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Od redakcji 

Szanowne koleżanki i koledzy,

 Dziś prezentujemy relacje oraz kilka 

zdjęć z II Ogólnopolskiej Konferencji Na-

ukowej „Pielęgniarstwo – nauka i prakty-

ka”, która odbyła się w ostatnich dniach 

października w Olsztynie. Konferencja była 

nie tylko miejscem prezentowania cieka-

wych prac i wyników badań naukowych ale 

również miejscem spotkań koleżeńskich. 

W numerze znajdziecie Państwo jak zwykle 

nasze stałe działy jak kalendarium, relacje 

z konferencji, nasze publikacje oraz osią-

gnięcia koleżanek i kolegów. A grudzień 

to oczywiście Święta Bożego Narodzenia. 

Święta to czas spotkań w gronie rodziny 

i bliskich, poprzedzony wieloma pracami 

i wzmożonymi zakupami. Aby zapomnieć 

o codziennej krzątaninie, zapraszam do 

lektury artykułu, tradycje i zwyczaje Świąt 

Bożego Narodzenia. Wszystkim czytelni-

kom życzę radosnych i spokojnych świąt. 

Życzę też aby cały 2014 rok był szczęśliwy 

i pełen sukcesów zarówno tych osobistych 

jak również zawodowych.

	 	 	 	 Ewa	Kamieniecka	
    Redaktor Naczelna 
    Biuletynu 
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Z PRAC ORPiP W OLSZTYNIE 
Kalendarium	Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych	

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie

31.07.2013 r. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – podjęto 36 uchwał w spra-
wach: stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
skreślenia z rejestru pielęgniarek, wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe, udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego, przyznania ryczałtów za II kwartał, 
zakupu sprzętu celem wyposażenia biura. 

20.08.2013 r. Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek.

21.08.2013 r. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - podjęto 27 uchwał w spra-
wach: stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
skreślenia z rejestru pielęgniarek, wpisów do rejestru pielęgniarek, skreśleń z rejestru pielęgniarek, 
wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, pokrycia kosztów udzia-
łu w konferencji, wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

21.08.2013 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pielęgniarstwo 
– nauka, praktyka”.

02.09.2013 r. Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.

04.09.2013 r. Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Urząd Miasta w Olsztynie.

04.09.2013 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pielęgniarstwo – 
nauka, praktyka”.

04.09.2013 r. Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego wraz 
z Przewodniczącą ORPiP Marią Danielewicz w sprawie organizacji V Wojewódzkiej Konferencji 
dla Położnych.

05.09.2013 r. Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz w Uroczystości 25-lecia Działalności Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

06.09.2013 r. Posiedzenie Komisji ds. Opieki Paliatywnej.
07.09.2013 r. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - podjęto 24 uchwały w spra-

wach: stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
skreślenia z rejestru pielęgniarek, wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe, udzielenia jednorazowego wsparcia finansowego, dofinansowania do szkolenia, 
zmiany uchwały w sprawie przyznania ryczałtów za II kwartał, skreślenia z rejestru podmiotów 
prowadzących działalność leczniczą.

10.09.2013 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie przekształcenia Szpitala Po-
wiatowego w Mrągowie. Udział w spotkaniu wzięła Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz.

11.09.2013 r. Posiedzenie Komisji Szkoleniowej oraz Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowej
Przyznano: 180 pożyczek zwrotnych, 22 pożyczki bezzwrotne oraz 172 refundacje.

11.09.2013 r. Szkolenie dla Pielęgniarek i Położnych zorganizowane Przez OIPIP wraz z firmą ConvaTec nt.”Le-
czenie ran przewlekłych”, w którym uczestniczyły 42 osoby.

11.09.2013 r. Spotkanie Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewicz z Konsultantem Wojewódzkim ds. Pielęgniar-
stwa Położniczego Panią Bożeną Osełkowską w sprawie organizacji V Wojewódzkiej Konferencji 
dla Położnych.

12-13.
09.2013 r.

Konferencja nt. „Zakażenia Szpitalne – profilaktyka a rzeczywistość.” Współorganizatorzy - OIPiP, 
Warmińsko-Mazurskie Koło Pielęgniarek Epidemiologicznych, Schulke Polska Sp. z o.o. W kon-
ferencji uczestniczyło 50 osób.

13.09.2013 r. V Wojewódzka Konferencja dla Położnych „Położna, położny – Mój Zawód, Moja Pasja” – udział 
wzięło 130 uczestników.

16.09.2013 r. Udział Przewodniczącej Marii Danielewicz w Konferencji „Profesjonalne Pielęgniarstwo Systemu 
Ratownictwa Medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego 2009-2015” w War-
szawie.
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16-18.09.
2013 r.

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział Przewodnicząca 
ORPiP Maria Danielewicz.

19.09.2013 r. Udział Przewodniczącej Marii Danielewicz w Zjeździe Szpitali im. Mikołaja Kopernika zorganizo-
wanym przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

20.09.2013 r. Szkolenie zorganizowane prze TU Inter Polska nt. „Prawo a medycyna” w Ełku.
21.09.2013 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – podjęto 2 uchwały: w sprawie zmiany Uchwa-

ły nr 19/2011 ORPiP w sprawie powołania Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy oraz Uchwałę Nr 
8/2013 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w OIPiP Regionu Warmii 
i Mazur z siedzibą w Olsztynie. Przeprowadzono szkolenie „Bezpieczeństwo informacji”.

23.09.2013 r. Udział Przewodniczącej ORPiP Marii Danielewwicz w spotkaniu OZZPiP Zakładowej Organizacji 
przy SP SP ZOZ w Węgorzewie z Dyrekcją SP SP ZOZ w Węgorzewie.

24.09.2013 r. Posiedzenie Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Udział Iwona Błaszczyk członek 
Prezydium ORPiP.

24.09.2013 r. Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania.
26-28.09.
2013 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa i VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki, udział Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz i Sekretarz 
ORPiP Danuta Jurkowska.

27.09.2013 r. Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk Medycznych – udział 
Wiceprzewodnicząca ORPiP Małgorzata Zalewska.

02.10.2013 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pielęgniarstwo 
– nauka, praktyka”.

05.10.2013 r. Spotkanie pełnomocnych Przedstawicieli ORPIP.
05.10.2013 r. Konferencja szkoleniowa „Pacjent onkologiczny – pielęgniarka partnerzy w działaniu” – organiza-

torzy: OIPIP w Olsztynie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
na Szpiczaka – udział wzięło 155 osób.

05.10.2013 r. Posiedzenie Prezydium ORPiP : podjęto 15 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, 
skreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych, wydania „duplikatu” prawa wykonywania zawodu, 
wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, udzielenia jednorazo-
wego wsparcia finansowego.

09.10.2013 r. Posiedzenie Prezydium ORPiP : podjęto 2 uchwały w sprawie: przyznania ryczałtów za III kwartał 
2013 r. oraz w sprawie refundacji kosztów udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. 

09.10.2013 r. Posiedzenie Funduszu Szkoleniowego – przyznano 4 pożyczki bezzwrotne oraz 41 refundacji.
08.10.2013 r. Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego w Klebarku Wielkim – udział Przewodni-

cząca ORPiP Maria Danielewicz
10.10.2013 r. Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego „Zdrowie psychiczne 

naszych dziaDków i dziaTek” – patronat honorowy ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski – organizatorzy Wojewoda Warmińsko-Mazurski, OIPiP, WZLP, OSPPiNCH 
– uczestniczyło około 200 pielęgniarek.

10.10.2013 r. Posiedzenie Komisji Ds. Kształcenia Podyplomowego.
14.10.2013 r. Posiedzenie Komisji ds.Pomocy Społecznej.
16.10.2013 r. Posiedzenie Komisji Pracy i Etyki Zawodowej.
16.10.2013 r Posiedzenie Prezydium ORPiP : podjęto 2 uchwały w sprawie wpisów do rejestru podmiotów 

prowadzących kształcenie podyplomowe.
18.10.2013 r. Komisja ds. opieki Stacjonarnej.
18.10.2013 r. Uroczyste Otwarcie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – udział Przewodnicząca 

ORPiP Maria Danielewicz.
18.10.2013 r. Konferencja Profilaktyczna „Nowoczesna profilaktyka – profesjonalizm to nie wszystko” zorgani-

zowana przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – udział Przewodnicząca 
ORPiP Maria Danielewicz.

22-23.10.
2013 r.

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego – udział Przewodnicząca ORPiP Maria 
Danielewicz.
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w sprawie: wdrożenia	dokumenta-
cji	przetwarzania	danych	osobo-

wych	w	Okręgowej	Izbie	Pielęgnia-
rek	i	Położnych	Regionu	Warmii	
i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie

na podstawie: art. 36 Ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 133.883 
z 1997 ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra spraw wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 29 kwietnia 2004 
roku w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organiza-
cyjnych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. 100.1024.2004) 

uchwala	się	co	następuje:	

§	1
1. W celu zabezpieczenia funkcjo-

nowania procesu ochrony da-
nych osobowych wprowadza się 
dokumentację stanowiącą:

a. Politykę bezpieczeństwa 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii 
i Mazur z siedzibą w Olsztynie 
zwanej dalej „Polityką Bezpie-
czeństwa”’

b. Instrukcję zarządzania syste-
mem informatycznym zwaną 
dalej „Instrukcją”

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 
stanowią Załączniki do Uchwały

§	2
Funkcję Administratora Bezpie-

czeństwa Informacji (ABI) Będzie 
pełnił Pan Michał Guziak, odpowie-
dzialny za nadzór nad przestrzega-
niem zasad, reguł i zadań wynikają-
cych z załączników do Uchwały.

§	3
Zostanie przeprowadzone szkole-

nie wstępne pracowników i innych 
osób mających dostęp do danych 
osobowych w OIPiP, podpisanie 
oświadczenia o zapoznaniu się 

z przepisami dotyczącymi bezpie-
czeństwa informacji oraz obowiąz-
ku zachowania w tajemnicy uzy-
skanych danych w związku z pracą 
i zadaniami wykonywanymi w OIPiP. 
Po zakończeniu przeszkolenia zo-
staną wydane zaświadczenia o upo-
ważnieniu do pracy z danymi oso-
bowymi. 

§	4
Zobowiązuje się pracowników 

i inne osoby mające dostęp do da-
nych osobowych w OIPiP do prze-
strzegania zasad i procedur wynika-
jących z załączników do niniejszej 
Uchwały. 

§	5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

§	6
Tracą moc dotychczasowe przepisy. 

Sekretarz	ORPiP
Przewodnicząca	ORPiP

23.10.2013 r. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „pielęgniarstwo 
– nauka, praktyka”.

24-25.10.
2013 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „pielęgniarstwo – nauka, praktyka”
Pielęgniarstwo bez granic – organizator OIPiP – uczestniczyło 170 osób.

25.10.2013 r. Uroczystość z okazji 20-lecia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach – udział 
Danuta Kowalska Członek Prezydium OIPiP.

29.10.2013 r. Posiedzenie Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – udział Małgorzata Zalewska.
29.10.2013 r. Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Olsztynie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii.
30.10.2013 r. Spotkanie z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Pa-

nem Andrzejem Zakrzewskim oraz Przewodniczącą OIPiP w Elblągu Haliną Nowik oraz Przewod-
niczącą OIPiP w Olsztynie Marią Danielewicz.

06.11.2013 r. Spotakanie Edukacyjne dla położnych i pielęgniarek nt. Cukrzyca ciążowa - Synbiotyki XXI wieku
-Przyjaciele w bezpiecznej, skutecznej i wygodnej pielęgnacji dziecka od pierwszych lat życia
- Ochrona karmienia piersią – nowe rozwiązania LOVI wspomagające laktację – Organizatorzy ; 
FIRMA PELARGOS i OIPiP.

16.11.2013 r. Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej – 
Udział Wiceprzewodnicząca ORPiP Małgorzata Zalewska.

16.11.2013 r. Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych – udział Wiceprzewodnicząca ORPiP Jadwiga 
Kwiatkowska i Członek Prezydium ORPiP Mirosława Sokół.

UCHWAŁA	NR	8/	2013
Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	Siedzibą	w	Olsztynie
z	dnia	21	września	2013	r.
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Konferencja szkoleniowa dla po-
łożnych była zorganizowana przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Olsztynie pod patrona-
tem Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Gine-
kologicznego i Położniczego.

Głównym celem konferencji było 
propagowanie zawodu położnej, 
położnego.	 Z badań przeprowa-
dzonych w szkołach średnich na 
terenie województwa Warmińsko
-Mazurskiego wynika, iż wiedza i za-
interesowanie zawodem położnej, 
położnego jest nieduże. Zawód ten 
stał się mało atrakcyjny ze względu, 
między innymi na dużą odpowie-
dzialność i niskie zarobki, na pozio-
mie 2 tysięcy złotych. Od 2001 roku 
pielęgniarki i położne są kształcone 
w systemie studiów wyższych. Ze 
względu na małe zarobki część ab-
solwentek wyjeżdża do pracy za gra-
nicę. Samorząd Pielęgniarek i Po-
łożnych wydał już ponad 14 tysięcy 
zaświadczeń potwierdzających kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu 
w Unii Europejskiej. Przed grupą 
zawodową pielęgniarek i położnych 

oraz politykami, 
stoi wyzwanie 
zapewnienia ta-
kiego środowi-
ska pracy, które 
będzie atrakcyj-
ne dla młodych 
ludzi, wybiera-
jących ten za-
wód. Określenie 
ścieżki rozwoju 
z a w o d o w e g o 
i awansu zawo-
dowego jako 
k o n s e k w e n c j i 
kształcenia usta-
wicznego oraz 
z a p e w n i e n i e 
wynagrodzenia adekwatnego do 
stopnia odpowiedzialności i kompe-
tencji, są niezbędne do zwiększenia 
i utrzymania profesjonalnej kadry 
położniczej i pielęgniarskiej.

Kolejnym celem było uświado-
mienie naszemu środowisku, jak 
jest realizowany standard opieki 
okołoporodowej na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 
Wdrożenie standardu miało po-

prawić jakość opieki okołoporodo-
wej, poziom zadowolenia kobiet 
z porodu a jednocześnie podnieść 
poziom satysfakcji z wykonywanej 
pracy położnych. Po wprowadze-
niu standardu zwiększyła się samo-
dzielność położnej w wykonywaniu 
zadań ale również bardzo wzro-
sła odpowiedzialność zawodowa. 
Istotnym przesłaniem konferencji 
było ukazanie różnorodności dzia-

w sprawie: zmiany	Uchwały	
nr	19/2011	ORPiP	z	dnia	

2	grudnia	2011	roku	w	sprawie	
powołania	Przedstawicieli	ORPiP	

w	zakładach	pracy

na podstawie: § 19 Regulaminu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 
stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały nr 3/2012 XXVIII Okręgowe-

go Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur z dnia 17 
marca 2012 r.

uchwala	się	co	następuje:	

§	1
Załącznik do wyżej wymienionej 

uchwały w pkt. 4 otrzymuje brzmie-
nie: „Elwira Rykowska - Domy Pomo-
cy Społecznej w: Uzdowie, Lubawie 

z filią w Iławie, Napiwodzie, Suszu, 
Grodzicznie, Olsztynku, Szyldaku, 
Szczytnie z filią w Spychowie, Je-
zioranach, Grazymach”. 

§	2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Sekretarz	ORPiP
Przewodnicząca	ORPiP

UCHWAŁA	NR	9/	2013
Okręgowej	Rady	Pielęgniarek	i	Położnych

Regionu	Warmii	i	Mazur	z	siedzibą	w	Olsztynie
z	dnia	21	września	2013	r.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA
V	Konferencja

Położna,	Położny	–	Mój	Zawód,	Moja	Pasja
Olsztyn	-	Hotel	HP	Park,	13	września	2013r.

Na zdjęciu uczestnicy konferencji
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Konferencja była już VIII spotka-
niem pielęgniarek epidemiologicz-
nych z województwa Warmińsko
-Mazurskiego.

Organizatorami konferencji było 
Warmińsko-Mazurskie Koło Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie oraz firma 
Schulke Sp. z.o.o. Głównymi te-
matami konferencji były tematy 
związane z zakażeniami szpital-
nymi w szczególności sposobami 
profilaktyki i leczenia oraz aktual-
nymi możliwościami wykorzystania 
ich w praktyce. W pierwszej części 
konferencji, omówiono zakażenia 

gronkowcowe jako najczęstsze po-
wikłania zakażenia miejsca opero-
wanego. W profilaktyce zakażenia 
miejsca operowanego niezwykle 
istotne jest przygotowanie pacjen-
ta do zabiegu operacyjnego. Przy-
gotowanie to powinno obejmować 
przygotowanie fizyczne pacjenta 
w szczególności higienę ciała pa-
cjenta oraz jamy ustnej, eradykacja 
nosicielstwa gronkowca metycyli-
nooornego oraz eliminacja wszyst-
kich możliwych źródeł zakażenia. 
Firma Schulke zaprezentowała 
preparaty przeznaczone do higie-
ny ciała oraz jamy ustnej a także 
praktyczne rękawice przeznaczone 
do mycia całego ciała bez użycia 

wody. W kolejnym wykładzie omó-
wiono drobnoustrój coraz częściej 
izolowany u pacjentów szpitalnych, 
powodujący poważne powikłania 
oraz przedłużenie hospitalizacji. 
Drobnoustrój ten to Clostridium dif-
ficile powodujący biegunki poanty-
biotykowe u pacjentów otrzymują-
cych antybiotykoterapię. Laseczka 
Clostridium difficilepo raz pierwszy 
opisana została w roku 1935 jednak 
jej rolę w biegunkach poantybioty-
kowych i zapalenia jelita odkryto 
dopiero pod koniec lat 70-tych.Cha-
rakterystyczna dla tych bakterii jest 
zdolność wytwarzania spor, które 
mogą przetrwać przez długi czas 
(do 5 m-cy) nawet w skrajnych wa-

łań w obrębie profesji „położnej” 
zaangażowania, pasji i entuzjazmu 
zawodowego. Myślę że zaprezen-
towane tematy na konferencji spro-
stały temu zadaniu. 

Oto	tematy	zaprezentowane	na	
konferencji:
• Skutki spożywania alkoholu ety-

lowego przez kobietę ciężarną 
dla dziecka. Studium przypadku 
Płodowego Zespołu Alkoholowe-
go. - Ewa Fijołek, Indywidualna 
Specjalistyczna Praktyka Położ-
nej „Gemelli” w Suszu.

• P r o m o c j a 
karmienia natu-
ralnego – nud-
ny obowiązek 
czy pasjonu-
jące zadanie. 
Joanna Żołnow-
ska - konsul-
tant laktacyjny 
IBCLC, Szpital 
Specjalistyczny 
Św. Wojciecha 
w Gdańsku
• P o ł o ż n a , 
Położny – cud 
narodzin może 
być Twoim 
udziałem – inter-

pretacja wyników badań uczniów 
szkół średnich województwa 
warmińsko-mazurskiego, prze-
prowadzonych przez komisję 
ds. pielęgniarstwa położniczo-
ginekologicznego i neonatolo-
gicznego. Barbara Chojnowska 
– przewodnicząca Komisji ds. 
pielęgniarstwa położniczo gine-
kologicznego i neonatologicz-
nego OIPiP w Olsztynie, Szpital 
Powiatowy w Iławie 

• Moje położnictwo rodzinne - Be-
ata Balon, Indywidualna Praktyka 
Położnicza Gniew

• Poród domowy – dobry wybór. 
Elżbieta Capierzyńska - Indywi-
dualna Praktyka Położnicza, SA-
LUBENS Gdynia

• Samodzielność i odpowiedzial-
ność zawodowa położnej. - Ewa 
Doroszkiewicz – Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur 
w Olsztynie

• Nowoczesna metoda hipoter-
mii przy zastosowaniu Olympic 
Cool-Cap – aspekty praktyczne. 
Robert Walenciak – Klinika Pato-
logii, Neonatologii i Intensywnej 
Terapii Noworodka Instytut Po-
mnik Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie.
Organizatorów konferencji bardzo 

ucieszyła duża frekwencja, w spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 130 pie-
lęgniarek i położnych zainteresowa-
nych przedstawioną tematyką.

Mirosława	Sokół
Członek Prezydium ORPiP

Członek Komisji 
ds. pielęgniarstwa 

położniczo ginekologicznego 
i neonatologicznego

Na zdjęciu: Mirosława Sokół, Barbara Chojnowska, Bożena Osełkowska 

KONFERENCJA
Zakażenia	szpitalne	–	profilaktyka	a	rzeczywistość

Worliny	12-13	września	2013	r.	
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runkach zwłaszcza w środowisku 
szpitalnym. Zakażenia wywołane 
tym czynnikiem mogą powodować 
epidemie szpitalne, dlatego bardzo 
ważne w zapobieganiu jest higiena 
rąk personelu, stosowanie prepara-
tów dezynfekcyjnych skutecznych 
w niszczeniu przetrwalników oraz 
izolacja pacjentów z objawami kli-
nicznymi zakażenia. Procedury 
zapobiegające zakażeniom mają 
istotne znaczenie w przypadku 
roszczeń pacjentów o spowodo-
wanie zakażenia szpitalnego. Pro-
cedury muszą być aktualizowane 
zgodnie z aktualną wiedzą medycz-
ną, wdrożone i przestrzegane przez 
personel medyczny. Przestrzeganie 
procedur musi być okresowo mo-
nitorowane w celu oceny ich funk-
cjonowania oraz możliwości wpro-

wadzania zmian. Procedury muszą 
być opracowywane we współpracy 
z personelem, który powinien mieć 
świadomość iż wpływają one na 
poprawę jakości opieki, profilak-
tykę oraz określają jednakowe za-
sady postępowania w określonych 
sytuacjach. W kolejnych wykła-
dach omówiono sposoby leczenia 
ran w tym ran przewlekłych, które 
są często przyczyną przedłużonej 
hospitalizacji oraz wyłączenia pa-
cjenta ze zwykłej codziennej ak-
tywności. W zakresie leczenia ran 

przedstawiono zalecenia Polskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran, które 
są jak najbardziej wskazane do za-
stosowania w placówkach zdrowia. 

W dalszej części konferencji 
omówiono sytuację pielęgniarek 
epidemiologicznych województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w latach 
2008,2013.Wśród pielęgniarek epi-
demiologicznych przeprowadzono 
badanie ankietowe. Z uzyskanych 
danych można jednoznacznie 
stwierdzić iż większość pielęgnia-
rek epidemiologicznych w naszym 
województwie posiadała w roku 
2008 odpowiednie kwalifikacje do 
pełnienia tej funkcji. Większość 
z nich posiada specjalizację w dzie-
dzinie epidemiologii lub kurs kwali-
fikacyjny. 

Na zdjęciu uczestnicy konferencji
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Według wymogów prawnych 
w szpitalach, które posiadają po-
nad 200 łóżek powinny być zatrud-
nione dwie pielęgniarki epidemio-
logiczne. Z danych uzyskanych 
w badaniu ankietowym wynika iż 
tylko w 36% w szpitalach zatrudnio-
ne są dwie pielęgniarki epidemiolo-
giczne, w niektórych jest to funkcja 
łączona z innymi obowiązkami.

Pielęgniarki epidemiologiczne 
w codziennej pracy spotykają się 
z różnymi problemami najwięcej 
jednak trudności sprawiają im kon-
takty z personelem. W roku 2013 
widać wzrost problemów związa-
nych z kierownictwem placówek 
ale także zwiększyła się grupa pie-
lęgniarek, które nie sygnalizują żad-
nych problemów.

Wśród wykładów nie zabrakło tak 
ważnego tematu jakim jest higiena 
rąk, która stanowi najważniejszy 
sposób zapobiegania przenosze-
niu się zakażeń. Zaprezentowano 

preparaty do mycia i dezynfekcji 
rąk oraz niezwykle istotne w higie-
nie preparaty do pielęgnacji rąk.

Podczas całej konferencji odby-
wały się pokazy preparatów, opa-
trunków mających zastosowanie 
w profilaktyce oraz leczeniu. Wia-
domości wyniesione z konferencji 
pozwoliły nam poszerzyć swoją 
wiedzę oraz zastanowić się nad 
naszymi procedurami dotyczącymi 
leczenia i pielęgnacji ran.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się firmie Schulke głównemu 
sponsorowi konferencji oraz Prze-
wodniczącej Okręgowej Izby Pielę-

gniarek i Położnych Regionu War-
mii i Mazur p. Marii Danielewicz. 

Iwona	Flohr	-Banaszek
Przewodnicząca 

Warmińsko-Mazurskiego 
Koła Pielęgniarek 

Epidemiologicznych
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Podczas dwudniowej Konferencji 
poświęconej zagadnieniom związa-
nym z pielęgniarstwem w anestezjo-
logii i intensywnej opiece w aspekcie 
zarówno praktyki oraz problemów 
klinicznych poruszane były tema-
ty z różnych obszarów systemu 
opieki zdrowotnej. Prezentowane 
prace z pewnością będą przydatne 
w czasie wykonywania codziennych 
czynności jak i staną się przyczyn-
kiem do kolejnych prac badaw-
czych. Połączenie teorii z praktyką 
daje możliwość wytyczania nowych 
ram pielęgniarstwa oraz wpływa na 
profesjonalny rozwój tej dziedziny 
naszej pracy zawodowej. Dzięki na-
ukowym badaniom możemy opra-
cowywać zalecenia, procedury, in-
strukcje, algorytmy. Otrzymujemy 
zapewnienie, że nowoczesne pie-
lęgniarstwo oparte o zasady rzetel-
nej praktyki zawodowej wynikające 
z dowodów naukowych przyczynia 
się do wzrostu prestiżu i roli pielę-
gniarek anestezjologicznych jako 
partnerów/członków zespołów tera-
peutycznych sprawujących opiekę 
nad pacjentami. Wśród prelegen-
tów obecni byli przedstawiciele Pol-
ski, Czech i Słowacji. Nie zabrakło 
również reprezentantów naszego 
Regionu – dr n. med. Aleksandra 
Gutysz – Wojnicka z Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsz-
tynie zaprezentowała wyniki badań 
nt „Postaw personelu wobec obec-
ności rodziny podczas resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej”. (pracę 
prezentujemy poniżej)
Główne zagadnienia konferencji:
-  Sesja Konsultantów w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa Anestezjologicz-
nego i Intensywnej Opieki

-  Pielęgniarstwa w anestezjologii,
-  Kompetencje i odpowiedzialność 

pielęgniarki w anestezjologii i me-
dycynie ratunkowej,

-  Intensywna terapia dorosłych – ze-
spół terapeutyczny fakt czy mit?,

-  Pielęgniarstwo w anestezjologii 
i intensywnej opiece pediatrycznej,

Obok Sesji merytorycznych odby-
wały się warsztaty doskonalące z te-
matyki komunikacji pozawerbalnej 
z pacjentami w OIT, rozpoznawania 
i postępowania w stanach zagro-
żenia życia oparte o symulowane 
ćwiczenia w czasie rzeczywistym 
wybranych scenariuszy, z ciągłych 
terapii nerko zastępczych, krytycz-
nych punktów kontroli linii naczy-
niowej oraz prewencji uszkodzeń 
skórnych u pacjentów w OIT. 

Ważnym akcentem była inaugu-
racja pierwszego wydania czasopi-
sma skierowanego do środowiska 
pielęgniarek anestezjologicznych. 
„Pielęgniarstwo w Anestezjologii 
i Intensywnej Opiece” to oficjalne 
czasopismo naukowe Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarek Anestezjo-
logicznych i Intensywnej Opieki, 
którego wrześniowe wydanie otrzy-
mali uczestnicy Konferencji. Celem 

i ambicją czasopisma jest groma-
dzenie i upowszechnianie informa-
cji o praktyce, teorii i badaniach na-
ukowych w zakresie pielęgniarstwa 
w anestezjologii i intensywnej opie-
ce. Redakcja szczególnie gorąco 
zachęca do publikowania artykułów, 
dla własnej satysfakcji i korzyści 
w dalszej drodze zawodowej. 

Zaprezentowano też Zalecenia 
Grupy Roboczej ds. Praktyki w Pie-
lęgniarstwie Anestezjologicznym 
i Intensywnej Opieki z 2013r. Publi-
kacja „Zalecenia dotyczące pie-
lęgnowania pacjenta leczonego 
w oddziale intensywnej terapii”, 
zawiera:
1. Wytyczne pielęgnacji jamy ustnej 

u pacjentów dorosłych leczonych 
w oddziale intensywnej terapii.

2. Wytyczne pielęgnacji drzewa 
oskrzelowego u pacjentów doro-
słych wentylowanych mechanicz-
nie.

3. Zalecenia w sprawie rejestru 
i analizy zdarzeń niepożądanych.

W Konferencji uczestniczyło po-
nad 700 osób, co świadczy o du-
żym zainteresowaniu poruszanymi 
problemami, a dla organizatorów 
stanowi nagrodę za trud włożony 
w przygotowania. Gratulujemy do-
skonałej organizacji. 

Iwona	Kacprzak	
członek zespołu redakcyjnego 

Gutysz-Wojnicka	 Aleksandra1	
dr	n.	med.,	mgr	pielęg.,	Ozga	Do-
rota2	mgr	pielęg.,	Dyk	Danuta3	dr	
hab.	n.	med.,	mgr	pielęg.,	Cudak	
Edyta4	dr	n.	med.,	mgr	pielęg.	
1 Katedra Pielęgniarstwa, Wydział 
Nauk Medycznych Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie
2 Instytut Położnictwa i Ratownictwa, 
Wydział Medyczny Uniwersytet Rze-
szowski w Rzeszowie

3,4 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjo-
logicznego I Intensywnej Opieki, 
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersy-
tet Medyczny w Poznaniu. 

Resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa (RKO) to procedura me-
dyczna stosowana w przypadku 
wystąpienia nagłego zatrzymania 
krążenia. W Polsce tradycyjnie nie 
dopuszcza się aby członkowie ro-

dzin byli obecni podczas wyko-
nywania czynności resuscytacyj-
nych u swoich bliskich. Nie istnieją 
wytyczne, które określałyby czy 
taka obecność jest dopuszczalna, 
ewentualnie dopuszczalna w szcze-
gólnych sytuacjach. Dyskusję nad 
obecnością bliskich podczas RKO 
w literaturze światowej podjęto już 
w latach 80 XX. wieku i jak donoszą 
źródła została ona w wielu krajach 

Międzynarodowa	Konferencja	Naukowa	i	VIII	Zjazd	Polskiego	Towarzystwa	
Pielęgniarek	Anestezjologicznych	i	Intensywnej	Opieki,	

Karpacz	26	–	28	września	2013r.	

POSTAWY	PIELĘGNIAREK	ANESTEZJOLOGICZNYCH	WOBEC	OBECNO-
ŚCI	RODZINY	PODCZAS	RESUSCYTACJI	KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ
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zaaprobowana. Europejska Fede-
racja Towarzystw Pielęgniarstwa 
w Intensywnej Opiece (EfCCNa), 
Europejskie Towarzystwo Intensyw-
nej Opieki Pediatrycznej i Neonato-
logicznej (ESPNIC) i Sekcja Pielę-
gniarstwa kardionaczyniowego przy 
Europejskim Towarzystwie Kardio-
logicznym (CCNAP) sformułowały 
w 2007 roku wspólne stanowisko 
w sprawie obecności rodzin pod-
czas resuscytacji. Zalecenia te sfor-
mułowano na podstawie wyników 
badań naukowych przeprowadzo-
nych zarówno w Stanach Zjedno-
czonych, jak i w Europie. Zalecenia 
te mówią, że:
1. Wszyscy pacjenci mają prawo 

do  tego, aby ich bliscy byli 
obecni podczas RKO.

2. Bliscy pacjenta powinni mieć za-
proponowaną możliwość bycia 
podczas RKO.

3. Bliscy pacjenta w czasie RKO 
powinni otrzymać wsparcie od 
odpowiednio wykwalifikowanego 
personelu, odpowiedzialnego za 
opiekę nad nimi.

4. Profesjonalne wsparcie/porada 
powinno być zaproponowane bli-
skim pacjenta, którzy byli obecni 
podczas RKO.

5. Jeżeli bliscy pacjenta obecni byli 
podczas RKO, po zakończeniu 
działań wszyscy członkowie ze-
społu resuscytacyjnego powinni 
wziąć udział w odprawie.

6. Temat obecności rodzin podczas 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej powinien być uwzględ-
niony w programach szkoleń 
z zakresu RKO.

7. Wszystkie Oddziały Intensywnej 
Terapii powinny mieć procedury 
dotyczące obecności rodzin pod-
czas RKO. 

Europejska Rada Resuscytacji 
w Wytycznych Resuscytacji 2010 
stwierdza, że „obecność krewnych 
w czasie resuscytacji wiąże się z wie-
loma korzyściami, w tym ułatwia 
zrozumienie i uświadomienie sobie 
procesu umierania i śmierci. Jed-
nakże wybór ten należy wyłącznie do 
krewnych pacjenta”, w Wytycznych 
podkreśla się również korzyści wy-
nikające z obecności rodziców pod-

czas resuscytacji swojego dziecka. 
Pamiętać należy również, że Ustawa 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
stwierdza w art. 21. 1. „Przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych może 
być obecna osoba bliska”. Pomimo 
faktu, że większość przeprowadzo-
nych badań naukowych potwierdza 
korzyści wynikające z obecności bli-
skich pacjenta podczas resuscytacji, 
wdrażanie wymienionych zaleceń 
budzi kontrowersje na całym świecie. 
Wśród negatywnych skutków, jakie 
taka obecność mogłaby przynieść 
wymienia się: dodatkowe trauma-
tyczne przeżycie dla bliskich, brak 
obiektywizmu rodzin i utrudnianie 
prowadzenia zabiegów resuscytacyj-
nych, uczucie bycia pod presją przez 
zespół, roszczenia bliskich w przy-
padku niepowodzenia resuscytacji. 
Z drugiej strony bliscy pacjentów, 
którzy byli obecni podczas resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej twier-
dzą, że zrobiliby to ponownie, gdyby 
taka sytuacja się powtórzyła, również 
wielu pacjentów wyraża wolę, aby 
ich bliscy byli obecni przy nich także 
w czasie umierania. Zważywszy na 
fakt, że Polskie Towarzystwo Pielę-
gniarek Anestezjologicznych i Inten-
sywnej Opieki (PTPAiIO) jest człon-
kiem EfCCNa i wdraża do praktyki 
zawodowej europejskie osiągnięcia 
naukowo-badawcze, postawy i opi-
nie polskich pielęgniarek na temat 
obecności bliskich podczas resuscy-
tacji, powinny być rozpoznane i pod-
dane analizie.

Celem badania było ustalenie, ja-
kie są opinie pielęgniarek na temat 
obecności bliskich podczas resuscy-
tacji. Badanie przeprowadzono 
w okresie wrzesień-grudzień 2011r. 
wśród pielęgniarek anestezjologicz-
nych i intensywnej opieki zrzeszo-
nych w PTPAiIO. W badaniu udział 
wzięło 253 pielęgniarek, 95% bada-
nych stanowiły kobiety, średnia wie-
ku badanych to 40 lat (23–60), średni 
staż pracy w ochronie zdrowia: 18 lat 
(1-40), średni staż pracy w działach 
AiOIT/Ratownictwo: 14 lat (2 m-ce 
do 36 lat). Posiadane kwalifikacje po-
dyplomowe badanych pielęgniarek: 
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie PA-
iIO 60%, specjalizacja w dziedzinie 

PAiIO 16% badanych. Miejsce pracy 
badanych: OIT 46%, anestezjologia 
23%, wyjazdowe zespoły ratownic-
twa 16% badanych.

Wyniki
Większość badanych pielęgniarek 

(56%) doświadczyło sytuacji, gdy 
bliscy pacjenta byli obecni podczas 
resuscytacji, a 32% wszystkich ba-
danych przeżyło sytuację, że bliscy 
pacjenta zwrócili się do nich z proś-
bą o umożliwienie im bycia z chorym 
w czasie prowadzenia RKO. Pielę-
gniarki w 44% uważają, że rodzina 
nie ma prawa być obecna podczas 
RKO, 33% badanych uważa nato-
miast, że rodzina ma takie prawo, 
ale w tej grupie pielęgniarek, 40 % 
dopuszcza taką obecność, jedynie 
w sytuacjach szczególnych takich 
jak: rodzice podczas RKO u swoje-
go dziecka n=35 (13, 83%), RKO 
prowadzone w domu n=61 (24, 
11%), krewni mają wykształcenie 
medyczne n=63 (24, 9%), inne sy-
tuacje n=15 (5, 92%). Ogólnie 89% 
badanych pielęgniarek stwierdziło, 
że rodzina nie powinna być ruty-
nowo obecna podczas RKO. Jako 
przyczyny wymienia się: trudności 
w koncentracji przez zespół resuscy-
tacyjny (66%), „zespół resuscyta-
cyjny mówi rzeczy, które zmartwią 
rodzinę” (89%), przeżycie zbyt stre-
sujące dla rodziny, negatywne skutki 
emocjonalne (77%), rodzina utrud-
nia RKO (82%), „wzrośnie liczba 
procesów sądowych” (79%). Pielę-
gniarki w większości przypadków nie 
dostrzegały ewentualnych skutków 
pozytywnych obecności bliskich 
podczas RKO, takich jak: ułatwie-
nie żałoby (21%), pozytywny wpływ 
obecności bliskich na pracę zespołu 
resuscytacyjnego (5%), spędzenie 
razem ostatnich chwil życia (27%). 
W badaniu stwierdzono, że staż pra-
cy w AiIT/Ratownictwie wpływa na 
opinie dotyczące obecności krew-
nych podczas RKO p=0.0195. Nie 
stwierdzono natomiast wpływu wie-
ku (p=0.5091), ogólnego stażu pra-
cy w opiece zdrowotnej (p=0.7366) 
i posiadanych kwalifikacji zawodo-
wych (p=0.2427) na ogólną posta-
wę pielęgniarek wobec obecności 
krewnych pacjenta podczas RKO.
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Wnioski:
Polskie pielęgniarki anestezjolo-

giczne i intensywnej opieki w swo-
jej pracy zawodowej doświadczają 
sytuacji, gdy krewni pacjenta są 
obecni podczas RKO lub proszą 
o umożliwienie im takiej obecności. 
W zdecydowanej większości OIT 

i SOR nie ma procedur regulują-
cych obecność krewnych podczas 
RKO. Pielęgniarki anestezjologicz-
ne uważają, że krewni nie powin-
ni być obecni rutynowo podczas 
RKO, dopuszczają taką obecność 
w szczególnych sytuacjach. W opi-
nii pielęgniarek anestezjologicz-

nych i intensywnej opieki negatyw-
ne skutki wynikające z obecności 
rodzin podczas RKO przewyższają 
potencjalne korzyści dla bliskich 
i zespołu resuscytacyjnego, wyni-
kające z takiej obecności.

Po raz kolejny pielęgniarki mogły 
uczestniczyć w szkoleniu zorganizo-
wanym przez Warmińsko - Mazurski 
Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Olsztynie, 
Polskie Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym na Szpiczaka oraz Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Olsztynie.

Wszystkich zebranych powitali 
Dyrektor Andrzej Zakrzewski, Pre-
zes Roman Sadżuga oraz Przewod-
nicząca Maria Danielewicz.

Treści wykładów poruszały bar-
dzo istotne zagadnienia związa-
ne z leczeniem i opieką pacjenta 
w chorobach hematologicznych.

Uczestnicy mieli możliwość wy-
słuchać wykładu docenta Marka 
Husa na temat rokowania w choro-
bach hematologicznych na przykła-
dzie szpiczaka mnogiego.

Na kolejnych wykładach prelegen-
ci omawiali zagadnienia takie jak le-
czenie bólu w chorobach nowotworo-
wych, homeopatia i suplementy diety, 

oraz jakże istotny dla pie-
lęgniarek opiekujących 
się pacjentami z chorobą 
onkologiczną, problem 
wypalenia zawodowego.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Za-
wodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Olszty-
nie Ewa Doroszkiewicz 
przedstawiła najistot-
niejsze elementy z za-
kresu odpowiedzialno-
ści zawodowej w pracy 
pielęgniarki.

Szkolenie odbyło się 
w hotelu Manor, przy 
pełnej sali konferencyj-
nej skorzystało z niego 
około 170 osób.

Wśród szkolących się 
pielęgniarek byli również 
Przedstawiciele OR-
PiP w Olsztynie, którzy 
w tym dniu spotkali się 
z Prezydium ORPiP, na 
co kwartalnym zebraniu.

Na spotkaniu Przed-
stawicieli omawiano bieżące sprawy 
Okręgowej Rady, a także przekaza-
no powołanie Elwirze Rykowskiej 
nowemu Przedstawicielowi DPS.

Kończąc szkolenie Organizatorzy 
podziękowali pielęgniarkom za tak 
liczne przybycie i wyrazili nadzieję 
na kolejne spotkanie szkoleniowe.

Jadwiga	Kwiatkowska
Wiceprzewodnicząca ORPiP 

w Olsztynie

SZKOLENIE	DLA	PIELĘGNIAREK
W	ZAKRESIE	OPIEKI	NAD	PACJENTEM	ONKOLOGICZNYM	

Z	PODKREŚLENIEM	SZPICZAKA	MNOGIEGO.
SPOTKANIE	PRZEDSTAWICIELI	ORPIP

OLSZTYN,	5	października	2013r

Na zdjęciu: uczestnicy szkolenia
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Problemy związane ze zdrowiem 
psychicznym nadal są traktowane 
marginalnie i stereotypowo, mimo 
iż dotyczą aż 12 procent populacji. 
Osoby dotknięte chorobą psychicz-
ną wciąż obawiają się dyskrymina-
cji w społeczeństwie. Przeciwdzia-
łać uprzedzeniom ma obchodzony 
corocznie 10 października Świato-
wy Dzień Zdrowia Psychicznego. 

Tegoroczne hasło przewodnie: 
„Zdrowie psychiczne, a starze-

nie się społeczeństwa” daje na-
dzieję na zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej problemów 
zdrowia psychicznego z jakimi bo-
rykają się osoby starsze. Zdrowie 
psychiczne kształtujące się już od 
najwcześniejszych lat życia, istotnie 
rzutuje na przyszłość. Wzmacniając 
zdrowie psychiczne dzieci i mło-
dzieży możemy oczekiwać lepsze-
go radzenia sobie z trudnościami 
przyszłych osób dorosłych i senio-
rów. Powstała perspektywa szer-
szego spojrzenia na osoby w wieku 
starszym i ich zdrowie psychiczne. 
Z inicjatywy Olsztyńskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Psychicznie 
i Nerwowo Chorym, Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Olszty-
nie, Wojewódzkiego Zespołu Lecz-
nictwa Psychiatrycznego, zorgani-
zowano akcję promującą zdrowie 
psychiczne „Tydzień dla zdrowia 
psychicznego”, mającą na celu 
przełamywanie stereotypów, oraz 
zainteresowanie tematyką zdro-
wia psychicznego ludzi z różnych 
grup społecznych, mieszkańców 
Olsztyna. Do wszystkich zaintere-
sowanych wspomnianą tematyką 
skierowano ponadto informację 
i zaproszenie do udziału w kon-
kursie plastycznym „Po złoty kwiat 
wśród ciemności świata”, który od-
był się w dwóch kategoriach: dla 
osób dorosłych i dzieci. Najciekaw-
sze prace, wytypowane przez pla-
styków zostały nagrodzone atrak-
cyjnymi nagrodami, wręczonymi 
podczas II konferencji szkoleniowej 

z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego „Zdrowie psychiczne 
naszych dziaDków i dziaTek” któ-
ra odbyła się w sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego w Olszty-
nie dnia 10 października 2013 roku. 
Profesjonaliści podzielili się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w zakre-
sie zdrowia psychicznego. 

Pierwsza część konferencji 
poświęcona była zagadnieniom 
związanym ze zdrowiem psychicz-
nym dzieci i młodzieży. Dane staty-
styczne gromadzone przez WHO 
wskazują na to, iż 50% wszystkich 
zaburzeń psychicznych ma swój 
początek w okresie dorastania. 
Wzmacnianie zdrowia psychicz-
nego od najwcześniejszych lat 
życia zaprocentuje poprawą jako-
ści życia w przyszłości. Przedsta-
wione zostały obserwowane ten-
dencje związane między innymi 
ze stosowaniem przez młodzież 
dopalaczy i leków dostępnych 
bez recepty, z unikaniem chodze-
nia do szkoły, uzależnieniem od 
gier komputerowych. Wskazano, 
iż wzrasta liczba dzieci z zabu-
rzeniami psychicznymi, których 

rodzice pracują za granicą. Za-
sygnalizowano występowanie 
nowego obrazu psychoz schizo-
frenicznych, w których dominują 
urojenia związane z komputerem, 
internetem. Zaprezentowano tak-
że prawdy i mity na temat Zespo-
łu Aspergera oraz fazy rozwoju 
rodziny.

W drugiej części konferencji 
zwrócono szczególną uwagę na 
zdrowie psychiczne osób star-
szych. Światowa Organizacja Zdro-
wia zwraca uwagę na fakt, iż rośnie 
liczba mieszkańców Ziemi, którzy 
przekroczyli już 60 r.ż. W 2000 roku 
na świecie żyło 600 milionów ludzi 
powyżej 60 r.ż. a w 2050 roku liczba 
ta wzrośnie do 2 miliardów. Średnia 
długość życia wyniesie wtedy 77 lat. 

We współczesnym społeczeń-
stwie młodość, zdrowie, piękna 
sylwetka ciała są wartościami fun-
damentalnymi. Coraz liczniejsze 
pokolenia osób w starszym wieku 
postrzegane są jako zagrożenie 
a proces starzenia się jako dramat 
osobisty oraz niewygodny problem 
społeczny. Osoby starsze często 
skazane są na ubóstwo, utratę 

KONFERENCJA	SZKOLENIOWA
z	okazji	Światowego	Dnia	Zdrowia	Psychicznego

„ZDROWIE	PSYCHICZNE	NASZYCH	DZIADKÓW	I	DZIATEK”
Olsztyn	10	października	2013r.

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania 

cd na str. 20
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Pielęgniarstwo	bez	granic

Kto nie dąży do rzeczy niemoż-
liwych, nigdy ich nie osiągnie – ta 
myśl Heraklita z Efezu sprzed ponad 
dwóch i pół tysiąca lat przyświecała 
organizatorom II Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Pielęgniarstwo	–	
nauka	i	praktyka”.	Udowodniłyśmy, 
że ciągle patrzymy naprzód i sięga-
my po coraz więcej, aby jak najbar-
dziej ulżyć cierpiącym pacjentom.

To były dwa dni gorących dyskusji 
zarówno podczas oficjalnych spo-

tkań, jak i na rozmowach 
w kuluarach. Przyjecha-
ło do nas około dwustu 
osób: wszyscy związa-
ni z medycyną i mający 
wpływ na to, jak wygląda 
praca z pacjentami. Każ-
dy miał swoje przemy-
ślenia, własne doświad-
czenia, własne nadzieje 
i propozycje. Seria wy-
kładów, która się odby-
ła, to ogromny rozstrzał 
tematyczny i mnóstwo 

wiedzy, 
którą otrzymaliśmy. 
Dlatego mam na-
dzieję, że ta kon-
ferencja będzie 
przyczynkiem do 
przemyśleń na-
ukowych i wkła-
dem w tworzenie 
nowych rozwiązań 
na niwie nauko-
wej. Zwłaszcza, że 
w spotkaniach tych 
uczestniczyli i na-
uczyciele akade-
miccy,  pielęgniarki 
oraz położne prak-
tykujące. Pielę-
gniarstwo bez gra-
nic to otwartość, to 
ciągły rozwój oraz 
postęp, to korzy-
stanie ze zdobyczy 
technologicznych, 
wyników badań 
i ich wykorzystaniu 
w codziennej pra-
cy. W Olsztynie to 
wszystko było wi-
dać.

Konferencja od-
bywała się 24 i 25 
października. Były 

koleżanki i koledzy z Polski, ale 
miałyśmy także gości z obwodu kali-
ningradzkiego. Zjazd był otwarciem 
dyskusji na temat roli pielęgniarstwa 
w systemie opieki zdrowotnej w Pol-
sce i w innych krajach. Poza zachętą 
do rozwoju i patrzenia dalej, do cze-
go zachęcał filozof Heraklit, pamię-
tałyśmy też o nauce. Zgodnie z my-
ślą, że „wiedza jest drugim słońcem 
dla tych, którzy ją posiadają”.

Konferencję otworzyła mgr Maria 
Danielewicz, Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Olsztynie. Życzyła wszyst-
kim uczestnikom owocnych obrad 
i zaprosiła do udziału w pierwszej 
sesji „Interdyscyplinarna opieka 
pielęgniarska w środowisku szpital-
nym”, której przewodniczyli dr hab. 
n.	med. Danuta Dyk, prof. dr hab. 
n. med. Tomasz Stompór oraz dr 
hab. n. med. Jadwiga Snarska. Te-
matyka sesji była bardzo ciekawa, 
jednak najwięcej emocji i ogromne 
zainteresowanie wzbudziła pra-
ca prezentowana przez dr n. med. 
Aleksandrę Gutysz-Wojnicką pt. Po-
zawerbalne wskaźniki bólu u pacjen-
tów nieprzytomnych wentylowanych 
mechanicznie. Przedstawione wy-
niki badań są elementem projektu 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

PIELĘGNIARSTWO	–	NAUKA	I	PRAKTYKA
Pielęgniarstwo	bez	granic

Olsztyn	24	–	25	października	2013	rok

mgr Maria Danielewicz Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie oraz 
przedstawiciele regionalnych mediów

dr n.med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

dr hab.n. med. Tomasz Stompór, 
prof. UWM, Prodziekan ds. nauki
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współfinansowanego przez Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych 
w Olsztynie i realizowane przez 
Komisję do spraw Nauki i Rozwoju 
Zawodowego.

Kolejna sesja, „Pielęgniarki i po-
łożne w procesie zarządzania”, pod 
przewodnictwem dr n. med. Gra-
żyny Rogali-Pawelczyk dr n. ekon. 
Elżbiety Majchrzak-Kłokockiej,  oraz  
dr n. med. Marzeny Sobczak, była 
również bardzo interesująca. Uwagę 

przewodniczących sesji oraz 
uczestników przykuły praca 
dotyczące Partycypacji pielę-
gniarek i położnych w proce-
sie zarządzania, której autora-
mi są członkowie Komisji ds. 
Nauki i Rozwoju Zawodowego 
ORPiP w Olsztynie. Dr Izabe-
la Sebastyańska-Targowska 
mówiła o Poznawczych uwa-
runkowaniach funkcjonowania 
zawodu pielęgniarki. Przed-
stawicielka Centrum Kształce-

nia Podyplomowego Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie 
przytoczyła kilka istotnych 
informacji dotyczących profe-

sjonalnego pielęgniarstwa systemu 
ratownictwa medycznego. Położne 
z naszego regionu przedstawiły 
z kolei wyniki badań dotyczących 
atrakcyjności zawodu położnej 
i położnego.

Ten dzień dla uczestników 
konferencji był długi i obfitują-
cy w wiele ważnych wydarzeń. Po 
południu w Filharmonii Warmińsko
-Mazurskiej odbyło się uroczyste 
otwarcie konferencji z udziałem 

zaproszonych gości, m.in. 
Jolanty Skolimowskiej, Za-
stępcy Dyrektora Departa-
mentu Pielęgniarek i Położ-
nych Ministerstwa Zdrowia, 
Grażyny Rogali-Pawelczyk, 
Prezesa Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie, dr hab. n. 
med. Danuty Dyk, Konsul-
tanta Krajowego w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa 
Anestezjologicznego i In-
tensywnej Opieki, dr hab. 
n. med. Tomasza Stompo-
ra, Prodziekana ds. Nauki 
reprezentującego Wydział 
Nauk Medycznych UWM 
w Olsztynie, dyrektorów 
szpitali oraz z-zastępców 
dyrektorów do spraw pielę-
gniarstwa, naczelne pielę-
gniarki z naszego regionu 
i oczywiście uczestników 
konferencji. 

Ważnym punktem była 
sesja plenarna, w której wy-
stąpiły przedstawicielki na-
uki: dr hab. n. med. Danuta 

Dyk, która mówiła o Pielęgniarstwie 
opartym na dowodach naukowych, 
dr n. o zdr. Dorota Kilańska uświada-
miała uczestnikom Czego potrzebu-
ją pielęgniarki, a dr n. med. Graży-
na Rogala-Pawelczyk przekonywała 
zebranych, jak ważnym elementem 
jest Dialog we współczesnym pie-
lęgniarstwie. Uwieńczeniem sesji 
plenarnej był uroczysty koncert 
w wykonaniu orkiestry Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa 
Nowowiejskiego pod dyrekcją Je-
rzego Swobody, który zachwycił 
uczestników repertuarem Giuseppe 
Verdiego, m.in. Traviata, Nabucco 
oraz poematem symfonicznym Fin-
landia Jeana Sibeliusa.

Wieczorem na uczestników kon-
ferencji czekała miła niespodzian-
ka. Lata dwudzieste, lata trzydzie-
ste…To był strzał w dziesiątkę! 
Atmosfera kasyna, zapach prochu 

Przewodniczący Sesji II 
dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, 

dr n. med. Marzena Sobczak 
i dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Ryszard Wasiński, 
Dyrektor Departamentu Zdrowia

Galina Zenkina, Przewodnicząca Izby Pielęgniarskiej 
w Kaliningradzie

dr hab. n. med. 
Danuta Dyk

dr n. o zdr. Dorota Kilańska

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
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z rewolwerów, piękne kobiece 
stroje, pióra i etole spowodowały, 
że wszyscy bawili się wyśmienicie, 
a rozmowom nie było końca. Furo-

rę zrobiły nasze koleżanki z Kalinin-
gradu, które rzeczywiście poczuły 
atmosferę tamtych lat i wyglądały 
oszałamiająco.

Drugi dzień konferencji nie ustę-
pował pierwszemu. Było mnóstwo 
ciekawych wydarzeń i spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

Sesją III Wybrane problemy 
w pielęgniarskiej opiece pedia-
trycznej i położniczej, której prze-
wodniczyli dr n. med. Krystyna 
Piskorz, dr n. med. Tomasz Wa-
śniewski i mgr Mirosława Sokół 
rozpoczęto część naukową. Za-
kres tematyczny sesji był bardzo 
interesujący, ale na dużą uwagę 
zasługuje praca nt. Zjawiska nad-
użyć seksualnych prezentowana 
przez Wiesławę Kowalską. Zachę-
cam do lektury.

Tak jak w ubiegłym roku, tak 
i teraz odbyła się sesja plakatowa, 
której przewodniczyli dr n. med. 
Aleksandra Gutysz-Wojnicka, 
mgr Maria Danielewicz oraz dr n. 
med. Marzena Sobczak. Opieka 
pielęgniarska w różnych jednost-
kach chorobowych dominowała, 
ale można było dowiedzieć się 

Koleżanki z Kaliningradu czuły się wyśmienicie. Na pierwszym planie Galina Zenkina, 
przewodnicząca Izby Pielęgniarskiej w Kaliningradzie

Przewodniczący Sesji III dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, 
dr n. med. Tomasz Waśniewski, mgr Mirosława Sokół

Sesja plakatowa, autorki plakatów: mgr Ewa Romankiewicz,
 mgr Katarzyna Nojkampf, mgr Dorota Kosiorek
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również o Wpływie edukacji pielę-
gniarek na występowanie powikłań 
podczas stosowania wkłuć obwo-
dowych czy Jakości życia pacjen-
tek z nowotworem piersi w trakcie 
leczenia cytostatykami.

Sesja V Interdyscyplinarna opie-
ka pielęgniarska w środowisku i in-
stytucjach opieki pozaszpitalnych, 

której przewodniczyły dr n. med. 
Aleksandra Gaworska-Krzemińska, 
dr n. o zdr. Dorota Kilańska oraz 
mgr Katarzyna Głodowska prze-
prowadziły uczestników konferen-
cji przez bardzo ciekawą i ważną 
tematykę w obszarze pielęgniar-
stwa. Koleżanki z Pielęgniarstwa 
Wydziału Nauk Medycznych UWM 

prezentowały wyniki badań doty-
czące Oczekiwań pacjenta wobec 
lekarza i pielęgniarki w podstawo-
wej opiece zdrowotnej, Wpływie 
stresu na poziom satysfakcji z życia 
w chorobach na poziomie podsta-
wowej opieki zdrowotnej czy Profilu 
jakości życia pacjentów korzystają-
cych z usług lekarza rodzinnego.

Przewodniczący Sesji V dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krze-
mińska, dr n. o zdr. Dorota Kilańska, mgr Katarzyna Głodowska

Przewodniczący Sesji VI dr n. med. Olga Bielan, 
mgr Maria Danielewicz oraz mgr Iwona Kacprzak

Firma Oriflame

Firma Konkret

Firma Covidien

Firma Promed
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Edukacja Pacjenta sposobem na 
poprawę jakości życia była tema-
tem Sesji VI, której przewodniczyli 
dr n. med. Olga Bielan, mgr Maria 
Danielewicz oraz mgr 
Iwona Kacprzak 

Autorzy prezentowali 
prace związane z tema-
tyką chorób układu krą-
żenia, cukrzycą, choro-
bą nowotworową. Duże 
zainteresowanie wzbu-
dziła praca na temat 
wyników Analizy wiedzy 
mieszkańców miasta 
i wsi na temat transplan-
tacji prezentowana przez 
mgr Małgorzatę Roman 
z Wojewódzkiego Spe-
cjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olszty-
nie. Dyskusja wykaza-
ła, jak mało wiemy jako 
społeczeństwo na temat transplan-
tacji, a jednocześnie jak dużo pra-
cy przed personelem medycznym.

Ciekawym punktem programu 
konferencji były warsztaty szkole-
niowe. Największe zainteresowa-
nie wśród uczestników wzbudziły 
warsztaty prowadzone przez dr 
inż. Dariusza Załuskiego Dlacze-

go statystyka jest ważna w publika-
cjach naukowych. Była też mowa 
i przygotowaniu tekstu do publika-
cji, czyli obowiązkach autorów i ich 

najczęstszych błędach. Spotkanie 
prowadziła mgr Dominika Świech, 
przedstawicielka jednego z wy-
dawnictw. Również dużym zainte-
resowaniem cieszyły się warsztaty 
dotyczące Urządzeń do zarządza-
nia temperaturą pacjenta czy Łóżka 
w intensywnej terapii, bezpieczne 
przenoszenie pacjenta. Firmy me-

dyczne prezentowały sprzęt nie-
zbędny w pracy pielęgniarek i po-
łożnych, doradzały i szkoliły. 

W czasie trwania konferencji za-
dbałyśmy szczegól-
nie o nasze koleżanki 
z Kaliningradu. Dzię-
ki uprzejmości pani 
Ewy Romankiewicz, 
Zastępcy Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa 
W o j e w ó d z k i e g o 
Szpitala Dziecięcego 
w Olsztynie, panie 
odwiedziły tę pla-
cówkę, przyjrzały się 
pracy pielęgniarek, 
zapoznały się z doku-
mentacją pielęgniar-
ską oraz wyposaże-
niem pielęgniarskich 
stanowisk pracy. 

Jestem przekona-
na, że wszyscy uczestnicy konfe-
rencji mogli znaleźć coś interesu-
jącego dla siebie i wrócą do nas 
za rok.

dr n. ekon. 
Elżbieta	Majchrzak-Kłokocka

Od lewej strony: mgr Iwona Kacprzak, mgr Maria Danielewicz,
dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak – Kłokocka 

Uczestnicy konferencji

Serdeczne podziękowa-
nia składam wszystkim 
członkom Komitetu Orga-
nizacyjnego konferencji 
oraz członkom Komitetu 
Naukowego za ich wkład 
pracy i ogromne zaanga-
żowanie. 

mgr Maria Danielewicz
Przewodnicząca Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Olsztynie
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Komitet Organizacyjny Konferencji

Biuro konferencji miało pełne ręce roboty

Komitet	Organizacyjny	konferencji:

przewodnicząca
dr n. ekon. Elżbieta 

Majchrzak-Kłokocka, 

oraz członkowie:
dr n. med. Aleksandra Bielan

mgr Iwona Błaszczyk
mgr Maria Danielewicz
dr n. med. Aleksandra 

Gutysz-Wojnicka
Renata Jeger

mgr Danuta Jurkowska
mgr Iwona Kacprzak

mgr Danuta Kowalska
mgr Jadwiga Kwiatkowska
mgr Małgorzata Makarska

Małgorzata Murach
mgr Bożena Szymula
mgr Mirosława Sokół

Jolanta Stępińska
mgr Małgorzata Waszczyńska

Wioleta Witanowska

Komitet	Naukowy	Konferencji:

dr hab. n. med. Danuta Dyk
dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kułak-Krajewska
dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
dr n. med. Jacek Perliński

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
prof. nadzw. n. med. Tomasz Stompór

dr n. med. Tomasz Waśniewski

Warto powiedzieć, że 
w tym roku zgłoszono 
55 prac, z tego 41 za-
prezentowano na konfe-
rencji w sześciu sesjach 
tematycznych, a 31 zre-
cenzowano pozytywnie 
i opublikowano. Wszystkie 
zainteresowane osoby za-
chęcam do lektury książki 
Przedsiębiorczość i Zarzą-
dzanie, Wybrane problemy 
organizacji i zarządzania 
w pielęgniarstwie. Pielę-
gniarstwo bez granic. 

Organizatorem konferencji była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, a jej partnerami 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko
-Mazurskiego w Olsztynie oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Jak zwykle nie zawiedli 
partnerzy medialni: TVP Olsztyn oraz Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 
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niezależności, izolację społeczną, 
narażone są na złe traktowanie za-
równo w domu jak i w instytucjach 
opieki. Coraz częściej popadają 
w depresję, a ich złe samopoczucie 
fizyczne ma negatywny wpływ na 
samopoczucie psychiczne.

W kolejnych prezentacjach kon-
ferencji przedstawiono specyfikę 
zaburzeń psychicznych wieku po-
deszłego, problemy psychiatryczne 
w zespole otępiennym, zagroże-
nia w wieku podeszłym (alkohol, 
leki uspokajające), kompleksową 
ocenę geriatryczną (KOG) a także 
aspekty psychologiczne opieki nad 
osobami w podeszłym wieku i pra-
wa pacjentów szpitala psychiatrycz-
nego. Fałszywym stereotypem jest 
przekonanie, że w podeszłym wieku 
kłopoty z pamięcią to norma. Nor-
mą zdrowotną dla ludzi starszych 
jest sprawność poznawcza i inte-
lektualna a otępienie jest chorobą 

a nie czymś co nieuchronnie wiąże 
się z podeszłym wiekiem. Zdrowie 
psychiczne osób starszych może 
być poprawione poprzez promocję 
aktywnego i zdrowego starzenia 
się. Należy zachęcać seniorów do 
zwiększenia aktywności fizycznej 
i psychicznej, do nienadużywania 
leków i alkoholu, do współpracy ze 
specjalistami zajmującymi się pro-
blematyką schorzeń wieku starsze-
go. Warto również zwrócić uwagę 
na zdrowie psychiczne opiekunów 
osób starszych, należy wskazać im 
wszystkie możliwe formy korzysta-
nia z pomocy zewnętrznej, udzielać 
im trafnych wskazówek i jasnych 
informacji z rodzaju tych jakich po-
szukują. Radość	 z	 przeżywania	
wieku	podeszłego	winna	być	taka	
sama,	 jak	 szczęście	 i	 radość	 we	
wcześniejszych	 okresach	 życia,	
mimo	tego,	iż	zgodnie	z	prawami	
natury	i	wraz	z	upływającym	cza-

sem	 w	 ciele	 człowieka	 zachodzi	
szereg	 procesów	 powodujących	
niewydolność	całego	ustroju. 

Uczestnicy konferencji po raz 
kolejny mieli okazję do zapoznania 
się z twórczością osób doświad-
czających kryzysów psychicznych 
a także wysłuchania występu ze-
społu muzycznego „Paja brava” 
działającego przy Olsztyńskim Sto-
warzyszeniu Pomocy Psychicznie 
i Nerwowo Chorym. Swoje prace 
zaprezentowała galeria Blejtramka. 
W konferencji uczestniczyło ok.250 
osób co świadczy o dużym zain-
teresowaniu tematem. Zaproszeni 
goście przybyli z różnych miejsc 
pracy, zamieszkania a także z odle-
głych miejscowości.

Dorota	Dziedziula,	
Jolanta	Ewertowska

Komisja ds. Opieki 
Psychiatrycznej

„Nic nie kwitnie bez końca: jeden 
okres życia następuje po drugim.”

„OD	 MŁODOŚCI	 DO	 STAROŚCI”	
–	 pod takim hasłem odbyła się 
16.X.2013 r. w Warszawie II Konfe-
rencja Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychia-
trycznych (PSPiPP) współorgani-
zowana z Mazowieckim Urzędem 
Wojewódzkim. Konferencję otwo-
rzyli i gości przywitali: Wojewoda 
Warszawy Pan Dariusz Piątek, Anna 
Dudek, Prezes PSPiPP i Mazowiec-
ki Konsultant w dziedzinie pielę-
gniarstwa psychiatrycznego oraz 
Bożena Kosińska, Prezes Fundacji 
Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego 
i Wiceprezes PSPiPP. Opiekę nad 
osobami starszymi na terenie woj. 
mazowieckiego w latach 2009-2011 
przedstawiła Pani Elżbieta Nawroc-
ka, Z-ca Dyrektora Wydziału Zdro-
wia Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego. 

Konferencja zorganizowana była 
z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego, który od roku 1992 
obchodzony jest 10 października na 
całym Świecie. Co roku WHO okre-
śla jego temat przewodni. W tym 
roku priorytetem obchodów tego 
dnia jest zdrowie psychiczne osób 
starszych. Z raportów ONZ wynika, 
że jesteśmy coraz starsi. W 2020 
roku jedna czwarta ludności Polski 
będzie miała ponad 60 lat. Styl ży-
cia większości starszych Polaków 
jest bierny i monotonny. Tylko 5% 
w wolnych chwilach podejmuje ak-
tywizację(jazda na rowerze) a jedy-
nie 0,1% uczy się. Mały jest udział 
osób starszych w życiu publicznym, 
rzadko uczestniczą w życiu kultural-
nym. Wynika to z braku nawyków 
aktywności i uczestniczenia w życiu 
społecznym, pogarszającego się 
stanu zdrowia oraz niejednokrotnie 
trudnej sytuacji materialnej. Starsi 
Polacy nie widzą potrzeby uzupeł-

niania wykształcenia, uważają, że 
okresem odpowiednim do nauki 
jest młodość.

Konferencja przebiegła w dwóch 
sesjach. Pierwsza sesja „Pielęgno-
wanie psychiatryczne - od młodo-
ści do starości” poruszała tematy 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
bez zgody pacjenta w opinii perso-
nelu pielęgniarskiego, uzależnienia 
wśród dzieci i młodzieży, dobrych 
relacji między dorosłymi a dziećmi 
i młodzieżą oraz dotyczące proble-
mów psychogeriatrii. Poruszane 
były zagadnienia związane ze sta-
rzeniem się i starością a także do-
tyczące możliwości ludzi starszych, 
ich uczestnictwa w życiu społecz-
nym. Kwestia aktywizacji osób star-
szych okazuje się być stale bardzo 
ważna. 

W sesji drugiej „Pielęgniarka 
w Psychiatrii” omówione zostały 
trudności w przepływie informacji 
w psychiatrii, problemy pacjentów 

II	Konferencja	Polskiego	Stowarzyszenia	Pielęgniarek
i	Pielęgniarzy	Psychiatrycznych
„OD	MŁODOŚCI	DO	STAROŚCI”

Warszawa	16	października	2013	r.

cd ze str. 13
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Rak piersi jest najczęstszym 
nowotworem złośliwym występu-
jącym u kobiet. Szacuje się, że 
w Polsce żyje około 60 tysięcy ko-
biet z rozpoznanym rakiem piersi. 
Polska należy do krajów o śred-
niej zachorowalności, najwyższa 
zachorowalność obserwuje się 
w krajach uprzemysłowionych: 
Stany Zjednoczone, Belgia, Fran-
cja, Dania. Najmniej zachorowań 
odnotowuje się w krajach Afryki 
i Azji południowo-wschodniej.[1] 
Etiologia większości zachorowań 
jest nieznana. Istnieje wiele czyn-
ników ryzyka, które mają wpływ 
na zachorowanie. Nowoczesne 
techniki diagnostyczne, chirurgia 
estetyczna i leczenie systemowe 
z terapią celowaną stworzyły nowe 

możliwości dla chorych kobiet. 
Nadal jednak jest to choroba prze-
wlekła, o różnym przebiegu i róż-
nych prognozach dotyczących 
przeżycia. Często towarzyszą jej 
przerzuty do innych układów i na-
rządów. Uzasadnione zatem wy-
daje się zwrócenie większej uwagi 
na profilaktykę, co doprowadzi do 
zmniejszenia zapadalności na tę 
chorobę jak i poprawę jakości ży-
cia podczas leczenia.

Wraz z rozwojem metod leczni-
czych zaczęto zwracać szczegól-
ną uwagę na wpływ tych metod 
na życie i funkcjonowanie cho-
rych. Rozważania teoretyczne 
zapoczątkowała definicja zdrowia 
przyjęta w 1948 roku przez WHO 
(Światową Organizację Zdrowia) 

określająca, że „ zdrowie to kom-
pletny, fizyczny, psychiczny i spo-
łeczny dobrostan człowieka, a nie 
tylko brak choroby lub kalectwa” 
[2]. Jakość życia oceniana obiek-
tywnie i subiektywnie ma charak-
ter wielowymiarowy, ulega zmia-
nie na przestrzeni czasu. Badać 
ja można metodami ilościowymi 
i jakościowymi. Dostarcza wielu 
użytecznych informacji na potrze-
by ochrony zdrowia i rozwoju me-
dycyny. Problematyka ta zyskała 
zainteresowanie wielu badaczy 
z różnych dyscyplin medycyny. 
Wprowadzanie na rynek medycz-
ny nowych preparatów farma-
ceutycznych wręcz wymusiło na 
firmach zajęcie się problemem 
wpływu swoich wyrobów na funk-

po 60r.ż. w Zespole Leczenia Śro-
dowiskowego oraz implikacje praw-
ne dotyczące Ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego.

W przerwie konferencji była moż-
liwość obejrzenia i zakupienia rę-
kodzieła wykonanego przez osoby 
z doświadczeniem zaburzeń psy-
chicznych a także zakupienia nume-
ru bieżącego i archiwalnych nume-
rów czasopisma IGIEŁKI. Olsztyn 
– Wojewódzki Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego reprezentowało 
10 pielęgniarek, członków Polskie-
go Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Pielęgniarzy Psychiatrycznych.

Jolanta	Ewertowska,	
Przedstawiciel OIPiP 
z WZLP w Olsztynie 

Członek Zarządu PSPiPP
Na zdjęciu: uczestnicy konferencji z Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 

Psychiatrycznego w Olsztynie

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH KOLEŻANEK 
I KOLEGÓW
Katarzyna	Nojkampf - w 2013 roku ukończyła Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Eko-
nomiczną, kierunek pielęgniarstwo, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa.Obecnie peł-
ni obowiązki pielęgniarki oddziałowej w oddziale hematologii w SP ZOZ MSW z WMCO 
w Olsztynie. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem profesora Czesława Kłyszejko 

Jakość	życia	pacjentek	z	nowotworem	piersi	w	trakcie	leczenia	cytostatykami
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cjonowanie pacjenta. W leczeniu 
paliatywnym efekt terapeutyczny 
nie zawsze przekłada się na do-
brą jakość życia pacjenta. Należy 
wtedy rozważyć przerwanie bądź 
ograniczenie terapii na rzecz lep-
szej jakości życia. Nie chodzi o to 
by maksymalnie wydłużyć życie, 
ale zadbać by to życie było jak 
najbardziej komfortowe i godne. 
Wzrost zainteresowania proble-
matyką jakości życia w medycynie 
świadczy o holistycznym podej-
ściu do pacjenta i jego problemów 
biopsychospołecznych. 

Okres przystosowania się do 
choroby, powrót do równowagi 
oraz do odczuwania jakości na 
podobnym poziomie jak przed 
chorobą trwa różnie długo. Dużą 
rolę odgrywa wsparcie najbliż-
szych, które ułatwia adaptację 
do choroby. Reakcje psychiczne 
rzutują najbardziej na psycholo-
giczny wymiar jakości życia, nie-
kiedy dotyczą sfery aktywności 
zawodowej (rezygnacja z pracy) 
oraz kontaktów społecznych[3]. 
W miarę zastosowanego lecze-
nia ulega obniżeniu jakość życia 
w sferze stanu fizycznego, ogólnej 
sprawności ruchowej, aktywności 
społecznej oraz poziomu odczu-
wania dolegliwości bólowych. Le-
czenie chirurgiczne jest bolesne 
i okalecza kobietę. Ból powoduje 
ograniczenia w wykonywaniu co-
dziennych czynności. Amputacja 
wywiera znaczący wpływ na obraz 
własnego ciała[4]. 

W trakcie leczenia systemo-
wego pacjentki narażone są na 
wiele działań niepożądanych za-
stosowanych leków. Chore pod-
dane chemioterapii skarżą się na 
zmęczenie, trudności ze snem 
i ból[5,6]. Wypadanie włosów 
jest najbardziej widocznym po-
wikłaniem, sprzyja niższej ocenie 
własnej wartości[5,7]. Pacjentki 
czują się wtedy mniej atrakcyjne, 
utrudniony jest ich kontakt z oto-
czeniem, często rezygnują z pracy 
zawodowej na czas leczenia cyto-
statykami, jeżeli ich wygląd miał 
znaczenie w kontaktach między-
ludzkich. Drugim dość istotnym 
czynnikiem obniżającym jakość 

życia jest pobyt w szpitalu w czasie 
leczenia. Ważnym elementem jest 
wsparcie chorych, przede wszyst-
kim przez personel pielęgniarski, 
ale także przez rodzinę i lekarzy. 
Pomocny może się okazać model 
opieki ukierunkowany na pomoc 
psychologiczną i socjalną. Eduka-
cja pacjentek pomoże zmniejszyć 
poczucie leku, bezradności oraz 
zwiększać wole walki z chorobą 
i umiejętność radzenia sobie w sy-
tuacji stresowej[8]. 

Radioterapia jako kolejna al-
ternatywa leczenia przeciwnowo-
tworowego, jako samodzielna lub 
skojarzona metoda, jest dobrze to-
lerowana przez pacjentki, niemniej 
jednak pacjentki starsze częściej 
zgłaszały problemy emocjonal-
ne i seksualne o łagodnym bądź 
umiarkowanym charakterze[9]. 

Cel	pracy	:
Celem pracy jest odpowiedź na 

pytanie jaka jest jakość życia pa-
cjentek chorujących na nowotwór 
piersi podczas leczenia cytosta-
tykami i które sfery życia chorych 
zostają najbardziej zaburzone

Materiał	i	metody	badań	:	
Do pomiaru jakości życia użyto 

standaryzowanego kwestionariu-
sza QLQ C30 składającego się 
z 30 pytań oraz modułu QLQ- BR23 
zawierającego 23 pytania. Ankietą 
objęto trzydzieści osiem kobiet 
w wieku 36-82 lata leczących się 
w Ośrodku Chemioterapii Jed-
nodniowej w Olsztynie. Badanie 
przeprowadzono w 2012 roku. Na 
przeprowadzenie badań uzyskano 
zgodę z-cy dyrektora ds. Pielę-
gniarstwa. Ankietę autorka rozda-
wała i odbierała od pacjentek oso-
biście w zaklejonych kopertach.

Analizy wyników dokonano za 
pomocą pakietu statystycznego 
PQStat ver. 1.4.2.324 oraz za po-
mocą oprogramowania R. Analizy 
wyników badanych skal przedsta-
wiono w tabelach liczności, tabe-
lach korelacji oraz na wykresach. 
Zależność między badanymi ska-
lami a wiekiem ankietowanych 
analizowano szacując współczyn-
niki korelacji nieparametrycznych.

Za istotne przyjęto prawdopo-
dobieństwo testowe na poziomie 
p<0,05 a za wysoce istotne przy-
jęto prawdopodobieństwo testowe 
na poziomie p<0,01.

Analiza wyników badań wła-
snych:

Zdecydowana większość ko-
biet (86,8%) nie wymagała po-
mocy przy czynnościach dnia 
codziennego. Męczące czynności 
np. dźwiganie ciężkiej torby było 
uciążliwe dla (34,2%) badanych. 
Ankietowane preferowały krótki 
spacer poza domem (71%), dłu-
gi spacer był trochę męczący dla 
42,1% z nich. 

Prawie połowa badanych 
(44,7%) w czasie leczenia cyto-
statykami w Poradni Chemiotera-
pii Jednodniowej nie była ograni-
czona w wykonywaniu swej pracy 
lub innej codziennej czynności.
Realizację swoich hobby lub przy-
jemności nie mogło wykonać tyl-
ko 5,2% badanych. Zdecydowana 
większość badanych (ok.83%) nie 
miała kłopotu z realizacją swoich 
zainteresowań lub wykazywały 
jedynie niewielkie ograniczenia. 
Podobne zależności zauważono 
w sferze dotyczącej finansów. Na-
leży sądzić, że pełnienie dotych-
czasowych ról było możliwe dzięki 
ambulatoryjnemu przyjmowaniu 
leków cytostatycznych. 

Większość badanych (ok. 80%) 
nienajlepiej radziła sobie na po-
ziomie emocjonalnym z chorobą, 
a (ok.30%) miało problemy natury 
emocjonalnej w postaci spięcia, 
rozdrażnienia i przygnębienia. 
Tylko ok. 20% nie wykazywało 
dysfunkcji w ocenianej sferze. 
Wskaźnik zasługuje na koniecz-
ność skupienia uwagi i podjęcia 
działań w kierunku zapewnienia 
chorym poradnictwa psycholo-
gicznego również na etapie lecze-
nia w przychodni.

Połowa respondentek na py-
tania dotyczące funkcjonowania 
poznawczego odpowiedziała, 
że występuje dysfunkcja na po-
ziomie trochę. Wcale zaznaczyło 
(ok.40%). Taki rozkład odpowie-
dzi pozwala sądzić, że leki cyto-
statyczne znacznie wpływają na 



Nr 04 • X – XII 2013r.

23

procesy skupiania uwagi i zapa-
miętywanie. Związane to może być 
z wczesnymi objawami ubocznymi 
stosowanych leków. Otrzymane 
dane cechowała duża istotność 
statystyczna. Życie rodzinne zo-
stało zakłócone u większości 
ankietowanych. Tylko ok. 30% 
odpowiedziało, że stan zdrowia 
lub leczenie nie wpłynęło na funk-
cjonowanie rodziny. Nasuwa się 
myśl, iż taki wynik spowodowany 
został poprzez dojazd do ośrod-
ka na leczenie. Jest to przychod-
nia w kompleksie onkologicznym 
z zapleczem personalnym i dia-
gnostycznym największa w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. 
Życie towarzyskie u większości 
chorych poddanych leczeniu sys-
temowemu nie zostało w istotny 
sposób zakłócone. Jednakże ok. 
30% badanych kobiet stwierdziło, 
iż stan zdrowia lub leczenie prze-
szkodziło im w życiu towarzyskim. 
Korelacja porządku rang Spear-
mana wykazała istotność staty-
styczną badanych zmiennych. 
Badane oceniły swój stan zdrowia 
jako dobry, czasem pojawiały się 
dolegliwości bólowe o słabym na-
tężeniu (ok. 60%), ale 86,8% nie 
przeszkadzał w codziennej aktyw-
ności. Kłopotów ze snem nie miało 
tylko 21% ankietowanych. Ogrom-
na większość badanych ok. 90% 
w ostatnim tygodniu potrzebowała 
odpoczynku z powodu osłabienia. 
Zmęczenie na poziomie wymaga-
jącym odpoczynku występowało 
u ok. 92% pacjentek. Korelacja 
porządku rang Spearmana wyka-
zała istotność statystyczną pomię-
dzy wiekiem a odczuwanym zmę-
czeniem. Na pytania dotyczące 
zaburzeń układu pokarmowego 
w postaci braku apetytu, suchości 
w jamie ustnej, nudności i wymio-
tów, zaparć większość responden-
tek od 52%-84% odpowiedziała,że 
nie odczuwa takich dolegliwości 
wcale. Po leczeniu cytostatykami 
jednym z objawów ubocznych jest 
wypadanie włosów. U większość 
badanych kobiet ok. 65% włosy 
wypadły i było to powodem ich 
zmartwienia. W skalach sytuują-
cych jakość życia związaną z ra-

kiem piersi, z wyglądu zewnętrzne-
go była niezadowolona większość 
kobiet ok. 70%. Odczuwały one 
bóle w okolicy chorej piersi, była 
ona tkliwa i wygląd skóry niepoko-
ił pacjentki. Jedne czuły się mniej 
atrakcyjne i kobiece,a drugie miały 
kłopoty z oglądania siebie nagiej. 
Takie postrzeganie siebie znala-
zło odzwierciedlenie w funkcjono-
waniu na poziomie seksualności. 
Znaczny część ankietowanych 
nie była zainteresowana seksem, 
jak również nie była aktywna sek-
sualnie. Wśród osób aktywnych 
seksualnie ok. 37%, tylko ok. 28% 
osiągnęło zadowolenie. Prawie 
połowa nie udzieliła odpowiedzi 
na to pytanie, prawdopodobnie 
za względu na intymny charakter 
pytania. Prawie wszystkie badane 
ok. 97% martwiło się o swoje przy-
szłe zdrowie.

Wnioski:
Jakość życia chorych na raka 

piersi podczas leczenia cytosta-
tykami uległa pogorszeniu. Za-
burzeniu uległy funkcje poznaw-
cze, ucierpiało życie towarzyskie 
i rodzinne. Większość badanych 
dobrze radziła sobie na poziomie 
emocjonalnym z chorobą. Kore-
lacja porządku rang Spearmana 
wykazała istotność statystyczną 
pomiędzy wiekiem a odczuwanym 
zmęczeniem. Badane oceniły swój 
stan zdrowia jako dobry, czasem 
pojawiały się dolegliwości bólowe 
o słabym natężeniu. W skalach 
sytuujących jakość życia związa-
ną z rakiem piersi, z wyglądu ze-
wnętrznego była niezadowolona 
większość kobiet. Prawie wszyst-
kie badane martwiły się o swoje 
przyszłe zdrowie. Spadło zainte-
resowanie życiem seksualnym.
Otrzymane wyniki wskazują na 
konieczność objęcia kobiet opie-
ką psychologa również w czasie 
leczenia ambulatoryjnego. Opieka 
pielęgniarska i szeroko zakrojona 
edukacja chorych może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do 
zmiany sposobu myślenia o sobie, 
a tym samym do poprawy jakości 
życia podczas leczenia i w trakcie 
procesu zdrowienia.
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Wrodzone wadliwe ukształtowa-
nie się stawu biodrowego (dyspla-
zja) jest jedną z najczęściej noto-
wanych wad wrodzonych. Tą wadą 
obarczonych jest od 5-6% dzieci. 
Bezpośredniej przyczyny nie uda-
je się ustalić. Do powstania takich 
nieprawidłowości dochodzi najczę-
ściej w czasie życia płodowego, 
a istniejące zmiany mogą się nasilić 
w okresie okołoporodowym. Przed 
porodem nie można stwierdzić czy 
dziecko urodzi się z dysplazją – 
wadę diagnozuje się w pierwszych 
dniach życia.

Dysplazją	 stawów	 biodrowych 
nazywamy wrodzone wadliwe 
ukształtowanie się stawu biodro-
wego. Przejawia się to tym, że pa-
newka stawu biodrowego jest nie-
odpowiednio wykształcona. Jest 
za płytka i za mała, aby dokładnie 
objąć głowę kości udowej, która 
ma tendencje do odchylania się na 
zewnątrz i może przemieszczać się 
poza staw. Najbardziej nasilonym 
stadium dysplazji jest zwichnięcie 
stawu biodrowego.

Dysplazja może dotyczyć jedne-
go stawu biodrowego lub obu.

Co sprzyja dysplazji.
Pod koniec ciąży dziecko ma bar-

dzo ciasno w jamie macicy i może 
wówczas przyjmować tzw. ultrafizjo-
logiczną pozycję z nieprawidłowo 
podkurczonymi nóżkami.

W takim ułożeniu głowa kości 
udowej ma tendencje do wysuwania 
się z panewki stawu. Częściej dys-
plazję obarczane są dziewczynki niż 
chłopcy (6 razy częściej). Dysplazji 
sprzyja ułożenie miednicowe płodu 
w czasie ciąży. Występuje też przy 
ciążach mnogich. Skłonność do 
dysplazji może być też dziedziczna. 
Wada może powstać także w trak-
cie porodu, dlatego bardzo ważne 

jest prawidłowe postępowanie oko-
łoporodowe z noworodkiem. Po 
porodzie dziecko ma fizjologiczny 
przykurcz nóżek.

Nie należy prostować nóżek 
dziecka nawet w celu zmierzenia 
długości noworodka, gdyż bardzo 
łatwo jest wówczas zwichnąć kość 
udową ze stawu.

Maleńkiego dziecka nie wolno za-
wijać w kocyk jak „mumię” z wypro-
stowanymi nóżkami, lecz jego nóżki 
w kocyku powinny być zawsze pod-
kurczone.

Profilaktyka:
Dziecko zaraz po urodzeniu ba-

dane jest przez neontologa, powin-
no być zbadane klinicznie przez or-
topedę, dlatego zaleca się wizytę do 
1 miesiąca życia. Wczesne wykrycie 
dysplazji jest kluczem do wczesne-
go leczenia, a to daje możliwość kie-
rowania rozwojem dysplastyczności 
w celu jej zlikwidowania i jest naj-
bardziej istotną częścią profilaktyki 
wrodzonego zwichnięcia.

Wcześnie zdiagnozowana i pra-
widłowo leczona dysplazja stawów 
biodrowych najczęściej mija, nie 
pozostawiając żadnych następstw. 
Badanie kliniczne polega na spraw-
dzeniu, czy dziecko symetrycznie 
odwodzi obie nóżki na bok i czy 
przy ruchach głowa kości udowej 
nie wyskakuje ze stawu, czyli czy 
staw jest stabilny. Badamy też, czy 
fałdy pośladkowe są symetryczne 
i czy oba uda są równej długo-
ści. Niesymetryczność fałdów nie 
świadczy jeszcze o dysplazji, na-
tomiast nierówna długość ud jest 
powodem do niepokoju. Niepokoić 
może też przechylenie szpary sro-
mowej u dziewczynek, bo może su-
gerować przesunięcie jednej z kości 
biodrowych.	

Każde dziecko podczas badania 
u lekarza ortopedy ma wykonywane 
badanie ultrasonograficzne.

Nie należy wykonywać zdjęć RTG 
stawów biodrowych przed ukończe-
niem 4 miesiąca życia.

W badaniach USG dokładnie wi-
doczna jest budowa stawu biodro-
wego, który w tym wieku składa się 
wyłącznie z chrząstek i tkanki łącz-
nej. Wczesna diagnoza dysplazji sta-
wów biodrowych jest bardzo ważna, 
gdyż czas leczenia wady jest wtedy 
znacznie krótszy. Korygowanie wady 
u dziecka w 1 miesiącu życia daje 
szansę, że w wieku 3 miesięcy jego 
stawy będą mogły dalej rozwijać się 
prawidłowo bez konieczności za-
opatrzenia ortopedycznego.

Rozpoznanie dysplazji u dziecka 
półrocznego – oznacza leczenie 
przez rok.

Leczenie	:
Jeśli wada u dziecka będzie ujaw-

niona w 1 miesiącu życia, do jej korek-
cji wystarczy tzw. szerokie pielucho-
wanie na okres około 4-6 tygodni.

Jeżeli lekarz ujawni wadę, dobie-
rze dla dziecka odpowiedni sposób 
leczenia;
1. Opóźnienie w rozwoju, spłycenie 

panewek stawów
-  najczęściej wystarczy szerokie 

pieluchowanie
2. Dysplazja bardziej nasilona po-

twierdzona prze badanie USG:
-  lekarz może zalecić stosow-

nie rozwórki, szyny, poduszki, 
uprzęży lub gipsu, aby główka 
kości udowej prawidłowo cen-
trowała, kształtując staw bio-
drowy.

Pielęgnacja dziecka unieruchomio-
nego rozworką	wymaga cierpliwości 
i samozaparcia. Dziecko trudno prze-
bierać, ułożyć w wózku, nosić. Warto 
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jednak ponieść ten trud. Unierucho-
mienie noworodka z odwiedziony-
mi na bok nóżkami nie stanowi dla 
dziecka specjalnego problemu – jest 
mało ruchliwe. Wada szybko zosta-
nie skorygowana co zapewni dziecku 
właściwy rozwój ruchowy.

Założenie szyny czy rozpórki dla 
dziecka 3 miesięcznego często spo-
tyka się z oporem i może wiązać się 
ze stresem.
3. Dysplazja rozpoznana dopiero 

w 6-9 miesiącu życia:
-  leczenie najczęściej prowadzi 

się w warunkach szpitalnych, 
dostosowując postępowanie 
do stopnia zaawansowania 
wady, z leczeniem operacyj-
nym włącznie.

Dzieci, które miały rozpoznaną 
dysplazję powinny znajdować się 
pod opieką poradni ortopedycznej co 

najmniej do końca 3-go roku życia, 
bowiem dysplazja może nawracać.

Pamiętaj:
• Szerokie pieluchowanie jako pro-

filaktyka prawidłowego rozwoju 
stawów biodrowych powinno 
być stosowane u wszystkich nie-
mowląt przez pierwsze 6 tygodni 
życia (poprzedzona bad. lek. or-
topedy). Polega ono na zakłada-
niu dziecku między nóżki dwóch 
szeroko złożonych pieluch, które 
ustabilizują nóżki w pozycji od-
wiedzenia.

• Dziecko powinno być jak najczę-
ściej układane na brzuszku, wtedy 
przyjmuje pozycję żabki, ma nóżki 
zgięte pod kątem prostym w sto-
sunku do tułowia i rozłożone na 
boki. W takim ułożeniu staw do-
brze przebudowuje się i rozwija.

• Należy pamiętać, aby nie prosto-
wać nóżek dziecka – przy prze-
wijaniu należy podnosić na dłoni 
pupę dziecka w celu podłożenia 
pieluchy, nigdy nie wolno ciągnąć 
go do góry za nóżki.

• Niemowlę należy nosić ustawione 
w rozkroku tak, aby jego rozłożo-
ne nóżki obejmowały biodro lub 
brzuch niosącego dziecko rodzica.

• Dziecko należy ubierać w luźne 
śpioszki niekrępujące ruchów nóg.

• Nie należy przyśpieszać nauki 
siadania ani chodzenia.

Literatura:
Czasopismo: Dbam o zdrowie Janko-
wi A.(red) Zarys chirurgii dziecięcej.
Rowiński W (red.) Chirurgia dla pie-
lęgniarek.

... wspólne ubieranie choinki, 
śpiewanie kolęd, dzielenie się opłat-
kiem, upominki, życzenia, to wszyst-
ko sprawia, że nawet mróz za oknem 
nie jest nam straszny bo w sercach 

robi się ciepło i radośnie ...

Oczekując na święta Bożego Na-
rodzenia warto przybliżyć tradycje 
i zwyczaje związane ze świętami 
w kraju i na świecie. Święta są ob-
chodzone wszędzie niezwykle uro-
czyście ale w wielu krajach zupełnie 
inaczej niż u nas. Dlatego pozwalam 
sobie króciutko zaprezentować Pań-
stwu kilka ciekawostek.

Włochy	
Przed wigilią obowiązuje post, 

wieczerzę spożywa się w gronie bli-
skich, ale wielu Włochów nie przy-
wiązuje tak ogromnej wagi do kola-
cji co do obiadu 25 grudnia. Obiad 
jest niezwykle uroczysty z tradycyj-
nymi daniami.Coraz częściej w do-
mach pojawia się choinka z wieloma 

świecidełkami. Jednak zdecydo-
wanie częściej włosi przygotowują 
szopki z figurkami. Tradycja szopki 
wywodzi się właśnie z Włoch, gdzie 
pierwsza żywa szopka była w 1223 
roku w Lacjum z inicjatywy św. Fran-
ciszka z Asyżu. Podczas obiadu roz-
pakowuje się prezenty. Grzecznym 
dzieciom prezenty przynosi Święty 
Mikołaj oraz czarownica Befane.
Czarownica przylatuje na miotle 
a niegrzecznym maluchom zosta-
wia węgielki zamiast prezentów. 
Wieczorem rodziny mieszkające 
w Rzymie udają się na plac św. Pio-
tra gdzie zostaje uroczyście odsło-
nięta ogromna szopka.

Niemcy	
Tradycja ubierania choinki w wie-

lu krajach przyjęła się właśnie 
z Niemiec, to oni pierwsi zawiesili 
gwiazdę betlejemską, również oni 
wymyślili kalendarze adwentowe 
dla dzieci (które dziś chyba są już 
znane w całej Europie). Kolacja 

i pasterka są dość podobne do 
polskiej tradycji, ale na obiad świą-
teczny obowiązkowo musi być pie-
czona gęś, (wielu Niemców uważa, 
że najlepsze gęsi są z polskich ho-
dowli). Typowym ciastem jest ciasto 
bakaliowe (stollen), które swoim 
kształtem przypomina nowo naro-
dzone dzieciątko zawinięte w becik. 
Dzieci prezenty otwierają podczas 
obiadu, ale każde dziecko otrzymu-
je również tradycyjny talerz słody-
czy i owoców.

Hiszpania	
Kilka tygodni przed świętami	

Hiszpanie obowiązkowo	 kupu-
ją szopkę, która jest ważniejsza 
niż choinka i chałwę.	 To	 właśnie 
chałwa w wielu domach jest	odpo-
wiednikiem opłatka. W Hiszpanii 
kolacja wigilijna rozpoczyna się 
po pasterce. Po wieczerzy wszy-
scy wychodzą na ulice, które są 
oświetlone tysiącami kolorowych 
lampek, śpiewają wspólnie kolę-
dy, tańczą i bawią się do białego 
rana. Głównym daniem świątecz-
nym jest pieczona ryba oraz „cia-
sto Trzech Króli”. Ciasto jest pełne 
niespodzianek, w którym zapieka 
się drobne upominki dla dzieci 
i dorosłych. Tradycyjne potrawy są 
zależne od regionu, w niektórych 

Tradycje i zwyczaje 
Święta	Bożego	Narodzenia	w	Polsce	i	innych	krajach

Ewa	Kamieniecka	
Redaktor Naczelna Biuletynu OIPiP w Olsztynie
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podaje się pieczonego indyka, 
czasami jagnięcinę lub wieprzowi-
nę. Na wybrzeżu głównie podaje 
się owoce morza i ryby. Na deser 
najczęściej serwuje się turron, to 
bardzo smaczny i lubiany przez 
Hiszpanów nugat. Pije się też spo-
ro musującego wina typu Cava. 
Upominki rozdawane są dopiero 6 
stycznia w święto Trzech Króli, na 
pamiątkę darów, które Jezus otrzy-
mał od mędrców ze Wschodu.

Wielka	Brytania	
Anglicy nie mają typowej wiecze-

rzy wigilijnej, bardziej uroczysty jest 
obiad w pierwszy dzień świąt, na sto-
le obowiązkowo pojawia się pieczo-
ny indyk z kasztanami. Tradycyjnym 
przysmakiem jest pudding (który 
przygotowuje się z 13 składników 
na pamiątkę 12 apostołów i Chry-
stusa, sporządzanie puddingu trwa 
3 miesiące, aż do świąt). Prezenty 
Santa Claus wrzuca się do skarpety 
wiszącej przy kominku, przy którym 
gromadzi się cała rodzina. Przed 
obiadem obowiązkowo wszyscy 
wysłuchują orędzia wygłoszonego 
przez królową. Od wielu pokoleń 
zachowana została tradycja wysyła-
nia kartek świątecznych do bliskich 
i przyjaciół, mimo internetu i komó-
rek Anglicy wysyłają po 50 - 100 
kartek.Otrzymane kartki wiesza się 
w oknach (szczególnie jest to popu-
larne w małych miejscowościach).

Francja	
Święta we Francji obchodzone 

są w gronie rodzinnym i przyjaciół 
tylko 25 grudnia, następnego dnia 
Francuzi mają normalny dzień pra-
cy. Również tylko jeden dzień stoi 
choinka. Całe miasta są dekorowa-
ne już od połowy listopada. Tradycją 
jest wypiekanie 13 chlebów, sym-
bolizujących dwunastu apostołów 
i Jezusa. Każdy jedząc kawałeczki 
tych chlebów gwarantuje szczęście 
i dobrobyt w kolejnym roku. Wielu 
Francuzów zachowało tradycję za-
wieszania lampek choinkowych lub 
płonących świeczek na zewnątrz 
domów na wypadek gdyby prze-
chodziła Matka Boska. Prezenty Mi-
kołaj (Pere Noel) wkłada do butów 
lub wrzuca przez komin.

Grecja	
Grecy nie mają tradycyjnej wigilii, 

dla nich najważniejszy dzień to 25 
grudzień, ale okres Bożonarodzenio-
wy świętują prze 12 dni. Grecy więk-
szość świątecznego czasu spędzają 
poza domem, najczęściej w barach 
i klubach. Najważniejszą potrawą 
greków jest chleb Chrystusa, duży 
bochenek chleba z orzechami z od-
ciśnięta pieczęcią o symbolu religij-
nym. Po domach z wizytą chodzi 
ksiądz święcąc miejsca gdzie mogły 
schować się złe duszki. Nie ma tra-
dycji ubierania choinki, przetrwała 
natomiast tradycja ustawiania świą-
tecznego modelu żaglowca który 
jest najpopularniejszym symbolem 
świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy 
bardzo hojnie obdarowują się pre-
zentami, nie tylko bliscy w rodzinie 
ale przyjaciele a nawet pracodawcy 
i pracownicy. Dzieciom prezenty 
przynosi święty Bazyli w Nowy Rok, 
ale w wielu domach nadal rozdaje 
się prezenty 6 grudnia.

Portugalia	
W kraju tym, Święta Bożego na-

rodzenia to najważniejsze święta. 
Choinkę ustawia się na środku sto-
łu przy którym gromadzi się cała 
rodzina oczekując północy o której 
to godzinie wszyscy udają się na 
pasterkę. Pasterka nazywana jest 
też pianiem koguta. Legenda mówi 
że podczas narodzin Jezusa kogut 
zapiał raz jedyny właśnie o półno-
cy. Kolację spożywa się po powro-
cie z kościoła i mimo bardzo późnej 
pory przy stole zasiadają wszyscy 
nawet małe dzieci. Na stole obo-
wiązkowo pojawia się dorsz według 
przepisu z przed wielu pokoleń. 
Podobnie jak u nas obowiązkowo 
pozostawia się wolne miejsce jako 
symbol pamięci o zmarłych lub dla 
zbłąkanego wędrowca. Portugalia 
jest krajem w którym podczas Świąt, 
wolnym dniem od pracy jest również 
tylko 25 grudnia. 

Belgia	
Belga to kraj w którym dominuje 

szaleństwo zakupów przedświą-
tecznych, sklepy czynne są prawie 
całodobowo, nawet funkcjonuje 
dodatkowa komunikacja. Wielu Bel-

gów na zakupy wykorzystuje nawet 
swoje urlopy. W same święta jednak 
coraz częściej praktykuje się wyjazdy 
i wypoczynek poza domem. W nie-
wielu domach kultywuje się jeszcze 
tradycję wigilii czy ubierania choinki. 
Dawno zapomniano o poście, nawet 
starsze pokolenia. Belgowie nie ja-
dają ryb słodkowodnych wyjątkiem 
jest pstrąg. Najczęściej kupuje się 
indyka z borówkami w supermarke-
cie (post nie obowiązuje) i jakieś sło-
dycze. Ale jeszcze częściej zamawia 
się stolik w restauracji zdając się na 
menu przygotowane przez fachow-
ców gastronomii. W niektórych do-
mach piecze się jeszcze tradycyjne 
ciasto w kształcie polana, wyglądem 
przypomina drewno do kominka. Ale 
to też pomału odchodzi w zapomnie-
nie, w sklepach można już dostać po-
lana lodowe i czekoladowe cieszące 
się dużym powodzeniem. Upominki 
rozdaje Ojciec Bożonarodzeniowy.

Litwa	
Litwa jest jednym z nielicznych 

krajów w którym podczas wigilijnej 
kolacji dzielą się opłatkiem, składa-
jąc jednocześnie życzenia. Potraw 
na stole jest 12, oczywiście są to po-
trawy postne nie tylko bez mięsa ale 
nawet bez mleka i masła.Choinka 
którą ubiera się w wigilię stoi tylko 
w okresie świąt i jest bogato ude-
korowana. Przy stole z białym obru-
sem ustawia się dodatkowe nakrycie 
dla podróżnego, który może przyjść 
w każdej chwili. Najpopularniejszym 
daniem jest karp i śleszyki (drożdżo-
we kuleczki z makiem i miodem). Po 
kolacji nie sprząta się stołu, wierząc, 
że w nocy zasiądą aniołowie i dusze 
zmarłych. Uroczysta msza odbywa 
się nieco wcześniej niż u nas, około 
godziny 19, po której dopiero zasia-
da się do wieczerzy.

Estonia	
Święta Bożego narodzenia w Es-

tonii są dość ciekawe. Wiele rodzin 
obchodzi święta dwukrotnie w ob-
rządku luterańskim i prawosław-
nym obchodzonym dwa tygodnie 
później.W dzień wigilii tradycja na-
kazuje przed pójściem do kościoła 
skorzystanie z kąpieli w saunie. Do 
posiłku siada się po nabożeństwie 
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przy stole zastawionym tradycyj-
nymi potrawami. Indyk pieczony 
z jabłkami, kiszona kapusta i bru-
kiew z łbem świniaka, oraz salceson. 
Świątecznym deserem są pierniczki 
z pieprzem i cynamonem, pije się 
też duże ilości piwa i grzanego wina. 
W zwyczaju podobnym jak w wielu 
krajach przy stole obowiązkowo po-
zostawia się dodatkowe nakrycie.

Polska	
Święta Bożego Narodzenia w tra-

dycji polskiej są najbardziej uroczy-
stymi świętami w roku. Ten wyjąt-
kowy, magiczny nastrój to w dużej 
mierze zasługa pięknych wigilijnych 
tradycji. Warto przyjrzeć im się bli-
żej. Niektóre tradycje mają po kil-
kaset lat, i są przekazywane przez 
kolejne pokolenia.

Od wieków dzień wigilijny rozpo-
czynano od udekorowania miesz-
kania. Dom przystrajano gałązkami 
jodły lub świerku które zapewnia-
ły domowi szczęście i dobrobyt. 
W wielu kulturach i religiach drzew-
ko iglaste jest symbolem życia, 
płodności i odradzania się. W Pol-
sce choinka	pojawia się dopiero na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Zwyczaj 
ten przyszedł prawdopodobnie 
z Niemiec. Ważne są, ozdoby jakie 
zawiesimy na choince. Im również 
nadaje się głębszy sens i pewne 
symbole. Na szczycie choinki naj-
częściej umieszcza się gwiazdę, 
która symbolizuje gwiazdę betle-
jemską. Wieszanie jabłek, symboli-
zuje jabłko Ewy i Adama a kolorowe 
łańcuchy to zniewolenie grzechem. 
Oświetlenie choinkowe początkowo 
tylko świeczki a od wielu lat różne 
lampki elektryczne to symbol świa-
tła. Warto pamiętać o dzwonecz-
kach, które odstraszają złe duchy. 

Najbardziej wzruszającym wie-
czorem jest wigilia	 (słowo pocho-
dzi z języka łacińskiego i oznacza 
czuwanie). W Polsce wigilia weszła 
na stałe do tradycji dopiero w XVIII 
wieku. Najważniejszym wyda-
rzeniem tego dnia jest wieczerza 
w której uczestniczą członkowie 
rodziny, ale często zaprasza się 
też osoby samotne. Do stołu przy-
krytego śnieżno białym obrusem 
można usiąść dopiero jak zabłyśnie 

pierwsza gwiazdka. Wypatrywanie 
pierwszej gwiazdy to pamiątka 
gwiazdy betlejemskiej którą ujrzeli 
Trzej Królowie w drodze do Betle-
jem. Dla wielu osób oczekiwanie 
na wieczerzę szczególnie jeżeli 
przez cały dzień pościły często 
jest bardzo trudnym wyzwaniem, 
tym bardziej że na stole są same 
smakołyki. Często są to potrawy	
przygotowywane specjalnie tylko 
na tą okazję. Dawniej na stole sta-
wiano nieparzystą liczbę potraw, 
co miało gwarantować urodzaj 
w kolejnym roku. Ale dziś w wielu 
domach podaje się 12 potraw, na 
cześć dwunastu apostołów. Hono-
rowe miejsce na wigilijnym stole 
zajmuje opłatek, przełamując się 
nim składamy sobie życzenia, wy-
baczamy winy i żale, zapominamy 
o troskach i problemach. Dzielenie 
się opłatkiem to typowo Polski zwy-
czaj, mało znany w innych krajach. 
Opłatkiem jeszcze dziś w wielu ro-
dzinach karmi się też zwierzęta do-
mowe. Wigilijna wieczerza składa 
się z samych postnych potraw ale 
jest prawdziwą ucztą dla podniebie-
nia. Zestaw dań jest bardzo zróż-
nicowany w zależności od regionu 
i zamożności rodziny.Tradycja na-
kazuje spróbowanie każdej potrawy 
co gwarantuje szczęście w nadcho-
dzącym roku ale również szacunek 
dla osób przygotowujących wie-
czerzę. Jeszcze dziś w wielu do-
mach pod obrus kładzie się sianko 
lub słomę co gwarantuje urodzaj 
i dobre zbiory, ale jest też symbo-
lem żłóbka w którym narodził się 
Chrystus. W niektórych regionach 
naszego kraju, (dość popularne na 
Warmii i Mazurach) wróżono, wy-
ciągając źdźbło zielone zapewniało 
się miłość i ślub a ciemne znaczy 
brak szczęścia w miłości a nawet 
pozostanie w stanie panieńskim lub 
kawalerskim. Słoma prosta to życie 
bez problemów, a połamane zna-
czy, że nasze życie będzie pełne 
zakrętów i niepomyślnych zdarzeń. 
Znany i powszechny jest w Polsce 
zwyczaj pozostawiania wolnego 
miejsca przy stole. Miejsce to prze-
znaczone jest dla wędrowca lub 
przygodnego gościa. Pozostawie-
nie wolnego miejsca to również wy-

rażenie pamięci o naszych bliskich 
którzy są bardzo daleko i nie mogą 
być z nami. Ale też pamięć o tych 
którzy zmarli a byli dla nas bliscy 
i kochani.

Po kolacji wigilijnej przychodzi 
czas na wspólne kolędowanie (ko-
lędy śpiewamy chętnie nawet jeże-
li nie mamy talentu w śpiewaniu). 
Kolęda w Polsce oznacza głównie 
pieśń religijną, ich treść związa-
na jest z narodzinami Chrystusa. 
Najstarsza Polska kolęda pocho-
dzi z 1424 roku i jest znana pod 
tytułem „Zdrów bądź Królu Aniel-
ski” dziś mało znana, a dla wielu 
z nas najpopularniejszą kolędą jest 
„Bóg się rodzi „ lub „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze„ Kolędy są zja-
wiskiem kulturowym a śpiewane 
zawsze chętnie i radośnie w całym 
okresie świąt Bożego Narodzenia. 
W Polsce jest opisanych ponad 
pół tysiąca kolęd, są też jeszcze 
pastorałki jako element śpiewów 
ludowych. O północy w kościołach 
całej Polski jest odprawiana uro-
czysta msza nazywana Pasterką.	
Pasterka kończy wieczór wigilijny. 
Zgodnie z tradycją upamiętnia ona 
przybycie do Betlejem pasterzy 
i złożenie przez nich hołdu Boże-
mu Dziecięciu. Zwyczaj odprawia-
nia nocnej liturgii wprowadzono 
w Kościele już w połowie V wieku. 
Do Polski zwyczaj ten dotarł wraz 
z chrześcijaństwem. 

Prezenty pełne niespodzianek 
i tajemniczości to prawda czy tylko 
dziecięca wyobraźnia? Oczywiście 
wszyscy lubimy je dostawać, lubi-
my też nimi obdarowywać bliskich, 
wszyscy jesteśmy Mikołajami. Ale 
Święty Mikołaj to nie jest postać 
z bajki on naprawdę żył. Święty Mi-
kołaj żył na przełomie III i  IV wieku 
Był biskupem w mieście Mira (Turcja) 
i swój odziedziczony po rodzicach 
wielki majątek rozdawał biednym 
i potrzebującym. Po śmierci jego re-
likwie przewiezione zostały do Bari 
(Włochy). Jego niezwykła hojność 
i troska o biednych stała się symbo-
lem miłości każdego bliźniego. 

Wręczanie prezentów jest popu-
larną tradycją wielu krajów. Świę-
tego Mikołaja nadal rozpoznajemy 
jako łagodnego, starszego pana 
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z ogromnym workiem i koniecznie 
z długą siwą brodą. I nie ważne czy 
jest to Mikołaj, Santa Claus, Sinter-
klass czy Dziadek Mróz niech nadal 
przynosi dzieciom i dorosłym pre-
zenty a dzieci niech ze swoją dzie-
cięcą wiarą piszą do niego długie 
listy. 
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W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła 
w życie i obowiązuje ustawa o sa-
morządzie zawodowym pielęgniarek 
i położnych (Dz.U nr 174 poz.1038). 
Ustawa ta reguluje zasady i zakres 
funkcjonowania samorządu zawo-
dowego. Jednym z zadań tego sa-
morządu jest orzekanie w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej pie-
lęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne, podobnie 
jak inne grupy zawodowe tj. lekarze, 
farmaceuci, adwokaci itp. podlegają 
różnym rodzajom odpowiedzialno-
ści prawnej tj. odpowiedzialności 
karnej, cywilnej, pracowniczej oraz 
odpowiedzialności zawodowej. Od-
powiedzialność	zawodowa wiąże 
się z wykonywaniem zawodu, w tym 
przypadku pielęgniarki i położne, 
obejmuje członków samorządu 
zawodowego, a obecnie również 
obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej wykonujących 
czasowo i okazjonalnie zawód pie-
lęgniarki lub położnej na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami 
samorządu są pielęgniarki i położne 
posiadające stwierdzone lub przy-
znane prawo wykonywania tego 
zawodu, są wpisane do rejestru 
prowadzonego przez właściwą ze 
względu na miejsce wykonywania 
zawodu okręgowa radę.

Zgodnie z art. 36 w/w ustawy 
odpowiedzialnością zawodową ob-
jęte są osoby wykonujące zawód 
za naruszenie zasad etyki zawo-
dowej lub przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu tzw. przewi-
nienia zawodowe. Uogólniając od-
powiedzialność	 zawodowa	 jest	
konsekwencją	 naruszenia	 norm	
etycznych	 lub	 norm	 prawnych	
związanych	z	wykonywaniem	za-
wodu	pielęgniarki	i	położnej.	Nor-
my etyki zawodowej pielęgniarek 
i położnych zawarte są kodeksie	
etyki	 zawodowej. Polskie pielę-
gniarki mają kodeks etyki zawodo-
wej uchwalony przez Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych. Kodeks 
ten zawiera zasady zgodnie z który-
mi pielęgniarka i położna powinna 
postępować, a za naruszenie któ-
rych ponosić będzie konsekwen-
cje. W przypadku natomiast odpo-
wiedzialności ponoszonej z tytułu 
naruszenia przepisów dotyczących 
wykonywania zawodu to jest ona 
związana z oceną czy zachowanie 
pielęgniarki i położnej jest zgodne 
z przepisami o zawodzie pielęgniar-
ki i położnej. Obowiązki zawodowe, 
których naruszenie może spowo-
dować odpowiedzialność zawodo-
wą dotyczą obowiązku udzielenia 
pomocy medycznej, respektowanie 

praw pacjenta, prowadzenie doku-
mentacji medycznej i informowanie 
o tym pacjenta, wykonywanie zle-
ceń lekarskich. Może się zdarzyć, iż 
czyn będący przedmiotem postępo-
wania w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej może być także przed-
miotem postępowania w sprawie 
karnej gdy ma również znamiona 
przestępstwa. Takim czynem może 
być np. pomoc kobiecie przy usu-
nięciu ciąży lub nakłanianie jej do 
takiego czynu. 

Sprawy związane z odpowiedzial-
nością karną, cywilną, pracowniczą 
prowadzone są przed sądami po-
wszechnymi lub organami proku-
ratury. Natomiast sprawy związane 
z odpowiedzialnością zawodową 
pielęgniarek i położnych prowa-
dzone są przez organy samorządu 
zawodowego tj. rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej i sąd tej od-
powiedzialności.

Postępowanie prowadzone przez 
rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej oraz tryb postępowania przed 
sądami odpowiedzialności zawodo-
wej, rozstrzygnięcia tego sądu, na-
kładane sankcje zostaną omówione 
w następnej części.

Radca prawny OIPiP
	Halina	Domańska

OPINIE RADCY PRAWNEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ	ZAWODOWA	PILĘGNIAREK	I	POŁOŻNYCH	(część	I)
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„Życie może pozbawić nas wol-
ności, zdrowia, majątku, przyjaciół, 
rodziny, sukcesu, ale nie może nam 
odebrać naszych myśli, ani naszej 
wyobraźni a zawsze jeszcze pozo-
staje miłość, muzyka, sztuka, kwiaty 
i książki. A także namiętne zaintere-
sowanie wszystkim.”

Artur Rubinstein 

Chciałabym napisać kilka słów 
o śpiewających pielęgniarkach i za-
chęcić do wspólnego, miłego spę-
dzania czasu... do śpiewania. Pre-
zesem naszego zespołu jest Anna 
Wrzosek, pielęgniarka Szpitala MSW. 
Do jego tworzenia powołana została 
w grudniu 2011 roku. Systematycz-
ne próby członkiń zespołu rozpoczę-
ły się od początku maja 2012 roku. 
Jest nas siedemnaście: Anna Wrzo-
sek, Elżbieta Choroszucha, Elżbieta 
Cygan, Jolanta Ewertowska, Beata 
Gawrońska, Grażyna Gradkowska, 
Dorota Granuszewska, Joanna Gu-
mińska, Grażyna Jastrzębska, Zofia 

Kamińska, Jolanta Kowalska, Kinga 
Kowalska, Judyta Kucharzewska, 
Grażyna Kurek, Żaneta Łagodzińska, 
Bożena Mróz, Bożena Utko. Repre-
zentujemy Szpital MSW (największa 
liczba śpiewających), Miejski Szpi-
tal Zespolony, Szpital Uniwersytec-
ki, Wojewódzki Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego, POZ „Zatorze”. 
Pracujemy w różnych od-
działach: Laryngologia, 
Neurologia, Ortopedia, 
Radioterapia, SOR, Ga-
binet Szczepień, Oddział 
Ogólnopsychiatryczny, 
Dzienny Psychiatryczny 
z Pododdziałem Reha-
bilitacji Psychiatrycznej, 
Izba Przyjęć, Poradnia 
Dziecięca. Współpracuje-
my z Olsztyńskim Stowa-
rzyszeniem „Amazonki”. 
Pierwszy rok mamy już za 
sobą. Mamy za sobą drob-
ne sukcesy i kilka małych 
niepowodzeń, ale to za 

nami... Za nami też pierwsze wystę-
py, spotkanie z pieśnią patriotyczną, 
kolędami, spotkanie z okazji dnia pie-
lęgniarki i położnej, święta z muzyką 
(Fete de la music), wspaniały wyjazd 
do Jerutek w czerwcu tego roku na 
spotkania chóralne pod nazwą „Mie-
siąc Chóralny w Kreolii” w przepięk-
nym miejscowym kościele. Obecnie 

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma
nie przez to, kim jest
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

W dziedzinie pielęgniarstwa jest 
wiele odznaczeń, krzyży czy meda-
li, dla tych pielęgniarek, które od-
wagą i aktami poświęcenia w cza-
sie II Wojny Światowej zasłużyły na 
szczególny szacunek i wzór godny 
naśladowania.

Obecnie przy-
znawane są 
odznaczen ia , 
nadawane przez 
władze państwo-
we za wybitne 
zasługi i osią-
gnięcia w pracy 
zawodowej, czy 
też odznaczenia 
resortowe nada-
wane przez Mi-
nistra Zdrowia. 
Pielęgniarek, które postawą zawo-

dową i etyczną zasługują na odzna-
czenia jest zapewne wiele.

W Powiatowym Zespole Opieki 
Zdrowotnej S.A. w Ostródzie po 38 
latach pracy uhonorowano naszą 
koleżankę - Panią Jadwigę Przy-
tomską – wieloletniego dyspozytora 
Powiatowego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego, pielęgniarkę ra-
tunkową, Pielęgniarkę Oddziałową 

Izby Przyjęć, Zło-
tym Krzyżem Za-
sługi przyznanym 
przez Prezydenta 
Bronisława Komo-
rowskiego, oraz 
Odznaką Resorto-
wą „Za zasługi dla 
Ochrony zdrowia”.

Takie odzna-
czenia i takie po-
stawy zawodowe 
stanowią wzór do 
n a ś l a d o w a n i a , 

a w naszym zawodzie to impuls, 

który skłania do nieustannej pracy 
nad sobą.

Pani Jadwigo, odznaczenia te są 
powodem do dumy nie tylko dla 
Pani! Dumni jesteśmy my, którzy 
możemy być świadkami Pani odda-
nia w pracy, czynów które niejedno-
krotnie budzą uznanie i szacunek. 
Myślę sobie, że każda z nas może 
wiele nauczyć się od Pani.

Na przyszłe lata pracy, życzymy 
Pani kolejnych sukcesów w pracy 
zawodowej.

Życzymy dni, które będą napa-
wały nadzieją i optymizmem. Ludzi 
na Pani drodze, którzy będą życzli-
wi i pomocni a praca będzie dawać 
Pani satysfakcję i przynosić kolejne 
odznaczenia.

Ewa	Dąbek	
magister pielęgniarstwa

 Pielęgniarka Oddziałowa 
Oddziału Wewnętrznego
o profilu Kariologicznym 

w PZOZ w Ostródzie S.A.

Złoty	Krzyż	Zasługi	…

Na zdjęciu: Wojewoda Warmińsko - Mazurski 
Marian Podziewski wśród odznaczonych osób

Pani Jadwiga Przytomska,
 trzecia od lewej strony

PIELĘGNIARKI	ŚPIEWAJĄ….

Na zdjęciu od lewej strony: Elżbieta Cygan, Anna Wrzosek, 
Grażyna Jastrzębska, Grażyna Gradkowska, Grażyna Ku-
rek, Jolanta Ewertowska , Zofia Kamińska, Bożena  Mróz, 

Beata Gawrońska, Dorota Granuszewska
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przygotowujemy nowy repertuar. 
W ramach Projektu „Piosenka jest 
dobra na wszystko” zrealizowane 
będą trzy koncerty: „Żeby szczęśli-
wym być”, „Uśmiechnij się”, „Nad 
nami Orzeł Biały”. Wokalnie przy-

gotowuje nas Pani Mirosława Pod-
lińska, akompaniament Pan Damian 
Michałowski. Spotykamy się jeden 
raz w tygodniu w poniedziałki o go-
dzinie 15 w Szpitalu MSW w Olsz-
tynie przy ulicy Wojska Polskiego 

(sala konferencyjna 
na drugim piętrze). 
Jesteśmy też na stro-
nie internetowej: Ze-
spół Wokalny Szpitala 
MSW Olsztyn. Kontakt 
telefoniczny: Anna 
Wrzosek 509713639

Serdecznie zapraszamy koleżan-
ki i kolegów, pielęgniarki i położne 
kochających muzykę do śpiewania 
i zachęcamy do wstąpienia do na-
szego Zespołu Wokalnego. Zosia 
Kamińska, pielęgniarka z oddziału 
ortopedii Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego w Olsztynie napisała wiersz 
o naszym zespole.

Kilka słów o zespole napisała 
Jolanta	Ewertowska,

 pielęgniarka WZLP w Olsztynie.

W  kąciku kulinarnym prezentuje-
my ciekawe przepisy naszych czy-
telników. Przypominamy, przepis 
obowiązkowo musi być podpisany 
nazwiskiem, imieniem i miejscem 
pracy. Mile widziane zdjęcie gotowej 

potrawy. Nie drukujemy przepisów 
bez podania autora. Obecnie posia-
damy już wiele ciekawych przepisów 
ale nadal serdecznie zapraszamy, 
przesyłajcie będziemy kolejno pre-
zentować. Dziś babeczki Pani Doroty.

Babeczki

Składniki:
• 1/2 kg mąki 

krupczatki
• 3/4 kostki masła
• 3/4 kostki 

margaryny
• 1 szklanka 

cukru pudru
• 4 - 5 gotowanych 

żółtek

Wykonanie:
Żółtka ścieramy na drobnej tarce, 

łączymy z mąką, dodajemy masło, 
margarynę i cukier puder. Wszyst-
kie składniki zagniatamy, a powstałe 
ciasto rozwałkowujemy (ok 1/2 cm), 
wypełniamy nim foremki i dodajemy 
dowolne nadzienie np. powidła lub  
masę makową, pieczemy w tempe-
raturze 

180 stopni, około 15 min. Po wy-
studzeniu ozdabiamy polewą (ku-
bek cukru pudru, pół łyżeczki kwa-
sku cytrynowego i 4-5 łyżek gorącej 
wody, mieszamy intensywnie) i ko-
niecznie kolorowa posypka. 

Z podanej porcji wychodzi około 
40 sztuk babeczek, długo utrzymują 
świeżość.

Życzę smacznego
Dorota	Dziedziula,

 pielęgniarka WZLP w Olsztynie

Zespół	nasz	wokalny!	

Może jeszcze krótko jest nasze śpiewanie, 
ale jakie wielkie po drodze przesłanie.
Zamiast zło nieść w sobie i zarażać gniewem, 
sympatią porażaj, uśmiechem i śpiewem.

Przygnębienie w chorobie i ogromny smutek, 
może rozweselić kilka dźwięcznych nutek. 
Gdy ogrom jest zadań i człowiek przybity, 
to wspólne śpiewanie pomysł znakomity.

My do służby zdrowia wszyscy należymy, 
jeden raz w tygodniu zawsze się widzimy.
Żeby przed występem poćwiczyć piosenki, 
aby się wykradły jakieś dziwne dźwięki.

Gdy jesteśmy razem serce się raduje, 
człek wyrazić może co naprawdę czuje.
A podczas śpiewania w głowie wielki zamęt,
bo wtóruje piękny nam akompaniament.

Ćwiczymy solidnie rzecz to niemal święta, 
z uwagą śledzimy ruchy dyrygenta.
Taka integracja jest po prostu w cenie, 
liczymy na wsparcie jak i zrozumienie.

Na zdjęciu od lewej strony: Elżbieta Cygan, Anna Wrzosek, 
Grażyna Jastrzębska, Grażyna Gradkowska, Grażyna Kurek, 

Jolanta Ewertowska, Zofia Kamińska, Bożena Mróz, 
Beata Gawrońska, Dorota Granuszewska

KĄCIK KULINARNY
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Pani 
Krystynie Kramarczyk

Naszej Koleżance, 
Pielęgniarce, Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie, inicjatorce 
powstania Komisji Pomo-
cy Społecznej przy ORPiP 

w Olsztynie
W związku z przejściem na 

zasłużoną emeryturę, 
dziękujemy za długoletnią 

pracę w samorządzie pielę-
gniarek i położnych, za cier-
pliwość, ciepło, życzliwość 
i serdeczność dla współpra-
cowników i mieszkańców. 

Życzymy zdrowia i wszelkiej 
pomyślności 

na nowym etapie życia. 

Z wyrazami szacunku
Koleżanki z Komisji Pomocy 
Społecznej i Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur z siedzi-

bą w Olsztynie

Paniom 
Jadwidze Monkiewicz 

i Jadwidze Lesiak 

w związku z zakończeniem 
czynnego życia zawodowego 

oraz przejściem 
na emeryturę, serdecznie 

dziękujemy za lata wspólnej 
pracy, za życzliwość 

i zaangażowanie. Życzymy 
aby kolejne dni upływały 

w radości i zdrowiu, a nowy 
etap życia był pogodny 

i szczęśliwy.

Z wyrazami szacunku
 współpracownicy Miejskiej 

Przychodni Zdrowia 
w Barczewie oraz Okręgowa 

Rada Pielęgniarek 
i Położnych Regionu Warmii 

i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Siostrze 
Monice Suchożebrskiej 

składamy serdeczne 
podziękowania za życzliwość, 
uśmiech i dobre słowo, oraz 
długoletnią pracę w Komisji 

Pomocy Społecznej 
przy ORPiP w Olsztynie. 

Życzymy dużo zdrowia i wy-
trwałości w dalszej pracy 

zawodowej .

Z wyrazami szacunku
 Komisja Pomocy Społecznej 

oraz Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie

PODZIĘKOWANIA

„Gratulować, dziękować to za mało,
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą
Trzeba pojąć całą głębię tej służby,
Pielęgniarskiej codziennej pracy”
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI ...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
1 września 2013 roku w wieku 58 lat 

odeszła od nas po ciężkiej i długiej 
chorobie 

Jolanta Zabłocka 
(z domu Rogalińska)

długoletnia pielęgniarka ZOZ, 
w latach 1994-2000 zastępca Naczelnej 

Pielęgniarki ZAOZ w Olsztynie
Pozostanie w naszej pamięci jako 

wspaniała i życzliwa koleżanka oraz 
oddana dla zawodu pielęgniarka 

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego 
współczucia składają koleżanki pielęg-
niarki i położne oraz Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
12 września 2013 roku w wieku 61 lat 
odeszła od nas nagle nasza wspaniała 

koleżanka

Danuta Petaszko

Pielęgniarka Środowiskowo
-Rodzinna POZ w Mrągowie 

Wyjątkowy człowiek, otwarta na ból, 
krzywdę i cierpienie innych, zawsze 

uśmiechnięta i miła, taka pozostanie 
w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczere-
go współczucia składają Koleżanki 

Spółki Gajocha i Partnerzy Pielęgniarki 
Środowiskowo-Rodzinne z Mrągowa 

ulica Grunwaldzka 1 
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych Regionu Warmii i Mazur 
z siedzibą w Olsztynie

WYDAWCA:
OKRĘGOWA IZBA 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR 
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
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