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Od redakcji 

Szanowne koleżanki i koledzy,

Zapraszam do lektury kolejnego, ostat-

niego w tym roku wydania naszego biulety-

nu. Przed nami Święta Bożego Narodzenia, 

pożegnanie starego roku i powitanie 2015 

roku. W okresie tym większość z nas robi 

podsumowanie swoich osiągnięć i porażek. 

Snujemy plany na kolejne miesiące i skła-

damy liczne postanowienia wierząc, że uda 

się je zrealizować. Ale mamy też marzenia, 

o których czasem nie wiedzą nawet naj-

bliżsi. Ja życzę pielęgniarkom, położnym 

i pielęgniarzom by spełniły się wszystkie 

marzenia nawet te szalone. A święta niech 

będą radosne, spokojne oraz pełne cie-

pła rodzinnego i miłości. W dzisiejszym 

wydaniu polecam szczególnie relację z III 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pie-

lęgniarstwo – nauka i praktyka” która miała 

miejsce 23 i 24 października w Olsztynie. 

Warto też przeczytać o tym, że Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olszty-

nie ma już 60 lat. Zapraszam do lektury, 

spotkamy się w Nowym 2015 roku.

     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

1-2 08.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Psychiatrycznej ORPiP.
5.08.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

19.08.2014 Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji ORPiP.
 2.09.2014 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Olsztynie na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych Oddziałów: Ginekolo-
giczno-Położniczego i Ginekologiczno Onkologicznego, Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neuro-
logicznej, Nefrologicznego, Hyppertensjologii i Chorób Wewnętrznych.

6.09.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP- podjęto 9 uchwał w sprawach: stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu i wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położ-
nych.

11.09.2014 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo 
– nauka i praktyka”.

12.09.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w konferencji “Komunikacja i etyka a bezpie-
czeństwo pracy”.

15.09.2014 Posiedzenie Zespołu Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania ORPiP, temat przewodni 
brak pielęgniarek z kwalifikacjami do pracy w medycynie szkolnej.

16-17.09.
2014 

Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie.

16.09.2014 Udział Iwony Błaszczyk, Członka Prezydium ORPiP w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

17.09.2014 Posiedzenie Komisji ds. Opieki Społecznej ORPiP, 
17.09.2014 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP – przyznano 24 

pożyczki bezzwrotne, 208 pożyczek zwrotnych oraz 273 refundacji za kształcenie podyplomowe 
na kwotę 100 987, 60 zł.

18.09.2014 Posiedzenie Komisji Pracy i Etyki Zawodowej, temat przewodni omówienie ankiet nt: opinii pielę-
gniarek dotyczących warunków pracy.

20.09.2014 Posiedzenie ORPiP- podjęto uchwały: w sprawie zmiany Regulaminu działania komisji i zespołów 
problemowych działających przy ORPiP, w sprawie dofinansowania kosztów organizacji III Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo – nauka i praktyka” oraz podjęto Apel skierowany 
do PTPAiIO o podjęcie działań w sprawie zmiany wykazu produktów leczniczych wchodzących 
w skład zestawu przeciwwstrząsowego.

20.09.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP- podjęto 7 uchwał w sprawach: wpisu i skreślenia z rejestru pie-
lęgniarek i położnych, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
w sprawie składania oświadczeń woli w imieniu OIPiP.

22.09.2014 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego.
25.09.2014 Spotkanie Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzę-

du Marszałkowskiego, Ryszardem Wasińskim w sprawie organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Pielęgniarstwo – nauka i praktyka”.

25.09.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie.

30.09.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 
2014/2015 na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

30.09.2014 Posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy ORPiP.
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1.10.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP- podjęto 10 uchwał w sprawach: stwierdzenia i wydania prawa 
wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru, skreślenia z rejestru pielęgniarek, wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, refundacji kosztów 
udziału w konferencjach, wsparcia finansowego działalności WM Oddziału Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, współfinansowania i współorganizacji seminarium „Opieka nad matką i dziec-
kiem w praktyce pielęgniarki i położnej” oraz w sprawie przyznania nagród laureatom konkursu 
„Życie ze schizofrenią – od izolacji do wsparcia”.

1.10.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w uroczystości Inauguracji Roku Akademic-
kiego 2014/2015 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz nadania tytułu Doktora 
Honoris Causa Profesorowi Winfriedowi Liberowi.

2.10.2014 Posiedzenie Komisji Opieki Stacjonarnej ORPiP.
4.10.2014 Posiedzenie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP połączone ze szkoleniem „Opieka transgra-

niczna- rola pielęgniarki i położnej”.
4.10.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP- podjęto 4 uchwały w sprawach: wpisu do rejestru podmiotów pro-

wadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, skreślenia z rejestru położnych, 
ryczałtu za III kwartał 2014 r. oraz refundacji udziału w konferencji.

6.10.2014 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Uniwersyteckim Szpita-
lu Klinicznym w Olsztynie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznej Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej.

8.10.2014 Konferencja w siedzibie OIPiP w Olsztynie nt. Wirus HIV w placówkach ochrony zdrowia, jak 
chronić siebie i pacjenta” w której uczestniczyły 54 pielęgniarki i położne. 

8.10.2014 Posiedzenie Prezydium ORPiP- podjęto uchwały w sprawach: refundacji kosztów udziału w kon-
ferencji, wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

8.10.2014 Posiedzenie Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego ORPiP- przyznano 12 po-
życzek bezzwrotnych oraz 25 refundacji za kształcenie podyplomowe na kwotę 13 860, zł.

10-11.2014 Konferencja Szkoleniowa z Okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego „Życie ze schizofrenią” 
zorganizowana przez Komisję ds. Opieki Psychiatrycznej ORPiP, w której uczestniczyło 61 osób.

13.10.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.
14.10.2014 Posiedzenie Komisji Opieki Długoterminowej ORPiP.
16.10.2014 Posiedzenia Prezydium ORPiP– podjęto10 uchwał w sprawach: wpisu do rejestru podmiotów pro-

wadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, skreślenia z rejestru pielęgniarek, 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru.
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pielęgniar-
stwo – nauka i praktyka”.

17.10.2014 Udział Przewodniczącej ORPiP – Marii Danielewicz w Uroczystej Gali z Okazji 60-lecia Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

17.10.2014 Udział Jadwigi Kwiatkowskiej W-ce Przewodniczącej ORPiP oraz Mirosławy Sokół, Członka Pre-
zydium ORPiP w spotkaniu szkoleniowym Kolegium Pielęgniarek i Położnych.

23-24.10.
2014 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo nauka i praktyka”, w której wzięło udział 
250 osób.

27.10.2014 Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Biuletynu OIPiP.
27.10.2014 Spotkanie Kadry Zarządzającej Opieką Paliatywną województwa warmińsko-mazurskiego z Kon-

sultantem Krajowym ds. Opieki Paliatywnej – Wiesławą Pokropską – udział wzięło 40 osób.
28.10.2014 Posiedzenie Komisji Opieki Paliatywnej ORPiP.
28.10.2014 Posiedzenie Komisji Pracy i Etyki Zawodowej ORPiP, temat przewodni Transkulturowe pielęgno-

wanie.
29.10.2014 Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu w Wojewódzkim Szpi-

talu Specjalistycznym w Olsztynie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej.

30.10.2014 Udział Pani Iwony Błaszczyk, Członka Prezydium ORPiP, w posiedzeniu Rady Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
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Na zimowe, ciemne i chłodne wie-
czory chciałabym zaproponować 
wędrówkę po jednej z najbardziej 
różnorodnych i barwnych kultur – 
hinduizmie.

Hinduizm pochodzi od indyjskie-
go słowa oznaczającego morze 
(sindhu), używanego również jako 
określenie rzeki Indus. Stąd nie-
którzy uważają za właściwe dla tej 
kultury i religii używanie nazwy In-
duizm.

Hinduizm to system religijny obej-
mujący wierzenia i praktyki religijne 
narodów indyjskich. Ma opinię naj-
bardziej chłonnej, elastycznej i uni-
wersalnej mozaiki religijnej, pełnej 
powiązań ale i sprzeczności. Brak 
w nim ścisłej hierarchii, kanonu za-
sad moralnych, jednolitego kultu, 
dogmatu i założyciela.

Podstawą jest wiara, że świat ist-
niał zawsze, nie ma początku i koń-
ca, nie stworzył go żaden bóg. Na-
tomiast istnieje Absolut – Najwyższa 
Świadomość, która ingeruje w dzie-
je świata, przyjmując wcielenia 
osobowe – Awatary. Istnieje wielka 
liczba bogów i bogiń posiadających 
różne zdolności i przybierających 
różne formy. 

Wśród nich wyróżnia się Wisznu, 
który przywraca równowagę i ratuje 

wiernych. Wisznu przyjmuje różne 
wcielenia, takie jak Rama, Budda 
i Kryszna. 

Drugim wielkim bogiem hindu-
izmu jest Śiwa, który jest bogiem 
niszczycielskim, siejącym spusto-
szenie.

Hinduizm jest jednym z najważ-
niejszych pod względem liczby 
wyznawców systemem religijnym 
świata. Wyznaje go ponad miliard 
ludzi, z których ogromna większość 
zamieszkuje Indie.

W Polsce działa, wywodzący się 
z hinduizmu ruch religijny, określany 
mianem krysznowców (od imienia 
hinduskiego boga Kryszny). Jako 
wspólnota religijna ruch ten jest 
zarejestrowany od 1988 roku pod 
nazwą „Towarzystwo Świadomości 
Kryszny”.

W hinduizmie wyróżnia się ważne 
symbole i pojęcia:
•	 OM	 (AUM) – najświętsza syla-

ba, związana ze wszechświatem. 
Prasylaba symbolizująca nie-
bo, ziemię, przestworza a także 
trwanie w trzech stanach świado-
mości: A-świadomość na jawie, 
U-świadomość we śnie, M-sen 
głęboki bez marzeń sennych. Sy-
laba ta jest artykułowana podczas 
mantry,

•	 Święta	 Krowa – jest symbolem 
karmicielki Matki Ziemi. Krowy są 
otoczone szczególną ochroną, 
są nietykalne. Stąd wywodzi się 
zakaz jedzenia wołowiny wśród 
wyznawców hinduizmu,

•	 Lotos	– święta roślina, która, we-
dług legendy, wyrastała z pępka 
śpiącego Wisznu, a z niej z kolei 
urodził się Brahma – pan określo-
nego wszechświata, zniszczone-
go ostatecznie przez Śiwę,

•	 Reinkarnacja	– wiara w następ-
stwo wielu wcieleń po śmierci. 
Dusza wędruje przez kolejne 
wcielenia od śmierci do narodzin, 
od narodzin do śmierci w od-
wiecznym kole zwanym Sansa-
rą. Każda istota żyjąca wędruje 
poprzez różne formy istnienia po 
różnych światach.

Hindusi określają swoją religię 
jako religię porządku – odwieczne-
go, szlachetnego, ściśle określają-
cego porządek warstw społecznych 
i okresów życia.

Fundamentem życia jest Dharma	
tzn. porządek. Przejawem Dharmy 
jest usankcjonowany religijnie sys-
tem kastowy. Kasty to grupy, do któ-
rych przynależy się ze względu na 
urodzenie, a nie na wybór. W związ-
ku z tym nie można wystąpić z kasty, 
można być jednak wykluczonym po 
złamaniu prawa kastowego. Przy-
należność do danej kasty jest dzie-
dziczna, także małżeństwa można 
zawierać jedynie w ramach tej samej 
kasty.

Istnieją cztery podstawowe stany 
społeczne:
• bramini (kapłani) – znajdują się na 

szczycie hierarchii, ubierają się na 
biało,

• kszatrijowie (władcy, książęta, 
wojownicy) – utrzymują porządek 
i chronią daną społeczność, ubie-
rają się w kolorze czerwonym,

• wajśjowie ( kupcy, rzemieślnicy, 
rolnicy) – noszący żółty kolor 
ubrań,

• siudrowie (wyrobnicy wykonujący 
prace na rzecz wyższych kast) – 
ubierają się na czarno.

PRACE W KOMISJACH PROBLEMOWYCH
Elżbieta Najmowicz
Członek Komisji Pracy i Etyki Zawodowej przy OIPiP w Olsztynie

PIELĘGNIARSTWO TRANSKULTUROWE (część VII)
Hinduizm

wizerunek boga Wisznu
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Istnieje także grupa ludzi nie nale-
żąca do żadnej kasty, czyli tzw. „nie-
dotykalni’’, zajmująca najniższą po-
zycję w społeczeństwie. Często są 
to robotnicy bez żadnego majątku. 
Ich los jest ciężki, już nawet cień nie-
dotykalnego może skalać hindusa 
kastowego. Nie mogą wchodzić do 
świątyń, ani korzystać ze wspólnych 
studni. Przestępstwa wobec nich nie 
podlegały i nadal często nie podle-
gają żadnej karze.

W hinduizmie oddaje się cześć 
bogom zarówno w świątyniach jak 
i w domach. Każda rodzina ma 
w domu ołtarzyk. Dokonuje się przy 
nim obrzędy, składając ofiary z po-
karmów, ablucje, ceremonie palenia 
świętego ognia.

Wśród świąt hinduskich wyróżnia-
ją się: 
•	 Diwali	 – pięciodniowe święto 

lamp, obchodzone 
na początku hindu-
skiego nowego roku, 
święto symbolizuje 
zwycięstwo dobra 
nad złem, światła 
nad ciemnością,

•	 Holi – święto wio-
sny, dobrych inten-
cji. Dominuje zaba-
wa, podczas której 
uczestnicy posypują 
się wzajemnie kolo-
rowymi proszkami 
oraz wzajemnie ma-
lują sobie twarze,

•	 Pierwszy	Ryż	– święto niemow-
lęcia, które otrzymuje pierwszy 
stały posiłek. Tego dnia po cało-
dziennym poście odbywa się ro-
dzinne przyjęcie.

Wielość miejsc świętych jest ce-
chą charakterystyczną hinduizmu, 
jednak najważniejszym miejscem 
jest rzeka Ganges. Do tej rzeki 
odbywa się co 12 lat najsłynniej-
sza pielgrzymka hindusów. Kąpiel 
w Gangesie zmywa wszystkie grze-
chy i oczyszcza duchowo wyznaw-
ców hinduizmu.

Ważnym aspektem w życiu hindu-
sów jest ubiór. Typowe ubrania spo-
rządzano z jednego kawałka mate-
riału, bez szwu (dhoti dla mężczyzn, 

sari dla kobiet). Buty i sandały wyko-
nane z tworzyw sztucznych i skóry 
uważane są za nieczyste, w związku 
z tym do świątyń można wchodzić 
jedynie bez obuwia. Wyjątkiem są 
drewniane sandały noszone przez 
autorytety religijne. W wielu świąty-
niach zakazane jest wnoszenie pa-
sków i torebek skórzanych.

Podczas choroby hindusi pole-
gają na wypracowanej przez wieki 
koncepcji ajurwedy.

Jest to koncepcja zdrowotna i te-
rapeutyczna uznana przez Światową 
Organizację Zdrowia w 1979 roku. 
Ajurweda oznacza „wiedzę o życiu” 
i jej celem jest zachowanie lub przy-
wrócenie równowagi organizmu. 
Trzy siły życiowe pitta-żółć (energia, 
ciepło, przemiana materii), wata – 
wiatr (ruch, doznanie), kapha-flegma 
(element bezwładności, cielesności) 
muszą być w równowadze.

Ajurweda traktuje człowieka jako 
całość. W terapii stosowane są ką-
piele, masaże, diety, ćwiczenia fi-
zyczne, inhalacje. Wykorzystywane 
są kamienie szlachetne i minerały.

W diecie zalecane są produkty 
wegetariańskie, uznawane za „czyst-
sze”. Propaguje się także posty.

Ajuwerda opisuje także interwencje 
chirurgiczne. W podręcznikach sprzed 
1000 lat opisywane są operacje za-
ćmy, trepanacje czaszki, amputacje. 
Znajomość zasad aseptyki, używane 
wówczas narzędzia chirurgiczne za-
dziwiają współczesną medycynę. 

W utrzymaniu zdrowia pomaga 
hindusom także joga. Jest to zbiór 
zasad i metod pozwalających kontro-
lować ciało i umysł. Składają się na 
to ćwiczenia fizyczne i jarska dieta.

System jogi stawia za cel wypra-
cowanie zintegrowanej osobowości, 
opartej na silnym i odpornym orga-
nizmie oraz samoopanowaniu psy-
chicznym. 

W kulturze indyjskiej duży nacisk 
kładzie się na posiadanie dzieci. 
Są one traktowane jako dar boży. 
Szczególnie ważne jest posiada-
nie męskiego potomka. Narodziny 
chłopca umożliwiają kontynuację 
rodu, opiekę na starość oraz wyko-
nanie rytuałów pośmiertnych (tylko 
syn może je wykonać).

Śmierć w hinduizmie jest jedynie 
formą przejścia do innego wciele-
nia.W związku z tym, że dusza po 
śmierci wędruje, nie można wyko-
nywać sekcji zwłok, aby nie wy-
rządzić krzywdy wędrującej duszy, 
która nadal jest związana z życiem 
doczesnym. Dopiero po 10 dniach 
i rytualnych ceremoniach dusza 
przechodzi do nowego wcielenia.

Rytuał pogrzebowy w hinduizmie 
wiąże się z kremacją zwłok. Zwłoki 
należy spalić, aby umożliwić bytom 
żyjącym „wyzwolenie”. Kremacja to 
forma oczyszczenia dokonywana 
przez ogień. Nie kremuje się dzieci 
do lat 10 i joginów.

W dawnych czasach wraz z mę-
żem na stos żałobny trafiała także 
wdowa. Wiązało to się z przekona-
niem, że wdowa przynosi nieszczę-
ście. Chcąc uniknąć losu osoby wy-
kluczonej, wdowy wybierały śmierć 
w ogniu. Na szczęście palenie wdów 
zostało oficjalnie zakazane w 1829 
roku.

Wybrane zasady postępowania pie-
lęgniarki:
• rozmowa w celu poznania 

i uwzględnienia zasad wyznawa-
nej religii, odwołanie się do me-
dycyny ajurwedyjskiej, zwłaszcza 
w sytuacji koniecznego zabiegu 
operacyjnego,

• przestrzeganie zwyczaju niepo-
dawanie jedzenia i jakichkolwiek 
przedmiotów lewą ręką, która 
uznawana jest za nieczystą (uży-
wana tylko do higieny osobistej),

• zapewnienie posiłków wegeta-
riańskich lub uwzględniających 
religijny zakaz spożywania woło-
winy,

Święto Holi
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• umożliwienie odbycia rytuałów 
religijnych, także wspólnie z ro-
dziną,

• zapewnienie krewnym możliwości 
odbycia rytuałów związanych ze 
zbliżającą się śmiercią oraz po-
śmiertnych.

Literatura:
1. A.Majda, J. Zalewska –Puchała, 

B. Ogórek-Tęcza:”Pielęgniarstwo 
transkulturowe”, wydawnictwo 
PZWL, Warszawa 2010

2. E. Krajewska – Kułak, I. Wrońska, 
K. Kędziora-Kornatowska: „Pro-

blemy wielokulturowości w me-
dycynie” PZWL Warszawa 2010

3. www.onet.pl Holi – hinduskie 
Święto wiosny

4. www.wikipedia.org hinduizm
5. www.google.com wisznu

Konferencji przewodniczyła dr 
Mariola Rybka – Krajowy Konsultant 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewle-
kle Chorych i Niepełnosprawnych.

W wykładzie inauguracyjnym po-
prowadzonym przez Panią Konsultant 
i mgr Teresę Miłkowską, poruszono 
problemy związane z planowaniem, 
organizowaniem i wykonywaniem 
czynności higienicznych, pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych.

Konferencja podzielona była na 
dwie sesje. W pierwszej warsztatowo
-praktycznej dr Maria Posłuszna-Ow-
carz przedstawiła wybrane czynniki 
warunkujące efektywną komunika-
cję z pacjentem i jego rodziną.

Dr Elżbieta Szwałkiewicz zapo-
znała uczestników konferencji ze 
współczesnymi trendami w zapobie-
ganiu skutkom długotrwałego unie-
ruchomienia i przedstawiła poleca-
ne i sprawdzone techniki w opiece 
nad osobami niesamodzielnymi.

Dr Mariola Głowacka przedsta-
wiła prawne aspekty opieki pielę-
gniarskiej a znaczenie kompetencji 
etycznych w pielęgnowaniu osób 
niesamodzielnych.

W temacie planowania opieki 
nad osobami starszymi, niepełno-
sprawnymi ruchowo z zaburzenia-
mi neurologicznymi aspekt bólowy 
przedstawiła dr Renata Jabłońska, 
natomiast aspekt pielęgnacyjny i hi-
gieniczny dr Beata Haor.

Problemy zdrowia psychicznego 
pacjentów opieki długoterminowej 
jako wyzwanie dla pielęgniarek 
i opiekunów zaprezentowała Graży-
na Wójcik, prezes PTP.

Pierwszą część konferencji za-
kończyło wystąpienie mgr Lidii 
Kimber-Dziwisz na temat żywienia 
dojelitowego jako elementu popra-
wy jakości życia osób długotrwale 
unieruchomionych.

Po przerwie kawowej odbyła się 
sesja warsztatowa poprowadzona 
przez przedstawicieli firmy ArjoHun-
tleigh. Tematem przewodnim była 
przestrzeń jako kluczowy czynnik 
w opiece nad osobą z upośledzoną 
funkcją ruchu i warunek korzystania 
ze sprzętu mobilnego. 

Zaprezentowano sprzęt kompen-
sujący utraconą sprawność i wspo-
magający pielęgniarki i opiekunów 
w procesie pielęgnowania, prze-
mieszczania, usprawniania.

W konferencji uczestniczyły pie-
lęgniarki i opiekunowie z różnych 
ośrodków w Polsce. Podczas dys-
kusji wymieniano poglądy i do-
świadczenia związane z opieką nad 
niepełnosprawnym pacjentem lub 
podopiecznym.

Na zakończenie spotkania uczest-
nicy otrzymali certyfikaty.

W dniach 4-5 kwietnia 2014r. w War-
szawie, w hotelu Westin odbyła się 
trzecia edycja konferencji Opieka Pa-
liatywna w Polsce. Konferencja odby-
ła się pod kierownictwem naukowym 

dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej
-Rysz. Zgodnie z tradycją patronat 
nad konferencją objęły redakcje cza-
sopism; Medycyna Paliatywna oraz 
Menadżer Zdrowia, natomiast patro-

nat honorowy objęli Wojewoda Ma-
zowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

IV Ogólnopolska Konferencja
„Nowe techniki pracy nad niepełnosprawnym ruchowo”

28 marca 2014 rok Warszawa

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA

Elżbieta Limanowicz – członek Komisji ds. Opieki Długoterminowej

III KONFERENCJA
OPIEKA PALIATYWNA

4 – 5 kwietnia 2014 rok Warszawa
Agata Dowajko – Michałowska – licencjat pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długo-
terminowej, SPZPO w Gołdapi 
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Medycyna paliatywna jest nową, 
prężnie rozwijającą się specjalno-
ścią. Jej interdyscyplinarne i ho-
listyczne podejście do pacjenta 
sprawia, że jest interesująca dla 
lekarzy wszystkich specjalności 
i pielęgniarek. Niesienie ulgi w cier-
pieniu to podstawowe zadania każ-
dego lekarza i pielęgniarki. Polska 
zajmuje wysoką pozycję w świecie 
pod względem rozwoju opieki pa-
liatywnej, co wynika głównie z du-
żej liczby hospicjów domowych. Nie 
zawsze przekłada się to na dostęp-
ność, gdyż większość jednostek ma 

małe kontrakty. W Polsce medycyna 
paliatywna jest niedoszacowana, jej 
finansowanie jest niewystarczające, 
brakuje także poradni medycyny 
paliatywnej. Pomimo dostępności 
wielu silnych leków przeciwbólo-
wych pacjenci nadal cierpią z bólu. 
O tych i innych problemach, jak rów-
nież o jakości w opiece paliatywnej, 
najnowszych metodach terapeu-
tycznych rozmawiano i dyskutowa-
no podczas konferencji. 

W czasie dwudniowej konferencji 
odbyły się następujące sesje tema-
tyczne; pierwszego dnia finanso-

wanie opieki paliatywnej, leczenie 
bólu, wybrane zagadnienia opieki 
paliatywnej, prawo i etyka. W dru-
gim dniu tematy to pielęgniarska 
opieka paliatywna, ból i inne ob-
jawy. Na koniec konferencji każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat. Zachę-
cam wszystkie koleżanki do udziału 
w konferencjach, szkoleniach, po-
nieważ daje nam to ogrom wiedzy 
teoretycznej, możemy wymienić się 
doświadczeniem co przekłada się 
na sukcesy w pracy zawodowej. 

W dniu 12 września 2014 roku 
w Sali Karmazynowej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie odbyła się konferencja Komu-
nikacja i etyka a bezpieczeństwo 
pracy zorganizowana przez Oddział 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników BHP w Olsztynie, 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
Społecznej Dobra komunika-
cja elementem bezpiecznej 
pracy koordynowanej przez 
Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie. 

Patronat honorowy objął 
Rektor Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olszty-
nie, partnerami byli Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – PIB, 
Państwowa Inspekcja Pracy 
OIP w Olsztynie, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski oraz 
Urząd Dozoru Technicznego. Patro-
nat medialny udzieliły TVP Olsztyn 
oraz redakcje czasopism branżo-
wych: Atest, Ochrona Pracy, Bez-
pieczeństwo Pracy, Praca i Zdrowie, 
Przyjaciel przy Pracy oraz Promotor.

Elżbieta Bożejewicz prezes OSPS 
BHP oddział w Olsztynie otwierając 
konferencję, przedstawiła główne 
cele tego spotkania, zaznaczając, 

że słowa mają moc sprawczą, stąd 
konferencja na temat dobrej komu-
nikacji kształtującej bezpieczeństwo 
pracy i etyki zawodowej w pracy. 
Wśród celów wymieniła również 
podnoszenie świadomości społecz-
nej z zakresu wpływu skutecznej ko-
munikacji na poprawę bezpieczeń-
stwa pracy.

Pierwsza sesja konferencji doty-
czyła komunikacji, prowadzącym 
był Jacek Doliński, psycholog.

Pierwszy referat Dobra komuni-
kacja elementem bezpiecznej pracy 
wygłosiła pani Agnieszka Szczy-
gielska z Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy-Państwowy Instytut 
Badawczy. Komunikacja w obsza-
rze bezpieczeństwa pracy jest klu-

czowym elementem prawidłowego 
zarządzania bezpieczeństwem pra-
cy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe 
i skuteczne przekazywanie pracow-
nikom informacji na temat ryzyka 
związanego z wykonywaną pracą 
wpływa na podniesienie poziomu 
ich wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa pracy. Ponadto skuteczna 

komunikacja między przełożonym 
a podwładnymi oraz między pracow-
nikami zajmującymi równorzędne 
stanowiska ma ogromne znaczenie 
dla prawidłowych relacji w miejscu 
pracy i budowaniu bezpiecznego 
i przyjaznego środowiska pracy.

Dr Monika Maciejewska z UW-M 
w Olsztynie i Podyplomowych Stu-
diów BHP mówiła o Formach prze-

KONFERENCJA
„KOMUNIKACJA I ETYKA A BEZPIECZEŃSTWO PRACY”

12 września 2014 rok Olsztyn

Maria Danielewicz – Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie 
Elżbieta Lewandowska – Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej

uczestnicy konferencji
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kazu w komunikacji interpersonalnej. 
Kwestie związane z komunikowa-
niem się, a zwłaszcza komunikacją 
interpersonalną, która dąży do uzy-
skania porozumienia między ludźmi 
nawiązującymi między sobą relacje, 
od niedawna zyskały nową wartość 
w przestrzeni budowania bezpie-
czeństwa i higieny w pracy. W dal-
szym ciągu dominuje tendencja 
podkreślająca znaczenie tego „co” 
mamy przekazywać, która skupia się 
na technicznych szczegółach zabez-
pieczeń i bezdyskusyjnym przestrze-
ganiu ustalonych odgórnie zasad. 

Ale pojawia się także miejsce 
na to, aby zastanowić się nad tym 
„jak” mówić o rzeczach ważnych, 
dotyczących bezpieczeństwa pra-
cowników, tak by przekaz przynosił 
wymierne efekty.

O ciekawym zjawisku dotyczącym 
sygnalizowania naruszeń prawa 
pracy w praktyce PIP mówił Marek 
Wójcik z Okręgowego Inspekto-
ratu w Olsztynie. Najwięcej skarg 
dotyczy wynagrodzenia za pracę, 
nawiązanie i rozwiązanie stosunku 
pracy, czasu pracy, legalności za-
trudnienia, urlopu wypoczynkowe-
go, nieprawidłowości w zakresie 
gospodarowania funduszem świad-
czeń socjalnych a tylko i dopiero 3% 
skarg dotyczy wypadków w pracy.

Przedstawiciel Urzędu Dozoru 
Technicznego podkreślał jak istot-
nym elementem prawidłowego za-
rządzania bezpieczeństwem tech-
nicznym w przedsiębiorstwie jest 
komunikacja. Mówił o skutkach bra-
ku dobrej komunikacji, a także jak 
ważne jest skuteczne informowanie 
pracowników na temat ryzyka zwią-
zanego z wykonywaną pracą.

Rzetelność w przekazie informa-
cji a bezpieczeństwo pracy, to tytuł 
wykładu Roberta Kozela, redaktora 
naczelnego miesięcznika ATEST. 
Publikacje przygotowywane dla od-
biorców z branży bhp muszą mieć 
specjalistyczny charakter, więc ich 
autorami powinny być osoby odpo-
wiednio przygotowane, najczęściej 
również związane z branżą. Praw-
dziwość i jakość tych informacji jest 
szybko weryfikowana przez odbior-
ców. Ważny też jest świadomy wy-
bór źródeł informacji. 

Pani Beata Froń, Naczelnik Wy-
działu Prewencji i Rehabilitacji 
ZUS w Warszawie, poinformowa-
ła uczestników konferencji o pro-
gramie prewencyjnym ZUS, dzięki 
któremu zakłady pracy mogą uzy-
skać pomoc finansową w realizacji 
projektów doradczych i inwestycyj-
nych na rzecz poprawy warunków 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Druga sesja dotyczyła etyki.
Prof. Anna Barciak z Górnoślą-

skiej Wyższej Szkoły Handlowej 
w Katowicach mówiła o nowocze-
snym publik relations a etyka biz-
nesu w społecznej komunikacji. 
Współcześnie wszystkie organiza-
cje, państwa i instytucje posługu-
ją się publik relations – potocznie 
zwanym piarem dla budowania wi-
zerunku oraz tworzenia pożądanych 
więzi z otoczeniem. Publik relations 
powinien być oparty na etyce, war-
tościach, właściwych postawach 
i prawdzie w komunikowaniu wize-
runku organizacji. Taki piar budzi 
zaufanie wobec organizacji i jej wi-
zerunku. Pani profesor wskazała na 
oblicza publik relations, którego są 
trzy rodzaje: biały, czarny i szary. 
Nietrudno się domyślić, że komu-
nikacja biała jest jawna i otwarta, 
z punktu etycznego moralna, na-
tomiast celem działania czarnego 
i szarego piaru jest wywołanie uczu-
cia depersonalizacji i zagubienia, 
unifikacji poglądów, postaw, emocji 
czy opinii. Instrumentami działania 
publik relations są media, dlatego 
ułożenie odpowiednich relacji z nimi 
jest bardzo ważne w kreowaniu re-
putacji. Wobec szybkiego rozwoju 
mediów wzrasta znaczenie i rola 
pierwotnego piaru, pełniącego po-
zytywną i etyczną funkcję w komu-
nikacji społecznej.

Etyka zawodowa to kolejny temat 
poruszany na konferencji przez dr 
Zofię Migus-Bębnowicz z Instytutu 
Filozofii UWM w Olsztynie, Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania im. 
Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Po-
jęcie etyka wywodzi się z greckiego 
słowa ethos czyli obyczaj, trakto-
wanego jako określony przez daną 
grupę społeczną sposób postępo-
wania. Jednym z kluczowych pojęć 
etycznych, które znajduje swoje 

miejsce w etyce zawodowej jest po-
jęcie dobra. W obrębie etyki zawo-
dowej możemy wyróżnić trzy obsza-
ry problemowe: metaetykę zawodu, 
jego etiologię i etykę normatywną. 
Zespół uzasadnień moralnych da-
nego postępowania niezbędnych 
do tworzenia kodeksów etycznych 
tworzy teoretyczne podstawy me-
taetyczne. Etiologia opisuje prze-
konania i postępowania moralne 
przedstawicieli poszczególnych 
zawodów uwzględniając kontekst 
społeczny i historyczny. Etyka nor-
matywna wytycza konkretne normy 
poszczególnych zachowań tworząc 
kodeksy etyczne, ślubowania i wy-
tyczne, w których wskazuje i definiu-
je określone wartości i cnoty przyna-
leżne konkretnym zawodom. Etyka 
zawodowa wyznacza cele, do któ-
rych powinni dążyć przedstawiciele 
poszczególnych grup zawodowych, 
określa zasady postępowania, dzię-
ki którym można je osiągnąć oraz 
identyfikuje problemy w postaci 
konfliktów moralnych, które utrud-
niają ich realizację.

Prezes zarządu oddziału OSPS 
BHP w Olsztynie Elżbieta Bożeje-
wicz przedstawiła referat na temat 
Zasad etyki w pracy służby BHP. 
Według definicji etyka zawodowa 
to spisane normy moralne według 
których powinna postępować grupa 
zawodowa. Mówiąc o etyce zawo-
dowej behapowców, należy zwrócić 
uwagę na takie pojęcia jak: obowią-
zek, odpowiedzialność oraz zasada 
kompetencji, prawości i odpowie-
dzialności zawodowej. Najprost-
szym działaniem zmierzającym do 
ujęcia w jednym dokumencie zasad 
etyki zawodowej byłoby opracowa-
nie kodeksu etyki. Kodeks (z łac.) 
oznacza akt prawny, zawierający 
zbiór przepisów regulujących daną 
dziedzinę stosunków społecznych.

Andrzej Nowak biegły sądowy 
mówił o problemach etycznych 
w środowisku behapowskim na 
przykładach spraw sądowych.

Część trzecią konferencji stanowi-
ła debata na temat: Whistleblowing 
a etyka i komunikacja w biznesie, 
której moderatorem był Grzegorz 
Makowski dyrektor programu Odpo-
wiedzialne Państwo z Fundacji im. 
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Stefana Batorego. W debacie udział 
wzięli Anna Wojciechowska- Nowak 
z Fundacji im. Stefana Batorego, 
która wyjaśniła uczestnikom kon-
ferencji regulację whistllleblowin-
gu, stan obecny i postulaty zmian. 
Maria Danielewicz przewodnicząca 
ORPiP w Olsztynie, która mówiła 
o mediacjach pracowniczych oraz 
o kodeksie etyki zawodowej pie-
lęgniarek i położnych. Pozostali 
uczestnicy debaty: Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników BHP, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski, Busi-
ness Centre Club Loża Olsztyńska, 

Olsztyńska Izba Budowlana, Polskie 
Zrzeszenie Producentów i Dystrybu-
torów Środków Ochron Indywidual-
nych, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa w Katowicach, Urząd 
Dozoru Technicznego w Olsztynie, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy. 
Wypowiadali się w sprawach zwią-
zanych z potrzebą tworzenia ko-
deksów etyki zawodowej, budowa-
niu komunikacji w zakładzie pracy 
między przełożonym a podwładny-
mi oraz między pracownikami zaj-
mującymi równorzędne stanowiska, 
komunikacji, która pozwala uniknąć 

oskarżeń o donosicielstwo i nie-
etyczne zachowanie i ma ogromne 
znaczenie dla prawidłowych relacji 
w miejscu pracy.

Po części oficjalnej konferencji, 
organizatorzy wręczyli nagrody i dy-
plomy w konkursie plastycznym pt.: 
Bezpieczne miejsce pracy, którego 
prace eksponowane były przed salą 
konferencyjną oraz konkursu Aktyw-
ny Behapowiec.

Konferencji towarzyszyły stoiska 
eksperckie: PIP, CIOP-PIB, UDT, 
WSEE, ZUS, oraz wydawnictwa TAR-
BONUS a także producentów AKALA 
FARAONE, FILTER SERVICE i ARIS. 

W siedzibie Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych odbyła się 
konferencja szkoleniowa zorgani-
zowana z okazji przypadającego 
w dniu 10 października Światowe-
go Dnia Zdrowia Psychicznego, 
którego tegoroczne hasło „Życie ze 
schizofrenią – od izolacji do wspar-
cia”, było jednocześnie jej tematem 
wiodącym. Konferencja zorganizo-
wana została z inicjatywy Komisji 
ds. Opieki Psychiatrycznej ORPiP, 
przy współudziale Wojewódzkiego 
Zespołu Lecznictwa Psychiatryczne-
go w Olsztynie i Olsztyńskiego Sto-

warzyszenia Pomocy Psychicznie 
i Nerwowo Chorym. Gospodarzem 
spotkania była Przewodnicząca OR-
PiP – mgr Maria Danielewicz, a pa-
tronat objęła mgr Wioletta Gadecka 
– Konsultant Wojewódzki w dziedzi-
nie pielęgniarstwa psychiatryczne-
go, która podzieliła się refleksjami 
na temat schizofrenii. W dalszej 
części przedstawiono problematy-
kę schizofrenii w różnych etapach 
życia. Schizofrenię osób dorosłych 
zaprezentowała mgr Ewa Rozma-
nowska oraz dr Lech Gadecki. Spe-
cyficzne problemy dotyczące dzieci 

i młodzieży doświadczających schi-
zofrenii przybliżyła mgr Dorota Dzie-
dziula. Na pytanie – jak żyć z choro-
bą w wieku starszym odpowiedziała 
mgr Katarzyna Sachryn. Rehabilita-
cja osób doświadczających schizo-
frenii była przedmiotem wystąpienia 
mgr Jolanty Ewertowskiej, a jak waż-
ne jest dla osób chorych wsparcie 
przedstawił mgr Stanisław Sadurski.

W konferencji uczestniczyło 60 
pielęgniarek z Regionu Warmii i Ma-
zur, a swoją obecnością zaszczy-
cili ją między innymi Pan Ryszard 
Wasiński – Dyrektor Departamen-

tu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego 
w Olsztynie i Pani 
Renata Lisowska – 
Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa Szpitala 
Psychiatrycznego 
w Węgorzewie. Kli-
matyczny występ 
artystyczny zespołu 
Paja Brawa nadał 
spotkaniu wzniosłą 
atmosferę.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
„ Życie ze schizofrenią – od izolacji do wsparcia”

10 października 2014 rok Olsztyn

Dorota Dziedziula – Przewodnicząca Komisji ds. opieki psychiatrycznej

Uczestnicy konferencjiWystęp zespołu artystycznego

Serdeczne podziękowania uczestnikom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji 
składa Przewodnicząca Komisji ds. opieki psychiatrycznej

Dorota Dziedziula
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w ramach promocji zdrowia psychicznego 
skierowała do pielęgniarek Regionu Warmii i Mazur 

konkurs plastyczny z komentarzem literackim
pt. „Życie ze schizofrenią – od izolacji do wsparcia”.

I – miejsce
Małgorzata Królicka

Byłem sam..... zakuty w kajdany własnej choroby.
Widziałem tylko ciemność, zrezygnowałem z życia.........
Myślałem, że jestem sam.........
Ktoś do mnie podszedł, ktoś podał mi rękę,
ktoś mnie wysłuchał.
Łańcuch pęka...... czuję to,..... świat nabiera barw.
Nie jestem sam, nawet nie przypuszczają jak mi pomogli.
Moje myśli są jasne, wierzę w siebie.
Odzyskałem poczucie wartości.

II – miejsce
Elżbieta Choroszucha

Choroba przychodzi niespodziewanie, zaskakuje mnie.
Patrzę w lustro i widzę dwie twarze, dwie inne osoby.
Pierwsza osoba - ja - zadowolona, pełna sił do działania, 

wypełniona optymizmem, nadzieją. 
Pełna planów na przyszłość. Ta cząstka mnie jest mat-

ką, żoną, która dba o rodzinę, wywiązuje się z planów na 
przyszłość. Ta cząstka mnie jest matką, żoną, która dba 
o rodzinę, wywiązuje się z obowiązków w pracy. 

Potrafi rozwiązywać problemy życia codziennego, jest ufna, chętnie kontaktuje się z przyjaciółmi, rodziną.

I nagle w lustrze widzę inną twarz. Czy 
to jestem ja?............

Twarz wylękniona, zaczynam słyszeć 
głosy z zewnątrz, „mówią, że zrobią krzyw-
dę mojej rodzinie, widzę jak ktoś mnie 
śledzi, wchodzą do mojego domu. Nie 
puszczam dzieci do szkoły, zastawiam 
drzwi stołem. A może coś dosypują do 
jedzenia? Nie mogę spać. Muszę bronić 
najbliższych........

Rodzina i znajomi mnie nie rozumieją, 
są kłótnie. Jestem sama, opuszczona. Mój 
nowy świat przeraża mnie, czuję się samot-
na. Wszystko jest inne.................................
..................................

Następny dzień – szpital, leki............. 
Już się nie boję, jestem zadowolona, pa-
nuję nad wcześniejszym chaosem, wiem 
jak radzić sobie z chorobą. Moja rodzina 
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III – miejsce
Alicja Sawińska

Praca zawiera trzy symboliczne elementy.

Ludzka dłoń niosąca pomoc, dłoń wy-
ciągnięta do człowieka, który tej pomocy 
potrzebuje.

Człowieka, którego przedstawiłam uży-
wając symbolu jakim jest ptak. W wielu kul-
turach ptak przedstawiany jest jako symbol 
ludzkiej duszy, czyli czegoś co posiada 
człowiek, również ograniczony chorobą.

Pomocne dłonie mogą sprawić, że czło-
wiek zaczyna wierzyć we własne siły i nie-
koniecznie musi pozostawać w izolacji.

Ostatni element, to ludzka, uskrzydlona postać. Skrzydła symbolizują siłę potrzebną do tego, 
aby zmierzyć się ze swoimi słabościami, jakie niesie choroba, pozwalają uwierzyć, że można 
żyć z ludźmi i wśród ludzi w świecie, w którym choroba nie musi być ograniczeniem.

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicz-
nej, Katedry Mikrobiologii UM we 
Wrocławiu oraz Evereth Publishing 
w dniach 16-18.10.2014 r. zorgani-
zowało VII Sympozjum Naukowe 
poświęcone zakażeniom związa-
nym z wytwarzaniem biofilmu przez 
drobnoustroje. Zgodnie z tradycją 
sympozjum odbyło się w malow-
niczym uzdrowisku Kudowa Zdrój. 
Spotkanie skierowane było do le-
karzy różnych specjalności, szcze-
gólnie dermatologów, onkologów, 
chirurgów, anestezjologów a także 
mikrobiologów i pielęgniarek epi-
demiologicznych, którzy w swo-
jej codziennej praktyce spotykają 

się z problemem leczenia zakażeń 
związanych z tworzeniem biofilmu.

Wiodące tematy sympozjum:
• Biofilm bakteryjny – co nowego?
• Clostridium difficile – problem kli-

niczny i epidemiologiczny
• Wielolekooporność – aktualny pro-

blem w zakażeniach szpitalnych
• Zakażenia tkanek miękkich oraz 

skóry w dermatologii i onkologii
• Antyseptyka i postępowanie ogra-

niczające tworzenie biofilmu
• Zakażenia związane z biofilmem 

w dermatologii
• Wytyczne postępowania profilak-

tycznego i leczniczego w różnych 
zakażeniach

Tematyka prezentowanych prac 
w wielu przypadkach była kontynu-
acją ubiegłorocznego sympozjum. 
Każdy wykład wzbudzał ogromne 
zainteresowanie uczestników, do-
wodem na to była ożywiona dys-
kusja nie tylko na poszczególnych 
sesjach, ale również wieczorami 
w rozmowach towarzyskich. Oży-
wiona dyskusja, to dowód na to że 
zakażenia, wielooporność, antysep-
tyka to wciąż nieodgadnione tajniki 
nauki. Obrady były formą wymiany 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
lekarzami różnych specjalności, mi-
krobiologami i pielęgniarkami epi-
demiologicznymi.

i przyjaciele wspierają mnie, bo wiedzą o mojej chorobie, wiedzą jak będą mogli mi pomóc. Moja choroba potrze-
buje wsparcia właśnie tych ludzi, a oni już nie boją się być ze mną w tych trudnych chwilach, gdy wraca choroba.

Będziemy razem – A Ja, Będę Żyć.

Osobom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

VII Sympozjum naukowe
„Zakażenia związane z wytwarzaniem biofilmu przez drobnoustroje”

16 – 18 października 2014 rok Kudowa Zdrój

Małgorzata Zalewska – wiceprzewodnicząca ORPiP w Olsztynie
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W konferencji uczestniczyło pra-
wie 300 osób z całej Polski: pielę-
gniarki, położne, lekarze, psycholo-
gowie i zaproszeni goście. Tradycją 
jest już obecność pielęgniarek i po-
łożnych z Kaliningradu.

Konferencję otworzyła Maria  
Danielewicz – Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Olsztynie, która nawiązała do 
roli pielęgniarek i położnych w sys-
temie opieki zdrowotnej, Elżbieta  

Majchrzak-Kłokocka – Przewod-
nicząca Komitetu Organizacyjne-
go Konferencji, która wspomniała 
o drodze jaką przeszły pielęgniar-
ki i położne i co oznacza dla nich 
nowoczesna Europa oraz Jadwiga 
Snarska – Przewodnicząca Komi-
tetu Naukowego Konferencji, która 
podkreślała wagę nauki i rozwoju 
zawodowego. 

Nasi goście, m.in. prof. Jerzy Ja-
roszewski – prorektor ds. nauki Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w imieniu rektora życzył uczestni-
kom wielu wspaniałych osiągnięć 
na niwie zawodowej. Natomiast Piotr 
Grzymowicz – prezydent Olsztyna 
nie szczędził słów uznania dla pielę-
gniarek i położnych. Grażyna Rogala 
-Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
PIELĘGNIARSTWO – NAUKA I PRAKTYKA

„Pielęgniarki i położne w nowoczesnej Europie”
23 – 24 października 2014 rok Olsztyn

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie”- Heraklit z Efezu

Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy! 
W dniach 23-24 października 2014 r. w hotelu Omega w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa PIELĘGNIARSTWO – NAUKA I PRAKTYKA. Temat przewodni to: Pielęgniarki	i	Położne	w	nowo-
czesnej	Europie.	Konferencję honorowym patronatem objął Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Prof. dr hab. Ryszard Górecki. Inicjatorem Konferencji była Komisja ds. Nauki i Rozwoju Za-
wodowego działająca przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. 

Prof. Jerzy Jaroszewski-prorektor
ds. nauki UWM w Osztynie Grażyna Rogala-Pawelczyk – Prezes NRPiP

Piotr Grzymowicz-Prezydent Olsztyna, 
Maria Danielewicz – Przewodnicząca ORPIP w Olsztynie

Teresa Kuziara, Danuta Adamczyk-Wiśniewska, 
Grażyna Rogala-Pawelczyk, Maria Danielewicz, Anna Wonaszek 
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Pielęgniarek i Położnych, która już 
po raz trzeci uczestniczyła w konfe-
rencji przekazała wszystkim uczest-
nikom wiele miłych słów i podkreśliła 
jak ważne jest otwarcie na zmiany 
oraz zrozumienie potrzeb zmian.

Wydarzeniem konferencji był 
wykład inauguracyjny O	 istocie	
obowiązku	i	powinności przedsta-

wiony przez prof. Ewę Starzyńską
-Kościuszko, kierownika Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warmińsko 
Mazurskiego. Ta trudna tematyka 
nie pozostawiła nikogo obojętnym 
na przedstawione w niej problemy, 
z którymi zmierza się co dnia każda 
pielęgniarka i każdy lekarz. 

Chwilę relaksu zapewnił wszystkim 
uczestnikom zespół Duo Masuria, 
który zaprezentował kilka stan-
dardów muzycznych, nastrajając 
wszystkich do pracy.

Przewodniczący Sesji I – Od na-
uki do praktyki mgr Maria Daniele-
wicz, Prof. nzw. dr hab. n. med. Ja-
dwiga Snarska, prof.dr hab. n. med. 

Tomasz Stompór, rozpoczęli część 
naukową konferencji. Największą 
uwagę skupiły prace, pt.: Ilościo-
wa i jakościowa analiza streszczeń 
prac prezentowanych podczas jed-
nej z lokalnych konferencji przezna-
czonych dla pielęgniarek – wska-
zówki do programów kształcenia 
przed i podyplomowego autorów: 
oraz Neurorehabilitacji z wykorzy-
staniem systemu C-Eye.

Kolejna, II sesja – Pielęgniarki 
i położne w procesie zarządzania 
pod przewodnictwem dr n. med. 
Grażyny Rogali-Pawelczyk, dr n. 
ekon. Elżbiety Majchrzak-Kłokoc-
kiej, oraz mgr Beaty Siwik, w głów-
nej mierze dotyczyła problematyki 
zarządzania. Uwagę uczestników 
przykuły prace dotyczące budowa-
nia strategii wdrażania elektronicz-
nej dokumentacji pielęgniarskiej. 
Wiele dyskutowano na temat struk-
tury organizacyjnej zarządzania ja-
kością w szpitalu i pomiaru satys-
fakcji jako wskaźnika skuteczności 
zarządzania systemowego w pod-
miotach leczniczych. 

Sesja III Wybrane problemy 
w opiece pediatrycznej i położni-
czej, której przewodniczyły mgr 
Mirosława Sokół, mgr Jadwiga 
Kwiatkowska i mgr Iwona Kacprzak 

Zespół DUO MASURIA

Maria Danielewicz, Tomasz Stompór, Jadwiga Snarska

Od prawej strony: dr Ryszard Wasiński, prof. Ewa Krzemińska-Kościuszko, dr Tadeusz Polite-
wicz, prof. Jadwiga Snarska, dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Beata Siwik Grażyna Rogala-Pawelczyk, Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, 
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tradycyjnie była poświęcona ko-
biecie i dziecku. Temat dotyczący 
zgody pacjentki na zabieg gine-
kologiczny w trybie jednego dnia 
w praktyce szpitalnej, wywołał wiele 
dyskusji. Stwierdzono, że ten temat 
powinien być opracowywany przez 
zespół interdyscyplinarny, współ-
pracujący ze sobą. 

Sesją IV studencką – Satysfakcja 
zawodowa pielęgniarek – determi-
nanty jakości życia pacjentów- roz-
poczęto drugi dzień konferencji. 

Przewodniczące dr n. med. Alina 
Kędzia, dr n. med. Ewa Kupcewicz, 
dr n. med. Aleksandra Gutysz-Woj-
nicka, zachęcały młode adeptki 
pielęgniarstwa do odważnych wy-
stąpień i dyskusji. Dla wielu z nich 
było to pierwsze takie publiczne wy-
stąpienie. Brawo koleżanki, poradzi-
łyście sobie.

Panie, dr n. med. Olga Bielan, dr 
hab. n. med. Aleksandra Gaworska
-Krzemińska, dr n. med. Marzena 
Sobczak, przewodniczące Sesji V 

– Interdyscyplinarne aspekty opieki 
nad przewlekle chorym i niepełno-
sprawnym pacjentem, musiały zmie-
rzyć się z różnorodną tematyką.  

Iwona Kacprzak, Mirosława Sokół, Jadwiga Kwiatkowska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Alina Kędzia, Ewa Kupcewicz, 

Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Marzena Sobczak, Olga Bielan

Małgorzata Zalewska, Iwona Kacprzak, Marek Wojtaszek
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Od analizy czynników wpływają-
cych na jakość opieki zdrowotnej 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 
w opinii członków rodzin pacjentów 
i personelu medycznego poprzez 
akceptację choroby przez pacjen-

tów leczonych w poradni leczenia 
bólu do wiedzy pielęgniarek podsta-
wowej opieki zdrowotnej w aspekcie 
chorób przewlekłych.

Sesja plakatowa, której prze-
wodniczyli: mgr Iwona Kacprzak, 
mgr Małgorzata Zalewska, dr n. 
med. Marek Wojtaszek, jak zwy-
kle przyciągnęła tłumy. Zaprezen-
towano jedenaście prac w formie 
plakatowej. Prace były prezento-
wane przez autorów. Największe 
zainteresowanie i uznanie zdobył 
plakat Doroty Szmyt Postawy pa-
cjentów i personelu medyczne-
go wobec alokacji narządów do 
przeszczepów. 

Przewodniczące ostatniej VII Se-
sji – Odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych w systemie 
ochrony zdrowia, mgr Ewa Dorosz-
kiewicz, mgr Danuta Jurkowska, dr 
n. hum. Izabela Sebastyańska-Tar-
gowska, przeprowadziły uczest-
ników konferencji przez ciekawą 

i bardzo ważną tematykę dotyczą-
cą osobowościowych uwarunkowań 
funkcjonowania zawodowego pielę-
gniarki, osobowości stresowej a sa-
tysfakcji z życia pielęgniarek oraz 
aspektów środowiska pracy a stanu 
zdrowia pielęgniarek. 

Zarówno pierwszy, jak i drugi 
dzień konferencji obfitowały w wie-
le ciekawych wydarzeń i imprez to-
warzyszących. Pierwszy dzień kon-
ferencji uwieńczyła kolacja w stylu 
kubańskim, dająca wytchnienie po 
tak ciekawym, intensywnie spędzo-
nym dniu. Ważnym wydarzeniem 

Brygida Kondracka

Ewa Doroszkiewicz, Danuta Jurkowska, Izabela Sebastyańska-Targowska,

Grażyna Rogala-Pawelczyk, Maria Danielewicz
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było również wieczorne 
spotkanie Pani Grażyny 
Rogali Pawelczyk-Pre-
zes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych 
z pielęgniarską kadrą 
zarządzającą w naszym 
województwie. 

Podczas konferencji 
odbyły się też wystawy 
sprzętu i materiałów 
medycznych. Powodze-
niem cieszyły się warsz-
taty szkoleniowe: Ra-
dzenia sobie z trudnym 
pacjentem prowadzone 
przez dr n. hum. Izabelę 
Sebastyańską-Targow-
ską, resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa no-
worodków prowadzone 
przez mgr Pawła Witta. 
Nowością były warszta-
ty symulacyjne z wyko-

rzystaniem profesjonalnego sprzę-
tu, który zapewniła firma Laerdal 
z Warszawy. Warsztaty poprowadzili 
dr n. med. Marek Wojtaszek, mgr 
Dorota Ozga z Rzeszowa. Dotyczy-
ły one rozpoznania i postępowania 
w stanach zagrożenia życia, ćwiczeń 
w czasie rzeczywistym wybranych 
scenariuszy. Omówiono podjęte in-
terwencje. Odbyły się też warsztaty 
dla pielęgniarek i położnych, które 
wyjaśniały meandry odpowiedzial-
ności cywilnej pielęgniarek pozo-
stających w ramach stosunku pracy, 
oraz odpowiedzialności cywilnej pie-
lęgniarek wykonujących zawód na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.

Mamy nadzieję, że tegoroczna 
konferencja była swoistym bench-
markingiem dla jej uczestników, 
którzy do ostatnich minut aktyw-
nie uczestniczyli w obradach. To 
oznacza, że potrzebujemy takich 
spotkań, które pozwolą nam na Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
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wspólne dyskusje i zastanowienie 
się „co dalej z nowoczesnym, euro-
pejskim pielęgniarstwem”. Europa 
to nie tylko hasła, ale i podejmowa-
ne wyzwania, które nie mogą pozo-
stać bez odpowiedzi.

Kiedy rodził się pomysł na budo-
wanie marki Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Olsztynie 
pomyślałam sobie, należy stworzyć 
taki produkt, o którym nie tylko 
będzie się mówiło i pamiętało, ale 
przede wszystkim produkt, który 
wniesie wiele nowego i innowacyj-
nego do pielęgniarstwa. 

Pamiętajmy, że wiek XXI to nowe 
wyzwania a zarazem nowe moż-
liwości, w działaniach 
na rzecz zdrowia, zmie-
niających się potrzeb 
zdrowotnych, postępu 
w medycynie, który nie-
sie ze sobą nowoczesne 
technologie. To znalazło 
swoje odzwierciedlenie 
w tematyce przewod-
niej I Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej 
„Pielęgniarstwo-nauka 
i praktyka”. Nowe	wy-
zwania,	 nowe	 możli-
wości.	II Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
„Pielęgniarstwo-nauka 
i praktyka”. Pielęgniar-
stwo	bez	granic to two-
rzenie nowych, lepszych 
rozwiązań. To otwartość, 
to ciągły rozwój, postęp, 
to wykorzystanie w co-
dziennej pracy zdoby-
czy technologicznych. 

Otwartość to umiejętność dzielenia 
się z innymi, to sztuka, która powin-
na służyć pacjentowi. Bez udziału 
pielęgniarek i położnych nie może 
być mowy o procesie budowania 
systemu opieki zdrowotnej.

Tegoroczna	 konferencja	 pod	
hasłem	 „Pielęgniarki	 i	 położne	
w	nowoczesnej	Europie” to nowa 
jakość pielęgniarstwa. Współcze-
sne wyzwania pielęgniarstwa euro-
pejskiego zarówno w perspektywie 
jego szans jak i zagrożeń wytyczają 
działania pielęgniarek i położnych 
w Polsce. Jaką rolę powinna pełnić 
współczesna pielęgniarka, w którym 
kierunku zmierzać? 

Mam nadzieję, że tematy podej-
mowane na konferencji staną się 
inspiracją do dalszej działalności 
naukowej i pomogą w dążeniu do 
budowania pozycji polskiego pielę-
gniarstwa w nowoczesnej Europie.
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Pracownikom służby zdrowia nie-
ustannie towarzyszą obciążenia, za-
równo ze strony fizycznej, na które 
składają się czynniki fizyczne, che-
miczne i biologiczne, jak i nie mniej 
ważnej strony – psychicznej. Pielę-
gniarki z oddziałów Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii są narażone na 
multum niebezpieczeństw ze wzglę-
du na charakter swojej pracy. Od-
działywanie różnych negatywnych 
czynników na organizm ludzki w wa-
runkach pracy prowadzi do tego, iż 
energia, jaką on dysponuje skupia 
się na nieodpowiednim obszarze, 
ulatuje, a w konsekwencji następu-
je zmęczenie całego układu. Należy 
zwrócić uwagę na to, że każdy czło-
wiek w zależności od swojego poten-
cjału, charakteru czy też wewnętrz-
nej specyfiki różnie reaguje na ataki 
ze strony czynników zewnętrznych. 
Każdy więc ma inny poziom toleran-
cji do utrzymania swojego zdrowia. 
Jednakże przekroczenie tej granicy, 
która nie raz jest niewidoczna, staje 
się zapalnikiem do wielu nieprzy-
jemnych konsekwencji dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego.

Znajomość własnych możliwości, 
jak również świadomość swoich 
praw oraz rozumne kierowanie sobą 
powinno służyć ochronie zdrowia 
każdej pielęgniarki. Przed przystą-
pieniem do pracy ważne jest, aby 
każda pielęgniarka znała niebez-
pieczeństwa związane z wykonywa-
nym zawodem, a przede wszystkim 
sposoby zapobiegania negatywnym 
skutkom w razie narażenia na te nie-
bezpieczeństwa. Istotna jest wobec 
tego nie tylko znajomość przepi-

sów BHP przez każdą pielęgniarkę 
anestezjologiczną, ale również nie-
ustanne aktualizowanie tej wiedzy. 
Dzięki temu jest ona w stanie bez-
piecznie wykonywać swoją pracę 
z zachowaniem właściwej higieny 
fizycznej i psychicznej. Rozumna 
i mądra pielęgniarka poprzez ochro-
nę siebie samej, chroni nie tylko wła-
sne zdrowie, ale poprzez odpowied-
nie działania także zdrowie swoich 
pacjentów, współpracowników, jak 
również zdrowie swojej rodziny. 

Poznanie definicji i świadomość 
tego, iż mogą wystąpić długofalowe 
negatywne skutki związane z pracą 
pielęgniarki anestezjologicznej, to nie 
wszystko. Należy także znać sposób, 
w jaki się przed nimi uchronić bądź 
też jak uzyskać pomoc w razie zaist-
nienia niepożądanych konsekwencji.

Specyfika pracy pielęgniarskiej, 
szczególnie na oddziałach inten-
sywnej terapii i na bloku operacyj-
nym, wiąże się z zagrożeniami za-
wodowymi, które stanowią istotny, 
a zarazem niedoceniany problem 
zarówno medyczny, jak i społeczny. 
Pielęgniarki anestezjologiczne są 
narażone na większość czynników, 
które dotykają „zwykłe” pielęgniar-
ki, a dodatkowo jeszcze na groź-
ne dla zdrowia gazy anestetyczne 
oraz ogromne obciążenie psychicz-
ne, nie tylko z powodu pacjentów 
w ciężkich stanach, ale także ze 
względu na atmosferę pracy. Wy-
konywanie pracy prowadzi do okre-
ślonych następstw fizjologicznych 
dla organizmu ludzkiego, które, nie 
wyeliminowane na czas, mogą pro-
wadzić do choroby zawodowej [10].

W zawodach medycznych naj-
częściej rozpoznaje się choroby za-
kaźne i inwazyjne – 70%, przewlekłe 
choroby narządu ruchu – ok. 15% 
oraz choroby skóry – ok. 10%. Ok. 
50% pielęgniarek i położnych posia-
da orzeczenia o chorobie zawodo-
wej [6]. Wobec tego do obowiązku 
pracodawcy należy zapewnienie od-
powiedniego środowiska pracy oraz 
uświadomienie pracowników na te-
mat możliwych zagrożeń. W ten spo-
sób pielęgniarka może świadomie 
decydować o podjęciu pracy oraz 
przeciwdziałać związanych z nią 
zagrożeniom [10]. Ponadto, we-
dług artykułu 226. Kodeksu pracy, 
pracodawca jest zobowiązany nie 
tylko poinformować pracowników 
o ryzyku wynikającym z wykonywa-
nia zawodu oraz o normach ochro-
ny przed niebezpieczeństwami, ale 
również ocenia oraz dokumentuje to 
ryzyko stosując wszelkie konieczne 
środki profilaktyczne, umożliwiające 
jego zmniejszenie [8].

Pielęgniarki są najliczniejszą gru-
pą zawodową wśród pracowników 
służby zdrowia. Ze względu na 
specyfikę zawodu trudno jest prze-
widzieć czas, sposób czy zakres 
działań służących ratowaniu ludz-
kiego życia i zdrowia, które nie raz 
zależą od stanu zdrowia pacjenta, 
a także współpracy z personelem 
oddziału. Dynamika pracy powo-
duje, że pielęgniarka znajduje się 
w sytuacji ciągłego i silnego napię-
cia emocjonalnego. Ma styczność 
z problemami natury biologicznej 
i psychospołecznej pacjenta, jak 
również musi radzić sobie z rodziną 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW
Magdalena Al-Kobecy – Pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 
Szpitala SPZOZ MSW z WM-CO w Olsztynie, magister pielęgniarstwa Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej terapii, licencjat filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
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ODNOŚNIE OBCIĄŻEŃ FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH  

NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Praca magisterska napisana w 2009 roku pod kierunkiem 
dr Wioletty Mędrzyckiej-Dąbrowskiej



Nr 04 • X – XII 2014r.

21

chorego oraz współpracować z ze-
społem terapeutycznym. Stawia się 
przed nią wymagania oraz oczekuje 
się koncentracji, wysokiej sprawno-
ści, a także pełnego zaangażowania 
w opiekę nad pacjentem. Przede 
wszystkim na oddziale Intensywnej 
Terapii pracujące tam pielęgniarki 
muszą przebywać w nieustannej go-
towości do szybkiego reagowania 
na potrzeby i wahania stanu zdrowia 
podopiecznego [4].

Do czynników fizycznych, które 
mogą negatywnie wpływać na or-
ganizm człowieka zalicza się ob-
ciążenia statyczne i dynamiczne 
oraz promieniowanie nadfioletowe 
i jonizujące[10]. Pielęgniarki nale-
żą do grupy zawodowej szczegól-
nie zagrożonej dolegliwościami ze 
strony układu ruchu. Praca często 
wymaga dużego nakładu siły przy 
podnoszeniu i przemieszczaniu pa-
cjentów. Często wysiłek ten prze-
wyższa dopuszczalne obciążenie, 
które według rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 1996 
roku ze zmianami z dnia 30 lipca 
2002 roku w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia kobiet, nie 
powinien przekraczać 12kg przy 
pracy stałej lub 20kg przy pracy 
dorywczej, przez co rozumie się 
zaistnienie obciążenia do czterech 
razy na godzinę w czasie zmiany 
roboczej [9]. Jest to wynikiem nie-
dopasowania ilości personelu do 
ilości pacjentów, a także brakiem 
dostosowanego sprzętu ułatwiają-
cego przenoszenie chorych, przede 
wszystkim nieprzytomnych i wobec 
tego nie będących w stanie współ-
pracować z pielęgniarką. Z tego też 
względu u personelu pielęgniarskie-
go występuje wysoka chorobowość 
z powodu nieswoistego zespołu bó-
lowego kręgosłupa (NZBK), która 
przewyższa zawody wymagające 
nawet ciężkiej pracy fizycznej [12].

Pielęgniarki anestezjologiczne na-
rażone są w swoim środowisku pra-
cy na substancje chemiczne, które 
mogą występować w różnej postaci: 
gazów, płynów czy par. Wpływ tych 
związków chemicznych na organizm 
jest wieloczynnikowy, a składają się 
na nie: antybiotyki, przede wszyst-

kim betalaktamowe i aminoglikozy-
dowe, lateks oraz detergenty i środ-
ki odkażające [12]. Konsekwencje 
ekspozycji na substancje chemiczne 
mogą być układowe i miejscowe. 
Do skutków miejscowych zaliczamy 
efekt drażniący i uczulający na skórę 
oraz błony śluzowe, natomiast konse-
kwencje układowe wiążą się ze zmia-
nami w ośrodkowym i obwodowym 
układzie nerwowym, układzie serco-
wo-naczyniowym oraz z hepatotok-
sycznością i nefrotoksycznością [11]. 

Specyfika pracy pielęgniarek 
anestezjologicznych wiąże się 
również z narażeniem na czynniki 
biologiczne, których źródłem jest 
przeważnie pacjent. Do czynni-
ków biologicznych, które szkodli-
wie działają na organizm człowie-
ka w środowisku pracy, zalicza się 
w rozumieniu dyrektywy 90/679/
EWG wszelkie drobnoustroje takie 
jak wirusy, bakterie, grzyby razem 
z mutantami, jak również hodow-
le komórkowe oraz pasożyty we-
wnętrzne, które mogą wywoływać 
zakażenia, odczyny alergiczne lub 
inne toksyczne reakcje [11]. Do 
najważniejszych zagrożeń zdrowia 
personelu pielęgniarskiego należą 
zakażenia wirusami krwiopochodny-
mi, z których najważniejsze to WZW 
typu B i C, HIV, a także gruźlica oraz 
inne czynniki mogące powodować 
choroby zakaźne [12].

Według prognozy Światowej Or-
ganizacji Zdrowia stres i spowodo-
wane nim depresje będą w 2015 
roku drugim najbardziej powszech-
nym czynnikiem chorobowym zaraz 
po chorobach układu sercowo-na-
czyniowego[5]. Zawód pielęgniar-
ki anestezjologicznej ze względu 
na swoją specyfikę jest obciążony 
znaczną ilością problemów natury 
psychologicznej. Wynika to z kon-
taktów z chorymi ludźmi oraz z ich 
rodzinami. Etos pielęgniarski narzu-
ca wzór dobrego samarytanina, co 
nie zawsze ma odbicie w rzeczywi-
stości. Wobec tego pojawia się dys-
komfort psychiczny między tym co 
jest akceptowalne, a tym co nie jest. 

Pielęgniarki anestezjologiczne są 
również narażone na nieodpowiednią 
ilość snu, a co za tym idzie na chro-
niczne zmęczenie. Praca zmianowa 

oraz bardzo wczesne rozpoczynanie 
pracy w momencie minimalnych zdol-
ności fizjologicznych i psychicznych 
powoduje skrócenie i zaburzenia 
w sferze faz snu. Konsekwencją nie-
wystarczającego snu jest zmniejsze-
nie koncentracji, zdolności pamięci 
czy logicznego myślenia, jak również 
nasilenie odczuwania stresu [13].

Innym problemem psychicznym 
w miejscu pracy jest mobbing, który 
występuje w służbach opieki medycz-
nej tak samo często jak w innych za-
wodach. Konsekwencjami zaistnienia 
takich sytuacji jest obniżenie wydaj-
ności pracy oraz osiągnięć pracow-
ników, u których unicestwiono mo-
tywację oraz zniszczono harmonijne 
kontakty ze współpracownikami oraz 
podopiecznymi. Powoduje to również 
zaburzenia społeczne, w tym proble-
my rodzinne, ze względu na zmiany 
w psychice osoby szykanowanej. 
Wszystko to prowadzi do absencji 
chorobowych, a nawet odejścia z pra-
cy ofiar mobbingu, a co bardziej istot-
ne do utraty zdrowia oraz wysokich 
kosztów leczenia i rehabilitacji [2].

Niedocenianym, a istotnym pro-
blemem jest agresja zarówno fi-
zyczna, jak i werbalna ze strony 
podopiecznych odczuwana przez 
pracowników służby zdrowia. Poza 
fizycznymi atakami, pielęgniarki 
anestezjologiczne spotykają się 
również z takimi zachowaniami jak 
podniesiony głos, słowne groźby, 
czy też szantaż, które także stano-
wią manifestację agresji [7].

Ważnym aspektem w problemach 
psychologicznych jest wypalenie 
zawodowe. Jako, że pielęgniarka 
ma stały kontakt z pacjentami, po-
znaje ich problemy oraz udziela im 
wsparcia, jest stale narażona na 
obciążenia psychiczne związane 
z zaangażowaniem w pomoc in-
nym. Jedynie jej osobisty dystans 
i cechy osobowościowe determi-
nują jej odporność na wystąpienie 
objawów wypalenia zawodowego. 
W przypadku braku odpowiednich 
mechanizmów obronnych na stres 
emocjonalny pojawiają się takie za-
chowania jak utrata zainteresowania 
podopiecznymi, a nawet traktowa-
nie ich w sposób obojętny, a nieraz 
wręcz zdehumanizowany [3].
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Badania ankietowe miały miejsce 
w miesiącu marcu i kwietniu 2009 
roku na oddziałach Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Akademickie-
go Centrum Klinicznego w Gdańsku 
oraz na oddziałach Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego Szpitala 
Specjalistycznego im. św. Wojciecha 
Adalberta w Gdańsku-Zaspie, a tak-
że podczas kursu kwalifikacyjnego 
i specjalizacyjnego dla pielęgnia-
rek anestezjologicznych w Centrum 
Szkoleń KORA w Sopocie, dzięki 
czemu zaistniała możliwość zbada-
nia wiedzy pielęgniarek z różnych 
miast. Łącznie przebadano 125 
osób, w tym 4 mężczyzn i 121 kobiet.

Analiza danych zebranych w pra-
cy pozwoliła na postawienie wnio-
sków, że poziom wiedzy badanych 
pielęgniarek anestezjologicznych na 
oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii nie zależy istotnie od wykształ-
cenia, stażu pracy, może jedynie 
wiązać się z wiekiem ankietowanych 
pielęgniarek. Jak wynika z badań po-
ziom wiedzy pielęgniarek jest średni. 
Prawidłowych odpowiedzi spośród 
3000 było 1955, co w skali procen-
towej wyniosło 65,2%. Można stwier-
dzić, że wynik ten jest zadowalający. 
Jednakże biorąc pod uwagę ogrom-
ną odpowiedzialność za zdrowie 
i życie drugiego człowieka, a także 
odpowiedzialność za własne dobro, 
wiedzę tą można uznać za niewy-
starczającą. Profesja pielęgniarki, ze 
względu na samodzielność zawodu, 
wymaga coraz większej fachowej 

wiedzy i profesjonalizmu. Odpowie-
dzialność wobec pacjentów oraz 
współpracowników nakłada na nią 
obowiązek nieustannego aktuali-
zowania swojej wiedzy, aby w ten 
sposób nie tylko chronić swoje oto-
czenie, ale przede wszystkim samą 
siebie przed niekorzystnym wpływem 
ogromnej ilości czynników fizycznych 
i psychicznych. Powyższe badania 
wskazują jednak, że droga do takie-
go stanu personelu pielęgniarskiego 
jest jeszcze długa. Pielęgniarki wyka-
zują braki w swojej wiedzy, które są 
niedopuszczalne, choćby ze względu 
na to, że stanowią one najliczniejszą 
grupę zawodową wśród personelu 
medycznego. Odpowiadają nie tyl-
ko za zdrowie i życie pacjentów, ale 
także z powodu tej wielkiej odpowie-
dzialności również za własną higienę 
fizyczną i psychiczną. Stałe wzboga-
canie oraz doskonalenie umiejętno-
ści zawodowych, częstsze szkolenia, 
a zwłaszcza bardziej wzmożony nad-
zór, pozwoli pielęgniarkom na pod-
wyższenie standardów świadczonych 
usług. Większa świadomość i wiedza 
uchroni je także przed negatywnymi 
skutkami dla własnego zdrowia.
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Praca była prezentowana na XI 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Le-
czenia Oparzeń

„Oparzenia – Polska – Białoruś – 
Rosja – Ukraina’’ 21 – 23 Listopada 
2013 r. w Zakopanem, oraz na XV Ju-
bileuszowym Zjeździe Polskiego To-

warzystwa Chirurgów Dziecięcych 
na sesji pielęgniarskiej w Gdańsku 
18 – 20 września 2014 roku pod 
tytułem „Wpływ ciężkiego urazu 
oparzeniowego na zachowania 
emocjonalne dziecka”. Prezentacja 
pracy odbyła się również w Olszty-
nie, na III Ogólnopolskiej Konferencji  

N a u k o w e j 
„Pielęgniar-
stwo – nauka 
i praktyka”, 
która odbyła 
się 23 – 24 października 2014 roku.

NASZE PUBLIKACJE
ZABURZENIA LĘKOWE U 9-LETNIEJ DZIEWCZYNKI 

PO CIĘŻKIM URAZIE OPARZENIOWYM
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Oparzenie to ogólnoustrojowy 
i miejscowy skutek działania wyso-
kiej temperatury, środka chemiczne-
go, prądu elektrycznego lub promie-
niowania jonizującego.

Oparzenia należą do najbardziej 
dramatycznych urazów, które mogą 
dotknąć człowieka. Ich efektem jest 
powstanie rany oparzeniowej.

80 % oparzeń u dzieci występuje 
poniżej 4 r. ż., z czego ok.50% poni-
żej 2,5 r. ż. Najczęstszą przyczyną jest 
gorący płyn. Oparzenie płomieniem 
u dzieci występuje dość rzadko i spo-
wodowane jest najczęściej pożarem.
OPIS PRZYPADKU

Wiosną 2012 roku w Oddziale Kli-
nicznym Chirurgii i Urologii Dziecię-
cej w Olsztynie hospitalizowano 9-let-
nią dziewczynkę z powodu ciężkiego 
oparzenia III stopnia ponad 30 % 
powierzchni ciała [twarz, małżowiny 
uszne, tułów, kończyny górne i dol-
ne, okolica lędźwiowa]. Do oparzenia 
doszło w wyniku wybuchu gazu i po-
żaru domu. Oparzony został również 
jej brat i ojczym, który zmarł 2 tyg. po 
pożarze. Spłonęło ulubione zwierząt-
ko dzieci. Rodzina straciła dach nad 
głową. Dotychczasowy świat dziecka 
uległ destabilizacji, zachwiane zosta-
ło poczucie bezpieczeństwa w sen-
sie fizycznym i psychicznym. 

Dziewczynka przed urazem była 
samodzielna, w chwili przyjęcia 
sprawność mocno ograniczona. 
Była przerażona, odczuwała silny 
niepokój i bezradność. Główne do-
legliwości towarzyszące urazowi to 
lęk związany z silnym bólem i na-
rastającymi obrzękami. Reakcja 
dziewczynki na hospitalizację ade-
kwatna do sytuacji – dziewczynka 
przestraszona, płacząca, niechętnie 
poddająca się stosowanym działa-
niom. Zalękniona przed rozstaniem 
i utratą bliskich. Przerażona unieru-
chomieniem i hospitalizacją. 

PRZEŻYCIA DZIEWCZYNKI ZWIĄ-
ZANE SĄ Z:
• wybuchem gazu,
• pożarem domu,
• rozległymi oparzeniami,
• traumatycznymi przeżyciami,
• stresem pourazowym.

Oparzenie to nie tylko rana opa-
rzeniowa, jej powikłania ogólno-
ustrojowe będące bezpośrednim 
zagrożeniem życia, ale przede 
wszystkim traumatyczne przeżycia 
pozostawiające po sobie nieodwra-
calne następstwa. Tych dramatycz-
nych przeżyć nie da się wymazać – 
są najgorszym koszmarem, który nie 
mija po przebudzeniu się. Każda bli-
zna oparzeniowa wzbudza lęk i przy-
pomina traumatyczne wydarzenia.

Długotrwałe unieruchomienie, 
pobyt na Intensywnej Terapii – wal-
ka o życie, analgosedacja, zabiegi 
operacyjne, uporczywe procedury 
medyczne to czynniki stresogenne, 
które doprowadziły do powstanie 
zespołu stresu pourazowego.
ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO
• Zaburzenia stresowo pourazowe 

– rodzaj zaburzenia lękowego bę-
dący efektem przeżycia trauma-
tycznego wydarzenia.

• Zaburzenia lękowe spowodowane 
przez stres o dużej sile, powodują-
cy kryzys psychiczny, przekracza-
jący ludzkie przeżywanie.

REAKCJA DZIEWCZYNKI NA URAZ
• całkowicie rozchwiana emocjo-

nalnie,
• pobudzona ruchowo – drapie się, 

wyrywa włosy, gryzie siebie, za-
bawki i opatrunki,

• zmienna nastrojowo – śpiewa 
i płacze na przemian,

• ma trudności w zasypianiu, budzi 
się w nocy z płaczem,

• jest rozdrażniona, pobudzona z wy-
buchami gniewu i agresji – częste na-
pady złości oraz zaburzenia lękowe,

• gwałtowna z dezorientacją zacho-
wań i problemami z koncentracją 
uwagi,

• ma nawracające wspomnienie ura-
zu, lęk przed tym, że powtórzy się sy-
tuacja stanowiąca przyczynę urazu,

• występują stany nienawiści 
i wzrost drażliwości w kontaktach 
z bratem, matką, przyjaciółmi,

• ma trudności w nawiązywaniu 
i podtrzymywaniu kontaktów spo-
łecznych.

INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE
• wykonywanie czynności pielęgniar-

skich delikatnie i kompleksowo,
• ocena i eliminacja dolegliwości 

bólowych, farmakoterapia na zle-
cenie lekarza,

• wyjaśnienie celu wykonywania 
czynności diagnostycznych i pie-
lęgnacyjnych,

• okazywanie dziecku akceptacji 
i empatii,

• zapewnienie warunków do snu 
i wypoczynku,

• zniwelowanie lęku i niepokoju,
• stworzenie atmosfery ułatwiającej 

wyrażanie rozładowania napięcia 
psychicznego – płacz, zabawa,

• ułatwienie nawiązania kontaktów 
z osobami bliskimi i członkami ze-
społu terapeutycznego.
W okresie późniejszym [po kilku 

tygodniach] nadal utrzymywały się 
zaburzenia lękowe, jak również wy-
stąpiły dezorientacja zachowań, po-
budzenie, gwałtowność, problemy 
z koncentracją uwagi, wybuchy gnie-
wu i agresji w stosunku do osób z nią 
przebywających, trudności w zasy-
pianiu, budzenie się w nocy z pła-
czem, wzrost drażliwości w kontak-
tach z przyjaciółmi, bratem, matką, 
trudności w nawiązywaniu i podtrzy-
mywaniu kontaktów społecznych.

W okresie odległym [po kilku mie-
siącach intensywnego leczenia] opi-
sywano utrzymywanie się zaburzeń 

Stanisława Cieślak – spe-
cjalistka w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologii 
i intensywnej terapii, pra-
cuje w Oddziale Klinicz-
nym Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie.

Joanna Szałkowska – licen-
cjat pielęgniarstwa, specjalist-
ka w dziedzinie pielęgniarstwa 
w opiece długoterminowej, ma-
gister pracy socjalnej, pracuje 
w Oddziale Klinicznym Chirurgii 
i Urologii Dziecięcej Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Olsztynie.
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lękowych, depresji i agresji, wzrost 
natężenia negatywnych zachowań 
[prowokacyjnych, buntowniczych] 
lub emocji [smutku, złości, niepoko-
ju], stany nienawiści lub intensyw-
nego gniewu oraz obniżonej samo-
oceny i trudności z nauką.

Można było zaobserwować 
u dziewczynki skłonność do nega-
tywnego interpretowania informacji 
na swój temat, co spowodował, że 
oceniała reakcje innych osób jako 
bardziej negatywne. Była prze-
konana, że ludzie postrzegają ją 
w negatywny sposób. To tragiczne 
doświadczenie emocjonalne obej-
mowało obawę przed doznaniem 
fizycznej lub psychicznej krzywdy 
[np. wyśmianie, obtrącenie od gru-
py, skazanie na samotność]. Wzmo-
żone napięcie psychiczne motywo-
wało do unikania lub wręcz ucieczki 
z sytuacji która ten lęk wywołuje.

Konsekwencją oparzenia u dziew-
czynki pozostały szpecące i ograni-
czające ruchy blizny, zwłaszcza twa-
rzy i kończyn górnych, wymagające 
dalszego leczenia chirurgicznego 

i rehabilitacyjnego oraz trwałe ne-
gatywne zachowania emocjonalne 
zmuszające do szukania pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej.
WNIOSKI
1. Dziecko po przebytym urazie 

doświadcza nadmiernego pobu-
dzenia. Jego system samoobrony 
pozostaje w ciągłej gotowości do 
zmierzenia się z jakimś nieprzewi-
dywalnym niebezpieczeństwem.

2. Występuje nadmierna czujność, 
koszmary senne i dolegliwości 
psychosomatyczne.

3. Opieka nad dzieckiem po ciężkim 
urazie oparzeniowym wymaga od 
zespołu pielęgniarskiego wysokie-
go profesjonalizmu. Priorytetem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa, 
empatia, zrozumienie i cierpliwość.

4. Profesjonalna, holistyczna opieka, 
współpraca całego zespołu tera-
peutycznego – lekarz, pielęgniar-
ka, pedagog, psycholog, rodzic, 
rehabilitant, opiekunka dziecięca, 
dietetyk, kapelan itp. – skutkuje 
nie tylko wyleczeniem ciała, ale 
również ukojeniem duszy.
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Zdjęcia oparzonej dziewczynki 
pochodzą z materiałów własnych 
chirurgów dziecięcych WSSDZ 
w Olsztynie. Zdjęcie twarzy w pło-
mieniach jest zaczerpnięte z Inter-
netu symbolizuje tragizm i dramat 
dziecka oparzonego płomieniem 
w wyniku pożaru. 

Od redakcji. Nadesłana praca za-
wierała liczne fotografie małej pa-
cjentki. W naszej publikacji z uwagi 
na ich drastyczność umieściliśmy 
tylko niektóre zdjęcia. 

W piątek, 17 października br. ob-
chodzono uroczyście 60 lat istnienia 
Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 
Z tej wyjątkowej okazji w Filharmo-
nii Warmińsko-Mazurskiej odbyła się 
uroczysta Gala Jubileuszowa, pod-
czas której wspominano o historii 
i mówiono o współczesności pla-
cówki, nie zapominając o planach 
na przyszłość. 

Galę swoją obecnością zaszczy-
cili znamienici goście: byli i obecni 
pracownicy Szpitala, przedstawicie-
le organu założycielskiego na czele 
z Marszałkiem Województwa Jac-
kiem Protasem, goście reprezentują-
cy placówki medyczne i samorządy 
zawodowe, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, rodziców, 
parlamentarzyści, przedstawiciele  
służb mundurowych i wielu innych 

środowisk związanych z olsztyń-
skim Szpitalem Dziecięcym. Nie 
zabrakło też przedstawicielek sa-
morządu pielęgniarek i położnych.

Podczas uroczystości miała miej-
sce premiera filmu dokumentalnego 
wyprodukowanego przez olsztyński 
Oddział Telewizji Polskiej – patrona 
medialnego Jubileuszu (do obejrze-
nia na stronie internetowej szpitala: 
www.wssd.olsztyn.pl). Następnie 

Blizny i przykurcze pooparzeniowe

 JUBILEUSZ 60-LECIA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO 
SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE

Grzegorz Adamowicz – Specjalista ds. Promocji i Marketingu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzie-
cięcego w Olsztynie

Nic	się	nie	kończy,	wszystko	się	zmienia…
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głos zabrała dyrektor szpitala dr n. 
med. Krystyna Piskorz-Ogórek, któ-
ra zaprezentowała etapy rozwoju 
Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie – 
od początku w 1954 r. po współcze-
sność, to co udało się na przestrzeni 
tych lat zrobić dla zapewnienia pra-
widłowej opieki nad najmłodszy-
mi pacjentami. Szczególne słowa 
wdzięczności i uznania skierowane 
zostały do byłych i obecnych pra-
cowników, wśród których było wiele 
pielęgniarek, którzy tłumnie stawili 
się na swoje wspólne święto. 

Jubileusz był okazją do wręcze-
nia odznaczeń i podziękowań oso-
bom szczególnie zasłużonym. Wo-
jewoda Marian Podziewski wręczył 
Brązowe Krzyże Zasługi, Medale za 
Długoletnią Służbę oraz Odznaki 
„Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. 
Następnie specjalne podziękowa-
nia z rąk dyrektor szpitala odebrali 
pracownicy i osoby z zewnątrz. Na 
koniec nastąpił czas ciepłych słów 
po adresem szpitala i życzeń kolej-
nych lat pomyślnego funkcjonowa-
nia. Uwieńczeniem gali było krojenie 
i degustacja jubileuszowego tortu. 
Podczas uroczystości miała miej-
sce również prezentacja książkowej 
monografii poświęconej szpitalowi. 

Olsztyński Szpital Dziecięcy 
funkcjonuje od 1954 r. – najpierw 
w przyklasztornym budynku przy ul. 
Wyspiańskiego, a od 1967 r. w sie-
dzibie przy ul. Żołnierskiej. Obecnie 
zalicza się do grona najlepszych 
wielospecjalistycznych szpitali dzie-
cięcych w Polsce. Co roku hospitali-
zuje się w nim ok. 25 tys. pacjentów 

oraz udziela blisko 250 tys. porad 
ambulatoryjnych. Liczy 15 oddzia-
łów i ponad 40 poradni i ośrodków 
specjalistycznych.

Krótka historia pielęgniarstwa 
w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym.

Pierwszą organizatorką opieki pie-
lęgniarskiej w szpitalu (w 1954 r.) była 
przełożona pielęgniarek Krystyna 
Piątek, która kierowała kadrą złożo-
ną z 33 pielęgniarek w 106 łóżkowej 
placówce. 16 pielęgniarek posiadało 
pełne kwalifikacje zawodowe.

W 1957 roku w województwie 
olsztyńskim powstało Polskie Towa-
rzystwo Pielęgniarskie, kolebką któ-
rego był Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy, a jego założyciel-
ką Krystyna Piątek, zaś przewodni-
czącą Helena Cichowska. W 1967 r. 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy w Olsztynie przeniósł się 
do nowej siedziby przy ul. Żołnier-
skiej. Szpital w nowym budynku 
dysponował wówczas 304 łóżkami 
i zatrudniał 108 pielęgniarek. 

W 1974 roku zmiana prawa stwo-
rzyła możliwość rozdzielenia funkcji 
naczelnej pielęgniarki od przełożo-
nej pielęgniarek. W zaistniałej sytu-
acji pierwszą Naczelną Pielęgniarką 
Wojewódzkiego Szpitala Dziecię-
cego w Olsztynie została Krystyna 
Piątek, natomiast na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarek została 
powołana Barbara Sikora. Równo-
legle wraz z rozwojem medycyny, 
diagnostyki, terapii i profilaktyki, na-
rastały wymagania w zakresie opieki 
pielęgniarskiej. Aby zabezpieczyć 
optymalny poziom świadczeń pie-
lęgniarskich zwiększano odpowied-
nio liczbę zatrudnionych pielęgnia-
rek oraz wspiera się wszelkie formy 
kształcenia podyplomowego.

Nowe wyzwania zawodowe sta-
wiane przed pielęgniarkami wymu-
siły dopasowanie ich kształcenia 
podyplomowego do wymogów. Pie-
lęgniarki zdobywały specjalizację 
z zakresu pielęgniarstwa pediatrycz-
nego. Organizowane były szkolenia 
teoretyczne i praktyczne poprzez 
prowadzenie staży specjalizacyj-
nych. W szpitalu podczas praktycz-
nej nauki zawodu swoje pierwsze 
kroki stawiały słuchaczki Wydziału 
Pielęgniarskiego i Położniczego 
Zespołu Szkół Medycznych w Olsz-
tynie. Wojewódzkie instruktorki ds. 
pielęgniarek pediatrycznych oraz 
ds. medycyny szkolnej wywodzące 
się z Wojewódzkiego Specjalistycz-
nego Szpitala Dziecięcego inicjo-
wały działania badawcze, szkole-
niowe oraz organizacyjne związane 
z pracą pielęgniarek pediatrycznych 
i medycyny szkolnej. 

W 1984 roku na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarek powoła-
na została Elżbieta Bryś, natomiast 
w roku 1985 stanowisko Naczelnej 
Pielęgniarki objęła Urszula Krzyża-
nowska – Łagowska.

W roku 1988 Elżbieta Bryś prze-
szła na emeryturę, zaś na stano-
wisko Przełożonej Pielęgniarek 
Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
powołana została Ewa Kamieniecka. 
Od roku 1990 prowadzone były spe-
cjalizacje w zakresie pielęgniarstwa 
pediatrycznego, których kierownika-
mi kolejno są Urszula Krzyżanowska 
Łagowska, Krystyna Piskorz i Ewa 
Kamieniecka. Naczelna Pielęgniarka 
wraz z Przełożoną Pielęgniarek we 
współpracy z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Doskonalenia Kadr Medycz-

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrek-
tor szpitala, wita gości zgromadzonych na 

jubileuszu

Krystyna Piątek pierwsza przełożona pielę-
gniarek w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym

Pożegnanie Urszuli Krzyżanowskiej-Łagow-
skiej (trzecia od prawej), która objęła funk-
cję Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych. Jesień 1991 r.
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nych w Olsztynie prowadzą 2-letnie 
szkolenia specjalizacyjne z zakresu 
pielęgniarstwa pediatrycznego dla 
pielęgniarek z województwa olsztyń-
skiego i województw ościennych. 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpi-
tal Dziecięcy w Olsztynie był kolebką 
samorządu pielęgniarek i położnych 
w Polsce. Naczelna Pielęgniarka Ur-
szula Krzyżanowska – Łagowska we 
współpracy z Polskim Towarzystwem 
Pielęgniarskim opracowała projekt 
ustawy o samorządzie pielęgniarek 
i położnych, który został zatwierdzo-
ny przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 19 kwietnia 1991 roku. 
Jesienią 1991 roku podczas I Kra-
jowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie Urszula Krzyża-
nowska – Łagowska zostaje wybrana 
przez delegatów na Prezesa Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Urszula Krzyżanowska – Łagow-
ska po wyborze w 1991 r. na Pre-
zesa Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie ustąpiła ze 
stanowiska Naczelnej Pielęgniarki. 
W 1991r. w postępowaniu konkurso-
wym na stanowisko Naczelnej Pielę-
gniarki wyłoniono Krystynę Piskorz, 
która jednocześnie pełniła funkcję 
Wojewódzkiej Instruktorki Pielęgnia-
rek Medycyny Szkolnej. W listopa-
dzie 1993 r. odbyły się pierwsze kon-
kursy na stanowiska pielęgniarek 
oddziałowych wszystkich oddzia-
łów szpitala. Wyłonionym osobom 
w myśl rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
5 marca 1992r. powierzono funkcję 
pełnienia obowiązków pielęgniarek 
oddziałowych na okres 5 lat.

W roku 1995 w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecię-

cym w Olsztynie zatrudnionych było 
217 pielęgniarek i 4 położne. Cztery 
pielęgniarki posiadały wykształcenie 
wyższe, a 21 pielęgniarek posiadało 
specjalizację pielęgniarską. 

W wyniku zmian organizacyjnych 
przeprowadzonych w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym 
w Olsztynie w roku 1998 na stanowisko  
Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
powołana został Krystyna Piskorz, 
wcześniej pełniąca funkcję Naczelnej 
Pielęgniarki. W 2002 roku Krystyna 
Piskorz została mianowana na stano-
wisko Krajowego Konsultanta w Dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 
stanowisko to piastuje do chwili obec-
nej. Jest także wizytatorem Ośrodka 
Akredytacyjnego w Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
w Krakowie. Od 2004 roku jako ad-
iunkt Katedry Pielęgniarstwa uczestni-
czy w kształceniu studentów Wydzia-
łu Nauk Medycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
W tym samym roku została powołana 
na stanowisko Naczelnego Dyrekto-
ra Szpitala, natomiast funkcja Z-cy 
Dyrektora ds. Pielęgniarstwa została 
powierzona Ewie Kamienieckiej.

W roku 2007 Ewa Kamieniecka 
przeszła na emeryturę. Jej stano-
wisko zostało powierzone Ewie Ro-
mankiewicz. Po przejściu na eme-
ryturę Ewa Kamieniecka w dalszym 
ciągu aktywnie uczestniczy w życiu 
zawodowym pielęgniarek poprzez 
pracę na rzecz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych Regionu 
Warmii i Mazur w Olsztynie, a także 
prowadzi zajęcia dydaktyczne. 

Przemiany społeczne 
i gospodarcze, które na-
stąpiły w Polsce, wpłynę-
ły na system szkolnictwa 
pielęgniarskiego. Wraz 
z wstąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej zmienił 
się system kształcenia 
pielęgniarek w naszym 
kraju. Wynikało to z trak-
tatu zjednoczeniowe-
go oraz dostosowania 
kształcenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych 
do wymogów prawa eu-
ropejskiego. Pielęgniar-
ki zatrudnione w Woje-

wódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym w Olsztynie w pełni wy-
korzystały możliwość podniesienia 
swoich kwalifikacji zawodowych 
poprzez ukończenie studiów pomo-
stowych finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Kierownicza kadra 
pielęgniarska po uzyskaniu tytułu li-
cencjata pielęgniarstwa podjęła dzia-
łania w celu dalszego podnoszenia 
swoich kwalifikacji poprzez ukończe-
nie studiów II stopnia z pielęgniar-
stwa, co daje możliwość uzyskania 
tytułu magistra pielęgniarstwa. 

W 2014 roku cała pielęgniarska 
kadra kierownicza posiadała wyższe 
wykształcenie oraz ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu organiza-
cji i zarządzania w ochronie zdro-
wia. W roku 2014 w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecię-
cym było zatrudnionych 238 pielę-
gniarek, z czego 112 pielęgniarek 
posiadało specjalizację w dziedzi-
nie pielęgniarstwa, 45 pielęgniarek 
posiadało tytuł licencjata pielęgniar-
stwa, natomiast 25 pielęgniarek uzy-
skało tytuł magistra pielęgniarstwa.

Gratulacje od Marii Danielewicz – przewod-
niczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

Irena Bergmańska, wieloletnia pielęgniarka 
oddziałowa Oddziału Patologii i Wad Wro-

dzonych Noworodków i Niemowląt

Ewa Romankiewicz (w środku) z pielęgniarkami oddziałowy-
mi i kierowniczkami komórek organizacyjnych lato 2014 r.
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WAŻNE INFORMACJE

PODZIĘKOWANIE
„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”

Pielęgniarce	Oddziałowej	Oddziału	Dziecięcego
Szpitala	Powiatowego	w	Nowym	Mieście	Lubawskim

JADWiDzE	BUcHA
w związku z zakończeniem czynnego życia zawodowego oraz przejściu na emeryturę,

serdecznie dziękujemy za lata wspólnej pracy, życzliwość i zaangażowanie.
Życzymy, abyś całą piersią łykała życie i robiła to o czym marzyłaś skrycie.

Z wyrazami szacunku Pracownicy Oddziału Dziecięcego
Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie 

Redakcja Biuletynu Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych Re-
gionu Warmii i Mazur w Olsztynie 
przypomina o warunkach jakie na-
leży spełnić przesyłając materiały 
do publikacji. 
1. Materiały proszę wysyłać drogą 

elektroniczną na adres: izba@
oipip.olsztyn.pl Uwaga maszy-
nopisów, rękopisów i informacji 
telefonicznych nie przyjmujemy.

2. Objętość tekstu nie może prze-
kraczać 5 stron z zastosowa-
niem czcionki Times New Roman 
w stopniu 12.

3. Tabele i wykresy należy ponume-
rować i podpisać.

4. Zdjęcia należy podpisać co 
przedstawiają i opatrzyć nazwi-
skiem i imieniem autora .

5. Każdy artykuł należy poprzedzić 
informacją o autorze: imię, na-
zwisko, miejsce pracy nazwę in-
stytucji, oddziału/działu, pełniona 
funkcja lub stanowisko oraz miej-
scowość.

 Autorzy prac do działu Osiągnię-
cia naszych koleżanek i kolegów, 
dodatkowo muszą podać rodzaj 

ukończonego kształcenia, nazwę 
uczelni, szkoły, rok ukończenia 
oraz miejscowość. Poza stresz-
czeniem pracy ważne jest poda-
nie wyników jakie uzyskało się 
poprzez prowadzone badania.

6. W Kąciku kulinarnym mile widzia-
ne będą zdjęcia prezentowanej 
potrawy.

7. Autorów wszystkich artykułów 
zapraszamy do przesyłania swo-
jego zdjęcia. Zdjęcie będziemy 
umieszczać przy informacji o au-
torze artykułu.

8. Do wiadomości redakcji proszę 
podać numer telefonu i adres 
e-mailowy. Jest to potrzebne 
w razie konieczności szybkiego 
kontaktu redakcji z autorem arty-
kułu. 

9. Na zakończenie artykułu obo-
wiązkowo należy podać wykaz 
piśmiennictwa. maksymalnie 10 
pozycji. Artykuły bez wykazu lite-
ratury nie będą zakwalifikowane 
do publikacji.

10. Nadsyłane artykuły, sprawoz-
dania z konferencji, ogłoszenia 
i pozostałe informacje będą 

poddane ocenie zespołu redak-
cyjnego, o publikacji i kolejności 
drukowania decyduje redakcja.

11. Zastrzegamy sobie prawo od-
mowy publikacji oraz prawo do 
dokonywania poprawek redak-
cyjnych lub skracania tekstu.

12. Redakcja nie informuje autorów 
artykułów o nie zakwalifikowaniu 
pracy do druku.

13. Redakcja nie zwraca nadesła-
nych prac ani zdjęć, nawet jeżeli 
nie będą opublikowane .

14. Prosimy autorów, jeżeli praca 
była już publikowana w innych 
czasopismach o informację w ja-
kim czasopiśmie i kiedy.

15. Autorzy opublikowanych prac 
w dziale Nasze publikacje otrzy-
mują symboliczne honorarium 
autorskie. Pozostałym autorom 
honorarium nie przysługuje. 

16. Za treść ogłoszeń i reklam re-
dakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności.

W imieniu Komitetu Redakcyjnego 
 Ewa Kamieniecka 

WARUNKI NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW I INFORMACJI DO PUBLIKACJI  
W BIULETYNIE OIPiP W OLSZTYNIE
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POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI ...
Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, 
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2014 roku
w wieku 67 lat odeszła od nas na zawsze

nasza koleżanka
JANINA SZABLA

Pielęgniarka emerytka, pracowała w oddziale położniczo – ginekologicznym 
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Pozostanie w naszej pamięci jako miła,życzliwa i pracowita pielęgniarka.
Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają pielęgniarki z Kętrzyna 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

* * *
Zespół redakcyjny:

Ewa Kamieniecka - redaktor naczelna
Maria Danielewicz - członek
Danuta Jurkowska - członek
Iwona Kacprzak - członek

Zofia Jurczyk - członek 
Korekta - Ewa Kamieniecka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania nadesłanych artykułów

* * *
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

tel./fax 89 541-22-67
e-mail: izba@oipip.olsztyn.pl

www.oipip.olsztyn.pl

Czynne:
poniedziałki-środy-czwartki 7.30 – 17.00

wtorki-piątki 7.30 – 15.30
pierwsze soboty miesiąca 10.00 – 14.00

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie,
10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 6, PKO BP SA

52 1020 3541 0000 5302 0134 8853
(dotyczy składek)

Fundusz Zapomogowo - Pożyczkowy ORPiP,
10-685, ul. Krasickiego 6, PKO BP SA
89 1020 3541 0000 5402 0135 1824
(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

DRUK:
Zakład Poligraficzny NIESTĘPSCY S.J.,

Olsztyn, tel./fax 534-83-92

W imieniu Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Olsztynie infor-
mujemy, że już od października 2014 
r. możecie Państwo uzyskać bezpłat-
ny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK 
Libra i księgozbioru online, który za-
wiera ponad 600 specjalistycznych 
publikacji w języku polskim z zakre-
su medycyny, psychologii, prawa 
i innych dziedzin nauki. Zgodnie 
z Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 17 września 
2014 r. w sprawie zawarcia umowy 
z wydawnictwem o świadczenie 
usług i udzielenie licencji na dostęp 
do wirtualnej czytelni dla członków 
samorządu pielęgniarek i położnych, 
będą Państwo mogli skorzystać z tej 
oferty, składając wniosek o nadanie 
dostępu do Serwisu IBUK w Okręgo-
wej Izbie Pielęgniarek i Położnych, 
której jesteście Państwo członkami.

Procedura nadania kodu PIN
• Członek samorządu składa wnio-

sek do OIPiP w Olsztynie.
• Kod PIN zostanie przesyłany na 

adres poczty elektronicznej.
• Po uzyskaniu kodu PIN od Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych należy go uaktywnić w kon-
cie serwisu www.libra.ibuk.pl 
(instrukcja m.in. na www.nipip.pl

Wymagany sprzęt
Z zasobów można korzystać za 

pomocą komputera, laptopa, ta-
bletu czy smartfona. Technologia 
IBUK Libra nie wymaga instalowa-
nia specjalnego oprogramowania 
i jest bezpieczna dla urządzenia 
użytkownika. Katalogi dostępne są 
w każdej przeglądarce internetowej. 
Dzięki dostępowi online czytelnicy 
mogą korzystać z serwisu przez 

całą dobę, z dowolnego miejsca 
(w domu, w pracy – wszędzie, gdzie 
jest dostęp do Internetu).

Korzyści
Platforma umożliwia nie tylko czy-

tanie książek, lecz także zaawanso-
waną pracę z tekstem. W czytelni 
online można:
• Skorzystać z szybkiego podglądu 

pełnych tekstów lub stworzyć wła-
sną półkę z książkami.

• Sprawdzać znaczenie wyrazów 
w słownikach i encyklopediach 
PWN.

• Dodawać zakładki.
• Robić własne notatki bezpośred-

nio w książce.
• Wyszukiwać słowa i frazy.
• Tagować ważne fragmenty i za-

znaczać kolorami.

Książki online. Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni dla pielęgniarek i położnych



Biuro czynne jest w następujących godzinach:
• poniedziałek - 7.30 - 17.00
• wtorek - 7.30 - 15.30
• środa - 7.30 - 17.00
• czwartek - 7.30 - 17.00
• piątek - 7.30 - 15.30
• I-sza sobota miesiąca - 10.00 - 14.00

Pracownicy biura:
Iwona Kacprzak - kierownik biura 
Jolanta Stępińska - specjalista ds. księgowości
Renata Jeger - sekretarka
Wioleta Witanowska - specjalista ds. rejestracji prawa wykonywania zawodu

Dyżury w OIPiP w Olsztynie:

Przewodnicząca ORPiP - Maria Danielewicz - tel. 664 170 879
• poniedziałki                 - 11.00 - 17.00
• środy                       - 11.00 - 17.00
• czwartki                     - 11.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00

Wiceprzewodnicząca ORPiP - Małgorzata Zalewska - tel. 784 092 002
• poniedziałki       - 15.00 - 17.00
• środy                 - 15.00 - 17.00
• czwartki           - 15.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca    -  9.00 - 14.00

Wiceprzewodnicząca ORPiP - Jadwiga Kwiatkowska - tel. 784 090 098 
• I-sza sobota miesiąca    -  9.00 - 14.00
• II i III środa miesiąca - 14.00 - 17.00

Sekretarz ORPiP - Danuta Jurkowska - tel. 784 089 709
• poniedziałki           - 15.00 - 17.00
• środy                     - 15.00 - 17.00
• czwartki                 - 15.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00

Skarbnik ORPiP - Danuta Kowalska 
• środy                    - 15.00 - 17.00
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00

Członek Prezydium ORPiP ds. położnych - Mirosława Sokół - tel. 795 596 222
• I-sza sobota miesiąca -  9.00 - 14.00
• II środa miesiąca - 14.00 - 17.00

Radca Prawny - mgr Halina Domańska
• środy           -  9.00 - 10.00
• czwartki            - 15.00 - 16.00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Ewa Doroszkiewicz
• I i III czwartek miesiąca - 15.00 - 17.00

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

adres: 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

tel/fax (89) 541-22-67
www.oipip.olsztyn.pl     e-mail:izba@oipip.olsztyn.pl


