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Szanowne Pielęgniarki, Położne i Pielęgniarze

Grudniowe wydanie  naszego Czasopisma „Opolska Pielęgniarka i Położna” jest doskonałą okazją do 
złożenia wszystkim Wam – Drogie Panie Pielęgniarki, Położne oraz Panowie Pielęgniarze - życzeń z oka-
zji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Wigilia to dobry czas, by przypomnieć sobie jak zaczyna się lista wartości i pomyśleć, by z nich budo-
wać dalszą naszą przyszłość. Lista nie zmienia się od lat. Rodzina, zdrowie, praca, a potem długo, długo, 
długo nic. 

Koniec roku jest także dobrą okazją do różnego rodzaju podsumowań i refleksji, które każdy  z nas czy-
ni zarówno na gruncie życia zawodowego, upływu czasu, a co się z tym wiąże dobrego wykorzystywania 
każdej chwili.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu życzę wszystkim Koleżankom 
i Kolegom, żeby w tej naszej zawodowej codzienności nie zatracić tego, co najważniejsze i co 

powinno nam przyświecać na naszej drodze życia zawodowego ale też i osobistego. 
Na czas Świąt Bożego Narodzenia życzę by światło Betlejemskiej Nocy rozjaśniało wszystkie 

mroki, napełniało serca nadzieją i wiarą na lepsze jutro. 
A Nowy Rok niech będzie pełen samych pięknych, szczęśliwych chwil, niech wszystkim nam 

przyniesie zdrowie, szczęście, satysfakcję zawodową i osobistą. 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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Z przyjemnością informuję, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

w Opolu przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na rok 2018. 

W ramach platformy IBUK Libra będą Państwo mieli dostęp do 432 tytu-
łów wybranych z  bazy, czyli o 46 publikacji więcej niż dotychczas. Wszyst-
kie kody PIN przekazane w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczaso-
wi użytkownicy będą mogli korzystać z IBUKA Libry przez kolejny rok bez 
potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN. 

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu
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W związku z obawami dotyczącymi zmian w kształceniu podyplomowym ponownie wracamy do tematyki SMK 
i przedstawiamy kolejny etap: 

Zapisywanie się na kursy/szkolenia 
(po założeniu konta w systemie SMK)

Aby zarejestrować się na kurs należy wykonać nastę-
pujące czynności:
1) Wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/
2) Zalogować się na swoje konto SMK.
3) Po zalogowaniu się do systemu wchodzimy  

w kafelek “Dane o planowanych szkoleniach”.

4) Następnie wybieramy rodzaj kształcenia a potem 
dziedzinę kształcenia poprzez przycisk wybierz.

5) Po kliknięciu wybierz wybieramy już konkretną 
dziedzinę poprzez kliknięcie w pole Akcje i naci-
śnięcie przycisku “Wybierz”.

6) Pokazuje nam się mapa z liczbą prowadzonych 
szkoleń wybieramy województwo na terenie które-
go chcemy odbyć szkolenie.

7) Pojawi nam się lista z datami rozpoczęcia oraz or-
ganizatorami kształcenia poprzez pole akcje wy-
bieramy u którego organizatora i w jakim terminie 
chcemy się kształcić i klikamy złóż wniosek.

8) Pojawia nam się wniosek na kształcenie które wy-
braliśmy i wprowadzamy niezbędne dane:

 Niezbędne do kwalifikowania na kurs jest poda-
nie nazwy i adresu podstawowego miejsca pra-
cy oraz wybranie z listy nazwy Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych właściwej dla miejsca  
zatrudnienia.

 Należy wypełnić staż pracy:
• W polu „Ogółem” wpisujemy ogółem staż pracy 

jako pielęgniarka/położna (np.27).
• W polu „W okresie ostatnich pięciu lat” wpisuje-

my lata stażu przepracowane w okresie ostatnich  
pięciu lat.
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• W polu „Zgodny z kierunkiem” wpisujemy lata 

stażu pracy w dziedzinie kształcenia (np. 5).
• W polu „Potwierdzenie stażu pracy” dodajemy 

skan zaświadczenia potwierdzającego staż pracy. 
Dotyczy to jedynie zapisu na kurs kwalifikacyjny 
i szkolenie specjalizacyjne!!! Nie załączamy za-
świadczenia o stażu pracy przy rejestracji na kurs 
specjalistyczny.

• Następnie uzupełniamy informację dotyczącą spe-
cjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych.

 Wypełniamy pozostałe dane dotyczące wykształcenia. 

9) Akceptujemy oświadczenia i klikamy „zapisz”.

10) Następnie klikamy Dalej.

11) Przenosi nas do Listy wniosków na szkolenia gdzie 
ponownie wybieramy wniosek, który przed chwilą 
robiliśmy poprzez akcje i klikamy szczegóły.

12) Przesuwamy stronę na sam dół wniosku gdzie 
tym razem pojawił nam się przycisk wyślij na któ-
ry klikamy.

13) W tym momencie nasz wniosek trafił do organi-
zatora kształcenia i oczekuje na rozpatrzenie.

Rola  i  zadania  położnej  nad  pacjentką po  cięciu  cesarskim
 Anna  Materac* - położna z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neontalogii w Opolu.

Dla każdej z kobiet poród jest zjawiskiem, które zapamięta do końca swojego ży-
cia. Czy jest to poród fizjologiczny, czy ciąża ukończona cięciem cesarskim, kobieta 
zapamięta te chwile na bardzo długi czas. Pierwsze spotkanie ze swym nowonaro-
dzonym dzieckiem, pierwsze jego przytulenie, wzrok partnera, ale także czas opieki 
po porodzie. Dla kobiety ten czas jest najważniejszy. Położna pracująca w szpi-
talnym oddziale jest obarczona wielką odpowiedzialnością. Powinna  być w swej 
profesji jak najlepsza. To ona jest wsparciem, podporą, pełną empatii i zaufania 
osobą, dającą przykład bycia wspaniałą opiekunką, a także osobą, która  pomoże 
w każdej chwili.

Po raz pierwszy określenie „cięcie cesarskie” zo-
stało użyte w 1581 roku w literaturze naukowej po-
święconej tej operacji przez francuskiego chirurga 
Francois Rousseta. Operacje w starożytności wyko-
nywano na żywych, ale umierających kobietach, któ-
re pochodziły z rodzin królewskich bądź cesarskich. 

Poprzez cięcie cesarskie na świat przyszło wielu waż-
nych i znanych ludzi. Byli to m.in.: królowie Anglii 
Ryszard V i Edward VI, papież Grzegorz IV. Przy-
chodzili  na  świat w ten sposób, aby podkreślić swą 
wyższość. Przez rozcięcie brzucha matki przychodzi-
li również mityczni herosi i bogowie. Można twier-
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dzić, że ludzie chętniej widzieli osoby urodzone w ten 
sposób, niż urodzone drogami natury. Legenda mówi, 
że bóg słońca Apollo wyciął z ciała zmarłej Koronis 
swego syna, boga lekarzy – Eskulapa.

Pierwszego porodu ukończonego w sposób ope-
racyjny na żywej kobiecie dokonał w XVII wieku 
chirurg Jeremiasz Trautmann w Witenberdze. Zacho-
wały się szczegółowe pisemne raporty opisujące to 
niepowtarzalne wydarzenie medyczne. Rodząca oraz 
jej dziecko przeżyło.

Z książki prof. Troszyńskiego „Położnictwo. Ćwi-
czenia” dowiadujemy się, że w 1500 roku Jakub Nau-
fer z Siegershausen dokonał wcześniej jako pierwszy 
operacji wydobycia płodu na żywej kobiecie. Lecz nie 
ma żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt.  
W Polsce cięcie cesarskie na żywej kobiecie było 
wykonane w XIX wieku przez Franciszka Ksawere-
go Dybke, jak podaje literatura, z powodu „zbyt cia-
snych przymiarów miednicy”. 

Cięcie cesarskie jest najczęściej wykonywaną ope-
racją w położnictwie, która powinna być bardzo su-
miennie i rozważnie zaplanowana przez grono spe-
cjalistów zajmujących się tą dziedziną. W środowisku 
lekarzy ginekologów, położników oraz położnych 
zwiększająca się ilość wykonywania cięć cesarskich 
budzi niepokój. W Polsce odsetek ciąż ukończonych 
operacyjnie z roku na rok powiększa się. Jest to zwią-
zane z powstawaniem większej ilości wskazań do cię-
cia cesarskiego, ale nie tylko. Kobiety coraz częściej 
boją się bólu porodowego oraz chcą by ich dziecko 
urodziło się w wyznaczonym przez siebie dniu. Dla-
tego decyzja o ukończeniu ciąży w sposób operacyj-
ny powinna zapaść wtedy gdy życie matki i dziecka 
jest zagrożone, a nie w przypadku złego samopoczu-
cia matki. W literaturze można spotkać się z bardzo 
różną klasyfikacją wskazań do wykonania cięcia ce-
sarskiego. Współcześnie proponuje się bardziej przy-
jazne terminy wskazań do ukończenia porodu drogą 
operacyjną. Są to: wskazania prewencyjne, profilak-
tyczne oraz elektywne (planowe). Do wykonania cię-
cia cesarskiego według Dudenhausena i Pschyrembla 
istnieją dwa rodzaje wskazań, którymi są:   

 zagrożenia występujące ze strony matki; 
 zagrożenia występujące ze strony płodu.

Niezależnie od wskazań do ukończenia ciąży przez 
cięcie cesarskie, tak jak każda inna operacja, cięcie 
cesarskie niesie za sobą pewne ryzyko wystąpie-
nia powikłań u kobiety, które są zagrożeniem dla jej 
życia. Niestety takie rozwiązanie idzie w parze z 4 
krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia poważnych 
powikłań u matki i nawet 10-krotnie wyższą śmiertel-
nością niż po porodzie fizjologicznym.

Grzegorz Bręborowicz w „Operacjach położni-

czych” podaje, że przy pierwszym cięciu cesarskim 
czynnikami, które predysponują do pojawienia się 
powikłań są:   
s zdrowie matki, wiek, BMI, powikłania w ciąży  

(na przykład: nadciśnienie indukowane ciążą,  cu-
krzyca ciążowa); 

s nagłe cięcie cesarskie;
s niewłaściwe położenie  płodu; 
s niedonoszona ciąża; 
s zakażenie występujące w czasie ciąży. 

Profesor Pisarski wraz z profesorem Martiusem 
wymieniają najważniejsze powikłania do których  
należą:  
 anestezjologiczne powikłania; 
 krwotoki; 
 zakażenia; 
 zakrzepowo – zatorowe powikłania; 
 nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddecho-

wego, pokarmowego oraz moczowego. 

W literaturze wymieniane są także inne niepowo-
dzenia śródoperacyjne, takie jak:  
 zator spowodowany płynem owodniowym;
 zaburzenia w układzie krzepnięcia; 
 jatrogenne urazy; 
 urazy pęcherza moczowego oraz moczowodów. 

We współczesnej medycynie opracowano standar-
dy dotyczące opieki nad pacjentem, które mają poma-
gać pracownikom w prawidłowym trybie swej pracy. 
Celem ich jest również zapewnienie jak najlepszego 
leczenia i opieki, dzięki coraz bardziej nowoczesne-
mu sprzętowi, a przede wszystkim dzięki wiedzy oraz 
posiadanej  umiejętności. 

Położna, która pracuje w szpitalnym oddziale, 
odgrywa bardzo ważną rolę. Pacjentka, która jest 
przygotowywana do rozwiązania ciąży poprzez cię-
cie cesarskie jest otoczona opieką właśnie przez tą 
położną. Podopieczna wymaga wówczas wsparcia  
w sferze fizycznej jak i psychicznej. Bez względu czy 
cięcie cesarskie jest wykonywane w trybie planowym 
czy nagłym, położna ma za zadanie zadbać o psychi-
kę swej podopiecznej, przygotować ją do operacji 
brzusznej oraz zagwarantować bezpieczne warunki 
do wykonania operacji. Warunkiem pominięcia sfery 
psychicznej jest występujące zagrożenie życia matki 
i dziecka, gdzie wykonanie cięcia cesarskiego musi 
przebiec natychmiastowo i sprawnie. Należy rów-
nież pamiętać o osobach towarzyszących, które nie 
zawsze wiedzą jak mają zachować się w tej sytuacji, 
ale także nie są dostatecznie poinformowane o wa-
runkach jakie panują w oddziale.  

Położne zatrudnione w oddziałach położniczych 
czy sali wybudzeń, są jednymi z pierwszych osób, 
które zajmują się kobietą po cięciu cesarskim, ale 



7grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r.

WARTO WIEDZIEĆ
również dzięki wiedzy jaką posiadają, wykrywają 
stany zagrożenia życia. Kobieta po zakończeniu cię-
cia cesarskiego przekazywana jest na salę ścisłego 
nadzoru, gdzie przez cały czas monitoruje się ciśnie-
nie krwi, tętno, oddechy:   
● przez 2h co 15min;  
● następnie przez 4h co 30min; 
● później co 1h do ukończenia 12h; 
● po upływie tego czasu co 2h przy prawidłowych 

wartościach.

Obserwuje się również zabarwienie powłok skór-
nych, wygląd opatrunku na ranie pooperacyjnej, 
sprawdza diurezę, zapoznaje się z kartą zleceń lekar-
skich, a także należy ocenić jaki jest stan położniczy 
podopiecznej. Dzięki obserwacji pacjentki, położ-
na może zaobserwować zmiany patologiczne, które 
mogą wystąpić po operacji. Podwyższone tętno może 
skutkować występującym krwawieniem bądź stanom 
zapalnym, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi może 
być objawem  rozpoczynającej się zagrażającej rzu-
cawki bądź rzucawki w połogu. Natomiast niskie 
wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 
mówią o możliwości krwawienia np. wewnętrznego.

Położna cały czas dba o potrzeby fizyczne i psy-
chiczne kobiety. Troszczy się o nią, nawiązuje kon-
takt, umożliwia spotkanie się z osobą bliską, a także 
z nowonarodzonym dzieckiem. Jeśli kobieta wyrazi 
chęć karmienia piersią, pomoc w przystawieniu no-
worodka także należy do zadań położnej. Położna jest 
mediatorem pomiędzy matką, a osobami towarzyszą-
cymi. Stara się odpowiedzieć na wszystkie pytania 
i w zakresie swoich kompetencji udziela informacji 
dotyczących stanu jej zdrowia. Zadaniem położnej 
jest też edukacja pacjentki. Wdraża pacjentkę w ruch 
i obserwuje jej zachowanie. Stara się jej pomóc i tłu-
maczy jak jest to ważne dla jej zdrowia. Dzięki reha-
bilitacji zapobiega się wystąpieniu żylnej choroby za-
krzepowo – zatorowej, usprawnia się układ krążenia.

W dniu wypisu pacjentki, do zadań położnej na-
leży udzielenie instruktarzu do samoopieki i opieki 
nad noworodkiem. Przekazuje położnicy niezbędne 
informacje dotyczące fizjologicznego połogu, jak  

i połogu patologicznego, jakie niepokojące zmiany 
mogą pojawić się w trakcie trwania połogu. Wyja-
śnia jak przebiega okres rekonwalescencji po cięciu 
cesarskim. Daje wskazówki odnośnie pielęgnacji bli-
zny pooperacyjnej, bólu w podbrzuszu oraz możliwie 
występujących zaparć. Wyczerpująco odpowiada na 
wszystkie pytania zadane przez swą podopieczną  
i osobę towarzyszącą. Informuje ją również o możli-
wości opieki położnej środowiskowej  oraz  wyjaśnia  
jaka  powinna  być dieta matki karmiącej. Zadaniem 
położnej jest także dostosowanie się do standardów 
jakie panują w oddziale, by współpraca pomiędzy 
pracownikami była łatwiejsza. 

Do obowiązków położnej należy wypełnienie całej 
dokumentacji medycznej. 

Położna jest więc osobą pełną empatii, zaufania  
i uczciwości. Pomimo tego, że sama nie wykonuje 
cięcia cesarskiego pełni bardzo ważną rolę dla pa-
cjentki. Jest dla niej wsparciem, motywacją i pełną 
zrozumienia osobą. Jest przy niej wtedy kiedy tego 
potrzebuje i dba, by sfera zarówno fizyczna jak i psy-
chiczna była w prawidłowej formie.

Reasumując:
1. Cięcie cesarskie wykonywane jest od czasów sta-

rożytnych po dziś dzień. Jednak ukończenie ciąży 
w ten sposób niesie za sobą wiele potencjalnych 
powikłań. 

2. Pomimo tego, że cięcie cesarskie jest niebezpie-
czeństwem dla stanu zdrowia kobiety oraz dziecka,  
ilość wskazań do jego wykonania ciągle wzrasta. 

3. Położna pracując w oddziale powinna być edukato-
rem dla kobiet w okresie okołooperacyjnym. 

4. Zadaniem położnej jest dostrzeganie nieprawidło-
wości w stanie zdrowia swej podopiecznej. 

5. Położna powinna wykazywać się profesjonalną 
wiedzą, by móc pomagać i  dostarczać  potrzeb-
nych  informacji. 

6. Położna swą postawą, powinna wzbudzać zaufanie, 
by kobieta miała pewność, że może na niej  polegać 
w chwili zwątpienia.  

7. Położna powinna podnosić swoje kwalifikacje, by 
być profesjonalistką w swoim zawodzie. 

*Anna Materac, jest położną w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, a zarazem 
studentką V roku studiów magisterskich w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. 
Pracuje w Szpitalu od roku 2016, cały czas kształcąc się i zdobywając nowe umiejętności zawodowe. 
Lubi biegać, spacerować, zwiedzać nowe miejsca, najlepiej dojeżdżając do nich na motocyklu. W wol-
nym czasie spotyka się z rodziną i przyjaciółmi, gdyż bardzo ceni ich obecność w życiu. Po ukończeniu 
studiów chce nadal rozwijać się i osiągać sukcesy zawodowe.
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniar-
stwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Ze-
spół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej wraz  
z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, już po 
raz szósty zaprosili środowisko liderów opieki dłu-
goterminowej, pielęgniarek, pedagogów, organiza-
torów ochrony zdrowia, samorządowców oraz osób, 
którym bliskie są problemy opieki długoterminowej 
na konferencję naukowo-szkoleniową pod hasłem 
OPOLSKIE ROZWAŻANIA NA TEMAT OPIEKI 
DŁUGOTERMINOWEJ. Konferencja odbyła się w 
dniu 24 listopada 2017 r. w hotelu Mercure w Opo-
lu. Przyjęte założenia konferencji organizowanych 
przez Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej 
działający przy OOIPiP,  to dbanie o rozwój opieki 
długoterminowej na terenie naszego województwa, 
przyczynianie się do wzrostu świadomości społe-
czeństwa, w tym kadr medycznych oraz osób odpo-
wiedzialnych za realizacje i finansowanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie kompleksowej, interdyscy-
plinarnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle 
chorymi  i niesamodzielnymi. Jest to również platfor-
ma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie opty-
malizacji działań zorientowanych na opiekę wobec 
osób  niesamodzielnych.

W imieniu or-
ganizatorów kon-
ferencję otwo-
rzył Konsultant 
Wojewódzki w 
dziedzinie pielę-
gniarstwa prze-
wlekle chorych  
i niepełnospraw-
nych Pani Beata 
Guzak, a  zapro-

szonych gości przywitała Pani Sabina Wiatkowska 
– Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Opolu. Wykład inauguracyjny pod ty-
tułem: Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia 
opieki długoterminowej, a wycena tego świadczenia 
–  wygłosiła dr n. o zdrowiu Mariola Rybka, Konsul-
tant Krajowy  w dziedzinie  pielęgniarstwa przewle-

kle chorych i niepełnosprawnych.
Na program konferencji złożyły się dwie sesje. 

Pierwsza obejmowała wystąpienie:

• Ewy Duda, która reprezentowała fundację „ktoto”  
i wygłosiła bardzo ciekawy referat pod tytułem  
Zrozumieć Alzheimera;

• Małgorzaty Głogowskiej, która mówiła o „Hierar-
chii ważności osób z niepełnosprawnością ruchu”;

• Magdaleny Górna, przedstawicielki firmy  
Dr. Schumacher’a omawiającej poziomy higieny  
w placówkach medycznych;

• Marioli Sibilskiej-Kierownika Zakładu Opiekuń-
czo -Leczniczego w 116 Szpitalu Wojskowym  
w Opolu,  kontynuującej temat o chorobie  Al-
zheimera w kontekście opieki nad pacjentem.
W drugiej sesji wystąpili:

• Anna Jaros, pielęgniarka na co dzień praktykująca 

OPOLSKIE ROZWAŻANIA NA TEMAT OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
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w różnych oddziałach szpitali w Krefeld w Niem-
czech, wygłosiła interesujący wykład o Interreak-
cji leków z pożywieniem- ważny problem kliniczny 
w praktyce pielęgniarskiej.

• Zuzanna Konrady,  z ramienia firmy Nutricia mó-
wiła o Roli odżywiania w profilaktyce i leczeniu 
odleżyn;

• Przedstawiciele Firmy Mediquel  Prezentowali na-
rzędzi do transferu chorych niesamodzielnych.
W imieniu organizatorów  gorące podziękowania 

wszystkim uczestnikom Konferencji za liczne przy-
bycie i wysłuchanie z uwagą prezentowanych wykła-
dów oraz sponsorom wraz z zaproszeniem  do dalszej 

współpracy podziękowała Beata Guzak Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie  pielęgniarstwa przewlekle 
chorych  i niepełnosprawnych. 

WARTO WIEDZIEĆ

Anestezjologia i Intensywna Terapia – kolejne wyzwania
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjolo-

gicznych i Intensywnej Opieki – Oddział Opolski 
zorganizowało w dniach 20-21.X.2017 w Prósz-
kowie, VII Konferencję szkoleniowo naukową pt. 
„Anestezjologia i Intensywna Terapia – kolejne wy-
zwania”.

Bogaty program Konferencji uwzględniał cztery 
sesje w których odbyło się 17 wykładów, prezentacji 
oraz warsztatów specjalistycznych. 

Pierwszego dnia w sesji 
pierwszej wystąpienia mieli 
m.in.: dr n. med. Józef Bojko 
z wykładem „Jak znieczulać 
Pani Przewodnicząca? Jak 
znieczulać?, w którym „prze-
wrotnie” przedstawił zagad-
nienia z  zakresu znieczulania. 
Dr n. med. Wojciech Walas 

omówił niezwykle 
trudne zagadnie-
nia, dla personelu 
i rodziny związane 
z określeniem za-
sad śmierci  mózgu 
u dzieci. O terapii 
daremnej i opiniach 
personelu pielę-

gniarskiego oddziałów anestezjologii i intensywnej 
terapii województwa opolskiego mówiła mgr Joanna 
Szaporów. 

W sesji drugiej z wykładami wystąpili m.in.: dr n. 
med. Luay Al.-Qadi z tematem PICC, Midline Sher-
lock, lek. med. Agnieszka Wróbel omówiła zagadnie-
nia dotyczące zabiegów w neurochirurgii z śródope-
racyjnym wzbudzeniem pacjenta (Awake surgery). 
„Pielęgniarki szybkiego reagowania” to intrygujący 
wykład Anny Pączko. 

Drugiego dnia Konferencji w sesji trzeciej wy-
stąpienia miały: dr n. med. Lucyna Sochocka wraz 
z mgr Aleksandrą Bomersbach omówiły Ocenę na-
tężenia bólu dualnego u noworodków leczonych  
w OIOM za pomocą skali NIPS. Nowe wyzwania  
w walce z zakażeniami omówiła mgr Katarzyna Soł-
tys Bolibrzuch. O specyfice pracy personelu oddziału 
intensywnej terapii i jej wpływ na zaburzenia rów-
nowagi między snem a 
czuwaniem u chorych 
przedstawiła mgr Wie-
sława Grabska. Sesję 
zamknął wykład mgr 
Lidii Gawłów, która 
na przykładach omó-
wiła rozmowy z rodzi-
ną dawcy jako kluczo-
wy element w procesie 
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Informacja
w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o podstawowej opiece zdrowotnej
Celem ustawy jest, jak podkreślono w uzasadnieniu 

projektu ustawy, zapewnienie kompleksowości i wy-
sokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, zwa-
nej dalej także „POZ”, oraz stworzenie warunków 
umożliwiających finansowe motywowanie świad-
czeniodawców do podnoszenia poziomu jakości 
udzielanych świadczeń poprzez rozwój zawodowy 
i współpracę zespołu. Wdrożenie rozwiązań ustawy 
ma zwiększyć rolę profilaktyki, edukacji zdrowotnej 
i personelu medycznego POZ oraz pozwolić na re-
alizację kompleksowej i holistycznej podstawowej 
opieki zdrowotnej, ukierunkowanej na pacjenta i spo-
łeczność lokalną.

W związku z powyższym, problematykę podsta-
wowej opieki zdrowotnej wyodrębniono z ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i 
uregulowano ją w osobnym akcie prawnym. Ustawa 
umożliwia świadczeniobiorcy wybór lekarza, pielę-
gniarki lub położnej:
1) u tego samego świadczeniodawcy, 
2) u różnych świadczeniodawców, tj. nietworzących 

zespołu POZ (do dnia 31 grudnia 2024 r.), 
3) będących świadczeniodawcami, tworzącymi ze-

spół POZ. 
Dotychczasowe deklaracje wyboru zachowują 

ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pa-

cjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców 
nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 
31 grudnia 2024 r. 

Tym samym, w celu zintegrowania opieki nad 
pacjentem, docelowo każdy pacjent będzie objęty 
opieką zespołu POZ, w skład którego wchodzą le-
karz, pielęgniarka i położna. Pracę zespołu będzie 
koordynował lekarz POZ, który będzie rozstrzygał 
o sposobie planowania i realizacji postępowania dia-
gnostyczno-leczniczego u świadczeniobiorcy. Lekarz 
POZ będzie odpowiedzialny za planowanie i realizo-
wanie opieki lekarskiej nad świadczeniobiorcą w za-
kresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, 
profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób 
oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. Pielęgniarka 
POZ będzie planować i realizować opiekę pielęgniar-
ską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną w zakresie 
promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń 
pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych. W tym zakresie położna POZ reali-
zować będzie pielęgnacyjną opiekę położniczo-neo-
natologiczno-ginekologiczną. W ramach posiadanych 
kompetencji, lekarz, pielęgniarka i położna, wybrani 
przez świadczeniobiorcę, wydawać będą skierowania 
na realizację zabiegów i procedur medycznych.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem  
1 grudnia 2017 r.

pobierania narzą-
dów.

Ostatnia sesja 
to wykłady zwią-
zane z zadania-
mi pielęgniarki 
anestezjologicz-
nej w pracowni 
radiologii zabie-
gowej przedsta-
wione przez mgr 

Judytę Sklanny. Mgr Aneta Rzęsikowska zapoznała 
uczestników z zagadnieniami dotyczącymi żywienia 
pacjentów w intensywnej terapii, a mgr Iwona Cha-
ryło wystąpiła z wykładem „Pielęgniarki anestezjo-

logiczne elitą 
zawodową”. 

W imieniu 
organizatorów 
podziękowa-
nia wszystkim 
uczestnikom 
Konferencji za 
liczne przyby-
cie i wysłucha-
nie z uwagą 
prezentowanych wykładów oraz sponsorom podzię-
kowała Wiesława Grabska Przewodnicząca Opol-
skiego Oddziału PTPAiIO.

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,811,piec-ustaw-z-podpisem-prezydenta-rp.html 
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Uroczysty strój zawodowy
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określiła uroczysty wzór stroju zawodowego pielęgniarki,  

pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania (Uchwała nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2016 r.).

„Nie szata zdobi człowieka” mówi stare porzeka-
dło. Teoretycznie, bo nie da się ukryć, że świat poli-
tyki, biznesu czy dyplomacji traktuje kwestię ubio-
ru bardzo pryncypialnie. Czy tego, chcemy czy nie, 
ubiór to wizytówka naszego statusu społecznego, 
powagi reprezentowanej instytucji i szacunku dla 
zawodowych partnerów. Nie ma ani krzty przesady  
w stwierdzeniu, że swym wyglądem zewnętrznym 
budujemy nie tylko autorytet osobisty, lecz także pro-
fesji, którą reprezentujemy.

Przedstawiciele wielu zawodów – wojskowi, poli-
cja, straż pożarna, górnicy na oficjalnych uroczysto-
ściach zawsze pojawiają się w mundurach galowych, 
które wskazują na ich przynależność do danej grupy, 
podkreślają tożsamość. 

Nasze środowisko także potrzebuje wzorców, wy-
tycznych, by kształtować nowe pokolenia pielęgnia-
rek nie tylko w zakresie umiejętności, ale postaw  
i szacunku dla symboli zawodu. To dlatego NRPiP 
określiła uroczysty wzór stroju zawodowego pielę-
gniarki, pielęgniarza, położnej, położnego. Zawód 
pielęgniarki i położnej jak niewiele innych, cechuje 
duże poczucie przynależności do wspólnoty zawodo-
wej, w czym duże znaczenie ma kultywowanie trady-
cji. Nie sposób dyskutować z tym, że najważniejszy-
mi atrybutami odnoszącymi się do pielęgniarstwa jest 
strój pielęgniarki i czepek. 

Początkowo czepek w codziennej pracy pielę-
gniarki odrywał rolę przede wszystkim funkcjonal-
ną – chronił włosy w trakcie zabiegów szpitalnych. 
Był też uwarunkowany tradycją nakrywania włosów 
przez kobiety. Później, oprócz swojej funkcji czysto 
użytkowej, zaczął mieć znaczenie symboliczne i wy-
różniające – stał się jasnym sygnałem, że ta osoba 
jest pielęgniarką. Symbolizował pokorę i gotowość 
niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przez lata 
czepki miały różnorodny kształt – w zależności od 
szkoły, czasu – wykonywane były też z różnorodnych 
materiałów. Mogły mieć dodatkowe elementy, jak 
granatowy welon dla uczennic szkoły krakowskiej 
(zał. 1911 r.), który zakładany był w celach repre-
zentacyjnych. W zbiorach muzeum, które pozostaje 
pod opieką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 
znajduje się wiele czepków, z różnych okresów, róż-

nych formatów – zainteresowani powinni zajrzeć na 
stronę http://www.wmpp.org.pl

Pierwszy czepek przekazywany był uczennicom 
szkoły pielęgniarskiej w czasie uroczystości czepko-
wania. Kolejną uroczystością symbolizującą zdobycie 
dalszej wiedzy pielęgniarskiej było paskowanie, czyli 
zakładanie czarnej aksamitki na czepek. W Polsce po 
raz pierwszy paskowanie wprowadzono w szkole war-
szawskiej – uczennice otrzymywały aksamitną tasiem-
kę na pół roku przed ukończeniem szkoły. Noszenie 
paska na czepku regulowane było pismem okólnym 
Ministerstwa Zdrowia (8.II.1950 r.) – pielęgniarki mo-
gły nosić paski w kolorze czarnym, położne w kolorze 
czerwonym, dietetyczki – granatowy. 

W 1990 r. uchylono obowiązek noszenia czepka na 
rzecz plakietki – identyfikatora. Od tego czasu czepek 
zaczął odgrywać rolę symbolu wykorzystywanego  
w celach reprezentacyjnych. Jest elementem uroczy-
stego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej. 

Strój pielęgniarki ma też symboliczne przesłanie, 
ale przez lata wzory pielęgniarskiego stroju były 
różnorodne, urozmaicone. Ulegały zmianom wraz 
z obowiązującą moda stroju kobiecego oraz oceną 
jego funkcjonalności, często jednak wzorowano się 
na strojach noszonych przez noszone przez diakonisy 
oraz Szarytki ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, 
którego założycielem był Wincenty a Paulo (1581 – 
1660) – były to szare, długie sukienki i białe chustki 
na głowach. Niezmiennie jednak biały kolor w stro-
ju pielęgniarki zawsze był (i jest) wyrazem tolerancji 
i chęci niesienia pomocy każdemu potrzebującemu, 
bez względu na rasę, kulturę, status społeczny. Często 
pojawiał się w nim także kolor granatowy. Wspólnym 
symbolem pielęgniarek, właściwym dla wszystkich 
przedstawicieli zawodu na świecie jest białe serce  
na granatowym tle symbolizujące między innymi 
opiekuńczość, humanitaryzm, wiedzę. Takie też ko-
lory pojawiły się w uroczystym stroju zawodowym 
pielęgniarek (u położnych kolor granatowy zastąpiła 
czerwień). 

Sabina Wiatkowska

Artykuł opracowano na podstawie materiałów z NRPIP w Warszawie oraz ORPIP w Koninie
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego 

pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania.
 
Zasady używania uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego.
Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego noszony jest podczas:
1) uroczystości państwowych i kościelnych,
2) wręczania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych,
3) jubileuszy i uroczystych spotkań,
4) uroczystości w miejscach pamięci narodowej,
5) innych uroczystości i wystąpień indywidualnych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 96/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru uroczystego stroju zawodowego 

pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego oraz zasady jego używania

 Opis stroju pielęgniarki i pielęgniarki położnej:
Czepek jest wykonany z kawałka wykrochmalonego płótna bawełnianego. Jego wymiary wykazane są na ry-
sunku technicznym. Wzdłuż przyprasowana jest czarna taśma bawełniana szerokości 24 mm dla pielęgniarek 
i czerwona dla położnych. Czepek składa się i zapina z pomocą białego, plastikowego guzika. Rozmiar czepka 
można regulować dzięki zapięciu na dwa rozmiary dziurek.

Strój damski:

Sukienka granatowa dla pielęgniarki:
– skład surowcowy: 52% poliester, 45% wełna, 3% lycra
– długości do połowy kolana
– zapinana z tyłu na zamek kryty plastikowy
– z tyłu rozporek
– długość rękawa 8 cm
– dekolt okrągły, niezbyt głęboki
– przez całą długość sukienki poprowadzone są cięcia francuskie 
   dopasowujące

Sukienka czerwona dla położnej:
– skład surowcowy: 52% poliester, 45% wełna, 3% lycra
– długości do połowy kolana
– zapinana z tyłu na zamek kryty plastikowy
– z tyłu rozporek
– długość rękawa 8 cm
– dekolt okrągły, niezbyt głęboki
– przez całą długość sukienki poprowadzone są cięcia francuskie dopasowujące
Żakiet ecru dla pielęgniarki: (kolor)
– długość do bioder
– długość rękawa ¾ czyli za łokieć
– zapinany na jeden guzik
– z kołnierzem klasycznym, wykładane klapki
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– białą taśmą z czarną aksamitką naszytą na wysokości klatki piersiowej
– podszewka ton w ton
Żakiet ecru dla położnej: (kolor)
– długość do bioder
– długość rękawa ¾ czyli za łokieć
– zapinany na jeden guzik
– z kołnierzem klasycznym, wykładane klapki
– białą taśmą z czerwoną aksamitką naszytą na wysokości klatki piersiowej
– podszewka ton w ton
Peleryna ecru dla pielęgniarki:
– długość za kolano
– otwory na ręce odszyte na obłożeniu i z naszytą patką
– dekolt tuż przy szyi odszyty na obłożeniu
– podszewka ton w ton
– zapinana na dwie duże haftki
Peleryna ecru dla położnej:
– długość za kolano
– otwory na ręce odszyte na obłożeniu i z naszytą patką
– dekolt tuż przy szyi odszyty na obłożeniu
– podszewka ton w ton
– zapinana na dwie duże haftki

Strój męski:

Granatowy garnitur męski dla pielęgniarza:
– długie spodnie z delikatnie zwężaną nogawką zaprasowaną w kant
– dopasowana marynarka dwurzędowa na podszewce z dwoma kieszeniami 
   z patkami i kieszenią na której będzie przypinany czepek metalowy
– krawat granatowy
– biała koszula

Granatowy garnitur męski dla położnego:
– długie spodnie z delikatnie zwężaną nogawką zaprasowaną w kant
– dopasowana marynarka dwurzędowa na podszewce z dwoma kieszeniami 
   z patkami i kieszenią na której będzie przypinany czepek metalowy
– krawat czerwony
– biała koszula
– buty czarne, sznurówki czarne, skarpety czarne

http://nipip.pl/uroczysty-stroj-zawodowy-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego/
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Zarząd PTP Oddział w Opolu, zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród personelu 
pielęgniarskiego informacji o XIII Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017.

Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych lub zgłaszają się sami wypełniając Kartę 
Zgłoszenia Uczestnika, którą następnie należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP 

w terminie do dnia 20 stycznia 2018r.
Adres znajduje się na stronie: www.ptp.na1.pl 

Regulamin Ogólny Konkursu wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnika znajdują się 
na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl

    
                                                                                                  Aneta Rzęsikowska

Sekretarz Oddziału PTP Opole

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
oraz

Koło Liderów Pielęgniarstwa
zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału

w XIII Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest: 
wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek i pielęgniarzy prezentujących najwyższy poziom przygotowania 
zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego
Harmonogram Konkursu:
1. I etap - wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych - do 15 stycznia 2018 r.
2. II etap - eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP - 8 marca 2018 r. godzina 12:00
   (miejsce zostanie podane bezpośrednio zainteresowanym)
3. III etap - prezentacja własna - 9 maja 2018 r. w Krakowie
(szczegóły zostaną podane w Komunikacie nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl)
Informacje dodatkowe:
Iwona Miliszewska
ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa
Tel. 22 39 81 872, Kom. 530 553 324
e-mail: biuroptp@gmail.com

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Główny www.ptp.na1.pl
Al. Reymonta 8 lok 12, tel. +48 (0) 22 39 81 872;

email: biuroptp@gmail.com



15grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r.

WARTO WIEDZIEĆ

Mediacja w tle sporów medycznych  
Mediacja

jest alternatywnym i dobrowolnym w stosunku do 
postępowania sądowego sposobem rozwiązywania 
sporów, w którym strony z udziałem bezstronnego  
i neutralnego w procesie dialogu mediatora wypraco-
wują wzajemnie akceptowane porozumienie.

Rola Mediatora w postępowaniu mediacyjnym jest 
całkowicie neutralna. Mediator koordynuje i wspiera 
strony, które budują ostatecznie rozwiązanie. Podczas 
mediacji każdy uczestnik jest pełnoprawnym partne-
rem we wspólnym dążeniu do porozumienia.

Postępowanie mediacyjne, w odróżnieniu do po-
stępowania sądowego charakteryzuje się mniejszym 
formalizmem oraz elastycznością, która umożliwia 
stronom dojście do porozumienia. Porozumienie za-
warte w toku mediacji uwzględnia przede wszystkim 
interesy i oczekiwania obu stron konfliktu. Postępo-
wanie mediacyjne pozwala na oddanie procesu roz-
strzygania sporu samym zainteresowanym.

Mediacja w sprawach medycznych

W mediacji w sprawach medycznych jako strony 
występują pacjent - lekarz, pacjent – pielęgniarka, 
położna, pacjent - inny personel medyczny, pacjent - 
szpital, a sam spór najczęściej dotyczy tzw. zdarzenia 
medycznego - pojęcia zdefiniowanego przez ustawę 
o prawach pacjenta. Zgodnie z tą definicją są to m.in. 
sprawy z zakresu zakażeń, uszkodzeń ciała/rozstroju 
pacjenta.

Jednak mediacja w sprawach medycznych nie ogra-
nicza się wyłącznie do tego typu zdarzeń. Tę alter-
natywną metodę rozwiązywania sporów zastosować 

można w konfliktach personalnych występujących na 
linii pacjent - personel medyczny szpitala, personel 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także kon-
flikty występujące wśród pracowników lub między 
dyrekcją szpitali a personelem. Jednym z przykładów 
mogą być obserwowane protesty dotyczące poprawy 
warunków pracy, zwiększenia wynagrodzeń pielę-
gniarek, położnych, ratowników medycznych, rezy-
dentów czy innych lekarzy specjalistów. 

Korzyści z mediacji   

Mediacja pozwala przede wszystkim nawiązać 
konstruktywny dialog oraz jest dyskretna i poufna. 
Poprzez mediację strony zyskują czas i pieniądze, 
oszczędzają nerwy, a za tym zdrowie. Uczestnicy 
mediacji mają realny wpływ na postępowanie media-
cyjne i treść ugody, dzięki temu zyskują satysfakcję  
z rozwiązania. Mediacja to także możliwość odniesie-
nia się do wszystkich płaszczyzn sprawy, a nie tylko 
tych dotyczących kwestii prawnych. Spory sądowe 
mogą trwać wiele lat, natomiast w przypadku media-
cji wielokrotnie do porozumienia dochodzi podczas 
kilku sesji. 

W jakich sprawach medycznych mogę sko-
rzystać z mediacji?

W sporach medycznych mediacja ma zastosowa-
nie zarówno w sprawach karnych, cywilnych jak  
i w ramach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, 
pielęgniarek, położnych. Mediacja może występo-
wać jako odrębne postępowanie pojednawcze, a tak-
że może być uzupełnieniem postępowania toczącego 
się przed wojewódzką komisją do spaw orzekania  
o zdarzeniach medycznych, szczególnie w drugim 
jej etapie, tj. w sytuacji gdy ubezpieczyciel placówki 
medycznej (lub szpital) i poszkodowany pacjent nie 
mogą dojść do porozumienia odnośnie wartości od-
szkodowania.

www.mediatio.org



Kontakt:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ul. Budowlanych 44a, 45-123 Opole
tel.: 77 441 51 90, fax: 77 441 51 99
e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
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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


