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Nie bójmy się świętości

Szanowni Pracownicy Służby Zdrowia. 
Każdego roku, święto patronalne ku czci św. Łukasza, Apostoła 
i Ewangelisty, daje nam możliwość do krótkiej refleksji na te-
mat sensowności obierania sobie patronów. Patron, to ktoś, kto 
inspiruje nas do naśladowania. W przypadku św. Łukasza, drogą 
naśladowania jest świętość życia. Św. Jan Paweł II wzywał każ-
dego z nas do dążenia ku świętości: 
„Kościół jako Lud Boga żywego, odkupiony za cenę Krwi 
Chrystusa – jest cały wezwany do świętości. Uczestnictwo  
w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego 
i każdej!”. 
Kościół poprzez swoich członków ma ukazywać świętość sa-
mego Chrystusa. Konkretnym przykładem realizowania świę-

tości są ci, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i stanowią wzór dla całej wspólnoty wierzących.
Papież mówił: „Święci, którzy w każdej epoce historii ukazywali światu blask światłości Bożej, 
są widzialnymi świadkami tajemniczej świętości Kościoła. (...) Aby zrozumieć głębię Kościoła, 
musicie spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także 
na wszystkich świętych ukrytych, anonimowych, którzy starali się żyć Ewangelią pośród zwy-
kłych, codziennych obowiązków. To oni ukazują, czym jest Kościół w swej najgłębszej istocie,  
a jednocześnie chronią go przed miernością, kształtują od środka, pobudzają do tego, by był 
oblubienicą Chrystusa bez skazy i zmarszczki (por. Ef 5,27)”. Życie zawodowe, które państwo 
obraliście w posłudze chorym, daje okazję do uświęcenia swojego życia. Przykładem świętości 
życia jest nowa błogosławiona polska pielęgniarka Hanna Chrzanowska, która w sobotę 28 kwiet-
nia 2018 roku została ogłoszona błogosławioną  
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie – Łagiewnikach. Jej wyjątkowe cechy cha-
rakteru, pełny wymiar zyskały dopiero wtedy, 
kiedy Hanna na swojej drodze spotkała Chry-
stusa. Droga do świętości Hanny Chrzanowskiej 
naznaczona była modlitwą, Komunią św., adora-
cją Eucharystii i różańcem. Traktowała każdego 
cierpiącego jak najwyższe dobro, widząc w nim 
samego Chrystusa. Przypominała wszystkim  
o nadziei szczęścia wiecznego. Jej stosunek do 
współpracowników i chorych był ciepły i ser-
deczny. Dzięki swojej prostocie, była często na-
zywana „cioteczką”, wzbudzając zaufanie, po-
kój i radość a także nadzieję na przyszłość. 

Z okazji dnia Patrona Służby Zdrowia, życzę wszystkim Pracownikom takiej świętości życia  
rodzinnego i zawodowego jakie prezentowała błogosławiona Hanna Chrzanowska.

Ks. Piotr Bałos, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
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Mam zaszczyt z radością poinformować, 
że w dniu 21 września 2018 r. Wojewoda 
Opolski powołał panią Barbarę Wangert 
do pełnienia funkcji Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej województwa opolskie-
go od dnia 1 października 2018 r.
Sukcesem zakończyły się kolejne nasze 
starania o powołanie konsultanta w nowej 
dziedzinie pielęgniarstwa przez Wicewoje-
wodę Opolskiego p. Violettę Porowską.

Nowo powołanej Pani Konsultant przesyłamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami 
sukcesów w pełnieniu nowej i odpowiedzialnej funkcji.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Barbara Wangert, od 28 
lat jest czynną zawodowo 
pielęgniarką. W roku 1989, 
ukończyła Liceum Medycz-
ne im. Hanny Chrzanow-
skiej w Brzegu i rozpoczęła 
pracę zawodową w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Częstochowie 
w oddziale położniczym.  
W latach 1995-2001, praco-
wała w Szpitalu Wojewódz-
kim w Opolu, w oddziale 

pulmonologicznym. Od stycznia 2001 roku do czerw-
ca 2005 roku, kontynuowała pracę na stanowisku pie-
lęgniarki w Poradni Alergologicznej „Allergovita”  
w Opolu. Od 1 lutego 2006 roku, jest  zatrudniona  
w Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu, 
na stanowisku Przełożonej Pielęgniarek.

W trosce o profesjonalizm, stale podnosi swoje 
wykształcenie. W 2005 roku ukończyła Państwową 
Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, uzy-
skując tytuł licencjata pielęgniarstwa. W latach 2007-
2010, kontynuowała edukację w Śląskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Katowicach. Tytuł magistra 
pielęgniarstwa otrzymała w 2010 roku, po obronie 
pracy magisterskiej pod tytułem ,,Problematyka ży-
cia i śmierci w poglądach osób terminalnie chorych”.  
W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe w Szko-
le Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu na kie-
runku Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi. Praca 

dyplomowa pt. ,,Analiza procesu rekrutacji w opiece 
paliatywnej” również poświęcona była problematyce 
z obszaru opieki paliatywnej.

Dbając o wszechstronny rozwój swoich kwalifika-
cji zawodowych ukończyła liczne kursy, w tym kursy 
kwalifikacyjne: „Pielęgniarstwo w środowisku na-
uczania i wychowania dla pielęgniarek”, „Pielęgniar-
stwo ratunkowe dla pielęgniarek”, „Pielęgniarstwo 
rodzinne dla pielęgniarek”, ,,Pielęgniarstwo onkolo-
giczne dla pielęgniarek”.

Uzyskała też tytuł pielęgniarki specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy  
w kształceniu praktycznym studentów PMWSZ  
w Opolu, w zakresie opieki paliatywnej, jak również 
pielęgniarek na kursach specjalistycznych, kwalifika-
cyjnych i specjalizacjach. W przeszłości pełniła funk-
cję kierownika szkolenia specjalizacyjnego z pie-
lęgniarstwa opieki paliatywnej. Działa aktywnie na 
rzecz środowiska pielęgniarskiego będąc członkiem 
Komisji ds. refundacji kosztów kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego oraz pełniąc funkcję Przewod-
niczącej Zespołu ds. opieki paliatywnej w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

Od 13 lat jest członkiem Stowarzyszenia „Hospi-
cjum Opolskie”.

W dniu 21 września 2018 roku została powo-
łana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla 
województwa opolskiego.
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Lodołamacze jest to konkurs odbywający się  
w ramach kampanii społecznej „Pracodawca Wraż-
liwy Społecznie”. Celem jest przełamywanie barier 
i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepeł-
nosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywi-
zacji, daje poczucie bycia potrzebnym oraz szanse  
na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie 
ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie 
i zdrowie pracowników. Także pracowników niepeł-
nosprawnych, dla których ten problem ma szczególne 
znaczenie. „Zdrowa firma” - ma za zadanie promo-
wać liderów w realizacji tej formy społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym katego-
riom - jak szeroki zakres może mieć społeczna od-
powiedzialność. Laureaci reprezentują najwyższe 
standardy w obszarze wrażliwości na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością. 
Wśród laureatów etapu 

regionalnego obejmują-
cego województwa  dol-
nośląskie, lubuskie, opol-
skie i śląskie Konkursu 
LODOŁAMACZE zna-
leźli się:
Violetta Porowska, któ-
ra  odebrała wyróżnienie 
w kategorii Lodołamacz 
Specjalny 2018. Wyróż-

nienie przyznano za szczególny wkład pracy, podję-
te inicjatywy oraz zaangażowanie w działalności na 
rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.
I miejsce w kategorii Dziennikarz bez Barier - Iwona 
Tokarska, TVP 3 Opole.
II miejsce w kategorii Otwarty Rynek - Weegree Sp. 
z. o. o. w Opolu.
Wyróżnienie w kategorii Zatrudnienie Chronione - 
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Siedlisko” ze Staniszczy Wielkich.
Szczególne wyróżnienie otrzymał Zakład Opiekuń-

czo-Leczniczy prowadzony przez Siostry Francisz-
kanki z Opola.

W tym roku mija 150 
lat posługi Zgromadze-
nia Sióstr Pielęgniarek 
III Zakonu Regularnego 
św. Franciszka w Opolu - 
Szczepanowicach, popu-
larnie zwanymi „Siostry 
Franciszkanki Szpitalne”. 
Od wielu lat Siostry wraz 
ze współpracownikami, 
zajmują się opieką i re-
habilitacją osób z niepeł-
nosprawnością. Przeło-
mową datą był 8 grudnia 
2005 roku. Wtedy to zo-



6 październik - listopad 2018 r.

WARTO WIEDZIEĆ

stał poświęcony nowy budynek Zakładu Opiekuńczo- 
Leczniczego wybudowany z funduszy Sióstr z USA. 
Na budowę wydano ok. 12 milionów zł. 

Od stycznia 2006, roku chorzy i niepełnosprawni 
mieszkają w nowoczesnym w pełni przystosowanej 
dla niepełnosprawnych przestrzeni. Chociaż w umo-
wie z NFZ jest zapis o podstawowej rehabilitacji, to 
jednak działania od początku nastawione są na mak-
symalne wykorzystanie potencjału personalnego  
i infrastrukturę do jak najlepszego działania na rzecz 
niepełnosprawnych.

Ważną dziedziną pracy, jest od wielu lat ścisła 
współpraca z Politechniką Opolską i z jej pracow-
nikami naukowymi, pedagogami jak i studentami. 
Ofiarna praca rehabilitantów z osobami z niepełno-
sprawnością, przynosi sukcesy nie tylko w dziedzinie 
rehabilitacji lecz również łagodzi osobom starszym  
i schorowanym kontakty interpersonalne. 

Personel Zakładu pomaga chorym w zaakceptowa-
niu swojej choroby. W ciągu całego roku organizo-
wanych jest wiele spotkań, różnych uroczystości aby 
na twarzy i sercu osób niepełnosprawnych zagościł 

uśmiech. Działania są szczególnie ważne dla osób 
stosunkowo młodych, którzy w ciężkich stanach zo-
stali przyjęci do placówki. Determinacja personelu 
ich profesjonalizm i zaangażowanie doprowadzają do 
odzyskiwania przez te osoby sprawności. 

Dużym sukcesem jest to, że osoby z niepełno-
sprawnością mają taki dom w którym czują się do-
brze gdzie nie ma barier, gdzie są otaczani miłością  
i profesjonalną opieką. 

W ZOL-u jest miejsce dla 100 osób, w pokojach 1 
i 2 osobowych. Każdy pokój posiada własną łazienkę 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Chory-
mi opiekują się lekarze specjaliści medycyny rodzin-
nej, lekarz neurolog, geriatra, psychiatra. Zatrudnio-
ne są pielęgniarki i opiekunki medyczne. Zatrudnieni 
są także psycholodzy, terapeuta zajęciowy, logopeda 
oraz kapelan. W Zakładzie jest kaplica pw. Miłosier-
dzia Bożego. Chorzy mogą brać udział w nabożeń-
stwach w kaplicy lub uczestniczyć w modlitwie przez 
głośniki zamontowane we wszystkich salach. Osoby 
z niepełnosprawnością na wózkach uczestniczą w te-
rapii zajęciowej, która jest bardzo urozmaicona. Cho-
rzy mogą wspólnie korzystać z telewizji w sali tera-
pii lub w swoich pokojach w sposób nieograniczony. 
Zakład posiada własną kuchnię, która przygotowuje 
smaczne i zdrowe posiłki oraz własną pralnię. 

Miła i spokojna atmosfera, sprzyja procesowi le-
czenia jak i niekiedy odchodzenia. Dużą uwagę zwra-
ca się na atmosferę życzliwości i pomocy w stosunku 
do osób bliskich -podopiecznych.

 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
prowadzony przez Siostry Franciszkanki
Opole ul. Prószkowska 72; tel. (077) 40 23 700; 
fax (077) 40 23 701; mail: franciszkanki@wp.pl

Problematyka życia i śmierci w poglądach osób 
terminalnie chorych*

,,Ci którzy wkrótce odejdą, uczą nas żyć”
Barbara Wangert

Człowiek żyjący w XXI wieku jest świadkiem roz-
kwitu cywilizacji, technik medycznych oraz osiągnięć 
w różnych dziedzinach nauki. Nie jest jednak w stanie 
zapanować nad rozwojem niektórych chorób. Doty-
czy to w szczególności chorób nowotworowych, uzna-
nych za poważny problem cywilizacyjny.

Etapem wieńczącym heroiczną walkę z ciężką nie-
uleczalną chorobą, najczęściej nowotworową, jest stan 
terminalny (łac. terminus - kres, granica). Jak sama 

nazwa wskazuje stanowi on nieodwołalną granicę 
pomiędzy życiem a śmiercią. Jest stanem dręczącego 
oczekiwania na coś tragicznego i nikomu nieznanego. 
Pomimo, że w naturę ludzkiej egzystencji wpisane 
jest rozwiązywanie mniejszych lub większych pro-
blemów, to w chwili doświadczenia choroby zmie-
nia się ich powaga. W obliczu wielokierunkowego 
cierpienia wynikającego z istoty choroby oraz wizji 
końca własnej egzystencji, człowiek inaczej patrzy na 
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otaczającą go rzeczywistość. Życie ludzkie uznawane 
za najcenniejszy dar i najwyższą wartość nabiera od 
tego momentu innego znaczenia. Zostaje poddane do-
kładniejszej niż dotąd analizie. Nieuleczalna choroba, 
dotykając człowieka bez względu na wiek, zawsze 
przekreśla jego marzenia. Stan terminalny to czas do-
konywania rachunku z minionej przeszłości i okres 
największej trwogi w obliczu nadchodzącej śmierci. 
Ten końcowy moment życia przepełniony jest wiel-
kim niepokojem zarówno o własną teraźniejszość, ale 
i przyszłość swoich bliskich. To czas poszukiwania 
Boga oraz prawdy o nim. Wiara w Boga oraz uznawa-
nie duszy, daje człowiekowi nadzieję na nieśmiertel-
ność i jest swoistym buforem łagodzącym ogromny 
lęk przed śmiercią. Świadomość własnego przemi-
jania zmusza człowieka do poszukiwania sensu nie 
tylko własnego istnienia, ale i nałożonego cierpienia. 

Śmierć, niezależnie od tego, kiedy przyjdzie i jak 
przyjdzie, jest jedyną rzeczą, której nadejścia możemy 
być pewni. W otaczającej nas rzeczywistości, chociaż 
wciąż ocieramy się o nią, to nieustannie zaprzeczamy 
jej istnieniu. Śmierć jawi się jako nieprzystający do 
życia demon młodości, piękna i witalności. Podejście 
do własnej śmiertelności warunkuje światopogląd  
i przyjętą przez człowieka koncepcja życia. W naszej 
kulturze śmierć traktowana jest jak coś wstydliwego, 
a nawet odrażającego. Napawa lękiem i rozpaczą.

Człowiek umierający zmuszony sytuacją dokonuje 
analizy własnego życia. 

Słuchając uważnie osób terminalnie chorych, mo-
żemy wyciągnąć wnioski i być może zmienić bieg na-
szego życia. To swoisty paradoks, że właśnie osoby 
umierające uczą nas żyć poprzez wskazywanie naj-
cenniejszych wartości, których my jako ludzie zdrowi 
nie doceniamy.      
   

Moje badania skoncentrowane były na: ocenie sa-
mopoczucia osób terminalnie chorych, ich stosunku 
do własnej choroby, wpływu wiedzy o chorobie na 
sposób odnoszenia się do niej, wyłonienia najwięk-
szych obaw związanych z objawami i skutkami 
choroby, wpływu oceny szans pokonania choroby 
na zainteresowanie przebiegiem leczenia, uchwyce-
nia istoty cierpienia w odczuciu osoby terminalnie 
chorej, wpływu religii na ocenę roli cierpienia. Ze-
branie opinii na temat potrzeby mówienia o śmierci  
i jak postrzegana jest śmierć, zmian jakich dokonałby 
człowiek terminalnie chory w swoim życiu, porażek 
i obaw osób terminalnie chorych oraz przesłania dla 
ludzi zdrowych. 

Do przedstawienia złożonej problematyki dotyczą-
cej osób terminalnie chorych posłużyłam się metodą 
sondażu diagnostycznego, a narzędzie badawcze sta-
nowił autorski kwestionariusz ankiety zawierający 
łącznie 15 pytań.

Badania zostały przeprowadzone od lutego do li-
stopada 2009 roku, w trzech ośrodkach świadczących 
specjalistyczną opiekę paliatywną nad pacjentami  
w stanie terminalnym:
 Centrum Opieki Hospicyjnej Opole;
 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, 

Oddział Opieki Paliatywnej Bielsko-Biała;
 NZOZ Hospicjum św. Tomasza Apostoła  Sosnowiec.

Grupa badana objęła w sumie 58 osób dotkniętych 
ciężką nieuleczalną chorobą (w zdecydowanej więk-
szości nowotworową), będących w stanie terminal-
nym. Składała się ona w większości z kobiet. 

Przeprowadzenie badań dostarczało wielu trudno-
ści. Wynikały one zarówno ze stanu ogólnego pacjen-
tów (ogromne osłabienie, problemy z koncentracją, 
liczne dolegliwości somatyczne), jak również z samej 
tematyki badań. Rozmawianie o śmierci z osobami 
nieuleczalnie chorymi jest rzeczą niezwykle trudną, 
wymaga ogromnego taktu, wyczucia i empatii. Prze-
prowadzenie badań było możliwe tylko w sytuacji, 
kiedy pacjent zdecydowanie wyrażał chęć (więcej niż 
zgodę), udziału w badaniach i ten czynnik uznałam 
za główne kryterium doboru osób do grupy badanej. 
Istotne znaczenia w przeprowadzaniu badań miał rów-
nież dobór osoby ankietującej. We wszystkich przy-
padkach osobą ankietującą była pielęgniarka ,,pro-
wadząca”, tzn. opiekująca się danym pacjentem od 
momentu objęcia go opieką hospicyjną. Była osobą, 
którą pacjent znał i darzył zaufaniem. Częsty kontakt 
osoby ankietującej z pacjentem umożliwiał również 
stopniowe, rozłożone w czasie wypełnianie kwestio-
nariusza. Miało to istotne znaczenie w przypadku osób 
osłabionych, znużonych lub tych, u których nastąpiło 
przejściowe nasilenie dolegliwości somatycznych.

Z analizy przeprowadzonych badań wyłoniłam 
główne wnioski.

Człowiek wkraczając w stan terminalny zna na-
zwę swojej choroby i jest świadomy powagi własne-
go stanu. W tak trudnej sytuacji życiowej, wiedza  
o chorobie wpływa na sposób odnoszenia się do niej. 
Świadomość bezradności medycyny sprzyja utracie 
nadziei na pokonanie choroby i przyjęciu postawy 
godzenia się z nią. Akceptacja choroby nie jest jed-
nak równoznaczna z utratą chęci do życia. Człowiek 
nadal poszukuje ratunku. Głównym jego źródłem za-
równo dla osób wierzących praktykujących jak i nie-
praktykujących staje się Pan Bóg, do którego zanosi 
prośby o każdy następny dzień życia. 

Obawy dotyczące przebiegu choroby i przyszłości 
koncentrują się wokół cierpienia, które utożsamia-
ne jest z bólem. Lęk przed cierpieniem występuje  
u prawie każdego terminalnie chorego człowieka,  
a jego poziom przekracza nawet obawy o utratę wła-
snego życia. Odczuwanie cierpienia nie jest spraw-
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dzianem głębokości wiary i nawet osobie wierzącej 
praktykującej trudno jest dostrzec jego religijną rolę. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w odczuciach 
osób terminalnie chorych, nałożone nań cierpienie 
nie jest niesprawiedliwością, ale nieuniknionym ob-
jawem towarzyszącej im choroby. Perspektywa przy-
szłości poza obawą możliwości doznania cierpienia 
fizycznego przysłonięta jest również dużą troską  
o pozostawienie rodziny. 

Chory, analizując własne życie, jest raczej zado-
wolony z jego przebiegu. Nie rozpamiętuje niepowo-
dzeń, ale upewnia się w przekonaniu, że gdyby było 
mu dane jeszcze raz je przeżyć, to nic by w nim nie 
zmienił. Nawet jeżeli doświadczył istotnej porażki, to 
woli o niej nie mówić.

Śmierć, choć jest ludzkim dramatem i wieńczy 
życie biologiczne, w odczuciach ludzi terminalnie 
chorych nie jest ewidentnym końcem. Głęboka wiara 
w istnienie życia pozagrobowego, w którym nastąpi 
spotkanie z Bogiem i osobami bliskimi, jest wyrazem 
dominacji silnego instynktu życia.

Zbliżanie się do śmierci zmniejsza zapotrzebowanie 
na rozmowę o niej. Osoba będąca u kresu swoich dni 
nie oczekuje takich rozmów i nie sądzi, aby miały one 
stosowny czas w rozmowie z osobą w podeszłym wieku. 

Człowiek w stanie terminalnym, poddając życiowe 
wartości bardzo szczegółowej analizie posiada wie-
dzę, która jest tylko w sferze domysłów ludzi zdro-
wych. Wie już z całą pewnością, że rodzina i zdrowie 
to najcenniejsze w życiu wartości.

 Patrząc na wyniki badań można dostrzec, że mimo 
rozwoju medycyny paliatywnej, osoba umierająca 
bardzo cierpi. Dolegliwości bólowe, pomimo opraco-
wanych światowych standardów leczenia bólu (dra-
bina analgetyczna), nadal wywołują ogromny lęk. 
Zatem należy się zastanowić, jakie nowe wyzwania 
stoją przed medycyną paliatywną. W moim odczuciu 
wielkim i bardzo ważnym jej zadaniem powinno być 

edukowanie pracowników medycznych w zakresie 
leczenia bólu, a w szczególności lekarzy Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej.

Innym bardzo istotnym problemem jest lęk  
o opuszczenie rodziny. Opieka paliatywna uczyni-
ła już dla pacjenta terminalnie chorego bardzo wiele  
w tym zakresie. Jako jedyna do tej pory podjęła się 
profesjonalnego przeprowadzenia człowieka przez 
okres umierania w warunkach domowych i otocze-
niu własnej rodziny. Jesteśmy raczej społeczeństwem 
opiekuńczym, dla którego nie jest obojętny los na-
szych bliskich. Pomimo wielu trudności rodziny po-
dejmują stawiane przed nimi wyzwania i chcą się 
opiekować ludźmi umierającymi w domu. Bez pomo-
cy hospicjów domowych jest to bardzo trudne, ale nie 
możemy zapominać, że nadal istnieją tak zwane ,,białe 
plamy” na mapie Polski. Są to miejsca, w których nie 
ma takich instytucji. Wobec tego odkrywa się kolejne 
zadanie dla opieki paliatywnej – rozbudowywanie sie-
ci hospicjów z promowaniem hospicjów domowych. 

Wielkim niebezpieczeństwem jest powstawanie 
,,białych plam” w miejscach, gdzie hospicja już ist-
nieją! Przyczyną pozbawiania człowieka terminalnie 
chorego opieki paliatywnej jest kontraktowanie usług 
w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Niehumanitarne wręcz wydaje się istniejące obec-
nie limitowanie przyjęć osób terminalnie chorych do 
hospicjów, skutkujące tworzeniem kolejek oczekują-
cych. Człowiek nieuleczalnie chory, doświadczają-
cy bólu i wielu innych problemów nie ma czasu na 
oczekiwanie w kolejce po pomoc. Opieka paliatywna 
musi zatem poczynić starania w kierunku poprawy 
dostępności do swoich usług. 

Bo dbanie o człowieka umierającego jest miarą 
kultury naszego społeczeństwa i w takich katego-
riach oceni nas historia.
* z pracy magisterskiej Barbary Wangert, Śląski Uni-
wersytet Medyczny w Katowicach 2010

Wiedza na wagę życia noworodka
Rozmowa z Joanną Świontek, położną z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Poprowadziła Pani wykład 
podczas konferencji zorgani-
zowanej 21 września w Pru-
dniku w ramach programu 
„Interdyscyplinarny model 
opieki nad matką i dzieckiem 
do 2. roku życia”. Tematyka 
tego wystąpienia obejmowa-
ła „Instruktaż i poradnictwo 
w pracy z rodzicami dziecka 
do lat 2”. Dlaczego chce po-

dzielić się Pani swoją wiedzą także w środowisku 
pielęgniarek i położnych?

Konferencja w której miałam okazję uczestni-
czyć, miała charakter informacyjny dla środowiska 
medycznego. Chcemy aby lekarze, pielęgniarki, po-
łożne z naszego regionu mieli świadomość z czego 
mogą skorzystać pacjenci naszego województwa.  
W ramach projektu: „Koordynowanie i komplekso-
we wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa spe-
cjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelo-
wania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2”,  
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w moim macierzystym szpitalu czyli Centrum Gi-
nekologii, Położnictwa i Ginekologii, staramy się 
dotrzeć do jak największej grupy pacjentów. Pro-
wadzimy szereg aktywności z których pacjent może 
skorzystać nieodpłatnie. W ramach poradnictwa spe-
cjalistycznego można uzyskać poradę: prawnika, fi-
zjoterapeuty, dietetyka, pielęgniarki, położnej, psy-
chologa, neonatologa i neurologopedy. Ja natomiast 
mam przyjemność prowadzić szkolenia dla rodziców 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej u no-
worodka. Chętnych na przeszkolenie jest bardzo wie-
lu, lecz dla każdego zainteresowanego, wraz z pozo-
stałymi instruktorami znajdujemy czas. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie internetowej 
szpitala.

Jaka jest według Pani świadomość rodziców 
odnośnie konsekwencji, jakie pozornie błahe za-
krztuszenie lub zachłyśnięcie może mieć dla zdro-
wia i życia dziecka? 

O ile przy zakrztuszeniu dziecko poprzez odkrztusza-
nie ma spore szanse samo sobie poradzić, o tyle z zachły-
śnięciem nie jest już tak prosto. Rodzice zazwyczaj są 
świadomi całej sytuacji jaka się wydarzyła, zdając sobie 
sprawę z konsekwencji zachłyśnięcia, kiedy ono już się 
pojawi i niezwłocznie szukają pomocy w szpitalu.

Zakrztuszenie, zachłyśnięcie się noworodka, jak 
odróżnić kiedy noworodek się krztusi a kiedy za-
chłyśnie i jak mu udzielić pierwszej pomocy ?

Zakrztuszenie określa się jako „czerwone i głośne”, 
czyli dziecko otwiera buzię, próbuje odkrztuszać, 
może pluć, kaszleć a jego twarz staje się czerwona. 
Zachłyśnięcie jest „niebieskie i ciche”. Buzia dziecka 
staje się sina bądź blada. Występuje utrudnienie bądź 
niemożność oddychania. Cała sytuacja przebiega za-
zwyczaj w ciszy. 

Co zrobić gdy dziecko się zachłyśnie? Przede 
wszystkim musimy je prawidłowo ułożyć. Gdy jest 
maleńkie najlepiej, stabilizując jego główkę, ułożyć 
malucha na przedramieniu głową nieco w dół. Gdy  
jest nieco większe i obawiamy się, że go nie utrzyma-
my, można położyć malca główką w dół na przykład 
na udzie. W tej pozycji będziemy oklepywać okolice 

łopatek dziecka. Jest to bardzo skuteczny manewr.
Co należy zrobić jeśli dziecko straci przytom-

ność, zatrzyma się serce lub zdarzy się bezdech?
Jeśli zajdzie konieczność udzielenia takiej pomo-

cy malutkiemu dziecku trzeba ułożyć je na płaskiej, 
twardej powierzchni, udrożnić drogi oddechowe i na 
początek sprawdzić czy klatka piersiowa dziecka się 
unosi, czy słychać oddech lub czy czuć go na policzku 
osoby przystępującej do resuscytacji. Następnie po-
dajemy 5 oddechów ratunkowych obejmując swoimi 
ustami usta i nos malucha, sprawdzając jednocześnie 
kątem oka, czy po podaniu oddechu klatka piersiowa 
dziecka się unosi.

Wyznaczamy jedną konkretną osobę z otoczenia, 
która zajmie się wezwaniem pogotowia.

Uciski serduszka u noworodka można robić na dwa 
sposoby: używając dwóch złożonych blisko kciuków, 
obejmując dziecko pozostałymi częściami dłoni  
z dwóch stron, albo używając do ucisku palców 
wskazującego i środkowego. Uciskamy 30 razy, na 
głębokość jednej trzeciej klatki piersiowej. Potem 
wykonujemy dwa oddechy, a następnie znów 30 uci-
śnięć i dwa oddechy. Akcję ratunkową prowadzimy 
do przyjazdu karetki bądź reakcji dziecka. 

Rodzice podczas szkoleń mają okazję ćwiczyć na 
fantomie noworodka, z czego są bardzo zadowoleni.

Jak umówić się na wizytę lub szkolenie z pierw-
szej pomocy do pań położnych w ramach „Progra-
mu poprawy opieki nad matką i dzieckiem”?

Wystarczy wejść na stronę internetową: ginekolo-
gia.opole.pl. W zakładce „opolskie dla rodziny” znaj-
dziecie Państwo telefony umożliwiające zapisy na 
wszystkie rodzaje porad udzielanych w ramach pro-
gramu. Serdecznie zapraszamy!

Joanna Świontek, mgr położnictwa, pracuje w po-
doddziale Patologii Noworodka w Centrum Gineko-
logii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, pracuje 
również  w przychodni Mega Med.

Prowadzi edukację z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej u noworodka oraz bada noworodki 
Skala NBAS. 

Rozmawiał Wiesław Duda

Porozmawiajmy o… wirusie zapalenia wątroby typu C 
dr n. med. Wiesława Błudzin - specjalista chorób zakaźnych i ordynator od-
działu Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych
mgr Aleksandra Tkaczuk - Pielęgniarka Oddziałowa, oddziału Chorób Za-
kaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o., doradca w Punkcie 
Konsultacyjno - Diagnostycznym, Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

HCV (wirus zapa-
lenia wątroby typu 
C) jest czynnikiem 

etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C. 
Należy do tzw. wirusów pierwotnie hepatotropowych 
(atakujący pierwotnie komórki wątrobowe - hepato-
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cyty). Znajduje się we krwi i innych tkankach osoby 
zakażonej. Może przenosić się na inne osoby bezpo-
średnio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośred-
nio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanie-
czyszczone krwią. 

Przeniesienie zakażenia na inną osobę, następu-
je przez naruszenie ciągłości tkanek (przekłucie lub 
obecność uszkodzenia skóry lub błony śluzowej), 
przez które wirus może dostać się do organizmu 
osoby zdrowej. Tylko około 1% stanowią zakażenia 
drogą kontaktów seksualnych, a w tych przypadkach 
transmisję zakażenia zwiększa współwystępowanie 
chorób przenoszonych drogą płciową. Możliwość za-
każenia okołoporodowego szacowana jest na około 
5% i także wzrasta przy współistnieniu innych czyn-
ników ryzyka związanego z porodem. Do zakażenia 
innej osoby dochodzi, gdy wirus HCV przedostanie 
się do krwi.  Źródłem zakażenia jest człowiek. Typo-
wą cechą zakażeń powodowanych przez wirusy hepa-
totropowe jest uszkodzenie miąższu wątroby. 

Zakażenie wirusem HCV w większości przypad-
ków przebiega bez charakterystycznych objawów  
i może ujawnić się po wielu latach w postaci marsko-
ści lub raka (HCC) wątrobowokomórkowego.  

We wczesnej fazie, która występuje od 2 tygodni do 
6 miesięcy od zakażenia, może przebiegać gwałtow-
nie - w postaci ostrego zapalenia wątroby. W ostrej 
postaci choroby objawy mogą być bardziej nasilo-
ne - najczęściej są to objawy dyspeptyczne, uczucie 
zmęczenia, rzadziej żółtaczka. Aktywność enzymów 
wątrobowych wskazujących na uszkodzenie miąższu 
wątroby - aminotransferazy alaninowej (ALT) i ami-
notransferazy asparaginianowej (AST), wzrasta kil-
kakrotnie powyżej górnej granicy normy, zwykle nie 
przekraczając 1000 j.m. Częściej jednak na tym etapie 
choroby nie występują żadne objawy. U większości 
nieleczonych pacjentów rozwija się postać przewle-
kła choroby, rozpoznawana po upływie 6 miesięcy od 
zakażenia. Objawy są mało nasilone lub w ogóle nie 
występują, a przebieg jest powolny. Około 80% osób 
zakażonych nie dostrzega u siebie żadnych szczegól-
nych objawów choroby. Dlatego choroba jest trudna 
do rozpoznania - przypomina tlący się ogień w pod-
ściółce lasu, bez widocznego płomienia. 

W przewlekłym zakażeniu aktywność transaminaz 
może wzrastać okresowo, jednak w wielu przypad-
kach nie obserwuje się uchwytnego wzrostu aktyw-
ności ALT i AST. Dochodzi jednak do uszkodzenia 
miąższu wątroby, co może prowadzić do marskości 
wątroby, a w konsekwencji do niewydolności tego 
narządu, a także rozwinięcia się pierwotnego raka 
wątroby (wątrobowokomórkowego).   

Jak można wykryć zakażenie wirusem HCV?
Aby stwierdzić zakażenie wirusem HCV, należy 

wykonać w pierwszej kolejności badanie krwi mające 

na celu wykrycie przeciwciał anty-HCV. Jeżeli wynik 
badania przeciwciał anty-HCV jest dodatni, oznacza 
to, że pacjent miał kontakt z wirusem, jednak nie za-
wsze dodatni wynik tego badania świadczy o aktual-
nym zakażeniu wirusem HCV. Przeciwciała anty HCV  
pozostają obecne we krwi także po wyzdrowieniu, 
jako informacja o kontakcie z wirusem HCV. Dlatego, 
w celu potwierdzenia zakażenia wirusem HCV należy 
wykonać dodatkowe badanie krwi w celu wykrycia 
obecności wirusa tj. HCV-RNA met. PCR. 

Przeciwciała pojawiają się najwcześniej po 7-10 
tygodniach od ekspozycji. 

Wczesna diagnostyka zakażenia HCV, umożliwi 
wdrożenie terapii HCV w celu zapobiegania na-
stępstwom uszkodzenia wątroby (m.in. marskości 
wątroby i HCC). 

Proces kwalifikacji chorego do leczenia przeciwwi-
rusowego zamyka ocena nasilenia zmian w wątrobie 
metodą inwazyjną (biopsja wątroby) lub nieinwazyj-
ną (elastografia).

Zakażenie HCV można wyleczyć:
Współczesna medycyna daje szansę na wylecze-

nie 98%-99% chorych. Leki bezpośrednio działają-
ce na wirusy (DAA), stanowiły przełom w leczeniu  
w odniesieniu do wcześniej stosowanej terapii inter-
feronowej. Są nie tylko znacznie skuteczniejsze, ale 
też nie mają tylu działań niepożądanych, terapia jest 
krótsza i lepiej tolerowana przez pacjentów. 

Obecnie celem terapii jest wyleczenie zakażenia 
HCV, co w konsekwencji zapobiega powikłaniom 
wątrobowym i pozawątrobowym wzw C, a także 
dalszej transmisji wirusa wśród populacji. Nowocze-
sne leczenie w tzw. programach terapeutycznych po-
lega na przyjmowaniu tabletek i trwa 8-12 tygodni,  
a wyjątkowo 24 tygodni. Plan leczenia dobiera indy-
widualnie specjalista. Osoby, u których rozpoznano 
zakażenie HCV powinny udać się po poradę do leka-
rza chorób zakaźnych (ze skierowaniem od lekarza 
pierwszego kontaktu). Terapia podjęta na wczesnym 
etapie pozwala uniknąć poważnych konsekwencji 
zdrowotnych choroby, wysokich kosztów leczenia jej 
powikłań oraz rozłożonych na wiele lat kosztów po-
średnich  np. zwolnienia z pracy, renta itd.

Epidemiologia:
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 

na świecie jest aż 170 - 180 mln osób zakażonych 
wirusem zapalenia wątroby C, co stanowi około 3% 
populacji. Na kontynencie europejskim od 1,3% do 
6%. Rocznie zakażeniu ulega ok 3 - 4 mln osób. Do 
aktualnie wykrywanych zakażeń doszło najczęściej 
na drodze szpitalnej, wśród biorców krwi i orga-
nów, osób hospitalizowanych oraz wśród przyjmu-
jących narkotyki drogą dożylną. W ostatnich latach 
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w Polsce przeciwciała anty - HCV stwierdzono  
u 0,9-1,9% mieszkańców, w zależności od badanej 
populacji i stosowanej metodyki badawczej. Bada-
nia te potwierdziły obecność HCV RNA we krwi  
u 0,6 % badanych, wskazują na aktywne zakaże-
nie, co oznacza, że ok 200 tys. dorosłych mieszkań-
ców Polski wymaga pilnego rozpoznania i leczenia.                                                                                                         
Ze względu na „cichy” przebieg, szacuje się, że je-
dynie ok. 15% z nich jest świadoma swojej infekcji. 
Pozostali stanowią potencjalne źródło nowych zaka-
żeń, nie mogąc podjąć kroków umożliwiających za-
pobieganie konsekwencjom toczącego się w ukryciu  
procesu chorobowego i dowiadując się o nim dopiero 
wówczas, gdy jest już w zaawansowanym i trudnym 
do leczenia stadium.

Ze  względu  na  to,  że  nie  została  jak  dotąd  opra-
cowana szczepionka przeciwko HCV, konieczne jest 
podejmowanie działań mających na celu powstrzy-
manie jego rozprzestrzeniania. Powinny one polegać 
na szerokim dostępie do testowania w kierunku HCV, 
umożliwiającym wczesne wykrycie oraz diagnosty-
kę jak największej liczby osób  zakażonych oraz na 
skierowanej do personelu medycznego, a także ogółu 
społeczeństwa, edukacji i promocji zachowań zmniej-
szających ryzyko dalszej transmisji zakażenia. Dzia-
łania takie, w połączeniu z udostępnieniem chorym 
skutecznej i bezpiecznej terapii  przeciwwirusowej, 
mogłyby zaowocować osiągnięciem efektu bliskiego 
stosowaniu skutecznych szczepień ochronnych.

Czy Głuchołazy miały szansę na odzyskanie statusu 
uzdrowiska po drugiej wojnie światowej?

Mariusz Migała*, Beata Skolik**
W roku 2016, na łamach dwumiesięcznika „Opol-

ska Pielęgniarka i Położna” w numerze 4 (33) przed-
stawiono tradycje lecznictwa uzdrowiskowego na 
Opolszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności uzdrowiska Bad Ziegenhals. Opisano 
także spuściznę i bogate doświadczenie, jakie pozo-
stawiły opolskie kurorty naszemu pokoleniu, wywie-
rając niemały wpływ na rozwój lecznictwa w woje-
wództwie opolskim po 1945 r. W bieżącym numerze 
postanowiliśmy przybliżyć próby (a było ich kilka) 
odzyskania statusu uzdrowiska przez najdłużej dzia-
łające przed wojną opolskie uzdrowisko w dzisiej-
szych Głuchołazach.

Uzdrowisko Bad Ziegenhals oficjalnie funkcjo-
nowało w latach 1877-1945. Według autorów nie-
mieckich, impulsem do podjęcia działalności leczni-
czej było dobrze prosperujące, pobliskie uzdrowisko 
Gräfenberg (ob. czeskie Lázně Jeseník) założone  

w 1831 r. przez Vincenza Priessnitza (1799-1851), 
który stworzył ośrodek hydroterapeutyczny, działają-
cy w oparciu o wodę słodką. Istotny wpływ na rozwój 
uzdrowiska w Głuchołazach, miały też występujące 
tam warunki klimatyczne oraz wprowadzona metoda 
hydroterapii opracowana przez ks. Sebastiana Kneip-
pa (1821-1897), proboszcza bawarskiego Wörisho-
fen, która w drugiej połowie XIX w. zdobyła duży 
rozgłos na całym świecie. Dzięki temu głuchołaskie 
uzdrowisko w latach jego największej prosperity na-
zywano potocznie „Wörishofen Wschodu”.

Niestety bujny rozkwit tego kurortu skończył się 
wraz z przeminięciem mody i utratą znaczenia kneip-
powskiego leczenia, przy czym stosowanie tradycyj-
nego wodolecznictwa w oparciu o lecznicze, miej-
scowe wody nie mogło być prowadzone z powodu ich 
braku w tym rejonie. Dlatego też w okresie międzywo-
jennym, lecznictwo kneippowskie zostało powoli wy-
parte przez lecznictwo klimatyczne, stosowane głów-

nie w leczeniu chorób płuc i gruźlicy oraz 
innych chorób uleczalnych drogą naturalną. 
Jednak pomimo niezaprzeczalnych leczniczo 
– turystyczno – krajobrazowych walorów 
miejscowości, w latach następnych trudno 
było sprostać wymaganiom współczesnej 
cywilizacji i bronić się w walce z konkuren-
cją. Chociaż, jak dowodzą dokumenty, mimo 
wyjątkowo niekorzystnych warunków hy-
drogeologicznych jak na uzdrowisko, kurort  
w Głuchołazach udowodnił, że nerwico-
rodny wpływ dwudziestowiecznej cywiliza-
cji przyciągał ludzi tam, gdzie działały nie 
tyle lecznicze wody, czy peloidy, lecz spokój  
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i piękno podgórskiej okolicy.

Niemieckie uzdrowisko Bad Ziegenhals pozosta-
wiło bogatą spuściznę i doświadczenie następnemu 
pokoleniu oraz wywarło niemały wpływ na rozwój 
lecznictwa w mieście i w województwie opolskim po 
zakończeniu drugiej wojny światowej. Jego siedem-
dziesięcioletnia działalność, doświadczenie, stosowa-
ne w nim nowoczesne metody lecznicze oraz sukcesy 
w leczeniu, spowodowały, że przybyli do Głuchołaz 
w 1945 r. Polacy chcieli kontynuować tradycję uzdro-
wiskową i wykorzystać tamtejsze warunki natural-
ne dla popularyzacji i rozwoju miasta, zwanego już 
wówczas „perłą śląskich uzdrowisk”.

Zarząd miejski, wybrany po przejęciu władzy  
z rąk komendantury wojsk radzieckich w dniu 13 
maja 1945 r., uznał, że przywrócenie miastu statusu 
uzdrowiska i atrakcyjności letniskowo-kuracyjnej 
może przynieść istotne dochody i wpłynąć na jego 
wyjście ze stagnacji. Latem 1945 r. do miasta przyby-
li pierwsi kuracjusze, dlatego już w pierwszych mie-
siącach po wojnie Głuchołazy zasłynęły z leczenia 
gruźlicy płuc, stając się wkrótce jednym z większych 
ośrodków leczenia tej choroby w Polsce. Dodatkowo, 
na przełomie 1945/1946 r. w prasie śląskiej ukazało 
się kilka artykułów, popularyzujących Głuchołazy  
i okolicę jako miejscowość wczasowo-wypoczyn-
kową. Natomiast w latach 1945 – 1949, na bazie ist-
niejących wcześniej sanatoriów, w mieście powstały 
trzy duże zakłady przeciwgruźlicze. Przedwojenna 
Górnośląska Prowincjonalna Lecznica dla Chorych 
na Gruźlicę została przekształcona w Państwowe Sa-
natorium dla Płucno-Chorych, sanatorium „Sanitas” 
– w Kolejowe Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy, 
a sanatorium „Franzensbad” – w Sanatorium Prze-
ciwgruźlicze MBP (w 1974 r. przekształcone w Szpi-
tal Specjalistyczny Chorób Płuc MSW).

Otwarcie pierwszego oficjalnego sezonu letniego  
w Głuchołazach nastąpiło 15 maja 1946 r. W dniu 30 
kwietnia 1946 r., a więc kilkanaście dni przed począt-
kiem sezonu, rozpoczęła działalność w mieście dy-
rekcja uzdrowiska, która zewidencjonowała wszyst-
kie pomieszczenia nadające się do rozlokowania 
przyjezdnych, doprowadziła do stanu używalności 
park zdrojowy i basen kąpielowy, przystąpiła także 
do rozreklamowania miejscowości w pismach kato-
wickich, warszawskich, krakowskich i oczywiście 
prasie lokalnej. Dyrekcja uzdrowiska starała się rów-
nież ożywić życie kulturalne w mieście i dostarczyć 
gościom rozrywek, a także uruchomić bezpośrednie, 
codzienne połączenie kolejowe do Głuchołaz z Kato-
wic, Warszawy i Opola. 

Jednak jeszcze pod koniec lat 40. XX w., pomimo 
dużego zaangażowania, z nieznanych powodów nie 
udało się odzyskać statusu uzdrowiska, jak to miało 
miejsce w przypadku innych uzdrowisk sudeckich. 

Być może początkowo powodem było schematyczne 
stanowisko resortu zdrowia, które uważało, że status 
uzdrowiska przysługuje jedynie zdrojowiskom posia-
dającym wody lecznicze. Po kilku latach natomiast, 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej zlikwi-
dowało większość uzdrowisk klimatycznych, osta-
tecznie uniemożliwiając reaktywowanie uzdrowiska  
w Głuchołazach.

W latach 50. i 60. XX w. miasto i okolice przy-
stosowano dla potrzeb turystów i wczasowiczów, wy-
korzystując także ruch turystyczny pomiędzy Polską 
i Czechosłowacją, przy czym Głuchołazy uznawane 
były nadal jako miejscowość klimatyczna, posiada-
jąca zachowaną strukturą uzdrowiskową w postaci 
dawnych obiektów sanatoryjnych oraz warunki do 
rozwoju jako uzdrowisko, choć nie dysponującą ani 
wodami leczniczymi, ani innymi peloidami. Podkre-
ślano jednak, że istnieje możliwość zaopatrywania 
uzdrowiska w borowinę ze złoża w okolicy Korfan-
towa, którego przydatność była już wówczas udoku-
mentowana badaniami.

Realne nadzieje na utworzenie uzdrowiska  
w Głuchołazach odżyły w połowie lat 80. XX w.  
We wrześniu 1986 r. zorganizowano tam seminarium 
naukowo-techniczne pn. „Baseny kąpielowe – lecz-
nicze i rehabilitacyjne”, w trakcie którego zaprezen-
towano referaty dotyczące miasta Głuchołazy jako 
uzdrowiska. Efektem tych wystąpień, stał się raport 
pt. Uzdrowiska na Ziemi Opolskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem Głuchołaz, opracowany przez uzna-
nego balneologa, a zarazem twórcę inżynierii uzdro-
wiskowej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Madeyskiego 
(1924-2006). W dokumencie znalazła się ogólna cha-
rakterystyka miejscowości, ocena możliwości zaopa-
trzenia Głuchołaz w naturalne tworzywa lecznicze, 
m.in. borowinę, opis profilu przyszłej działalności 
uzdrowiskowej (choroby narządu ruchu, reumatycz-
ne, układu oddechowego), charakterystyka istnie-
jącej dzielnicy uzdrowiskowej, a przede wszystkim 
wstępna koncepcja zorganizowania Uzdrowiska Głu-
chołazy. W dokumencie zwrócono uwagę zwłaszcza 
na czynnik społeczny, który według autora raportu,  
w dobie ówczesnego kryzysu gospodarczego, miał 
mieć istotne znaczenie i zapewnić sukces. Dlatego 
też, gdy w grudniu 1988 r. powołano do życia Towa-
rzystwo Przyjaciół Głuchołaz, jednym z celów orga-
nizacji były działania w kierunku rozwoju przyrodo-
lecznictwa i lecznictwa klimatycznego.

Drugim trwałym efektem wspomnianego wcześniej 
seminarium stał się dokument pt. Walory uzdrowi-
skowo-rekreacyjne Gór Opawskich, który ukazał się 
wiosną 1989 r. w Biuletynie Informacyjnym Woje-
wódzkiego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicz-
nej i Ekonomicznej w Opolu, autorstwa miejscowego 
lekarza medycyny Jacka Migały. Wskazano w nim, że 



13październik - listopad 2018 r.

WARTO WIEDZIEĆ

Głuchołazy spełniają warunki dla uzdrowiska klima-
tycznego. Zastrzeżono jednak, że posiadane materia-
ły w zakresie badań klimatycznych tego regionu wy-
magają dalszych obserwacji i naukowych opracowań. 
W publikacji zwrócono uwagę na istniejące walory 
uzdrowiskowe, tj. kompleks obiektów szpitalnych, 
sanatoryjnych, możliwość organizacji wczasów profi-
laktycznych i wypoczynkowych, wypracowany przez 
lata profil leczniczy (choroby układu oddechowego, 
w tym gruźlica, choroby laryngologiczne, choroby 
narządu ruchu), istniejące zaplecze balneologiczne 
(m.in. basen kąpielowy) i fizjoterapeutyczne w Sa-
natorium FWP „Ziemowit” w Jarnołtówku (5 km od 
Głuchołaz), wreszcie wskazano na możliwość po-
zyskania borowiny z okolic Korfantowa (odległość  
40 km) i rozpoczęcia prac geologicznych celem od-
krycia źródeł wód termalnych.

Propozycje w sprawie reaktywowania uzdrowiska 
w Głuchołazach, zbiegły się w czasie ze zmianami 
polityczno-gospodarczymi dokonywanymi w Polsce, 
związanymi m.in. z decentralizacją sprawowania 
władzy w kraju. Niestety, zmiany konfiguracji mate-
rialnych, ludzkich i finansowych, które miały miejsce 
w kraju na przełomie lat 80. i 90. XX w., w konse-
kwencji uniemożliwiły utworzenie w Głuchołazach 
uzdrowiska. Realizacja tego pomysłu, bardzo szybko 
zaczęła kolidować z planami rozwoju gospodarcze-
go gminy, gdyż dominującą pozycję na rynku pracy 
nadal zajmowała produkcja przemysłowa w branży 
papierniczej, meblowej i odzieżowej. 

Do tematu reaktywowania uzdrowiska powrócono 
ponownie po kilkunastoletniej przerwie. W 2000 r. po 
raz kolejny nawiązano współpracę z prof. Andrzejem 
Madeyskim, który na zlecenie Zarządu Miejskiego w 
Głuchołazach opracował Koncepcję organizacyjno
-funkcjonalną dla uzdrowiska Głuchołazy, proponu-
jąc, przy niewielkich nakładach finansowych, powo-
łanie pierwszego w Polsce uzdrowiska komunalnego 
o nazwie: Uzdrowisko Głuchołazy, podgórskie, kli-
matyczne, borowinowe. W dokumencie zwrócono 
uwagę na brak zakładu przyrodoleczniczego, z jed-
noczesnym zaznaczeniem możliwości wykorzystania 
istniejących walorów naturalnych oraz użytkowania 
na zasadach rynkowych urządzeń zabiegowych ist-
niejących w zakładach leczniczych w Głuchołazach. 
W projekcie przewidywano dwa etapy rozwojowe. 
W pierwszym etapie (lata 2004-2010) założono, że 
Uzdrowisko Głuchołazy dzięki istniejącej bazie ob-
sługiwać będzie jednorazowo ok. 500 kuracjuszy, u 
których wykonywanych będzie początkowo około 
1000 zabiegów dziennie. W drugim etapie (2010-
2020) założono zwiększenie liczby kuracjuszy do 
1000 osób, jednak uwarunkowano to budową zakładu 
przyrodoleczniczego o zdolności zabiegowej 2000-
2500 zabiegów dziennie. 

W dokumencie podsumowano również badania 
meteorologiczne. Na podstawie obserwacji prze-
prowadzonych w latach 1981-2000, oceniono, że 
rejon Głuchołaz i Jarnołtówka odpowiada normie 
przyjmowanej dla uzdrowisk Europy Środkowej.  
W oparciu o wspomniane walory lecznicze Głuchołaz 
i Jarnołtówka, a także tradycje dawnego uzdrowiska 
Bad Ziegenhals, ustalono profil leczniczy: choroby 
układu oddechowego, choroby układu krążenia, cho-
roby reumatyczne i narządu ruchu, choroby układu 
nerwowego, choroby przemiany materii, uzależnie-
nie od używek. Spośród zabiegów proponowanych 
do stosowania w uzdrowisku, oprócz zabiegów fi-
zykoterapeutycznych, znalazły się kąpiele w basenie  
i wannach, inhalacje, klimatoterapia, terenoterapia 
(kinezyterapia na powietrzu), zabiegi borowinowe 
oraz wodolecznictwo metodą Kneippa. W celu sto-
sowania dwóch ostatnich, wnioskowano o urządzenie 
działu do zabiegów borowinowych i hydroterapii.

W styczniu 2003 r. zebrane materiały przesłano do 
ministerstwa zdrowia z prośbą o ich ocenę i udziele-
nie dalszych wskazówek. W piśmie zwrócono uwa-
gę, że reaktywowanie uzdrowiska w Głuchołazach 
wzbudza obawy właścicieli i pracowników kilku 
zakładów przemysłowych, znajdujących się w pla-
nowanej strefie „B”. Niestety, odpowiedź z minister-
stwa zdrowia była bardzo lakoniczna i nie rozwiała 
istniejących wątpliwości wśród przedstawicieli sa-
morządu, mieszkańców oraz pracowników zakładów 
przemysłowych. W wyniku braku decyzji, po przyję-
ciu przez Radę Miejską w 2002 r. statutu uzdrowiska, 
w kolejnych latach ponownie odstąpiono, głównie 
ze względów ekonomicznych, od dalszej realizacji 
pomysłu reaktywowania uzdrowiska Głuchołazy. 
Działania te zbiegły się z pracami nad nowelizacją 
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, dokonaną ostatecznie w 2005 r.

Pomimo tych kilku nieudanych prób, w 2004 r., 
pod wpływem nacisków lokalnego środowiska, temat 
lecznictwa uzdrowiskowego został uwzględniony  
w koncepcji strategii rozwoju gminy. W dokumencie 
uwzględniono szanse na utworzenie uzdrowiska, wy-
korzystując tradycje lecznicze, nadmiar „mocy prze-
robowych” w służbie zdrowia, duży potencjał bazy 
noclegowej i rehabilitacyjnej, naturalny park leśny, 
walory turystyczno-krajobrazowe, możliwość budo-
wy basenów z wykorzystaniem złóż wód termalnych. 

Dodatkowo, wykorzystując wyjątkowe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym za-
gospodarowaniem turystycznym, stanowiące niezwy-
kle atrakcyjne miejsce do wypoczynku, jak też upra-
wiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej,  
w 2005 r., w oparciu o katalog mocnych i słabych 
stron, opracowano dokument pn. Strategia rozwoju 
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turystyki w gminie Głuchołazy, na podstawie której 
określono cele strategiczne i operacyjne, a także ko-
rzyści płynące z rozwoju turystyki uzdrowiskowej  
w regionie. 

Wydaje się, że walory krajobrazowo-turystycz-
ne oraz wizja rozwoju gminy w kierunku turystyki 
uzdrowiskowej, nadal utwierdzają w przekonaniu, że 
również w dzisiejszych czasach Głuchołazy zasługują 
na miano miejscowości klimatycznej, a w niedalekiej 
przyszłości być może także pokuszą się o uzyskanie 
statusu uzdrowiska klimatycznego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że choć wła-
śnie upływa 140 lat od chwili, gdy Głuchołazy uzy-
skały status uzdrowiska, współcześnie żyjący stoją 
przed tymi samymi dylematami, co stali dziewiętna-
stowieczni mieszkańcy miasta, gdy tworzyli uzdro-
wisko. Wydaje się jednak, iż aktualnie pierwszym,  
a zarazem najważniejszym krokiem przy reaktywo-
waniu uzdrowiska powinno być zorganizowanie ak-
cji społecznej, wspierającej tę inicjatywę, wśród sa-
mych mieszkańców miasta oraz jego przyjaciół, gdyż  
w obecnych, trudnych ekonomicznie czasach, tak jak 
w XIX w., tylko entuzjazm, pracowitość oraz upór 
społeczny mogą zapewnić powstanie uzdrowiska  
w Głuchołazach.

Wbrew przeciwnikom tego pomysłu, nadal panuje 
przekonanie, że istnieje bardzo duża szansa realiza-
cji tego projektu, gdyż wobec narastającego proble-
mu chorób cywilizacyjnych, leczenie uzdrowiskowe 
stanowi obecnie źródło odnowy sił odpornościowych 
organizmu i zachowania równowagi jego proce-

sów fizjologicznych. Dzięki temu zapewnia lecze-
nie łagodnych i początkowych form wielu różnych 
niedomagań. Ponadto, co jeszcze bardziej utwier-
dza w celowości tych działań, przyszłe uzdrowisko  
w Głuchołazach, w odróżnieniu od dużych, renomo-
wanych, lecz także hałaśliwych uzdrowisk, zapew-
niałoby większy spokój i odpoczynek dla skołata-
nej psychiki współczesnego człowieka, w otoczeniu 
pięknej przyrody. Jeszcze raz, tak jak w XIX stuleciu, 
mieszkańcy Głuchołaz powinni wziąć przykład ze 
swoich południowych sąsiadów, bowiem wspomina-
ne uzdrowisko w Jeseniku jest praktycznym przykła-
dem przystosowania się starego, bogatego w tradycje 
dziewiętnastowiecznego ośrodka do potrzeb naszych 
czasów. I pomimo, że nie posiada żadnych źródeł 
mineralnych, to właśnie woda jest do dzisiaj jednym 
z podstawowych czynników leczniczych w walce  
z wieloma chorobami.

* dr hab. prof. PO Mariusz Migała 
Kierownik Katedry Podstaw Fizjoterapii, Instytutu Fizjo-
terapii, Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 
Politechniki Opolskiej;
Dział Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycz-
nego MSWiA w Głuchołazach;
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
** mgr Beata Skolik
Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego  
i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej;
Dział Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycz-
nego MSWiA w Głuchołazach;
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W odpowiedzi na inicjatywę Fundacji „Tony Zdro-
wia” Opolskie Centrum Onkologii było współorga-
nizatorem III Spotkań Muzyki i Medycyny „TONY 
ZDROWIA”.

W dniu 16 września 2018 r., w Opolu-Szczepa-
nowicach miał miejsce Festyn Rodzinny, w trakcie 
którego prowadzona była akcja profilaktyczno-edu-
kacyjna na temat chorób cywilizacyjnych: chorób 
układu krążenia i nowotworów.

W ramach akcji pielęgniarki i lekarze Opolskiego 
Centrum Onkologii realizowali kampanię na rzecz 

wczesnego wykrywania raka piersi. Prowadzili roz-
mowy edukacyjne nt. czynników ryzyka zachorowa-
nia i wczesnych objawów raka piersi. 

Pielęgniarki przeprowadzały instruktaże z wyko-
rzystaniem fantomu do nauki samobadania piersi oraz 
przekazywały materiały informacyjne na temat spo-
sobu przeprowadzenia samobadania.  

Informację o sposobach leczenia raka piersi i uzy-
skiwanych wynikach w oparciu o epidemiologię i do-
świadczenia własne poprowadzili lekarze Opolskiego 
Centrum Onkologii.

Profilaktyka chorób piersi

od lewej: Sylwia Wójcik, Izabela Olender, Barbara Radecka
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Pożegnaliśmy Naszą Koleżankę 
Beatkę Cybulską 

długoletnią i oddaną Pielęgniarkę Oddziału Pediatrii Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dziękujemy, że Byłaś z nami, 

że mogliśmy z Tobą pracować przez wiele wspaniałych lat. 
Dziękujemy za 28 lat wspólnej pracy, zaangażowanie i dobre serce.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach.

Naczelna Pielęgniarka z Zespołem Oddziału Pediatrii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,  
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość”

Byłaś z nami przez lata w dobrych i trudnych chwilach, 
odeszłaś pomimo, że jesteś potrzebna. 

Żegnaj Aniu na zawsze.

Żegnamy ze smutkiem i ogromnym żalem Annę Naumik, Położną 
Oddziałową Oddziału Ginekologiczno –Położniczo-Noworodkowego 

Szpitala w Kluczborku

Koleżanki pielęgniarki i położne, 
Celina Skulska - Barańska

Naczelna pielęgniarka
PCZ SA w Kluczborku



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

Wydawca: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
Redakcja biuletynu: Przewodnicząca: Sabina Wiatkowska, Członkowie: Aleksandra Tkaczuk, Urszula Kraszkiewicz 
Osoby odpowiedzialne za wydanie bieżącego biuletynu: Stefania Szewczuk, Elżbieta Mieszkowska, Krzysztof Parobczy  
Redaktor Naczelny: Wiesław Duda, tel. 601 688 692, e-mail: wduda1@op.pl
druk i skład: Eurocent, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 34, tel. 77 44 10 777, biuro@eurocent.opole.pl
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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
Anna Śleziak – dział ewidencji składek


