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Czas na zmiany
Wanda Kiewicz - położna od 45 lat, położna oddziałowa od 37 lat

Naukę zawodu podjęła 
w roku 1970, w Szkole 
Położnych na ul. Hirszfel-
da we Wrocławiu, a po jej 
ukończeniu w roku 1973, 
rozpoczęła swoją pierw-
szą pracę na stanowisku 
położnej. Było to dokład-
nie 15 marca, w I Klinice 
Ginekologiczno Położni-
czej na ul. Dyrekcyjnej 
we Wrocławiu.

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły położnych, 
otrzymała nakaz pracy do Jawora, lecz pielęgniarka 
przełożona z I Kliniki „załatwiła” jej cofnięcie naka-
zu i stąd praca we Wrocławiu. 

Grudzień 1974 roku, wprowadza zmiany w jej ży-
ciu rodzinnym. Mąż dostaje skierowanie do pracy  
w Opolu, więc także przenosi się i tutaj szuka pracy. 
Jedyny szpital w którym znalazło się dla niej miej-
sce to ginekologiczno położniczy na ul. Reymonta.  
I tam została zatrudniona  jako położna anestetyczna. 
Obowiązki macierzyńskie spowodowały przerwa-
nie pracy w szpitalu. Po ok. roku wróciła do zawodu  
i przez trzy lata, pracowała dalej na ul. Reymonta już 
jako położna środowiskowa.

„…obsługiwałam małe miejscowości i wioski, ta-
kie jak: Kadłub Turawski, Turawę, Biestrzynnik, Li-
gotę Turawską, dojeżdżając do nich skuterem, często 
jeździłam okazjami, zazwyczaj podwoziły mnie cię-
żarówki a także PKS-em…”. 

Po urodzeniu drugiego syna wróciła na patronaże 
do Opola. Jej rzetelna praca została zauważona i otrzy-
mała propozycję pracy w Szpitalu wojewódzkim. 

Od 1 grudnia 1981 roku zaczęła pracować jako po-
łożna oddziałowa. Był to duży oddział z 37 łóżkami, 
który obsługiwało 5 pielęgniarek oraz Ona przełożo-
na oddziałowa. W pewnym momencie gdy zaczynało 
brakować rąk do pracy, wsparcie otrzymywały od po-
łożnych z miasta. 

„…pracowałyśmy niezwykle ciężko. Leczyliśmy  
osoby w różnym wieku, najgorzej było patrzeć na 
cierpienie osób młodych, których dotknęła ciężka 
choroba. Kiedyś nie było psychologów w szpita-
lach, tylko my położne czy pielęgniarki byłyśmy na 
pierwszej linii w kontakcie z pacjentami. Tylko na-
sze cierpliwe, spokojne i rzeczowe rozmowy, w któ-
rych było dużo empatii i zrozumienia, tłumaczyłyśmy  
w prostych słowach chorobę i leczenie tak by pa-
cjentki rozumiały. Nie mogłyśmy dać znać po sobie,  
że także często przeżywamy te ludzkie tragedie...” 

Z perspektywy czasu, miło wspomina dr Faferka, 
który kierował onkologią. Jednakże kilkadziesiąt lat 
temu była tylko Wojewódzka Przychodnia Onkolo-
giczna z oddziałami szpitalnymi. Były to jej pierw-
sze początki w pracy z pacjentami onkologicznymi. 
Jak utworzono szpital onkologiczny została położną  
oddziałową. 

„…infrastruktura obiektu była przestarzała, ramy 
okien były z aluminium, przez które latem było upal-
nie w salach, a zimą niezwykle zimno. Zimą praco-
wałyśmy w kurtkach, a pacjentki spały w szlafrokach 
oraz miały dodatkowe koce…”. 

Kierując pracą oddziału, prowadziła także szkole-
nia i naukę zawodu. 

„…od roku 1983, wszystkie położne, które koń-
czyły szkołę położnych, a następnie Wyższą Szkołę 
Medyczną, były u mnie na praktykach. Przyjmując 
„młodzież” do pracy zawsze mówiłam, że jest to 
praca szczególna, gdyż nigdy nie wiadomo, czy ktoś 
z rodziny lub ty sama nie będziesz pacjentem tego 
oddziału. W latach 90-tych mieliśmy też przypadek, 
iż w trakcie pracy zmarła położna Grażyna Kutylak, 
prawdopodobnie z przepracowania…”.

„…na przestrzeni moich kilkudziesięciu lat pra-
cy, byłam świadkiem jak i uczestnikiem wielu zmian 
związanych z postępem medycyny. Jak zaczynałam, 
leczyliśmy radem. Pacjentki były leczone 2 x po 50 
godzin bez wstawania. Później zaczęliśmy leczyć pro-
mieniami cezu, a leczenie trwało od 10 do 12 godzin. 
Był to postęp w leczeniu i ochronie radiologicznej 
personelu. Nie mogły tam pracować kobiety młode  
z perspektywą zajścia w ciążę. Teraz leczymy metodą 
HDR, która trwa od … 10 do 12 minut. Brachytera-
pią, czyli leczeniem do jam ciała. Leczymy pacjentki, 
które korzystają z chemioterapii, radioterapii, a także 
zabiegów operacyjnych…”.

„…pracowałam z ordynatorami dr Faferkiem,  
dr Liką, dr Marią Kuletą, dr Kamilą Czerw i dr Kalu-
sem. Gdy wspominam naszą współpracę z lekarzami, 
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to dr Lika była bardzo konkretna, co miała do po-
wiedzenia to mówiła, zresztą ja też. Dr Czerw ceni-
łam i szanowałam, bo po prostu była „człowiekiem”,  
a to jest najważniejsze, dobrze układała się współpra-
ca między personelem i tworzyliśmy zgrany zespół. 
Często spotykałam się z personelem poza oddziałem. 

W moim życiu było kilka momentów trudnych, jed-
nakże jeden był dla mnie szczególny. Była to śmierć 
syna. Powstał ogromny ból, dlaczego? przecież całe 
życie poświęcałam się osobom chorym, cierpiącym 
i umierającym. Przetrwałam dzięki Moim współpra-
cownikom. Dziewczyny były zawsze ze mną…”. 

Odchodząc na emeryturę, wiem, że będę potrzeb-
na przy wychowywaniu wnuków. Sprawy zawodowe 
odkładam na półkę i chcę jak najwięcej czasu po-
święcić rodzinie. Czasu, którego chyba poświęcałam  
za mało.

„…odchodzę z oddziału fizycznie, 
ale serce i dusza zostaje”…

Dziękuję wszystkim z którymi miałam możliwość 
pracować i współpracować. Całemu zespołowi, który 
tworzyli lekarze, położne, salowe, kuchenkowe oraz 
wspierające nas sekretarki medyczne. 

Szczególne podziękowania składam za niezwykle 
dobrą i owocną współpracę dr Janowi Kocowi, który 
kierując szpitalem przez 9 lat stworzył podwaliny pod 
nowoczesność dzisiejszej infrastruktury, dużo zmie-
nił w mentalności pracowników, a także był człowie-
kiem dzięki któremu w szpitalu panowała atmosfera 

życzliwości, zrozumienia i szacunku. 
To człowiek „wielkiego serca”. 

Wanda Kiewicz za swoją pracę otrzymała m.in. od 
Minister Zdrowia Franciszki Cegielskiej – Odznakę 
honorową Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia, od 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warsza-
wie – Srebrne Odznaki za zasługi dla Samorządu Pie-
lęgniarek i Położnych. 

Słowo od Naczelnej Pielęgniarki
Pani Wanda Kiewicz, od roku 1996, współtworzyła 

„podwaliny” powstawania Samorządu Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych w województwie opol-
skim. Była członkiem powołanego w tym celu Ko-
mitetu Organizacyjnego dzięki któremu, Samorząd 
Pielęgniarek i Położnych w naszym województwie  
i w świadomości wszystkich ówczesnych decyden-
tów zaistniał i nadal rozwija swoją działalność. Two-
rzenie Samorządu, to czas wymagający od członków 
Komitetu Organizacyjnego odwagi i samozaparcia. 
Nie tylko w celu uzasadnienia sensu istnienia samo-
rządności zawodowej pielęgniarek i położnych, ale 
także, wykazania gotowości poprowadzenia z sukce-
sem tego przedsięwzięcia. 

Wanda Kiewicz - położna pracowała w zawodzie 
ponad 44 lat. Z problemami opolskiego środowiska 
pielęgniarek i położnych jest związana od 1974 roku 
kiedy podjęła pracę jako położna w szpitalu gineko-
logicznym. W roku 1981 objęła stanowisko położnej 
oddziałowej Oddziału Onkologii Ginekologicznej 
Opolskiej Onkologii. 

Przez te wszystkie lata efektywnie współpracując 
z innymi, przez cały okres swojej pracy wspierała  
w rozwoju zespół którym kierowała, była opiekunem 
staży i praktyk zawodowych dla studentów pielę-
gniarstwa i położnictwa. Położna w okresie swojej 
pracy przygotowała do praktycznego i teoretycznego 
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wykonywania zawodu bardzo liczną grupę pielęgnia-
rek i położnych. 

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Położnych Oddziału Opolskiego oraz członkiem i jedy-
nym z inicjatorów powołania Opolskiego Oddziału Sto-
warzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Przez wiele 
lat pełniła w Szpitalu funkcję Społecznego Inspektora 
Pracy oraz Przewodniczącej Komisji Socjalnej. 

Przez kilka kadencji była Przewodniczącą Związ-
ku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia,  
a obecnie jest Wiceprzewodniczącą Konfederacji Pra-
cy Związku Zawodowego Pracowników Opolskiego 
Centrum Onkologii, który zrzesza i godzi interesy 

różnych grup zawodowych szpitala. 
Atmosfera panująca w „Jej oddziale”, troska jaką 

obdarzała chorych oraz personel, cieszyła się uzna-
niem wśród hospitalizowanych pacjentek i ich rodzin. 

Wanda Kiewicz, systematycznie podejmowała 
wyzwania i dodatkowe zadania społeczne dla dobra 
innych i z myślą o przyszłości zawodu, który repre-
zentuje. 
Dziękuję Wando, że byłaś z nami.

Elżbieta Duda
Naczelna Pielęgniarka 

Opolskiego Centrum Onkologii
im. prof. T. Koszarowskiego

Róża (erysipelas) - pod tą kojarzącą się z pięknym kwiatem nazwą, ukrywa się też groźna choroba 
zakaźna skóry wywołana przez paciorkowce.

Kto na nią zapada, jakie są jej objawy, jak ją leczyć, jak powinna wyglądać pielęgnacja pacjenta z różą. 
Niech ten artykuł pozwoli znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Róża znana jest na całym świecie, dotyczy ludzi 
z różnych warstw społecznych, zamieszkujących 
wszystkie strefy klimatyczne, jednocześnie jest jed-
ną z nielicznych chorób przebiegających jednakowo 
niezależnie od szerokości geograficznej. Zgodnie  
z danymi epidemiologicznymi w Polsce w 2017 roku 
odnotowano 5199 zachorowań na różę.

Pierwsze opisy na temat choroby sięgają starożyt-
ności, natomiast największa zachorowalność na różę 
przypada na okres średniowiecza. Na początku XX 
wieku róża osiągała rozmiary epidemii. Wraz z wpro-
wadzeniem antybiotykoterapii w połowie XX wieku 
oraz polepszeniem się warunków bytowych społeczeń-
stwa zaobserwowano wyraźny spadek zachorowań.

Jaką właściwie chorobą jest róża?
Róża jest ostrą chorobą zapalną skóry i tkanki pod-

skórnej o etiologii bakteryjnej. Z najnowszych badań 
medycznych wynika, że głównym czynnikiem wy-
wołującym różę jest paciorkowiec beta-hemolizujący 
grupy A (Streptococcus pyogenes gr. A). Różę cha-
rakteryzuje nagły początek i szybki przebieg, które-
mu najczęściej towarzyszy wysoka temperatura ciała 
do 41 st. C oraz dreszcze.

Jednocześnie w miejscu wniknięcia bakterii po-
jawia się zaczerwienienie i obrzęk. Zmieniona cho-
robowo skóra jest wyraźnie odgraniczona od skóry 
zdrowej. Skóra jest napięta, bolesna przy palpacji, 
błyszcząca, jaskrawoczerwona, nadmiernie ocieplo-
na, w drugim- trzecim dniu choroby mogą pojawić się 
pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Pacjenci 
skarżą się na ogólne złe samopoczucie i osłabienie.

Które okolice ciała są szczególnie narażone na po-
jawienie się róży?

W przeszłości róża najczęściej zlokalizowana była 
w okolicach twarzy, co tłumaczono występowaniem 
w tej okolicy ciała bogatej sieci naczyń chłonnych 
oraz kolonizacją bakterii w jamie ustnej i nosowo-
gardłowej, w tym paciorkowców. Wzrost zachorowań 
przypadał na miesiące zimowe i letnie, w których za-
padalność na infekcje górnych dróg oddechowych 
była również zwiększona. Na przestrzeni ostatnich lat 
większość zmian chorobowych występuje na podu-
dziach, aż u 85% pacjentów.
Kto jest najbardziej narażony na różę?

Róża najczęściej jest chorobą osób starszych, 
szczyt zachorowań przypada między 60 a 80 rokiem 
życia, przy czym kobiety chorują częściej niż męż-
czyźni. Obserwuje się również zwiększone predyspo-
zycje do zachorowań noworodków i małych dzieci-  
u nich róża lokalizuje się głównie na twarzy.
Jakie są czynniki ryzyka predysponujące do poja-
wienia się róży?
Zwiększone ryzyko występuje u osób:
 z cukrzycą,
 z owrzodzeniami podudzi,
 z upośledzonym drenażem limfatycznym (np. u ko-

biet po mastektomii, po wszczepieniu  by-pasów, 
po zabiegach w obrębie miednicy,

 zakażeniami grzybiczymi (grzybica w obrębie pa-
znokci, przestrzeni międzypalcowych oraz skóry 
stóp),

 z zaburzeniami układu odpornościowego (szcze-
gólnie chorzy z HIV),
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 z przewlekłą niewydolnością żylną,
 z zakrzepowym zapaleniem żył głębokich,
 uzależnionych od alkoholu.

W praktyce często obserwuje się sytuacje, w któ-
rych u osób starszych, „wrotami” zakażenia jest prze-
rwanie ciągłości skóry w obrębie kończyn dolnych  
w wyniku złej pielęgnacji paznokci. Czasem do roz-
woju róży dochodzi w miejscu ugryzienia przez owa-
da bez dodatkowych czynników ryzyka.

Odmiany kliniczne róży

 Róża pęcherzowa - jedna z postaci róży o cięż-
szym przebiegu, często towarzyszy jej infekcja 
gronkowcem złocistym, który odpowiedzialny jest 
za powstawanie pęcherzy.

 Róża krwotoczna - czasem zdarza się, że pęcherze 
nie są wypełnione treścią surowiczą tylko krwistą.

 Róża zgorzelinowa - w okolicy zmian chorobo-
wych powstają ogniska martwicy i zgorzeli.

 Róża wędrująca, pełzająca - powstaje wtedy, kie-
dy zmiany chorobowe szerzą się drogami chłonny-
mi, czasami zmiany skórne pojawiają się w dwóch 
odległych od siebie miejscach.

 Róża nowotworowa - najgroźniejsza odmiana 
choroby, pomimo odczynu miejscowego, brak 
towarzyszących objawów ogólnych (najczęściej  
w przebiegu raka piersi).

Czy przebycie róży pozostawia odporność?
Niestety nie, prze-

chorowanie róży nie 
pozostawia odporności, 
a nawroty zdarzają się 
w ok. 20-30% przypad-
ków. Róża nawrotowa 
charakteryzuje się wy-
stępowaniem nawrotów 
zmian skórnych kilka 
lub kilkanaście razy  
w ciągu roku w odstę-
pach od kilku do kil-
kunastu tygodni lub 
dłuższych. Występuje  

u pacjentów obciążonych licznymi czynnikami pre-
dysponującymi do zachorowania. Najczęstszą lokali-
zacją zmian skórnych są kończyny dolne, a przyczyną 
ich powstania jest zastój żylny, limfatyczny oraz nie-
dostateczne leczenie pierwszego rzutu choroby. Róża 
nawrotowa częściej występuje u kobiet.

Jakie mogą być powikłania róży?
Mimo iż, rokowania są pomyślne, róża niesie  

ze sobą szereg powikłań, które można podzielić  
na miejscowe, takie jak:
 zwiększona predyspozycja do nawrotów,
 ropowica,
 słoniowacizna,
 zapalenie naczyń chłonnych i żylnych.

Do powikłań ogólnych, które występują rzadziej 
zaliczamy:
 zapalenie nerek,
 zapalenie płuc,
 zapalenie mięśnia serowego,
 zapalenie wsierdzia,
 zapalenie osierdzia,
 najgroźniejszym powikłaniem jest posocznica.

Chociaż róża niesie za sobą dużo powikłań, to ro-
kowanie przy odpowiednim leczeniu są pomyślne. 
Niegdyś śmiertelność z powodu róży oscylowała na 
poziomie od 5-10%, po wprowadzeniu antybiotykote-
rapii wskaźnik ten spadł do 1-2%. Należy pamiętać, 
że zmiany towarzyszące róży zlokalizowanej w oko-
licach głowy dają pomyślniejsze rokowanie niż przy 
innym umiejscowieniu, a pęcherze nie mają wpływu 
na przebieg schorzenia.

Jak wygląda diagnostyka róży?
Diagnoza róży polega przede wszystkim na obrazie 

klinicznym zmiany chorobowej. Nasi pacjenci często 
zmagają się z postacią nawrotową róży, dlatego też 
pojawienie się pierwszych zmian skórnych skłania 
ich do zgłoszenia się na IPChZ Szpitala Wojewódz-
kiego. Dzięki temu właściwe leczenie wdrażane jest 
najszybciej jak to możliwe.

W celu uzyskania pewności co do rozpoznania 
róży, pacjentom wykonuje się badania laboratoryj-

Ryc.1 Róża pęcherzowa

Ryc. 2 Róża krwotoczna

Ryc.3 Różą podudzia lewego
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ne takie jak: morfologia- stwierdza się leukocytozę, 
CRP- podwyższone, prokalcytonina oraz ASO. Do-
datkowo wykonuje się USG żył kończyn dolnych me-
todą Dopplera.

Czy pacjent z różą zakaża inne osoby?
Chociaż róża jest chorobą zakaźną, to do zakażenia 

dochodzi bardzo rzadko na drodze bezpośredniego 
kontaktu z cierpiącą na nią osobą. Wynika to z fak-
tu, że róża jest chorobą dotykającą głębszych warstw 
skóry, skóry właściwej oraz tkanki podskórnej - w ta-
kiej sytuacji naskórek stanowi barierę ochronną przed 
paciorkowcami. Niemniej jednak, kontakt z wydzie-
liną np. z treścią pęcherza przy obecności mikroura-
zów na skórze osoby z kontaktu, może doprowadzić 
do zakażenia. W naszym oddziale wszelkie czynności 
przy pacjencie personel medyczny wykonuje w ręka-
wiczkach.

Jak leczy się różę?
W leczeniu róży najważniejsza jest antybiotykote-

rapia. W oddziale, pacjentom podaje się drogą paren-
teralną Penicylinę krystaliczną co 6 godz. po 2-6 mln 
j.m., w przypadkach kiedy pacjent wykazuje reakcję 
alergiczną podaje się Klindamycynę 3 razy na dobę. 
W ciężkich zakażeniach stosuje się antybiotykotera-
pię skojarzoną. Ponadto stosuje się leczenie wspo-
magające, które polega na zmniejszeniu dolegliwości 
bólowych oraz obniżeniu temperatury ciała.

Pacjenci niewymagający hospitalizacji, w dobrym 
stanie ogólnym przyjmują w warunkach domowych 
preparaty penicyliny lub Klindamycyny w postaci  
tabletek.

Jak wygląda pielęgnacja chorego z różą kończyny 
dolnej?

Kompleksowa pielęgnacja pacjenta hospitalizowa-
nego z powodu róży w oddziale chorób zakaźnych, 
polega przede wszystkim na zmniejszeniu dolegli-
wości bólowych poprzez stosowanie farmakoterapii 
wg zleceń lekarskich, pomoc w samoobsłudze pa-
cjentowi, stworzenie przyjaznych warunków podczas 
całego procesu leczniczego. Dokonywana jest częsta 
kontrola temperatury ciała i podaż leków w razie po-
trzeby, dbanie o odpowiednie nawodnienie, zwłasz-
cza u pacjentów gorączkujących oraz stosowanie 
antybiotykoterapii wg Karty Zleceń Lekarskich. Po 
przyjęciu, pacjent zostaje poinstruowany przez perso-

nel pielęgniarski o konieczności ograniczenia ruchu, 
elewacji kończyny (uniesienie kończyny) - w oddzia-
le do dyspozycji pacjentów są przyrządy pomocnicze 
tj.: szyna Braun’a, wałki, chodziki, podnóżki, łóżka 
mające możliwość płynnej regulacji poszczególnych 
segmentów leża.

W ostrej fazie choroby nie stosuje się okładów 
czy przymoczek, gdyż mogą powodować macerację 
skóry i utrudniać proces gojenia. W celu dezynfekcji 
rany stosowany jest Octenisept, w późniejszym okre-
sie, kiedy zmiany przysychają personel pielęgniarski 
stosuje maście natłuszczające i nawilżające skórę  
np. Alantan, Linomag. 

W przypadku róży pęcherzowej praktykowane jest 
przekłuwanie pęcherzy celem szybszej ewakuacji 
płynu surowiczego. Ważną funkcją pielęgniarki jest 
edukacja pacjenta na temat profilaktyki nawrotom 
róży, skutecznym leczeniu chorób współistniejących, 
regulacji masy ciała, odpowiedniej diety i prowadze-
nia oszczędzającego trybu życia,  w miarę możliwo-
ści wypoczywanie z nogami uniesionymi na wyso-
kość serca.

Aspekty psychologiczne róży
Róża nie tylko wpływa na stan fizyczny chorej 

osoby, lecz również  na ogólnie postrzeganą uro-
dę. Częściej chorują kobiety, którym niejednokrot-
nie trudniej zaakceptować defekty własnego ciała, 
zwłaszcza jeżeli powikłaniem po róży staje się sło-
niowacizna. Róża jest chorobą, która ma tendencję do 
nawracania. Osoby chore często czują się wykluczo-
ne z pewnych aktywności fizycznych np. sportu który 
uprawiały, często nawet z życia towarzyskiego, a to 
z kolei może powodować lęk i niepewność o własną 
przyszłość. Także dezaprobatę, wstyd, poczucie winy 
oraz negatywną ocenę samego siebie i swojego miej-
sca w społeczeństwie. Bardzo trudne może okazać 
się wprowadzenie nowego obrazu samego siebie i za-
akceptowanie spadku własnej atrakcyjności, a także 
zdobywanie wiedzy na temat choroby i możliwości 
leczenia. Jednak jest to konieczne by nie doprowa-
dzić do izolacji społecznej.

mgr pielęgniarstwa Teresa Pollok-Zadworny
 z-ca pielęgniarki oddziałowej Oddział Chorób 

Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
ocena merytoryczna: lek. Wiesława Błudzin

Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych
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Dziecko w obliczu hospitalizacji
Aneta Miga, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej

,,Co jest największym szczęściem na Ziemi?
   Być zdrowym!
    Ja mówię nie!

    Największe szczęście na Ziemi 
    To wyzdrowieć...”

                                                   Johann Wolfgang von Goethe

Choroba jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. 
Cierpienie chorego, bezbronnego dziecka nie jest 
zgodne z rytmem życia. Dzieciństwo powinno być 
beztroskie, radosne i zdrowe, dlatego choroba dziec-
ka, zwłaszcza związana z koniecznością hospitaliza-
cji jest bardzo przykrym doświadczeniem dla niego  
i jego najbliższych. Przechodząc przeziębienie lub 
lekką chorobę, dzieci często się cieszą, że nie mu-
szą iść do szkoły lub przedszkola, maja wiele przy-
wilejów a przede wszystkim całą uwagę rodzica dla 
siebie. Natomiast konieczność pójścia do szpitala, 
niemal zawsze wiąże się z ogromnym stresem, dezor-
ganizującym jego dotychczasowe życie.

Hospitalizacja niezależnie od jakości opieki me-
dycznej jest dla dziecka jednym z najbardziej ob-
ciążających doświadczeń. Umiejętne przygotowanie 
dziecka do pobytu w szpitalu złagodzi poziom stresu, 
lęku i pozwoli małemu pacjentowi spojrzeć na fakt 
hospitalizacji bardziej pozytywnie. Przygotowanie 
informacyjne i psychologiczne można uznać za naj-
ważniejsze elementy przygotowania dziecka do po-
bytu w szpitalu.

Informacje o konieczności pobytu dziecka w szpi-
talu zależą od wielu czynników, w tym:
 wieku dziecka i jego odporności psychicznej,
 doświadczeń z ewentualnych wcześniejszych 
     pobytów w szpitalu - pozytywnych 
     lub negatywnych,
 wsparcia ze strony rodziców,
 właściwego podejścia lekarzy, pielęgniarek 
     oraz całego personelu szpitala,
 warunków i atmosfery panujących w szpitalu.

Zanim rodzice zaczną rozmawiać z dzieckiem 
o konieczności pobytu w szpitalu i operacji, muszą 
najpierw sami się do tego przygotować. Obecnie ro-
dzice mają prawo i najczęściej możliwość, aby być 
z dzieckiem. Wiele zależy od dorosłych: rodziców, 
opiekunów i personelu medycznego. To emocje do-
rosłych (np. ich lęki czy zniecierpliwienie), wpływa-
ją na stan psychiczny dziecka, zarówno noworodka 
jak i nastolatka. To rodzice lub opiekunowie boją się,  
że dziecko źle zniesie pobyt w szpitalu, że hospita-

lizacja będzie związana z bólem i nieprzyjemnymi 
zabiegami i badaniami. Zdarza się jednak, że dzieci, 
pobyt w szpitalu lub zabieg operacyjny traktują jak 
ciekawą przygodę. Nie ma nic gorszego dla dziecka, 
niż widok zapłakanych i przerażonych rodziców, któ-
rzy mówią dziecku o konieczności pójścia do szpi-
tala. Rodzice muszą zapanować nad własnymi nega-
tywnymi emocjami i obawami, które mogą jedynie 
niepotrzebnie przestraszyć dziecko, powinni dokład-
nie zapoznać się z warunkami panującymi w szpitalu.

PRZYGOTOWANIE DZIECKA 
DO POBYTU W SZPITALU

Dostępnych jest wiele książeczek edukacyjnych, 
które opisują szpital, jego personel i opowiadają 
o różnych chorobach i zabiegach medycznych np. 
,,Franklin w szpitalu”, ,,Kuba i Buba w szpitalu” lub 
,,Mam przyjaciółkę pielęgniarkę”. 

Dzięki wspólnemu czytaniu, dziecko może się do-
wiedzieć po co idzie do szpitala i ,,odczarować”, to 
straszne w jego oczach miejsce. Ciekawym rozwią-
zaniem dla rodziców jest także zabawa w szpital lub 
wizytę u lekarza. Obecnie dostępne są zabawki zwią-
zane z leczeniem np. zestaw małego lekarza, można 
także użyć prawdziwego termometru, bandaża lub 
strzykawki bez igły i leczyć wszystkie zabawki. Cie-
kawym rozwiązaniem może być także oglądanie ba-
jek o tematyce szpitalnej. Rodzice lub opiekunowie 
powinni przed hospitalizacją porozmawiać z dziec-
kiem o tym co go czeka w szpitalu i omówić jak naj-
więcej tematów, bez straszenia, ale w taki sposób, aby 
ta sytuacja  dla dziecka nie była całkowicie obca. 

Mogą także wspólnie ustalić jakie ulubione zabaw-
ki lub przedmioty może ze sobą wziąć, co daje dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa i staje się pomostem 
między domem. 

POBYT W SZPITALU
Pobyt w szpitalu jest dla dziecka trudnym do-

świadczeniem i równie ciężką próbą dla rodziców. 
Ważna jest szczera i dostosowana do wieku rozmowa 
z dzieckiem oraz zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa przez okazywanie mu miłości np. słowami ,,je-
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stem tutaj z tobą, kocham cię, jesteś dla mnie ważny”, 
co wzmacnia i łagodzi strach. 

Należy wyjaśnić co to za miejsce, dlaczego musi 
zostać i co będzie się z nim działo. Dzieci znacznie 
lepiej współpracują z personelem szpitala, gdy wie-
dzą co je tam czeka. Rodzice powinni uczciwie od-
powiadać na wszystkie pytania i wytłumaczyć wła-
snymi, prostymi słowami, ponieważ należy dziecku 
mówić prawdę np. ,,będziesz miał pobieraną krew, to 
jest trochę nieprzyjemne i może ciut boleć, ale szybko 
przestanie”.

Nieletnim pacjentom brakuje zaufania do persone-
lu medycznego, dlatego ważna jest postawa pracow-
ników szpitala wobec dziecka i jego rodziców, którą 
powinni prezentować poprzez życzliwość, opano-
wanie, spokój, okazywanie troski i zainteresowania, 
uśmiech i rzetelne przekazywanie informacji bez po-
zostawiania niedomówień. 

Pielęgniarka powinna emocjonalnie przygotować 
dziecko do wszystkich zabiegów oraz uzyskać zgodę 
na ich wykonanie. Dziecko powinno mieć możliwość 
odreagowania negatywnych emocji poprzez wypo-
wiedzenie swoich obaw i lęków oraz mieć możliwość 
zdawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi. 

Małego pacjenta, powinno się  traktować jak part-
nera w terapii oraz zachęcać go do brania udziału  
w procesie leczenia. Personel szpitala potrafi w przy-
stępny sposób wyjaśnić istotę badań lub zabiegów 
i nie będzie oszukiwał, że nie boli jeśli prawda jest 
inna. Rodzice także powinni tak nastawić dziecko, 
aby postrzegał lekarzy i pielęgniarki jako osoby, któ-
re robią wszystko, aby mu pomóc. Istotną aczkolwiek 
wydaje się, że banalną rzeczą są kolory otaczające 
dziecko w szpitalu, kolorowe i wesołe mundurki pie-
lęgniarek i lekarzy, kolorowa pościel, kolorowe ścia-
ny, przedmioty i inne akcesoria w otoczeniu, które 
często mogą mieć postać bajkową. 

Osoby, które zamierzają pozostać z dzieckiem  
w szpitalu powinny zapoznać się z  panującymi tam 
warunkami. Szpital to teren pracy personelu medycz-
nego, rodzic lub opiekun wkracza do niego na pra-
wach, które dyktuje personel.

Rozmowy z rodzicami chorych dzieci to istotny 
element pracy personelu medycznego. Podczas roz-
mowy należy pamiętać jak ważna jest komunika-
cja niewerbalna, czyli np. kontakt wzrokowy, gesty, 
mimika, stanowią one połowę komunikatu, który 
chcemy przekazać. Zdarzają się rodzice, z którymi 
rozmowa przebiega spokojnie, ale często opiekuno-
wie są zdenerwowani co powoduje, że zapominają co 
usłyszeli od pielęgniarki lub lekarza. Dlatego najle-
piej stworzyć odpowiednie warunki do rozmowy, nie 
robić tego w obecności postronnych osób lub na kory-
tarzu. Informacje powinny być przekazywane w spo-
sób jasny, a słownictwo dostosowane do rozmówcy. 
Rodzice mają prawo do uzyskania pełnych informacji 
na temat stanu zdrowia dziecka, rozpoznaniu, propo-
nowanych badaniach i metodach leczenia, wynikach 
leczenia oraz rokowaniu. Rodzic ma prawo do do-
stępu do pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej 
stanu zdrowia dziecka. Może przejrzeć dokumentację 
lub poprosić o odpis lub kopię. Pielęgniarki udzielają 
tylko informacji dotyczących opieki pielęgnacyjnej.

Część komunikatów i praw warto przekazywać na 
piśmie, w ten sposób opiekunowie mają więcej czasu 
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Intensywna terapia jest 
dziedziną medycyny zajmu-
jącą się pacjentami będący-
mi w stanie bezpośredniego 
zagrożenia życia niezależnie 
od przyczyny, która ten stan 
spowodowała. Zadaniem in-
tensywnej terapii jest usta-
lenie przyczyn i stworzenie 
warunków do wyleczenia 
choroby, zagrażającej życiu. 

Nie zawsze jest to możliwe. Zdarza się, że choroba, 
uraz czy inna przyczyna stanu krytycznego uniemoż-
liwia wyleczenie i jedynym efektem intensywnego le-
czenia jest podtrzymywanie objawów życia w postaci 
akcji serca, wymiany gazowej dzięki zastosowaniu 
sztucznej wentylacji czy pracy nerek wspomaganych 
dializoterapią.  

Do końca lat 90 XX wieku, intensywna terapia roz-
wijała się niezwykle dynamicznie, natomiast ostatnie 
lata spowodowały stopniowe wyhamowywanie tego 
rozwoju. Wydaje się, że osiągnięto granicę możli-

WARTO WIEDZIEĆ

Terapia daremna – terapia końca czy koniec terapii

na zapoznanie się takimi informacjami jak: np. Kar-
ta Praw Dziecka - Pacjenta, lub Ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz dokumen-
tami wewnętrznymi jednostki takimi jak Regulamin 
Oddziału, informacje dotyczące zabiegu lub znieczu-
lenia, ustalenia dotyczące diety i podawanych leków. 
Podpis takich dokumentów podkreśla ich wagę oraz 
zaakceptowanie ich przez rodziców.

Wykonując czynności przy chorym dziecku, należy 
także angażować i obserwować rodzica, aby ocenić 
czy poradzi sobie samodzielnie. Informując o zaka-
zach i nakazach, należy wytłumaczyć z czego one 
wynikają i jaki mają cel, wtedy jest większa szansa, 
że rodzice jak i chore dziecko w miarę możliwości 
będą przestrzegać ustalonych zasad.

Wszystko co robi i o co prosi personel medyczny 
(np. lekarze i pielęgniarki), ma na celu dobro dziec-
ka i jego szybszy powrót do zdrowia, oraz minima-
lizowanie odczuwanego bólu przed i po zabiegach 
lub innych czynnościach medycznych. Obecność 
rodzica nie powinna przeszkadzać w wykonywaniu 
czynności medycznych; rodzic nie powinien komen-
tować przy dziecku umiejętności lekarzy i pielęgnia-
rek. Powinien być pomocny, zapytać jak przytrzymać 
dziecko przy pobieraniu badań krwi, zakładaniu opa-
trunku, podaniu leku. Zająć dziecko rozmową, aby 
odwrócić uwagę od nieprzyjemnych zabiegów. Ro-
dzic, który decyduje się na pobyt z dzieckiem w od-
dziale zobowiązany jest aby dbać o jego bezpieczeń-
stwo, ponieważ jego niewłaściwe zachowanie może 
także spowodować zagrożenie dla dziecka. Musi pa-
miętać, że niemowlę lub małe dziecko położone do 
łóżeczka musi mieć zasunięte boczne ścianki, nawet 
gdy obraca się na chwilę by wykonać inną czynność. 
Nie zostawiać otwartych okien, nie spacerować po 
korytarzu lub sali z gorącą herbatą/kawą. Rodzic po-
winien również dbać o porządek, czystość i spokój 
na sali, nie zapraszać gości, nie może samodzielnie, 

bez zgody personelu, włączać i wyłączać urządzeń 
medycznych, podkręcać kroplówki itp. Opiekunowie 
przebywający z dzieckiem w szpitalu powinni także 
zadbać o pozytywne nastawienie dziecka do persone-
lu co zaoszczędzi wielu lęków i stresu.

Dziecko przebywające w szpitalu może mieć też na-
miastkę codziennego życia w postaci organizowanych 
w oddziałach szpitalnych zajęć dla przedszkolaków 
oraz zajęć szkolnych, warsztatów tematycznych, orga-
nizowanie mikołajek, zabawy karnawałowej itp. Dużą 

popularnością cieszą się działania fundacji Doctor 
Clown, która ostatnimi czasy wpisała się w codzien-
ność oddziałów dziecięcych. To piękna inicjatywa wo-
lontariuszy, która umila dzieciom w kolorowy i weso-
ły sposób codzienną, smutną rzeczywistość szpitalną.

Dzieci inaczej niż dorośli rozumieją pojęcie zdro-
wia, choroby objawów, leczenia. Inaczej rozumie-
ją także znaczenie wszelkich działań, które są przy 
nich wykonywane przez lekarzy, pielęgniarki i inny 
personel medyczny. Pozytywne nastawienie do le-
czenia i zaufanie do personelu medycznego zarówno  
ze strony rodziców jak i dziecka to klucz do wspólne-
go sukcesu jakim jest  osiągnięcie dobrych efektów 
terapeutycznych oraz zdrową przyszłość dzieci.

Maciej Gawor specjalista anestezjologii  intensywnej terapii i medycyny ratunkowej
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Opolu
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wości pełnego sukcesu terapeutycznego intensywnej 
terapii. Obecnie śmiertelność w oddziałach intensyw-
nej terapii wynosi około 30%. 

W przeszłości śmierć była traktowana jako zjawi-
sko naturalne, obecne i towarzyszące człowiekowi na 
każdym etapie życia (w średniowieczu średni czas 
życia wynosił około 45 lat), nie pojawiała się zdra-
dziecko, była zazwyczaj oczekiwana. Wtedy śmierci 
towarzyszyły odpowiednie rytuały, chory umierał we 
własnym łóżku otoczony bliskimi i rodziną. 

Obecnie, w XXI 
wieku, śmierć ma 
zupełnie inny wi-
zerunek. Jest po-
strzegana jako nie-
szczęście i tragedię. 
Mają na to wpływ 
zjawiska społeczne 
i kulturowe. Prowa-

dzony jest kult zdrowia, piękna, sprawności fizycz-
nej, odsuwający daleko problemy zdrowotne. Postęp 
medycyny spowodował znaczne wydłużenie życia. 
W społeczeństwie funkcjonuje coraz więcej ludzi  
w podeszłym wieku, więcej jest chorób przewlekłych. 
Ludzie przeważnie umierają w szpitalach a pogrzeby 
organizują profesjonalne firmy. Śmierć nie jest akcep-
towana.

Rozpatrując śmierć jako niepomyślne zakończenie 
terapii, należy uwzględnić jeszcze dwa inne stany w 
kategorii względne-
go sukcesu terapeu-
tycznego - trwałą 
śpiączkę u chorych 
z nieodwracalny-
mi zmianami nie-
dokrwiennymi w 
ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym 
oraz tak zwany stan 
zawieszenia w którym wskutek licznych chorób nie 
jesteśmy w stanie uzyskać stabilnej poprawy stanu 
pacjenta. 

W idealnej sytuacji na Oddziale Intensywnej Te-
rapii, powinno się zatem leczyć pacjentów ze scho-
rzeniami zagrażającymi życiu, potencjalnie odwra-
calnymi, rokującymi jednoznacznie pozytywnie czyli 
pełne wyleczenie. Istnieją tak zwane „kryteria przyję-
cia pacjenta do Oddziału Intensywnej Terapii”, które 
jasno określają, że pacjent przyjmowany do OIT ma  
potencjalną odwracalność niewydolności układów 
lub narządów powodującą stan zagrożenia życia. Nie 
powinno się przyjmować pacjentów w stanie nieod-
wracalnego uszkodzenia narządów lub w czynnym 
procesie umierania.

W rzeczywistości jednak wiele czynników ma 

wpływ na decyzje o podejmowaniu intensywnej tera-
pii, należą do nich między innymi: brak identyfikacji 
nieuleczalnie chorych, których pomimo choroby pod-
daje się próbom intensywnej terapii, „naciski” ze stro-
ny rodziny pacjenta oraz lekarzy „przekazujących” 
pacjenta do oddziału intensywnej terapii czy rozbież-
ności w ocenach między rozpoznaniem i rokowaniem.      

Nie powinniśmy zapominać, że człowiek ma wol-
ną wolę a zmęczenie chorobą i cierpieniem może być 
silniejsze od woli życia. Każdy umierający człowiek 
zasługuje na szacunek. Jednakże dla lekarza, ten 
bezwarunkowy szacunek może oznaczać również od-
stąpienie od reanimacji i ratowania życia za wszelką 
cenę. Podejmujemy działania często automatycznie, 
zakładając, że pacjent na pewno by sobie tego życzył. 
Czy rzeczywiście tak by było, czy wybrałby umiera-
nie w warunkach intensywnej terapii w sytuacji gdy 
współczesna medycyna nie daje szans na przeżycie. 

Przeżycie, które stanowi względny sukces terapii 
może oznaczać brak świadomości i kontaktu z otocze-
niem, oddech przez rurkę tracheotomijną, odżywianie 
przez sondę żołądkową i opiekę pielęgnacyjną w Za-
kładzie Opiekuńczo Leczniczym. Do Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego są kwalifikowani pacjenci u któ-
rych zakończono terapię farmakologiczną, uzyskując 
efekt stabilności krążeniowej i oddechowej. Tacy pa-
cjenci wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji na 
wysokim poziomie. Rodzina pacjenta przeważnie nie 
ma możliwości, wiedzy oraz doświadczenia zapew-
nienia pacjentowi właściwej opieki, stąd jeżeli tylko 
chorzy spełniają kryteria przekazujemy ich do ZOL. 
Jesteśmy jednym z niewielu województw w któ-
rym współpraca między OIT a ZOL-ami układa się  
wzorcowo.

Kościół katolicki przedstawia stanowisko w któ-
rym: „lekarz kiedy zdaje sobie sprawę, że nie może 
zapobiec śmierci pacjenta i że jedynym skutkiem in-
tensywnej terapii byłoby zwiększenie cierpień, wi-
nien uznać ograniczoność wiedzy medycznej i swoich 
działań godząc się z nieuchronnością śmierci której 
nie może się przeciwstawić. Szacunek dla umierają-
cego stanowczo nakazuje unikać form terapii upo-
rczywej i pomoc pacjentowi zaakceptować śmierć” 
(Deklaracja końcowa V zgromadzenia ogólnego pa-
pieskiej akademii „Pro Vita” 24-27.02.1999r.).

W roku 2008, pojawiła się definicja terapii uporczy-
wej sformułowana przez Grupę Roboczą ds. Proble-
mów Etycznych Końca Życia Medycyny Paliatyw-
nej. Określa ona terapię uporczywą jako stosowanie 
procedur medycznych w celu podtrzymania funkcji 
życiowych u nieuleczalnie chorego, które przedłużają 
umieranie i wiążą się z nadmiernym cierpieniem lub 
naruszeniem godności pacjenta.  

Kodeks Etyki Lekarskiej w artykule 32 zdejmuje  
z lekarza obowiązek podejmowania reanimacji i tera-
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pii uporczywej w stanach terminalnych i stosowania 
środków nadzwyczajnych. 

Wkrótce pojawiły się dyskusje formalno prawne 
nad określeniem czynności podejmowanych w terapii 
krytycznie chorych. Terapia daremna termin wprowa-
dzony i zalecany do używania przez prawników ozna-
czał proces niedający rezultatu, nie prowadzący w le-
czeniu do usunięcia zagrożenia życia. W odróżnieniu 
terapia uporczywa określana była jako utrzymująca 
się długo, ciągle powtarzająca się i nie odnosząca się 
do celu a wskazująca tylko na ciągłość stałość i po-
wtarzalność procesu leczenia.

W roku 2014 ukazały się „Wytyczne postępowania 
wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji 
narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawio-
nych  możliwości świadomego składania oświadczeń 
woli na oddziałach intensywnej terapii”. Autorzy re-
prezentujący towarzystwa naukowe: Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii Interdy-
scyplinarnej i Polskiej Rady Resuscytacji jak również 
konsultanci krajowi z zakresu  anestezjologii i inten-
sywnej terapii i medycyny sądowej oraz recenzenci 
z zakresu prawa i  etyki stworzyli dokument o sile 
wytycznych rozstrzygający wiele spornych kwestii 
pojawiających się u schyłku terapii krytycznie cho-
rych pacjentów. 

Pacjent który spełnia kryteria stworzenia protoko-
łu terapii daremnej to chory u którego wyczerpano 
możliwości terapeutyczne, jego stan się nie poprawia 
a wymaga stosowania specjalistycznych procedur  
w celu utrzymania równowagi metabolicznej. Proce-
dury takie jak agresywna wentylacja płuc, elektrote-
rapia, farmakologiczne lub mechaniczne podtrzymy-
wanie układu krążenia czy dializoterapia podtrzymują 
objawy życia a są możliwe do stosowania wyłącznie 
w warunkach OIT.

 Wytyczne definiują termin terapii daremnej jako 
podtrzymywanie funkcji narządów nieprzynoszące 
korzyści pacjentowi, bez możliwości uzyskania za-
łożonych celów terapeutycznych i jasno określają to 
zjawisko jako błąd postępowania medycznego.

W oparciu o wytyczne  tworzy się „Protokół terapii 
daremnej”, w którym ściśle określa się postępowanie 
terapeutyczne i jego zakres. Decyzja zapada po konsy-
lium specjalistycznym.  W dokumencie tym znajdują 
się oświadczenia lekarzy specjalistów prowadzących 
terapię pacjenta i oświadczenie lekarza kierującego 

oddziałem dotyczące kwalifikacji leczniczej i okre-
ślenia terapii daremnej jako etapu leczenia. Protokół 
zawiera również listę procedur terapeutycznych, które 
nie zostaną podjęte lub odstąpi się od ich kontynuacji. 

Ważną częścią protokołu jest omówienie z rodziną 
pacjenta obligatoryjnych czynności terapeutycznych 
i zapewnienie ich że będą one prowadzone przez cały 
czas terapii. Należą do nich specjalistyczna opieka 
pielęgniarska, uśmierzanie bólu, sedacja, terapia in-
fuzyjna, żywienie. W protokole odnotowuje się dane 
członków rodziny obecnych w czasie rozmowy. Waż-
ną sprawą jest postawienie decyzji konsylium w spo-
sób kategoryczny. Nie wolno uwzględniać stanowi-
ska rodziny i np. pytać ich o zdanie, mogło by to mieć 
wtedy charakter eutanatyczny. Jeżeli rodzina pacjenta 
była rzetelnie i wyczerpująco informowana o stanie 
chorego zazwyczaj nie ma problemu z akceptacją 
protokołu. Protokół terapii daremnej stanowi część 
dokumentacji medycznej pacjenta.

W Warszawie 26.03 2018, w czasie sesji Komi-
sji Episkopatu Polski powstał dokument stworzony 
przez Zespół Ekspertów do Spraw Bioetycznych,  
w którym biskupi określają stanowisko w sprawie te-
rapii daremnej. Komisja uchwaliła, że zgodnie z na-
uczaniem Kościoła nie musi być podejmowana tera-
pia daremna czyli działania nie przynoszące korzyści 
pacjentowi, a jedynie uciążliwie przedłużające życie 
lub zwiększające cierpienia. Stosowanie terapii da-
remnej (jeżeli pacjent wyraźnie nie ma wskazań), jest 
nie tylko błędem w sztuce, ale może być działaniem 
niemoralnym z powodu zadawania lub pomnażania 
cierpień pacjentowi. 

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu,  
w którym pracuję stosujemy wytyczne terapii darem-
nej i tworzymy protokoły od początku 2016 roku.  
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Regulamin Ogólny Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszyst-
kich rodzajach podmiotów medycznych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

2. W ramach Konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, których realizacja przebiegała w 2018 roku  
i zostały w swoim podstawowym zakresie wdrożone, z możliwością kontynuowania wybranych elementów 
działań w kolejnych latach.

3. Zgłoszenia mogą być przesłane przez zespoły pielęgniarskie (min. 2 osoby), które uzyskały pozytywną 
rekomendację kierownika podmiotu leczniczego, w którym wdrożono innowację lub osoby upoważnionej 
do reprezentowania podmiotu gospodarczego w przypadku spółek cywilnych.

4. Zespoły aplikujące składają wnioski na Formularzach określonych przez Organizatora Konkursu, w termi-
nach zgodnych z Harmonogramem, w formie elektronicznej na adres ZGPTP z dopiskiem Konkurs PR 2018.

5. Ocena aplikacji obejmuje następujące etapy:
1) ocena Formalna – Biuro PTP;
2) ocena merytoryczna - Kapituła Konkursu wraz z Zarządem Oddziału PT (ocena dwuetapowa: ocena apli-

kacji przez Kapitułę Konkursu oraz wizytacja projektu i ocena z udziałem Zarządu Oddziału);
3) ogłoszenie listy Finalistów;
4) finał Krajowy Konkursu – Prezentacja Projektów i wyłonienie Laureatów.

6. Wszystkie projekty są oceniane według jednolitych kryteriów stanowiących integralną część Regulaminu 
Konkursu.

7. Członkowie Kapituły mający jakiekolwiek zależności lub uwarunkowania ograniczające zachowanie bez-
stronności nie mogą brać udziału w ocenie danego projektu.

8. Biuro ZG PTP oraz przedstawiciele władz Oddziałów PTP mogą udzielać informacji, promować i wspierać 
zainteresowane zespoły w przygotowaniu aplikacji do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

9. Wyniki kolejnych etapów Konkursu będą komunikowane do zainteresowanych drogą elektroniczną.
10. Laureaci Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku „Innowacje Roku 2018” zostaną uhonorowani Tytułem 

Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 oraz nagrodami zespołowymi.

Kryteria Ogólne oceny Projektów
w Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”
Projekty będą oceniane przez członków Kapituły Konkursu PR według następujących kryteriów:

* poszczególne kryteria główne zostaną uszczegółowione w materiałach informacyjnych Konkursu
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„Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie 
bliskich i takich, które mogłyby nas w takiej chwili pocieszyć. 

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”
Pani Marii Grzecznej wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia z powodu 

śmierci Mamy

składa Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego

Kapituła Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

Mając na celu zagwarantowanie, jak najwyższego poziomu etycznego oraz merytorycznego na wszystkich 
etapach Konkursu oraz zapewnienie obiektywnych warunków oceny aplikacji projektowych Zarząd Główny 
PTP powołuje Kapitułę Konkursu, w skład której zostaną zaproszone osoby mające status autorytetów zawo-
dowych i reprezentujące następujące organizacje i instytucje, tj.:

1. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTP   - 3 osoby
2. Przedstawiciele NRPiP     - 1 osoba
3. Przedstawiciel MZ      - 1 osoba
4. Przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarskich  - 2 osoby
5. Przedstawiciel organizacji menadżerskich   - 1 osoba
6. Przedstawiciel OZZPiP     - 1 osoba
7. Przedstawiciel organizacji pacjentów   - 1 osoba

Harmonogram Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

1. Komunikat II      do 15 grudnia 2018
2. Promocja Konkursu    do 31 grudnia 2018
3. Przyjmowanie aplikacji    do 30 stycznia 2019
4. Ocena formalna aplikacji na poziomie ZG PTP do 15 lutego 2019
5. Ocena merytoryczna Aplikacji/ Projektów do 31 marca 2019
6. Prezentacja i Ocena Finalistów   9 maja 2019 Lublin
7. Uroczysta Gala i wręczenie nagród  10 maja 2019

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa, NIP 526-17-16-467, REGON 001267113, KRS 0000065610

Pani Annie Szafran
Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu 
śmierci Taty

składa
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

Województwa Opolskiego

Pani Elżbiecie Słojewskiej - Poznańskiej
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Jeleniej Górze 
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu
 śmierci Taty

składa
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

Województwa Opolskiego

„Kto żyje w sercu tych, 
którzy pozostają, nie umiera.”

„Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko.”
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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
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