nie próbuj podejmować się dwóch 
trudnych zadań jednocześnie (np. rzucić palenie  

i przejść na dietę). Nie wystawiaj się sam na ryzy-
ko – wiele osób ma zbyt wielkie zaufanie do swojej 
odporności na pokusy i w rezultacie doprowadzają do 
sytuacji, w których aż się od nich roi. 
9. Skup się na tym co zrobisz, a nie na tym, czego 
robił nie będziesz. 

Czy chcesz, żeby ci się udało pozbyć zbędnych ki-
logramów, albo zapanować nad swoim porywczym 
charakterem? Zacznij więc planować, jak zamierzasz 
zastąpić złe przyzwyczajenia dobrymi. Jeżeli chcesz 
zmienić swoje postępowanie, zapytaj się „co zrobię 
zamiast tego?” Np. jeżeli próbujesz zyskać kontrolę 
nad swoim porywczym zachowaniem i przestać się 
wściekać, możesz się ze sobą umówić, że „jeżeli za-
czynam odczuwać gniew, wtedy wezmę trzy głębokie 
oddechy, żeby się uspokoić”. Stosując głęboki oddech 
jako działanie zastępcze wobec złości, powodujemy, 
że z czasem złe przyzwyczajenie zacznie tracić swoją 
moc, aż wreszcie zupełnie zaniknie.
Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z dziewięcio-
ma krokami do sukcesu, potrafisz już wskazać błędy, 
które ci przeszkadzają w osiąganiu celów. Pamiętaj,  
że nie musisz stawać się kimś innym, by zacząć reali-
zować swoje marzenia. 

Sukces nie zależy od tego, kim jesteś, 
ale od tego, co robisz.

Opracowano na podstawie publikacji w portalu 
Harvard Business Review POLSKA

Beata Guzak

WERYFIKACJA DANYCH PO ZAŁOŻENIU WNIOSKU W SYSTEMIE SMK
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem Systemu Monitorowa-
nia Kształcenia (SMK):
1. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o założe-
nie konta w wersji elektronicznej poprzez podpis 
kwalifikowany lub podpis ePUAP, po pozytywnej 
weryfikacji przez OIPiP w Opolu, otrzymają zwrotny 
e-mail o nadaniu nowych uprawnień. 
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku przez 
OIPiP w Opolu, osoby te zostaną o tym poinformo-
wane e-mailem, wówczas ponownie winny złożyć 
poprawnie wypełniony wniosek.   
2. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o założe-
nia konta w wersji papierowej, winny zgłaszać się  
osobiście do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu przy ul. Budowlanych 44 A, z wydru-
kowanym wnioskiem papierowym oraz dokumentem 
tożsamości, w celu weryfikacji danych dotyczących 
akceptacji złożonego wniosku.
3. W przypadku zmiany danych osobowych należy 
wypełnić arkusz aktualizacyjny, który dostępny jest 
pod adresem http://www.oipip.opole.pl/obowiazek

-aktualizacji-danych/  wraz z dokumentami poświad-
czającymi zmianę:
 w przypadku zmiany nazwiska: kserokopia odpisu 

skróconego aktu małżeństwa (oryginał dokumen-
tu do wglądu) lub kserokopia dowodu osobistego 
(oryginał dowodu do wglądu) oraz oryginał Prawa 
Wykonywania Zawodu w celu dokonania zmiany 
wpisu, 

 w przypadku ukończonej specjalizacji: kserokopia 
dyplomu ukończonej specjalizacji (oryginał doku-
mentu do wglądu) oraz oryginał Prawa Wykony-
wania Zawodu w celu dokonania wpisu, 

 w przypadku aktualizacji wykształcenia: kseroko-
pia dyplomu, kserokopia suplementu (oryginały 
dokumentów do wglądu), 

 w przypadku aktualizacji ukończonych kursów 
kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształca-
jących: kserokopia zaświadczeń ukończonych kur-
sów (oryginały dokumentów do wglądu).

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumie-
nia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia 
w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – pod-
wyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz harmonogram dochodzenia do jego doce-
lowego poziomu.

Ustawa ma służyć zwiększeniu zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych, promowaniu po-
dejmowania zatrudnienia na terenie kraju oraz zachęceniu już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifi-
kacji zawodowych w drodze specjalizacji. W efekcie proces ten będzie miał przełożenie na liczbę i profesjo-
nalizm zatrudnionej w podmiotach leczniczych kadry medycznej, a tym samym skutkować będzie wyższym 
poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz 
wyższym poziomem bezpieczeństwa sanitarnego.

Ponadto ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do zniwelowania w latach 2017-
2021 dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń podstawowych grup pracowników medycznych zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy 
zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Do końca 2019 r., zamiast przeciętnego wynagro-
dzenia, przyjmowana będzie kwota 3 900 zł brutto.

Współczynnik pracy został określony w załączniku do ustawy. Załącznik ten przyporządkowuje pracowni-
ków medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych. Wysokość najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym na 
poszczególnych kategoriach stanowisk pracy będzie uzależniona od poziomu wykształcenia wymaganego na 
stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest dany pracownik (wykształcenie na poziomie wyższym, średnim, 
posiadanie specjalizacji). 

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie 
okresu przejściowego, do końca 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika 
wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalo-
ne na dzień 31 grudnia 2021 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medycz-
ny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wy-
miaru czasu pracy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Źródło: www.prezydent.pl

Ustawa ws. wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne
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Zagrożenie epidemiologiczne pałeczkami jelitowymi 
Enterobacteriacea wytwarzającymi karbapenemazy - 

NDM, KPC, OXA-48
mgr pielęgniarstwa Małgorzata Gądek, pielęgniarka specjalista ds. epidemiologii SP ZOZ Szpital Specjali-
styczny MSWiA w Głuchołazach

Pałeczki jelitowe Enterobacteriacea wytwarzają-
ce karbapenemazy (CPE), są to bakterie, które bytu-
ją w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. 
Szczepy CPE nabyły oporność na większość antybio-
tyków, w tym na karbapenemy. Rozprzestrzenianie 
się szczepów CPE jest spowodowane m.in. nadmier-
nym stosowaniem antybiotyków.  

Bakteria łatwo rozprzestrzenia się w środowisku 
szpitalnym, domach opieki, poprzez kontakt bez-
pośredni z chorym, który jest nosicielem szczepu. 
Może stanowić składnik fizjologicznej flory bakte-
ryjnej przewodu pokarmowego, skóry i jamy ustnej, 
zwłaszcza wśród personelu medycznego.  

U osób z upośledzoną odpornością, może wywołać 
zakażenia o ciężkim przebiegu, m.in. infekcje dróg 
moczowych, zapalenia płuc, wątroby, posocznicę, za-
każenia tkanek miękkich i zapalenie otrzewnej. 

Z punktu widzenia terapii zakażeń, najbardziej nie-
bezpiecznym jest mechanizm oporności NDM (New 
Delhi metallobeta- lactamase). Szczepy NDM zostały 
po raz pierwszy zidentyfikowane u pacjentów w stoli-
cy Indii, New Delhi w 2008 roku.

W Polsce pierwszy szczep został zidentyfikowany 
w Warszawie w sierpniu 2011r., u pacjenta przemiesz-
czonego z Kongo. W latach 2013-2014, w szpitalach 
poznańskich wykryto kilka ognisk. 

W celu identyfikacji pacjentów skolonizowanych 
lub zakażonych szczepem Enterobacteriacea pro-
dukujące karbapenemazy, Ministerstwo Zdrowia  
i Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii le-
karskiej opracował zalecenia.  

Zaleca wykonanie badań przesiewowych przy 
przyjęciu do szpitala u pacjentów:

- hospitalizowanych w ciągu ostatniego roku w szpi-
talach warszawskich,
- przebywających w ciągu ostatniego roku w placów-
kach opieki długoterminowej,
- z rozpoznanym wcześniej zakażeniem\nosiciel-
stwem NDM\KPC\OXA-48,
- którzy mieli kontakt z opieką medyczną w krajach  
o wysokiej zapadalności na zakażenia wywołane 
przez CPE (Indie, Pakistan, północna Afryka). 
W przypadku podejrzenia izolacji szczepu Entero-
bacteriacea wytwarzającego KPC, NDM, OXA-48, 
konieczne jest niezwłoczne powiadomienie zespo-
łu ds. zakażeń szpitalnych i wprowadzenie izolacji   
chorego. 

Opieka nad pacjentem z potwierdzonym 
w wywiadzie nosicielstwem lub u którego 
stwierdzono szczep CPE.
1. Izolacja kontaktowa do czasu uzyskania ujemnych 
wyników badań przesiewowych lub do końca hospi-
talizacji:
- pomieszczenie – sala z węzłem sanitarnym,
- drzwi do sali zamknięte, wyraźnie oznakowane,
- personel medyczny, zobowiązany jest do przestrze-
gania zasad izolacji. W przypadku hospitalizacji kilku 
pacjentów( ≥ 2) należy wydzielić odrębny personel, 

- obchód lekarski, należy wcho-
dzić w ostatniej kolejności. 
Liczba osób wchodzących do 
sali ograniczona do niezbędne-
go minimum. Przed opuszcze-
niem sali chorego należy umyć 
i zdezynfekować ręce;  
-  odwiedzający muszą zgłosić 
się do pielęgniarki, która infor-
muje o zasadach postępowania. 
Stosują odzież ochronną, myją  
i dezynfekują ręce;
-  rękawiczki niejałowe, jedno-

razowe.  Po użyciu należy wyrzucić do pojemnika na 
odpady medyczne, który znajduje się w izolatce; 
- fartuchy jednorazowe, ubierane przed wejściem do 
izolatki; 
- ochrona oczu, maski – nie są konieczne. Wyjątek 
stanowi odsysanie dróg oddechowych u pacjentów  
z zakażeniem układu oddechowego;
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- higieniczne mycie i dezynfekcja rąk, przed i po kon-
takcie z pacjentem, po zdjęciu rękawiczek; 
- sprzęt i materiał medyczny i niemedyczny – wy-
łącznie niezbędny. Wydzielony tylko do stosowania 
w izolatce; 
- dokumentacja medyczna przechowywana poza salą 
chorych;
- bielizna pościelowa traktowana jest jako skażona;
- personel sprzątający, sprząta izolatkę w ostatniej 
kolejności. Obowiązany jest do przestrzegania zasad 
izolacji;
- mycie i dezynfekcja, wyznaczony sprzęt do mycia 
i dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. Dezynfek-
cja przez zmywanie wszystkich powierzchni przynaj-
mniej 2 razy dziennie. Stosowanie preparatów dezyn-
fekcyjnych o szerokim spektrum działania; 
- transport chorego należy ograniczyć do minimum.
    
2. W oddziale należy ograniczyć noszenie przedmio-
tów do niezbędnych przy wykonywaniu pracy np. te-
lefony komórkowe, długopisy. 
3. W przypadku wypisania pacjenta do domu lub 
przekazania do innej placówki, należy umieścić in-
formację o stwierdzeniu zakażenia lub kolonizacji. 
4. W przypadku ponownego przyjęcia pacjenta, któ-
ry był skolonizowany lub zakażony szczepem KPC, 
NDM, OXA-48, zaleca się wykonać dwa wymazy 
okołoodbytnicze, dzień po dniu. Zalecana jest izo-

lacja pacjenta do czasu uzyskania wyników badań.  
W przypadku ujemnych pierwszych posiewów, wyko-
nywanie wymazów okołoodbytniczych kontynuowa-
ne jest raz w tygodniu przez cały okres hospitalizacji. 
5. W przypadku kolonizacji nie należy stosować an-
tybiotyków. 

Zalecenia dla pacjenta
W przypadku przyjęcia do szpitala lub powstania 

objawów zakażenia, należy poinformować lekarza  
o wcześniejszym stwierdzeniu szczepu CPE.

W domu należy przestrzegać higieny osobistej, 
częstego mycia rąk. Ręczniki muszą być rozdzielone. 
Należy często myć toaletę (po każdym użyciu). 

Nie ma wskazań do ograniczenia w przebywaniu  
w miejscach publicznych oraz w miejscu pracy.

Nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może 
utrzymywać się do 6 miesięcy. Pozbycie się bakterii 
CPE musi zostać potwierdzone w dwóch badaniach 
wymazu z odbytu i jednym badaniu genetycznym lub 
w trzech posiewach wykonanych w odstępie co naj-
mniej 48 godz. 

Opracowano na podstawie zaleceń Ministra Zdro-
wia, Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobio-
logii lekarskiej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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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 PWZ, Biuro Rzecznika


