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Szanowni Państwo,
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów poruszających
problemy naszego środowiska, bądź też prezentujących ciekawe
informacje dotyczące praktyki pielęgniarek i położnych.
Każdy nadesłany tekst będzie czytany przez Zespół Redakcyjny
i po dyskusji zatwierdzany lub nie do druku w Biuletynie.
Decyzja o publikacji będzie decyzją kolegialną Zespołu, odpowia-
dającego za merytoryczny poziom Biuletynu. Redakcja nie
zwraca nadesłanych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i opracowywania przesłanych tekstów.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i ofert pracy za granicą
dla personelu medycznego.
Prosimy przesłane teksty dostarczać w formie elektronicznej.
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pieniądze są zatrudniane osoby po studiach, które rozpoczynają swoja drogę zawodową. Dysproporcje
między zarobkami lekarzy a pielęgniarek wymknęły się już spod kontroli. Doszło do tego, że pielęgniarka
za miesiąc zarabia tyle ile lekarz otrzymuje za jeden dyżur.

Kolejny problem to normy zatrudnienia. Zaniżone obsady pielęgniarskie, które powodują nieludzkie
zmęczenie pielęgniarek i stanowią niebezpieczne warunki pracy, a także niosą zagrożenie dla pacjentów.
W dalszym ciągu Ministerstwo nie robi nic w kierunku by dokonać zmian w rozporządzeniu w sprawie spo-
sobu obliczania minimalnych norm zatrudnienia. Środowisko pielęgniarek i położnych dłużej takiej sytuacji
znosić nie może. Nie zgadzamy się na takie traktowanie przez rząd, ministerstwo i niektórych pracodawców.

Pierwsze zwiastuny niezadowolenia pojawiły się w listopadzie 2014 r. w województwie Kujawsko-
Pomorskim gdzie został utworzony Komitet Obrony Pielęgniarek, który miał za zadanie koordynować
działania mające na celu poprawę sytuacji pielęgniarek i położnych. Następnie zostało zawarte porozu-
mienie między Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęg-
niarek i Położnych. Podobne porozumienia są zawierane w poszczególnych okręgach. Porozumienia te
mają na celu nagłośnienie złej sytuacji w pielęgniarstwie, prowadzenie rozmów z marszałkami, wojewo-
dami, kadrą zarządzającą szpitali. Mamy rok wyborczy, w związku z tym, liczymy na wsparcie parlamen-
tarzystów. Na naszym terenie również zostało podpisane porozumienie między nasza Izbą, Izbą kroś-
nieńską, przeworską a OZZPIP. Liczymy na zrozumienie i wsparcie pielęgniarskiej kadry kierowniczej,
przychylne podejście dyrektorów zoz, by podczas rozmów przyświecała im świadomość, że pielęgniarki
są mocnym ogniwem ochrony zdrowia. By nie zapominali, że środowisko starzeje się. Średnia wieku
pielęgniarek to 46,9 a położnych 47,8 lat. Najwięcej pielęgniarek mamy w przedziale wiekowym 41-46,
natomiast położnych 46-50 lat. Zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych pracujących w zawodzie.
Co roku więcej pielęgniarek odchodzi na emeryturę niż podejmuję pracę. Już w tej chwili w Polsce nie
występuje zastępowalność pokoleniowa, zarówno wśród pielęgniarek jak i położnych.

W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników pielęgniarek zatrudnionych na 1000
mieszkańców - wynosi on 5,4 i co roku zmniejsza się. W innych państwach ten wskaźnik jest o wiele
wyższy i tak np. w Czechach wynosi 8,1; w Wielkiej Brytanii - 9,1; w Szwecji - 11, w Niemczech - 11,3;
w Dani - 15,4, w Szwajcarii - 16.

Jako środowisko pielęgniarek i położnych apelujemy do wszystkich mających jakikolwiek wpływ
na uzdrowienie sytuacji w pielęgniarstwie, by działania naprawcze zostały podjęte jak najszybciej, bo
za chwilę może być za późno. Odbudowa zniszczonego systemu pielęgniarstwa może zająć dziesiątki lat.

Szacuje się że do roku 2022 najwięcej pielęgniarek i położnych odejdzie na emeryturę w następują-
cych województwach: łódzkim, podlaskim, zachodnio-pomorskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim
i podkarpackim.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Przykro mi o tym pisać, ale sytuacja w pielęgniarstwie nie uległa zmianie.
Nic więc dziwnego, że frustracja i niezadowolenie pielęgniarek i położnych
narasta. Chyba już najwyższy czas coś z tym zrobić. W wielu szpitalach mają
miejsce spory zbiorowe. W wielu są prowadzone rozmowy z pracodawcami.
Pielęgniarki i położne po raz kolejny upominają się o godne traktowanie.
Godne to znaczy takie, by wykonywana ciężka i bardzo odpowiedzialna praca
pielęgniarki i położnej była tak opłacana by osoby ją wykonujące miały moty-
wację do jej wykonywania, a nie tylko mogły z trudem wiązać koniec z końcem.
Poniżej godności są płace na poziomie najniższej krajowej. Niestety za takie

Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie
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GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

16.12.2014

19.12.2014

30.12.2014

09.01.2015
12-13.01.2015

13.01.2015
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015

22.01.2015

23.01.2015

26.01.2015
28.01.2015

- Wiceprzewodnicząca Halina Kalandyk
wzięła udział w otwarciu Oddziału Neurologicznego
i Pracowni Radiologii Zabiegowej w SP ZOZ Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

- Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Rzeszowie. Na posiedzeniu podjęto
39 uchwał: m.in.

w/s przeznaczenia środków
finansowych pozyskanych w 2014 r.;

- Odbyło się szkolenie zorganizowanie we
współpracy z firmą Pelagros „Problem odleżyn i nietrzy-
mania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pa-
cjentem w wieku starszym”.

- Posiedzenie Komisji Etyki Zawodowej.
- Przewodnicząca Izabela Kowalska

wzięła udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Spotkanie Klubu Emeryta.
- Posiedzenie Komisji Socjalnej.
- Posiedzenie Zespołu opieki długotermi-

nowej.
- Przewodnicząca wzięła udział w spotka-

niu w POW NFZ w Rzeszowie. Spotkanie dotyczyło pro-
blemów, z którymi borykają się pielęgniarki środowiska
nauczania i wychowania.

- Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęg-
niarek i Położnych w Rzeszowie.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Na posiedze-
niu podjęto 15 uchwał: m.in.

wydania pwz.

w/s wpisu do rejestru, skreślenia z re-
jestru, przyznania prawa wykonywania zawodu, dofinan-
sowania do kursów, studiów, specjalizacji, konferencji;
przyznania zapomóg; w/s powołania komisji egzamina-
cyjnej po przeszkoleniu;

w/s prenumeraty
czasopism; w/s sprawozdań zespołów i komisji działają-
cych przy ORPIP za 2014 r.; w/s wpisu do rejestru orga-
nizatorów prowadzących kształcenie podyplomowe; w/s
polityki rachunkowości.

w/s wpisu do rejestru; skre-
ślenia z rejestru; stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu; dofinansowania do kursów, studiów, specjali-
zacji; przyznania zapomóg;

Posiedzenie03.02.2015 - Zespołu pielęgniarek epide-
miologicznych.

- Spotkanie Zespołu pielęgniarek środowi-
ska nauczania i wychowania z p. Poseł Renatą Butryn.

- Posiedzenie Zespołu pielęgniarek rodzin-
nych.

- Posiedzenie Komisji Etyki.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęg-

niarek i Położnych.

11.02.2015

12.02.2015

13.02.2015
16.02.2015
20.02.2015

Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych

w Rzeszowie
zwołuje

na dzień 20 marca 2015 r.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty
Chomycz-Śmigielskiej pod koniec 2014 roku
zostali powołani nowi konsultanci wojewódzcy
w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
- mgr piel. Dorota Ozga - pielęgniarstwo ane-
stezjologiczne i intensywnej opieki;
- mgr piel. Małgorzata Kulas - pielęgniarstwo
opieki paliatywnej;
- dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz - w dzie-
dzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych.
Na kolejną kadencje zostały powołane:
- mgr piel. Zenona Radwańska - pielęgniarstwo
onkologiczne;
- mgr piel. Ewa Zawilińska - w dziedzinie
pielęgniarstwa.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Rzeszowie składam serdeczne gratulacje.

Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie

który odbędzie się
w Hotelu ZIMOWIT

Al. Armii Krajowej 4B w Rzeszowie
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Warszawa, 21 stycznia 2015 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych -
reprezentujący grupę zawodową pielęgniarek i położnych - dostrzegają zagrożenia dla społeczeństwa polskiego,
które wynikają z braku:
- reakcji Rządu RP na stale zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych,
- dialogu Rządu RP ze środowiskiem pielęgniarek i położnych na temat sposobów uniknięcia skutków nadciągającej
katastrofy, która będzie wynikiem drastycznego ograniczenia świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki
położne,
- strategii Rządu RP dotyczącej zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.

Określenia docelowego wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek na 1 tysiąc mieszkańców.
Zabezpieczenia kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.
Wdrożenia polityki zatrudniania pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym; zgodnie

z uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym.
Wdrożenia mechanizmów gwarantujących wynagrodzenie pielęgniarek i położnych:

- zgodnie z przygotowaniem zawodowym;
- zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym;
- zgodnie z zakresem zadań realizowanych w praktyce zawodowej oraz zgodnie z zakresem odpowiedzialności
jaką ponoszą.

Zabezpieczenia możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych.
Uregulowania kwestii norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń

w poszczególnych zakresach, które są przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzie-
lanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finanso-
wanych ze środków publicznych.

Przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na liczbę pielęgniarek i położnych w określonych specjalnościach,
które wynikają z wymagań kwalifikacyjnych określonych przepisami prawa w sprawie świadczeń gwarantowanych,
będących podstawą do wypracowywania „Katalogu priorytetowych dziedzin szkolenia specjalizacyjnego".
Ustalenia liczby specjalistów w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa dla każdego województwa.
Pełnej informacji na temat działań Rządu RP prowadzących do niwelowania skutków braku pielęgniarek i położ-

nych i jego negatywnego wpływu na zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia zdrowotne.

List otwarty do Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
ostrzegają, iż dalsze bagatelizowanie problemu grozi załamaniem się systemu opieki zdrowotnej.

ŻĄDAMY:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
uznają, iż powaga sytuacji wymaga natychmiastowych działań.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
wystosowały list otwarty do Premier RP Ewy Kopacz, w którym przedstawiły żądania obu grup zawodowych
wobec Rządu. Poniżej treść listu.
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Polska należy do krajów demograficznie starych
(wg ONZ udział w społeczeństwie osób w wieku 65+
jest na poziomie powyżej 7%). Problemami, które
często dotyczą osób starszych, trwale lub czasowo
unieruchomionych, są odleżyny oraz nietrzymanie
moczu. Mogą mieć one charakter przewlekły, wieloprzy-
czynowy, znacznie obniżają jakość życia, poczucie
własnej wartości, niejednokrotnie stają się przyczyną
hospitalizacji i instytucjonalizacji osób starszych.
Odleżyny u osób starszych mogą dotyczyć wszystkich
warstw skóry, a niekiedy penetrować do powięzi, mięśni
i kości. Odleżyny powstają najczęściej w miejscach,
gdzie odległość między powierzchnią skóry, a znajdu-
jącym się pod nią układem kostnym jest niewielka.

W dniu 30 grudnia 2014 r. we współpracy z firmą
Pelagros odbyło się szkolenie „Problem odleżyn i nie-
trzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad
pacjentem w wieku starszym”. Wykładowcą była Pani
Grażyna Aksamit.

Osoby starsze są bardziej narażone na powstanie odle-
żyn ze względu na zmiany jakie zachodzą w skórze
wraz z wiekiem:
- skóra staje się cieńsza i sucha,
- osłabiona jest proliferacja (namnażanie) naskórka,
- zmniejsza się odczuwanie bólu.
Wszystko to powoduje, że skóra staje się wrażliwa na
uszkodzenie.

Nietrzymanie moczu to stan, w którym bezwiedne
oddawanie moczu, stwierdzone obiektywnie, stanowi
problem higieniczny i utrudnia kontakty międzyludzkie.
O występowaniu nietrzymania moczu (NTM) zwanego
inkontynencją mówimy gdy: dochodzi do nieświadome-
go oddawania moczu, oddawanie moczu jest niekon-
trolowane (moczenie), oddawanie moczu jest nieefek-
tywne. Co najmniej połowa osób przebywających
w zakładach dla przewlekle chorych lub domach
opieki społecznej cierpi z powodu inkontynencji, czyli
nietrzymania moczu (NTM). W oparciu o światowe opra-
cowania statystyczne można przyjąć, że nietrzymanie
moczu w całej populacji osób w podeszłym wieku oce-
niane jest na około 10-20%.
Należy właściwie pielęgnować skórę osób starszych.
Do mycia należy używać płynów o właściwym pH, które
nie naruszają ochronnej powłoki białkowo-lipidowej.
Osobom unieruchomionym należy często zmieniać
jednorazowe środki higieniczne (wkładki, pieluchomaj-
tki, podkłady). Aby zmniejszyć natężenie zapachu
moczu warto wypijać większe ilości wody. W celu sku-
tecznej codziennej pielęgnacji skóry narażonej na po-
drażnienia lub odparzenia, warto stosować kremy
barierowo-ochronne.

Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia
profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych,
pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź
pacjenci z powstałymi zmianami odleżynowymi, po-
winni być bezwzględnie zaopatrzeni w środki do
miejscowego stosowania na skórę o działaniu:
- pielęgnacyjnym,
- antybakteryjnym,
- nawilżającym i natłuszczającym skórę,
- regenerującym w sytuacji np. maceracji naskórka,
- łagodzącym podrażnienia,
- przywracającym prawidłowe pH skóry.

Odleżyny stanowią poważny problem zarówno dla
samego chorego, jak i dla osób sprawujących opiekę
nad pacjentem w podeszłym wieku. Około 70%.
odleżyn występuje u osób w wieku powyżej 65 r. ż.
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W dniu 19 stycznia 2015 r. w świątecznej atmosferze odbyło się kolejne noworoczne spotkanie Klubu Emeryta
w Hotelu Twierdza w Rzeszowie. Na spotkanie przybyło około 90 osób. Przybyłych gości powitała Pani Przewod-
nicząca ORPiP w Rzeszowie Izabela Kowalska. Panie emerytki tradycyjnie połamały się opłatkiem, składając sobie
noworoczne życzenia. Szczęśliwe i uśmiechnięte podkreślały, że takie spotkania są im bardzo potrzebne. Świad-
czyć o tym mogą podziękowania, które zostały nadesłane do Okręgowej Izby.

Takie słowa są dla nas największą zapłatą.

Szanowna Pani Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie,
w imieniu swoim i uczestniczących w Spotkaniu Noworocznym koleżanek emerytek tą drogą pragniemy podziękow-
ać za profesjonalną organizację, serdeczną atmosferę i możliwość spotkania się w gronie, w którym spędziłyśmy
wiele lat pracując w zawodzie. Takie spotkania pozwalają poczuć atmosferę i wspólnotę jaką tworzyłyśmy będąc
aktywnymi pielęgniarkami. Traktujemy zaproszenia na takie spotkania jako dowód szacunku i docenienia wartości
naszej pracy.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej i w życiu prywatnym.

Aniela Wielgos i koleżanki
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Mamy wiele problemów z którymi borykamy się
w swojej pracy. Dlatego jako Zespół Pielęgniarek
w Środowisku Nauczania i Wychowania działający
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rze-
szowie wraz z Panią Przewodniczącą Izabelą Kowalską
postanowiłyśmy zwrócić uwagę na te problemy naszych
decydentów. Zorganizowałyśmy w miesiącu styczniu
i lutym dwa spotkania pierwsze w siedzibie Funduszu
Zdrowia z Panią Dyrektor Grażyną Hajdą i drugie
z Panią Poseł Renatą Butryn.

Na spotkaniach tych poruszyłyśmy nurtujące
nas problemy:
- Brak programów profilaktycznych jakie mogłyby reali-
zować pielęgniarki szkolne, które mają do tego potrze-
bną wiedze i umiejętności. Prosimy o stworzenie pro-
gramów, które mogłaby prowadzić pielęgniarka samo-
dzielnie na terenie szkół. Inne grupy zawodowe mają
programy profilaktyczne i są one dodatkowo finanso-
wane. Nasza grupa zawodowa nie ma takich progra-
mów a to co robimy jako edukacje zdrowotną uczniów,
rodziców, czy niejednokrotnie nawet nauczycieli wyma-
ga od nas niejednokrotnie dużego przygotowania czy
dodatkowych szkoleń i pogłębiania swojej wiedzy
a finansowanie dodatkowe za tym nie idzie.
- „Luka prawna”, która nie pozwala wpisać na listy
aktywne pielęgniarkom dzieci 3 i 4 letnich które są na
terenie placówek szkolnych i zostają pod naszą opieką.
Na terenie szkół istnieją przedszkola do których
uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie - my z racji obecności na
terenie tych placówek sprawujemy nad nimi opiekę ale
robimy to charytatywnie bo NFZ nam za te dzieci
nie płaci.

Sroka Ewa

Wnioskujemy o zwiększenie stawki kapitacyjnej
na jednego ucznia do 5 zł na miesiąc. Jest to uzasad-
nione tym, że często pracujemy w kilku placówkach,
poprzez niż demograficzny obniża się nam ilość ucz-
niów w szkołach, nasze zarobki nie są adekwatne do
pracy jaką wkładamy i kosztów jakie ponosimy prowa-
dząc indywidualne praktyki. Pragniemy zwrócić uwagę
na bezsensowny zapis odnośnie dostępu pielęgniarki

koszty ich pracy. Małe wiejskie szkoły są oddalone od
siebie i pielęgniarka przemieszczając się między nimi
traci sporo czasu, który mogła by wykorzystać dla
uczniów. Prosiłybyśmy o wygenerowanie środków
w budżecie Państwa, które by całkowicie były prze-
znaczone na zaopatrzenie gabinetów w szkołach lub
na stworzenie tych gabinetów. Bo pielęgniarki nie-
jednokrotnie wykonują swoją prace w świetlicach
szkolnych czy w bibliotekach, niejednokrotnie wożą
z sobą cały sprzęt do testów przesiewowych czy do-
kumentację zdrowotną uczniów.

Bardzo niepożądane dla naszego środowiska
było wprowadzenie wymogów skierowań do Poradni
okulistycznej. Wykonując testy u dzieci i stwierdzając
wadę wzroku czy wadę postawy w obecnej sytuacji
nie możemy skierować tego dziecka do specjalisty
bezpośrednio. Wydłuża to czas na dotarcie tego
dziecka do specjalisty a niejednokrotnie zniechęca
rodziców. Przy wprowadzeniu możliwości wypisywania
recept przez pielęgniarki, to wstawienie skierowań do
poradni okulistycznej czy rehabilitacyjnej w przypadku

w szkołach w zależności od ilości uczniów w szkole.
Często pielęgniarki muszą w ciągu jednego dnia pracy
być w dwóch placówkach co zwiększa dodatkowe

- Brak w higienie szkolnej większego przelicznika na
dzieci do szóstego roku życia. Pielęgniarki środowisko-
we mają w tej grupie wiekowej większy przelicznik
i mają z tymi dziećmi bardzo niewielki kontakt. My
natomiast, pielęgniarki szkolne mamy z tymi dziećmi

AKTUALNOŚCI

kontakt codzienny w podległych placówkach ale nie
mamy za to większego przelicznika.
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rozpoznania u dziecka takich problemów powinno być
zasadne. Dlatego prosimy o umożliwienie pielęgniar-
kom szkolnym wystawiania takich skierowań. Zwróci-
łyśmy uwagę na właściwe i prawidłowe kwalifikowanie
przez lekarzy dzieci do wychowania fizycznego. Na
poprawne wypełnianie wniosków bilansowych i wła-
ściwą kwalifikacje uczniów do wyboru zawodu.

Spotkania były bardzo owocne Pani Poseł i Pani
Dyrektor bardzo przychylnie opowiedziały się za na-

szymi postulatami i obiecały poruszyć te sprawy
w wyższych instancjach. Myślimy, że proponowane
przez nas zmiany zostaną wzięte pod uwagę na wyż-
szych szczeblach, a przez to zyskamy większe możli-
wości zarobkowe i większą satysfakcje z własnej pracy.
Jak słusznie zauważyła Pani Przewodnicząca że
coraz więcej pielęgniarek odchodzi niż wchodzi do
systemu i my może doczekamy się że będziemy
bardziej docenione.

Prelegentami będą wybitni specjaliści w dziedzinie uzależnień behawioralnych związanych z cyberprzestrze-
nią (prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku i mgr Leszek Roszczenko z Centrum
Profilaktyki Społecznej w Milanówku) oraz przedstawiciel Policji, który omówi zagadnienia prawne związane
z ochroną przed przestępstwami w sieci.

Prof. Mariusz Jędrzejko wpływ techno-
logii cyfrowych na ośrodkowy układ nerwowy; treści w mediach elektronicznych a rozwój emocjonalny dziecka
- jak technologie cyfrowe pobudzają dziecko; wpływ technologii cyfrowych na sukcesy i porażki edukacyjne;
rola rodziców w kształtowaniu relacji małe dziecko - TV, komputer, telefon komórkowy, Internet; jak modelo-
wać relacje dziecko - nowe technologie cyfrowe; cyberzaburzenia - cyberuzależnienia - fakty bez mitów.
Mgr Leszek Roszczenko,
nowe media szansą, lecz także zagrożeniem dla naszych podopiecznych; Niski poziom wiedzy - przed
czym/kim chronić; etiologia uzależnień od Internetu i komputera dzieci i młodzieży; współpraca szkoły
z rodzicami uczniów w warunkach początkowego stadium nadużywania Internetu i komputera oraz narasta-
nia problemu; mechanizmy działania sprawcy, świadka oraz wsparcie ofiary przemocy w Internecie; ochrona
dzieci i młodzieży przed cyberprzemocą; aspekty prawne, psychologiczne, wychowawcze; modelowanie
relacji dziecko - multimedia; współpraca szkoły z rodzicami oraz organami wymiaru sprawiedliwości w zakre-
sie zagrożeń w Internecie.

infoholizm - charakterystyka zjawiska; agresywne gry komputerowe i sieciowe a zachowania dzieci (szkoła,
przedszkole); Internet a wyniki w nauce - jak korzystać z Internetu; pułapki sieci; zaburzenia psychiczne
i somatyczne jako skutek infoholizmu; jakie wartości są przez media kreowane; wskazanie różnic między
przemocą w świecie realnym, a wirtualnym; zjawisko sekstingu. Podsumowaniem natomiast będzie wska-
zanie i nazwanie negatywnych zachowań i reakcji, których uczą się dzieci właśnie poprzez intensywny
kontakt z mediami, pozostawiony często bez opieki ze strony dorosłych.

bezpieczeństwo w sieci; przestępstwa przeciw
zdrowiu, życiu i mieniu; ochrona danych wrażliwych i poufnych oraz egzekwowanie naruszenia ochrony tych
danych; możliwości uzyskania pomocy w przypadku podejrzenia/zagrożenia bezpieczeństwa i dóbr jednostki
i grupy; sankcje dla osób popełniających przestępstwa w sieci; adresy instytucji i organizacji działających
w obszarze ochrony przed nadużyciami i przestępstwami w sieci; gromadzenie i zabezpieczanie dowodów
nadużyć i przestępstw w sieci.
Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw występującym coraz częściej zagrożeniom dla zdrowia psycho-
somatycznego oraz nadużyciom i przestępstwom w przestrzeni wirtualnej, która w wielu obszarach życia
społecznego wypiera przestrzeń realną. Nasza wiedza w tych obszarach jest niewystarczająca i nie gwa-
rantuje ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i praw człowieka w każdym wieku.

Tematyka wystąpień:
, Cybertechnologie a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka:

Nowe multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne:

Dzieci i młodzież a technologie cyfrowe. Co wzmacnia a co zaburza edukację i relacje społeczne:

Zakres tematyki poruszanej przez przedstawiciela Policji:

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r.,
przy współudziale Komisji ds. Etyki Zawodowej zorganizowana będzie

dr Katarzyna Błaszczuk
Przewodnicząca Komisji Etyki
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Palenie tytoniu jest głównym czynnikiem etiologicz-
nym wielu chorób oraz czynnikiem modyfikującym ich
przebieg. Analizy biochemiczne dymu tytoniowego do-
prowadziły do zidentyfikowania tysięcy związków che-
micznych z których większość to związki silnie toksycz-
ne, wykazujące silne działanie antygenowe, cytotok-
syczne, mutagenne i karcynogenne. W skład toksycz-
nego dymu tytoniowego wchodzi miedzy innymi: około
40 substancji rakotwórczych (fenol, metale ciężkie,
benzen, benzapiryn, formaldehyd, Polon-210), liczne
substancje kardiotoksyczne (tlenek węgla, tlenek azotu,
cyjanowodór, substancje smoliste, kadm, cynk), liczne
substancje pneumotoksyczne (cyjanowodór, lotne alde-
hydy, tlenek węgla i azotu, substancje smoliste).

Toksyczność wielu substancji zawartych w tytoniu
i dymie tytoniowym może być wzmacniana poprzez ich
synergistyczne oddziaływanie na organizm w powiąza-
niu z innymi toksycznymi substancjami obecnymi w śro-
dowisku osoby palącej. Palenie tytoniu przyśpiesza pro-
cesy miażdżycowe przez zmniejszenie dotlenienia tka-
nek, zwiększenie aktywności układu współczulnego.

Zwiększa aktywność agregacyjną sprzyjając wew-
nątrznaczyniowemu wykrzepianiu. Palacze w stosunku
do osób niepalących mają dwukrotnie wyższe ryzyko
chorób układu krążenia, takich jak choroba niedokrwien-
na serca, udar mózgu czy choroby naczyń obwodowych
oraz trzykrotnie wyższe ryzyko nagłego zgonu. Naraże-
ni są ponadto na ryzyko wystąpienia przewlekłej obtura-
cyjnej choroby płuc oraz nowotworów układu oddecho-
wego i pokarmowego. Konsekwencją palenia są zabu-
rzenia metaboliczne, takie jak dyslipidemie oraz zmiany
masy ciała. Ryzyko chorób odtytoniowych wzrasta wraz
z intensywnością i czasem palenia. Nałóg powoduje
przedwczesne starzenie, pojawienie się zmarszczek,
utrudnione gojenie się ran, zmiany zapalne błony śluzo-
wej jamy ustnej, owrzodzenia języka, dziąseł, łamliwość
paznokci, wypadanie włosów oraz pogorszenie zmysłu
węchu i smaku.

rak płuca, rak jamy ustnej gardła i krtani,
rak przełyku i żołądka, rak pęcherza moczowego, rak
nerki, rak trzustki, rak trzonu macicy, ostra białaczka
szpikowa.

ostre zapalenie płuc, przewlekła
obturacyjna choroba płuc.

tętniak aorty, choroba

CHOROBY ODTYTONIOWE:
Nowotwory:

Choroby płuc:

Choroby układu krążenia:
wieńcowa serca, choroba naczyń mózgowych, choroba
naczyń obwodowych.

niższa płodność, problemy zdrowotne
ciężarnych np. niska masa urodzeniowa noworodka,
ryzyko wczesnego porodu, wyższa śmiertelność nie-
mowląt.

Rozrodczość:

Ewa Sroka

: katarakta, osteoporoza, paradontoza,
powikłania w leczeniu chirurgicznym i onkologicznym.
Bierne palenie jest przyczyną przedwczesnych zgonów
i wielu chorób u osób niepalących. U dzieci bierne pale-
nie powoduje: zwiększenie ryzyka nagłej śmierci łóżecz-
kowej, ostrych infekcji górnych dróg oddechowych,
zapalenia ucha środkowego, zaostrzenia objawów astmy.
U dorosłych bierne palenie powoduje: pogorszenie fun-
kcjonowania układu krążenia, wzrost ryzyka choroby
wieńcowej serca i raka płuc.

:
Po 20 minutach spada ciśnienie krwi obniża się tętno.
Po 8 godzinach poziom tlenku węgla i tlenu we krwi
wraca do normy. Po 24 godzinach zmniejsza się ryzyko
zawału serca. Po 40 godzinach zmysły węchu i smaku
wyostrzają się. Po 2 tygodniach do 3 miesięcy poprawia
się krążenie, zwiększa się wydolność fizyczna, popra-
wiają się parametry funkcjonowania płuc. Po 1-9 mie-
siącach zmniejsza się kaszel, ryzyko zaplenia zatok,
rzadziej czujemy się zmęczeni, zwiększa się wydolność
oddechowa. Po roku o połowę zmniejsza się ryzyko
choroby wieńcowej serca (w porównaniu z osobami
kontynuującymi palenie). Po 5 latach spada ryzyko
udaru mózgu. Po 10 latach ryzyko raka płuc spada
o połowę. Po 15 latach ryzyko choroby wieńcowej ser-
ca jest podobne do tego u osób nigdy nie palących,
jeśli zaprzestanie palenie przed 35 rokiem życia.
Ryzyko zgonu wraca do poziomu notowanego u osoby
nigdy nie palącej. Palenie papierosów używanie innych
wyrobów tytoniowych i stosowanie urządzeń do wpro-
wadzania nikotyny do organizmu prowadzi do uzależ-
nienia. Uzależnienie to ma postać farmakogenną
i psychogenną. Do objawów uzależnienia od tytoniu
należą: zwiększająca się tolerancja na nikotynę, silna
potrzeba używania tytoniu, przedkładanie używania
tytoniu ponad inne zajęcia, trudności w kontrolowaniu
tego zachowania, występowanie objawów zespołu
abstynencyjnego. Najważniejsze wskaźniki uzależnie-
nia od nikotyny: budzenie się w nocy na papierosa,
zapalanie papierosa w pierwszych minutach po prze-
budzeniu, palenie dużej ilości papierosów dziennie
(więcej niż 30 sztuk).

Jak mamy trafić do młodzieży i osób dorosłych
z komunikatem szkodliwości palenia gdy wśród nas
pracowników służby zdrowia są osoby borykające się
z tym problemem? Pytanie to pozostawiam bez odpo-
wiedzi.

801 108 108, (22) 211 80 15 - pon.-pt godz. 11.00-19.00
www.jakrzucicpalenie.pl

Inne schorzenia

Korzyści z zaprzestania palenia

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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Elżbieta Krupa

Korzyści wynikające z karmienia naturalnego.
Właściwe odżywianie jest podstawą odpowiedniego

rozwoju i wzrostu dziecka. Nie ma nic korzystniejszego
niż pokarm matki i nie można nic lepszego wymyślić niż
stworzyła to natura. Nic nie jest lepiej dostosowane do
zapotrzebowania na substancje odżywcze i wzmocnie-
nie odporności dziecka niż mleko kobiece. Karmienie
naturalne zostało uznane przez wszystkie organizacje
zajmujące się zdrowiem i żywieniem dzieci za „złoty
standard" żywienia w okresie noworodkowym, niemo-
wlęcym i w okresie małego dziecka.

armienie naturalne jest jedynym prawidłowym spo-
sobem żywienia noworodka i niemowlęcia w pierwszym
półroczu jego życia, jest najkorzystniejszym sposobem
żywienia, który potęguje zdrowie i chroni przed roz-
wojem wielu chorób w dzieciństwie, a także w życiu
dorosłym. Dzięki swym właściwościom odgrywa prze-
ogromną rolę w zapobieganiu wielu schorzeń. Karmie-
nie piersią jest ważnym czynnikiem zdrowia dzieci
i kobiet, a także istotnym dla ekonomii kraju źródłem
taniego, optymalnego pożywienia. Przynosi wymierne
korzyści rodzinom i społeczeństwu, także przez zmniej-
szanie kosztów opieki zdrowotnej i absencji chorobowej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), realizuje
globalną strategię dotyczącą odżywiania niemowląt
i dzieci, w której preferowane jest rozpoczęcie kar-
mienia piersią w godzinę po narodzinach, kontynuowa-
nie go przez sześć kolejnych miesięcy. W miesiącach
kolejnych karmienie piersią jest nadal fundamentem
żywienia, uzupełniane przez żywność dodatkową. Po
ukończeniu 1 roku życia winno być kontynuowane do
2 roku życia lub dłużej, o ile matka i dziecko mają taką
potrzebę.

Aby przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci
WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę „Szpitala Przyjaz-
nego Dziecku", której podstawę stanowi tzw. 10 kroków
do udanego karmienia piersią. Obowiązująca od 2002
roku na całym świecie Globalna Strategia Żywienia
Niemowląt i Małych Dzieci zaleca wszystkim krajom
reorganizację placówek ochrony zdrowia, które spra-
wują opiekę nad matką i dzieckiem tak, aby ich przed-
stawiciele stworzyli sprzyjające warunki dla promowania
wiedzy o prawidłowym, naturalnym żywieniu dzieci.
Wprowadzono do szpitali i opieki ambulatoryjnej wzory
opieki nad matką i dzieckiem, sprzyjające karmieniu
piersią. Obecnie, wobec znanych i stale odkrywanych
na nowo znakomitych walorów pokarmu kobiecego -
karmienie naturalne jest promowane przez wszystkie

K

najważniejsze międzynarodowe towarzystwa naukowe
zajmujące się żywieniem małego dziecka.

W Polsce w 2011 r. weszły w życie nowe standardy
opieki okołoporodowej. Zawarte tam założenia dotyczą
postępowania okołoporodowego, w tym postępowania
w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia
piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie,
który musi być udokumentowany, analizowany i rozli-
czany. W związku z tym kluczowe stają się kompetencje
personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na
temat naturalnego żywienia niemowląt.

Karmienie piersią dla wielu matek nie jest łatwe.
Często bez porady nie są w stanie sprostać wielu pro-
blemom, których wyjaśnienie leży w gestii pielęgniarki
lub położnej. Aby to wsparcie było skuteczne, musi być
z łatwością dostępne i kompleksowe, a także udzielane
przez kompetentnych pracowników ochrony zdrowia.
Pomocne mogą okazać się informacje od personelu
oddziału noworodkowego oraz poradni laktacyjnej.

Niniejsza praca ma charakter kazuistyczny. Składa
się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przed-
stawiono w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu
fizjologię laktacji, zalety i korzyści mleka kobiecego,
zasady i prawidłową technikę karmienia, czynniki ma-
jące wpływ na laktację, przeciwwskazania do karmienia
oraz zaburzenia laktacji. Omówiono także promocję kar-
mienia piersią. Rozdział drugi stanowi część metodolo-
giczną zawierającą cel pracy, problem badawczy
i problemy szczegółowe oraz metodologię prowadzania
badań. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę wybra-
nej do badań położnicy, gdzie dokonano analizy jej
stanu bio-psycho-społecznego. W oparciu o uzyskane
informacje sformułowano diagnozę oraz przedstawiono
realizację i ocenę działań położnej w opiece i edukacji
wobec matki karmiącej piersią. Pracę kończą wnioski,
piśmiennictwo i aneks z załącznikami.

Gruczoły piersiowe tworzą się już w okresie zarod-
kowym. Rozwój ich rozpoczyna się w okresie pokwita-
nia, a ostatecznie zostają ukształtowane u kobiety
podczas ciąży. Gruczoł piersiowy dojrzałej kobiety
składa się z 15-20 płatków, w których wytwarzany jest
pokarm. Od nich odchodzą przewody mleczne odpro-
wadzające, przechodzące w zatoki mleczne, znajdu-
jące się pod otoczką brodawki, a następnie w prze-
wód wyprowadzający, który ma ujście na szczycie
brodawki.

Fizjologia laktacji.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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Ryc. 1. Budowa gruczołu piersiowego.

Pełny rozwój gruczołu mlecznego i jego funkcji
wydzielniczej następuje w związku z ciążą i porodem.
Laktacja, jako naturalny proces, pojawia się u każdej
rodzącej kobiety. W gruczole piersiowym powstaje tyle
mleka, ile wypija dziecko. Pokarm jest wytwarzany tym
intensywniej, im częściej pierś jest opróżniana. W fizjo-
logicznym procesie laktacji wyróżnić można pięć faz:

Mammogeneza - rozwój i tworzenie się gruczołu
sutkowego, rozpoczyna się z początkiem okresu pokwi-
tania pod wpływem hormonów - estrogenów i progeste-
ronu.

Laktogeneza - przygotowanie gruczołów piersiowych
do produkcji mleka podczas ciąży. Dalszy rozwój tkanki
gruczołowej, tworzenie nowych zrazików wydzielniczych,
powiększają się piersi. Wydzielanie mleka hamowane
jest przez łożyskowe hormony steroidowe.

Galaktogeneza - rozpoczęcie wydzielania mleka po
urodzeniu się łożyska. Spadek estrogenów wyzwala
czynność wydzielniczą pęcherzyków mlecznych.

Galaktopoeza - utrzymanie wydzielania mleka w po-
łogu, na które ma wpływ ssanie brodawki piersiowej,
wywołujące odruch nerwowy w przysadce.

Galaktokineza - wydalanie mleka.
Proces laktacji jest regulowany na trzech poziomach:

Hormonalny - zależny od hormonów wydzielanych
przez gruczoły endokrynne i łożysko: odpowiedzialny
za dojrzewanie gruczołu piersiowego w czasie ciąży
i uruchomienie laktacji po porodzie.

Neurohormonalny - zależny od odruchów prolaktyno-
wego i oksytocynowego; odpowiedzialny za stymulację
laktacji w pierwszych tygodniach po porodzie i utrzy-
manie wytwarzania pokarmu.
Autokrynny - umożliwia regulowanie produkcji pokar-

mu zależnie od stopnia opróżnienia lub przepełnienia
gruczołu.

Proces wytwarzania pokarmu jest regulowany na
drodze dwóch odruchów nerwowo-hormonalnych:

Odruch prolaktynowy (wytwarzania pokarmu) - ssa-

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

nie piersi powoduje pobudzenie zakończeń nerwów
czuciowych znajdujących się w skórze brodawki
i otoczki. Bodźce przekazywane są do podwzgórza,
później do przedniego płata przysadki mózgowej,
skąd uwalniana jest prolaktyna, pobudzająca pęche-
rzyki mleczne do wytwarzania pokarmu.

Ryc. 2. Odruch wytwarzania pokarmu (prolaktynowy).

2. Odruch oksytocynowy (wypływu pokarmu) - drażnie-
nie brodawki piersiowej i ssanie piersi powoduje pobu-
dzenie zakończeń nerwów czuciowych znajdujących
się w skórze brodawki i otoczki. Bodźce są przekazy-
wane do podwzgórza, a następnie do tylnego płata
przysadki mózgowej, skąd uwalniana jest oksytocyna,
która kurcząc komórki mięśniówki gładkiej wokół pęche-
rzyków i przewodów, powoduje wypływ mleka z piersi.

Ryc. 3. Odruch wypływu pokarmu (oksytocynowy).

Odruch może być zahamowany poprzez silny ból, zde-
nerwowanie, niepewność czy też nikotynę albo alkohol.

Mimo coraz lepiej rozwiniętych technologii żaden
człowiek nie wyprodukował do tej pory substancji, która
by choć w połowie posiadała tak idealny skład jak mleko
matki. Naturalny pokarm zawiera przeszło 100 sub-
stancji, których nie ma ani w mleku krowim, ani w mie-
szankach pozyskanych laboratoryjnie. Mechanizm
stworzony przez naturę tak reguluje procesem laktacji,

Skład mleka kobiecego i jego znaczenie dla zdrowia
dziecka.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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pośrednio w przewodzie pokarmowym dziecka, elimi-
nują zakażone komórki oraz produkują p/ciała i sub-
stancje przekaźnikowe, stymulujące kolejne elementy
układu immunologicznego.

Skład mleka kobiecego jest zmienny i zależy od fazy
laktacji, czasu zakończenia ciąży, pory dnia, pojedyn-
czego karmienia, indywidualnego zapotrzebowania
dziecka na pokarm, wieku i osobniczych cech matki oraz
od sposobu jej odżywiania się. Fizjologiczna zmienność
składu mleka jest cechą korzystną, która ułatwia wza-
jemne dostosowanie się matki i dziecka. Mleko matki
zmienia swój skład, zarówno w trakcie karmienia (naj-
pierw napaja, potem nasyca), jak i w ciągu doby (w no-
cy jest bardziej tłuste), czy wtedy kiedy dziecko jest
chore jak również w trakcie rozwoju życia dziecka. Inny
skład ma mleko kiedy noworodek jest wcześniakiem,
inny dziecka urodzonego o czasie w różnych okresach,
a więc siary, mleka przejściowego czy dojrzałego.
Każda zmiana wyglądu mleka, jego przejrzystości,
gęstości czy ilości, jest zmianą normalną, wynikającą
z genetycznie uwarunkowanego programu zmienności
mleka kobiecego.
Pierwszy pokarm wydobywający się z piersi to siara,
zwana też młodziwem. Proces jej tworzenia rozpoczyna
się przed porodem. Ma wygląd żółtawego płynu. W po-
równaniu z mlekiem dojrzałym zawiera więcej białka,
mniej węglowodanów i tłuszczów. Ma działanie prze-
czyszczające, ułatwia wydalanie smółki. Jest aktywną
substancją p/alergiczną i p/infekcyjną. Ze względu na
unikalny skład ważne aby dziecko otrzymało ją jak
najszybciej i jak w największej ilości.
Miedzy 3. a 5 dniem połogu w piersiach matki pojawia
się tzw. mleko przejściowe. Jest ono rzadsze, bardziej
wodniste od siary. Zawiera jednakże dużo białka i licz-
ne immunoglobuliny. Po upływie około 2 tyg. od po-
rodu rozpoczyna się okres wydzielania mleka doj-
rzałego o mniejszej niż wcześniej zawartości białek.
Ma zazwyczaj zabarwienie niebieskawe. Pod koniec
pojedynczego karmienia wodniste mleko staje się
bardziej gęste i białe. Zawiera wtedy więcej białek
i tłuszczów.

Karmienie piersią jest jedynym, idealnym sposobem
żywienia niemowlęcia, pokrywającym w pełni jego po-
trzeby żywieniowe i stwarzającym niepowtarzalne wa-
runki rozwoju fizycznego i psychicznego w pierwszych
miesiącach życia, wpływającym korzystnie na jego roz-
wój w późniejszym okresie dzieciństwa. Niesie za sobą
zarówno korzyści dla dziecka jak i dla matki, wynika-
jące z idealnego dostosowania wyjątkowych właściwości
mleka do potrzeb dziecka. Wielką zaletą karmienia
naturalnego jest to, że pokarm jest zawsze czysty.

Zmienność mleka kobiecego.

Zalety i korzyści wynikające z karmienia piersią.

aby pokarm zawierał pod względem ilościowym jak
i jakościowym - zestaw substancji, których dziecko
potrzebuje w danej chwili.
Mleko jest żywym płynem, aktywnym biologicznie,
w sensie biofizycznym - wodną zawiesiną i wodnym
roztworem białek, tłuszczów, węglowodanów, elektroli-
tów, witamin, enzymów, hormonów, innych substancji
oraz wolnych komórek. Większość składników zostaje
wyprodukowana przez komórki nabłonkowe gruczołu
sutkowego. Niektóre są wyselekcjonowane z krwi
przepływającej wokół pęcherzyków gruczołowych.

Główne składniki pokarmu kobiecego to:
Woda - główny składnik, jej zawartość odpowiada

aktualnym potrzebom niemowlęcia, ilość dopasowana
odpowiednio do warunków atmosferycznych.

Białko - najważniejszy składnik budulcowy. Wszy-
stkie składają się z aminokwasów m. in. z tauryny
i cystyny (biorą udział w przemianach kwasów żółcio-
wych, ułatwiają wchłanianie się tłuszczów, przyspie-
szają rozwój ośrodkowego układu nerwowego i siat-
kówki oka). Aminokwasy te w pewnym sensie odpowie-
dzialne są za rozwój intelektualny dziecka.

Tłuszcze - główny nośnik energii. Zawartość ich
zmienia się w od pory dnia i podczas samego karmie-
nia. W większości są to trójglicerydy, zawierające nie-
nasycone kw. tłuszczowe. Są składnikiem budulcowym
dla kory mózgowej i siatkówki oka oraz korzystnie
wpływają na rozwój układu nerwowego i funkcji po-
znawczych dziecka w przyszłości.

Węglowodany - najważniejszym jest laktoza, zło-
żona z glukozy i galaktozy. Jest źródłem energii, przy-
spiesza dojrzewanie układu nerwowego, kości, zwięk-
sza wchłanianie wapnia, magnezu, żelaza. Wspomaga
rozwój bakterii będących w przewodzie pokarmowym
dziecka.

Enzymy - znajduje się ich około 80 różnych. Są to
m. in. lipaza, amylaza, elastaza. Ułatwiają trawienie
pokarmu w przew. pokarmowym niemowlęcia.

Witaminy i składniki mineralne - zawarta jest odpo-
wiednia ilość prawie wszystkich witamin, ilość zależy
od zasobów organizmu matki oraz właściwej diety.
Uzupełniania wymaga jedynie witamina D5. Pokarm
naturalny zawiera sole mineralne i pierwiastki śladowe
tj.: żelazo, sód, selen, miedź, jod, fosfor, cynk, wapń,
magnez, mangan, chrom i potas w ilościach dopaso-
wanych do potrzeb małego organizmu.

Czynniki wzrostu - wpływają na prawidłowe dojrze-
wanie układów i narządów dziecka. Należą do nich
erytropoetyna stymulująca produkcję czerwonych
krwinek, czynnik wzrostu nabłonka jelit, insulinopodob-
ny czynnik wzrostu czy nerwowy czynnik wzrostu wpły-
wający na wzrost i różnicowanie komórek nerwowych.

Czynniki wspomagające układ immunologiczny -
należą tu elementy układu biało-krwinkowego: limfocyty,
nekrofilie, makrofagi. Niszczą one drobnoustroje bez-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DOSKONALENIE ZAWODOWE



- 17 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, STYCZEŃ - LUTY 2015

Zaoszczędza to kilka godzin tygodniowo, które trzeba
by poświęcić na mycie i sterylizowanie butelek, na
przygotowywanie mieszanki mlecznej, i podgrzewanie
butelek. Mleko matki jest swoiste gatunkowo, jałowe,
naturalne i łatwo wytwarzane. Jest tanie, wyjątkowo
lekkostrawne i nie zawiera alergenów.

Korzyści dla dziecka:
idealne pożywienie - jest bezpieczne, sterylne, zaw-

sze świeże, to energia, budulec tkanek, mózgu i układu
nerwowego, tkanki nerwowej, ochrona przed choroba-
mi przewodu pokarmowego,
niepowtarzalny skład i zaspakaja wszystkie potrzeby

żywieniowe dziecka, dopasowuje się do jego potrzeb,
skład zmienia się wraz ze wzrostem dziecka,
warunek zdrowia - ma wpływ na kształtowanie się jego

odporności, ponieważ zawiera p/ciała. Zmniejsza ry-
zyko zachorowania na schorzenia układu oddecho-
wego i pokarmowego, zapalenie ucha środkowego,
infekcję dróg moczowych, anemię, próchnicę zębów,
alergię, zapalenie jelit, chroni przed zespołem “nagłej
śmierci łóżeczkowej". W wieku dorosłym chroni przed
otyłością, chorobami naczyń wieńcowych, nadciśnie-
niem tętniczym, cukrzycą, SM, osteoporozą, nowot-
worami, powoduje lepsze trawienie, zmniejsza ryzyko
biegunki infekcyjnej,
lepszy rozwój psychomotoryczny - zawiera czynniki

wzrostowe i hormony: kontakt z mamą zapewnia po-
czucie bezpieczeństwa, prawidłowy rozwój emocjo-
nalny, chroni przed stresami, wpływa na nieco wyższy
iloraz inteligencji dziecka, karmienie naturalne zmusza
dziecko do większego wysiłku, co sprzyja rozwojowi
szczek, zębów i podniebienia, a w związku z tym wpły-
wa korzystnie na rozwój mowy i artykulację.
Niemowlęta karmione wyłącznie piersią, w porównaniu
z dziećmi karmionymi lub dokarmianymi mlekiem mo-
dyfikowanym, rzadziej trafiają do przychodni lub szpita-
la, ponieważ są skuteczniej chronione, zwłaszcza przed
zakażeniami dróg oddechowych (płuc) i uszu oraz bie-
gunką zakaźną; jest mniejsze ryzyko zakażeń dróg
moczowych i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych;
w późniejszym okresie życia są chronione przed nad-

-

-

-

-

wagą, otyłością i cukrzycą oraz rzadziej chorują na
niektóre nowotwory.

Korzyści dla matki:
zmniejszone ryzyko krwotoków poporodowych - dzięki

wydzielanej w trakcie ssania oksytocynie, która obkur-
cza macicę co chroni przed dużą utratą krwi,
hamuje menstruację i opóźnia owulację,
szybszy rozwój silnej więzi uczuciowej matki z dziec-

kiem - wydzielana prolaktyna podczas karmienia na-
straja łagodnie wobec dziecka, mama jest lepiej znosi
trud macierzyństwa,
praktyczność i wygoda - bez przygotowywania, ogrze-

wania i przelewania do butelek; mleko jest zawsze
gotowe, można zawsze i wszędzie,
zwiększa zużycie kalorii - szybsza utrata zbędnych

kilogramów,
- zmniejszenie ryzyko zachorowań na raka sutka i jaj-
ników,
zmniejszenie ryzyka w wieku podeszłym złamań

bioder i zachorowań na osteoporozę (odwapnienie
i łamliwość kości),
mniejsze ryzyko nadciśnienia i chorób układu krąże-

nia po menopauzie,
mniejsze ryzyko depresji poporodowej.

Korzyści dla rodziny i społeczeństwa:
oszczędność pieniędzy,
kształtowanie pozytywnych więzi uczuciowych miedzy

członkami rodziny,
więcej czasu matki dla innych dzieci i męża, ponieważ

nie zajmuje się przygotowywaniem mieszanek i myciem
butelek, może w pełni korzystać z życia towarzyskiego,
karmienie pozwala zmniejszyć dotacje do mieszanek

sztucznych,
dzieci rzadziej chorują, co pozwala redukować wydatki

na leczenie, badania laboratoryjne hospitalizację, reha-
bilitację czy zwolnienia lekarskie,
zdrowe dzieci są gwarantem rozwoju zdrowego spo-

łeczeństwa,
jest przyjaznym dla środowiska niewyczerpalnym

i odnawialnym źródłem pożywienia.

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Informujemy, iż na podstawie §10 uchwały nr 149/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
20 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych:
„ … Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą
w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie
położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania a spełniają inne wymagania określone
w art. 28 albo w art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 174, poz. 1039, ze zm.) mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli

.
do dnia 1 stycznia

2015 r. złożą stosowny wniosek Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone
prawo wykonywania zawodu wygasa.”

WA Ż N E
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
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Dorota Drewniak

Wraz z rozwojem i postępem cywilizacji wzrasta
ilość wykrytych i leczonych tętniaków tętnic mózgowych.
Najprawdopodobniej spowodowane jest to szerokim
zastosowaniem i większą dostępnością do nowoczes-
nych metod obrazowych, takich jak angiografia rezo-
nansu magnetycznego i wielorzędowa tomografia kom-
puterowa. Szacuje się, że krwawienie z pękniętego
tętniaka występuje średnio u 10 osób na 100 000 rocz-
nie. Biorąc pod uwagę jak dużą śmiertelnością oraz
jakimi deficytami neurologicznymi obarczone jest pęk-
nięcie tętniaka tętnic mózgowych ważne jest, aby świa-
domość społeczna na temat tego schorzenia wzrosła.
Tętniaki wewnątrzczaszkowe (aneurysma intracraniale)
to workowate uwypuklenia ściany tętnicy, które łączą
się szypułą z naczyniem macierzystym. Stanowią naj-
liczniejszą grupę wad rozwojowych naczyń mózgu.
„Tętniaki pozostają klinicznie nieme, to znaczy nie dają
żadnych objawów klinicznych", aż do momentu dopóki
„nie pękną lub przez swoją wielkość nie spowodują
ucisku struktur sąsiednich". W każdej chwili może dojść
do pęknięcia tętniaka. Zdarzyć się to może w pełnym
spoczynku, ale w większości przypadków spowodo-
wane jest to wykonywaniem czynności wywołujących
wzrost ciśnienia krwi w głowie, takich jak pochylanie
się, parcie, kaszel, orgazm.
Bardzo istotne jest możliwie wczesne rozpoznanie
tętniaków, jeszcze przed ich pęknięciem. Zazwyczaj
wykrycie niepękniętych tętniaków jest przypadkowe
w wyniku:
- diagnostyki obrazowej objawów neurologicznych
niezwiązanych z obecnością wady naczyniowej (TK -
Tomografia Komputerowa, MR - Rezonans Magne-
tyczny, Angiografia), diagnostyki objawów, które są
wynikiem ucisku tętniaka na okoliczne struktury ner-
wowe, u chorych diagnozowanych z powodu obciąża-
jącego wywiadu rodzinnego, szczególnie gdy wystę-
powały w najbliższej rodzinie krwotoki podpajęczyn-
ówkowe spowodowane pęknięciem tętniaka, diagno-
styki wykonywanej po krwotoku podpajęczynówkowym,
stwierdzającej obecność mnogich wad naczyniowych.
Specjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane
w przypadku tętniaków tętnic mózgowych można
podzielić na dwie grupy:
badania obrazujące krwawienie podpajęczynówkowe

w wyniku pęknięcia tętniaka tętnic mózgowych: tomo-
grafia komputerowa, angiografia, nakłucie lędźwiowe;
badania obrazujące pomocne w zdiagnozowaniu nie

-

-

pękniętych tętniaków tętnic mózgowych: rezonans
magnetyczny, angiografia.

Głównymi celami postępowania leczniczego
u chorych po krwotoku podpajęczynówkowym z tętnia-
ka jest zabezpieczenie pacjenta przed powtórnym
krwotokiem, oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia po-
wikłań niedokrwiennych i ich następstw. Pacjenci po-
winni być leczeni w warunkach szpitalnych i niezależ-
nie od stanu klinicznego traktowani jako ciężko chorzy.
Część z nich wymaga intensywnego nadzoru i leczenia.
Leczenie farmakologiczne dobiera się indywidualnie
w zależności od stanu klinicznego i chorób towarzy-
szących, z uwzględnieniem, że głównym celem jest jak
najszybsze przeprowadzenie operacji.
Do tego czasu należy: utrzymać właściwe nawodnienie
drogą doustną lub dożylną; u chorych z zaburzeniem
świadomości - założyć cewnik do pęcherza moczo-
wego; pacjentom pobudzonym lub niespokojnym po-
dawać środki o działaniu sedatywnym; bóle głowy ła-
godzić lekami o działaniu przeciwbólowym, niekiedy
z grupy preparatów narkotycznych z wyjątkiem morfiny
ze względu na depresyjne działanie na ośrodek odde-
chowy; farmakologicznie łagodzić kaszel i odruchy
wymiotne, ponieważ prowadzą do wzrostu ciśnienia
śródczaszkowego; w okresie przedoperacyjnym po-
dawać środki przeciwdrgawkowe; u chorych w ciężkim
stanie należy podawać leki rozrzedzające wydzielinę
oskrzelową; u chorych z objawami obrzęku mózgu
stosuje się leczenie przeciwobrzękowe, podaje się
diuretyki pętlowe i osmotyczne oraz hormony steroido-
we; w przypadku zaburzeń rytmu serca podaje się leki
antyarytmiczne; pacjenci w ciężkim stanie klinicznym
z zaburzeniami oddechowymi, wymagają zaintubowa-
nia i sztucznej wentylacji.
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- pobieranie materiału do badań,
- przygotowanie chorego do badań diagnostycznych
i asystowanie podczas ich wykonywania,
- współpracę z zespołem lekarskim, wykonywanie zle-
ceń, uzupełnianie płynów, podawanie leków przeciw-
bólowych i innych wg. zleceń lekarza, udział w przeta-
czaniu krwi, kontrolowanie miejsca wkłucia, obserwacja
chorego po przyjęciu leku, dokumentowanie podaży
zleconych leków i płynów.
Funkcja rehabilitacyjna obejmuje pomaganie pacjen-
towi w uzyskaniu niezależności i umiejętności radzenia
sobie w zmienionej sytuacji życiowej na skutek choroby
i leczenia operacyjnego.
Zakres zadań przyporządkowany tej funkcji to:
- wczesne uruchamianie po zabiegu, najpierw ćwicze-
nia bierne później czynne,
- zachęcanie do samodzielności,
- sadzanie, pionizacja,
- ćwiczenia oddechowe,
- psychoterapia,
- nauka mowy w przypadku afazji.
Funkcja profilaktyczna pielęgniarki będzie zawierała
wszystkie działania, które mają na celu zapobieganie
powikłaniom po leczeniu operacyjnym tętniaków tętnic
mózgowych, takie jak:
- zapobieganie obrzękowi mózgu, ułożenie pacjenta
w pozycji leżącej z uniesioną głową i tułowiem pod
kątem 30°,
- zapobieganie powtórnym krwotokom spowodowanym
przez wzrost ciśnienia śródczaszkowego: łagodzenie
kaszlu, kichania, odruchów wymiotnych, zapewnienie
komfortu psychicznego, unikanie wykonywania wielu

padku afazji,
- zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej.
Kolejną ważną funkcją jest funkcja terapeutyczna, która
obejmuje:
- wykonywanie badań służących ocenie stanu ogólnego
i neurologicznego pacjenta,
- wykonywanie i dokumentowanie pomiarów czynności
życiowych z częstotliwością uzależnioną od stanu pa-
cjenta,
- monitorowanie i obserwacja (układu oddechowego -
oddech, zabarwienie powłok skórnych, ewakuacja za-
legającej wydzieliny, tlenoterapia; układu krążenia -
tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturacja; układu nerwo-
wego - stanu świadomości, ocena czy występują za-
burzenia mowy, sprawdzanie orientacji co do czasu,
miejsca i własnej osoby; źrenice - reakcja na światło,
szerokość; ocena czy występują zaburzenia czucia,
niedowłady; obserwacja pod kątem wzrostu ciśnienia
śródczaszkowego (nudności, wymioty, bóle głowy);
temperatury ciała, bilans płynów),

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego
z powodu tętniaka tętnic mózgowych jest uzależnione
od tego w jakim stanie pacjent trafi do szpitala oraz do
jakiego rodzaju zabiegu zostanie zakwalifikowany.
„Przygotowanie do operacji definiuje się jako całość
działań świadomie podejmowanych przez personel
medyczny oraz organizacje ochotnicze, mających na
celu osiągnięcie przez chorego gotowości do leczenia.
Gotowość ta wyraża się świadomym podjęciem de-
cyzji o operacji oraz deklaracją postawy współpracy".

W przygotowaniu do operacji bierze udział zespół
terapeutyczny, w skład którego wchodzi neurochirurg,
pielęgniarka, anestezjolog, psycholog, dietetyczka,
fizjoterapeuta oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, np.
lekarz radiolog, kardiolog, internista.
W trybie nagłym do zabiegu operacyjnego będą przy-
gotowywani pacjenci z pękniętym tętniakiem wewnątrz-
czaszkowym i krwotokiem podpajęczynówkowym. Na-
tomiast w trybie planowym mogą być przygotowywani
zarówno pacjenci z niepękniętym jak i z pękniętym tęt-
niakiem tętnic mózgowych, ale ich przygotowanie,
szczególnie dalsze fizyczne będzie zdecydowanie się
różnić.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem le-
czonym operacyjnie z powodu tętniaka tętnic mózgo-
wych można podzielić w zależności od funkcji zawodo-
wych jakie pielęgniarka ma do spełnienia wobec takiego
pacjenta: funkcja opiekuńcza, funkcja terapeutyczna,
funkcja rehabilitacyjna, funkcja profilaktyczna, funkcja
wychowawcza.
Podstawową funkcją jaką ma do spełnienia pielęg-
niarka w przypadku takiego pacjenta jest funkcja opie-
kuńcza. Zadania i czynności wchodzące w zakres tej
funkcji to:
- zapewnienie choremu higieny osobistej i otoczenia:
toaleta całego ciała, oliwkowanie, zmiana bielizny oso-
bistej i pościelowej, zmiana pozycji, stosowanie udo-
godnień,
- dbałość o właściwe nawodnienie i odżywienie pacjenta,
- umożliwienie wydalania,
- zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego: stosowanie
reżimu łóżkowego, łóżko z barierkami, w przypadku
dużego pobudzenia, na zlecenie lekarza podanie leków
uspakajających,
- likwidacja bólu pooperacyjnego,
- zapewnienie ciszy, likwidowanie nadmiaru bodźców
zewnętrznych,
- zapewnienie choremu komfortu psychicznego,
- ochrona pacjenta przed sytuacjami powodującymi
stres i zdenerwowanie,
- dbanie o atmosferę życzliwości,
- pomoc w porozumiewaniu się z otoczeniem w przy-
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czynności pielęgnacyjnych w tym samym czasie lub
jedna po drugiej bez przerw, eliminacja bodźców bólo-
wych, negatywnych bodźców środowiskowych i emo-
cjonalnych,
- zapobieganie powikłaniom płucnym: gimnastyka odde-
chowa, tlenoterapia, ewakuacja zalegającej wydzieliny,
- zapobieganie zakrzepicy żylnej - stosowanie pończoch
uciskowych na kończyny dolne,
- zapobieganie odleżynom i przykurczom: zmiana po-
zycji ciała w łóżku, nacieranie, stosowanie materaca
przeciwodleżynowego, gimnastyka bierna i czynna,
- zapobieganie zakażeniom rany pooperacyjnej: zmia-
na opatrunku, dbanie o higienę.
Funkcja wychowawcza jest realizowana przez pielęg-
niarkę poprzez wpływ na pacjenta i jego rodzinę w za-
kresie kształtowania prawidłowych zachowań zdro-
wotnych.

Wyróżniamy tutaj następujące działania:
- przekazywanie niezbędnej wiedzy na temat choroby,
- przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki
i do opieki nieprofesjonalnej,
- propagowanie prozdrowotnego stylu życia, ruch, dieta,
unikanie czynnika ryzyka.
W skład każdej z funkcji wchodzi szereg czynności
i zadań, które są zróżnicowane w zależności od stanu
chorego, wieku, powikłań neurologicznych jakie spo-
wodował tętniak oraz zabieg operacyjny.

Literatura u autorki.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Agata Szurlej

„Ból jest to nieprzyjemne odczucie zmysłowe
i emocjonalne, związane z aktualnie występującym
lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, albo opisywa-
ne w kategoriach takiego uszkodzenia”.

„Parametry życiowe bierze się poważnie pod uwagę.
Gdyby oceniać ból z takim samym zapałem jak w przy-
padku innych parametrów życiowych, byłoby o wiele
większe prawdopodobieństwo, że będzie on prawidłowo
leczony. Jakość opieki polega na tym, by ból mierzyć
i leczyć".

W 1995 r. Amerykańskie Towarzystwo Badania
Bólu uznało, że ból powinien być traktowany jako piąty
parametr życiowy i mierzony tak samo jak mierzy się
i odnotowuje wartości ciśnienia tętniczego krwi, często-
ści serca, temperatury, czy liczby oddechów. Zmierze-
nie bólu i zapisanie wartości pomiaru, sprawia, że ból
staje się „widoczny” dla lekarza i pielęgniarki.

Ból pooperacyjny towarzyszy każdemu człowieko-
wi który poddany jest zabiegowi operacyjnemu. Wywo-
łany jest przez chirurgiczne uszkodzenie tkanek i poja-
wia się wtedy, gdy przestaje działać śródoperacyjna
analgezja. Źródłem bólu są uszkodzone w czasie za-
biegu tkanki, zarówno powierzchowne takie jak: skóra,
tkanka podskórna, błony śluzowe, jak i struktury poło-
żone głębiej, czyli mięśnie, powiezie, okostna. Nasile-
nie bólu jest różne, zależne osobniczo od samego
chorego, jego wrażliwości na ból, oraz od rodzaju znie-
czulenia jakie było zastosowane podczas zabiegu
operacyjnego. Istotny wpływ na stopień odczuwania
bólu przez pacjenta ma lokalizacja zabiegu, jego
rozległość, stopień traumatyzacji tkanek, kierunek

cięcia skórnego oraz stosowanie przed operacją tzw.
analgezji z wyprzedzeniem. Wpływ ma również poziom
endogennych opioidów, poziom lęku związany z postę-
powaniem operacyjnym, uświadomienie pacjenta
o czekających go dolegliwościach bólowych, a także
uwarunkowania środowiskowe i osobowościowe.
Największe natężenie bólu pooperacyjnego występuje
w pierwszej i drugiej dobie po zabiegu operacyjnym,
a znacznie zmniejsza się w trzeciej lub czwartej dobie.
W pojedynczych przypadkach natężenie oraz czas
trwania bólu pooperacyjnego jest trudny do przewidze-
nia. Ponad 50% pacjentów po rozległych zabiegach
operacyjnych nawet po upływie tygodnia cierpi z po-
wodu silnego, wymagającego leczenia bólu.
Ból po zabiegach chirurgicznych to najczęściej ból
nocyceptywny - somatyczny lub trzewny, a jeżeli doj-
dzie do uszkodzenia podczas operacji struktury układu
nerwowego, może to być również ból neuropatyczny.

Najczęstszą postacią bólu pooperacyjnego jest
stały ból w ranie i jej okolicy, który może mieć charakter
ostry, tępy, rozlany, miejscowy lub uogólniony, jego
źródłem często są ciała obce (szwy, dreny, krwiaki),
pobudzające mechanoreceptory czucia nocyceptyw-
nego. Ból pooperacyjny to poważny czynnik obciąża-
jący ogólny stan pacjenta, nieleczony wywołuje niepra-
widłowe reakcje fizjologiczne i psychologiczne, co jest
przyczyną wystąpienia powikłań czynności układu wew-
nątrzwydzielniczego, oddechowego, sercowo-naczynio-
wego, narządów trzewnych jamy brzusznej oraz meta-
bolicznych. Hamowanie okołooperacyjnych patofizjo-
logicznych zjawisk mających miejsce podczas zabiegu
i optymalizacja analgezji pooperacyjnej, może ograni-



- 21 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, STYCZEŃ - LUTY 2015

DOSKONALENIE ZAWODOWE

czyć powikłania i ułatwić powrót do zdrowia w bezpo-
średnim okresie pooperacyjnym. Różnorodność i zło-
żoność zabiegów operacyjnych, zarówno pod wzglę-
dem jednostek chorobowych, czy metod operacyjnych
wymaga od pielęgniarki wysokiego stopnia profesjona-
lizmu, a poziom świadczonej opieki zależny jest od jej
przygotowania teoretycznego i praktycznego. Ważna
jest znajomość podstaw anatomii i fizjologii, zagadnień
klinicznych, procesów diagnostycznych i leczniczych
oraz potencjalnych zagrożeń.

Pielęgniarka jest osobą, która spośród wszystkich
pracowników medycznych spędza najwięcej czasu
z pacjentem, stąd jej rola w rozpoznawaniu i leczeniu
bólu pooperacyjnego jest bardzo znacząca. Ze względu
na cierpienie chorego oraz niepożądane reakcje ze
strony organizmu powstające pod wpływem bólu, pie-
lęgniarka powinna podejmować wszelkie możliwe dzia-
łania, prowadzące do zminimalizowania odczuć bólo-
wych. Pacjent narażony na odczuwanie bólu nieprawi-
dłowo oddycha, źle odksztusza wydzielinę z dróg od-
dechowych, oraz ogranicza ruch w pierwszych dobach
po zabiegu, a przez to naraża się na występowanie
szeregu powikłań, a tym samym wydłużenie czasu
pobytu w szpitalu. Prawidłowo prowadzony przez pie-
lęgniarkę proces pielęgnowania oraz leczenie, muszą
być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem
chorego.

Rola edukacyjna pielęgniarki rozpoczyna się już
w chwili przyjęcia chorego do szpitala. Hospitalizacja
i perspektywa zabiegu działa na pacjenta stresująco.
Jego sytuacja życiowa bardzo się zmienia, traci on
niezależność, niepokoi się o własne zdrowie i boi się
cierpienia. Przygotowanie psychiczne chorego do za-
biegu powinno odbywać się poprzez zadziałanie na
jego sferę emocjonalną i poznawczą. Rolą pielęgniarki
jest rozładowanie napięcia i odpowiednie przedstawie-
nie informacji dotyczących zabiegu i okresu poopera-
cyjnego. Właściwe przygotowanie psychiczne chorego
do zabiegu operacyjnego ma wpływ na odczuwanie
bólu po zabiegu. Rozmowa pielęgniarki z pacjentem
o przebiegu operacji, mogącym wystąpić bólu, czy
powikłaniach sprawia, że pacjent jest bardziej spokojny,
z obniżonym poziomem lęku, a jego leczenie przeciw-
bólowe jest krótsze i skuteczniejsze.

Pielęgniarka powinna poinformować chorego
o systematycznym monitorowaniu bólu pooperacyjnego
oraz o sposobach jego leczenia. Z informacji, jaką
pacjent uzyska powinno wynikać, że łatwiej jest zapo-
biegać bólowi niż zwalczać już zaistniały. Chory powi-
nien też wiedzieć, że po zastosowanym w trakcie za-
biegu znieczuleniu, mogą pojawić się objawy niepożą-
dane, takie jak nudności czy wymioty. Należy pacjenta
nauczyć posługiwania się prostymi skalami oceny bólu.
Badanie natężenia bólu, ma na celu postawienie wła-
ściwej diagnozy, zaplanowanie odpowiedniego postę-

powania terapeutycznego i zaproponowanie pacjentowi
najkorzystniejszych metod radzenia sobie z bólem.
Aby dobrze leczyć ból, należy uwzględnić jego wielo-
wymiarowość, co pozwala na opracowanie - razem
z pacjentem wspólnej strategii terapeutycznej. Przy wy-
borze właściwej metody pomiaru bólu należy uwzględ-
nić jej użyteczność kliniczną, rzetelność i trafność.
Najczęściej stosowane są skale: skala numeryczna
(NRS - Numerical Rating Scalę), skala wizualno-ana-
logowa (VAS - Visual Analogue Scalę), skala słowna
VRS (Verbal Rating Scalę), skala Wonga-Bakera
(Wong - Baker FACES Pain Rating Scalę).

Pomiar bólu jest jednym z ważnych elementów
skutecznego uśmierzania bólu pooperacyjnego, dlate-
go pielęgniarka opiekująca się pacjentem powinna
znać główne zasady prawidłowej oceny bólu: natężenie
bólu powinno być oceniane zarówno w spoczynku jak
i przy ruchach, co pozwoli ocenić stan funkcjonalny
pacjenta; jeżeli ból ma duże natężenie, należy go oce-
niać często, początkowo nawet co 15 min, aby szybko
uzyskać odpowiedź na zastosowane leczenie. Jeżeli
natężenie bólu zmniejsza się pomiaru dokonuje się
co 2 - 3 godziny; w oddziale chirurgicznym ból należy
oceniać i uśmierzać co cztery do ośmiu godzin, aby
kontrolować skuteczność zastosowanego leczenia;
leczenie bólu powinno być zawsze wdrożone lub zmo-
dyfikowane, jeżeli w jedenastopunktowej skali numery-
cznej ból w spoczynku wynosi 3 lub więcej, a przy
ruchach 4 lub więcej punktów; natężenie bólu oraz
reakcja na zastosowane leczenie z uwzględnienie
objawów niepożądanych powinno być udokumento-
wane. Nieoczekiwany wzrost natężenia bólu, szcze-
gólnie jeśli towarzyszą mu inne objawy, takie jak nad-
ciśnienie tętnicze, tachykardia lub gorączka, wzmożo-
ne napięcie powłok brzucha, powinien być oceniony
w celu rozpoznania przyczyny i wdrożenia właściwego
postępowania. Dotyczyć to może między innymi: in-
fekcji, rozejścia się rany pooperacyjnej czy zakrzepicy
żył głębokich.

Realizując proces pielęgnowania pacjenta po za-
biegu operacyjnym, pielęgniarka wyznacza cel dzia-
łania jakim jest rozpoznawanie bólu. Ważne znacze-
nie ma identyfikacja pacjenta cierpiącego, ustalenie
przyczyny bólu oraz czynników zwiększających jego
nasilenie, aby w porę zastosować metody jego ni-
welowania. Kilka razy w ciągu doby pielęgniarka
ocenia nasilenie bólu pooperacyjnego według przy-
jętych skal (zarówno w spoczynku jak i w czasie ruchu,
kaszlu), oraz odnotowuje nasilenie bólu w specjalnych
kartach obserwacji pooperacyjnej, oraz wykorzystuje
te dane w procesie jego leczenia.
Obserwując chorego i jego reakcję na występujący
ból, pielęgniarka powinna zwrócić uwagę na lokalizację
bólu, natężenie, charakter, czas trwania, oraz objawy
towarzyszące. Powinna umieć rozpoznawać niewerbal-
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laktyczny. Terapia opioidami może powodować wystą-
pienie objawów niepożądanych takich jak: nudności,
wymioty, niedrożność porażenna jelit, sedacja, spląta-
nie, świąd skóry i depresję oddechową. Są one zaz-
wyczaj najbardziej nasilone w początkowym okresie
leczenia, oraz przy zwiększaniu dawek opioidu. Depre-
sja oddechowa może wystąpić, gdy dawki opioidu
zwiększane są zbyt szybko lub w przypadku równo-
czesnego stosowania innych, działających depresyjnie
na ośrodkowy układ nerwowy leków. Objawy te częś-
ciej występują u starszych pacjentów ze współistnieją-
cymi przewlekłymi chorobami płuc.

Pielęgniarka opiekująca się pacjentem u którego
prowadzone jest leczenie przeciwbólowe opioidami,
powinna obok stopnia nasilenia bólu, prowadzić także
obserwację jego hemodynamiki (ciśnienie tętnicze,
tętno), wentylacji (częstość oddechów, saturacja) i pe-
rystaltyki jelit.
U chorego po zabiegu w leczeniu bólu pooperacyjnego
może być zastosowane znieczulenie przewodowe
z użyciem środków znieczulenia miejscowego. W przy-
padku tego znieczulenia niezbędna jest ze strony pie-
lęgniarki obserwacja miejsca wprowadzenia cewnika
do kanału kręgowego, prawidłowe zabezpieczenie
cewnika opatrunkiem mocującym chroniącym go przed
przypadkowym przemieszczeniem się i niezamierzo-
nym wysunięciem oraz obserwacja w kierunku szyb-
kiego zauważenia ewentualnego wycieku jakiejkolwiek
treści w miejscu wprowadzenia cewnika.

Ważnym elementem zapewniającym odpowiednią
opiekę pooperacyjną jest obserwacja pacjenta w kie-
runku wystąpienia ewentualnych powikłań takich jak
krwawienie z rany pooperacyjnej, rozejście się brzegów
rany, należy prowadzić kontrolę drożności drenów wy-
prowadzonych z rany operacyjnej oraz kontrolować
ilość i jakość wypływającej wydzieliny. Znaczącą rolę
w tych działaniach odgrywa wiedza i doświadczenie
pielęgniarek sprawujących całodobową opiekę nad
pacjentem w okresie pooperacyjnym. Pielęgniarki wy-
korzystując w swojej pracy podstawowe standardy
monitorowania stanu chorego oraz standardy oceny
i leczenia bólu, zapewniają bezpieczny przebieg pro-

na możliwość popełnienia błędu, złą obsługę ze strony
pacjenta, lub awarię systemu. Leki przeciwbólowe
powodują czasem objawy niepożądane, sprawiając
choremu dodatkowe cierpienie. Objawom tym należy
przeciwdziałać według zasady maksimum komfortu
przy minimum objawów niepożądanych. Zawsze przed
podaniem leku pielęgniarka powinna upewnić się, czy
chory nie jest na niego uczulony. Leki przeciwbólowe
z grupy NLPZ mogą wywoływać różnego rodzaju re-
akcje alergiczne - od najbardziej prostych takich jak:
świąd skóry, niewielkie zmiany skórne, poprzez bardzo
nasilone, np. uogólnione zmiany skórne, po stany
bezpośredniego zagrożenia życia, np. wstrząs anafi-

Bardzo ważne znaczenie ma kontrola podstawo-
wych parametrów życiowych, ponieważ oznakami do-
legliwości bólowych mogą być: przyśpieszenie i spły-
cenie oddechu, przyśpieszenie tętna, nadmierna pot-
liwość, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Parametry te
ocenia się też pod kątem innych przyczyn. Pielęg-
niarka we współpracy z lekarzem bierze udział w lecze-
niu bólu, pomagając w wyborze skutecznego leku
przeciwbólowego oraz najlepszej drogi jego podania.
Dawka leku musi być dobrana indywidualnie i dosto-
sowana do stanu pacjenta, stopnia natężenia jego
bólu, wieku, wagi, zastosowanego znieczulenia, oraz
rodzaju zabiegu chirurgicznego. Leki przeciwbólowe
można podawać na wiele sposobów - dożylnie, do-
mięśniowo, podskórnie, przezskórnie, doustnie, do ka-
nału kręgowego, bezpośrednio do nerwu, który prze-
wodzi bodźce bólowe, nasiękowo i doodbytniczo. Jed-
nak pacjentom w bezpośrednim okresie pooperacyj-
nym powinno podawać się leki dożylnie lub dokanało-
wo ze względu na hipowolemię, wychłodzenie orga-
nizmu i obkurczenie łożyska naczyniowego z upośle-
dzeniem przepływu tkankowego. Zlecone leki powinny
być podawane regularnie w odpowiednich odstępach
czasowych, zapewniających możliwie jak najdłuższy
okres w którym pacjent nie będzie odczuwał bólu.
W przypadku zastosowania techniki PCA (analgezja
sterowana przez pacjenta), należy zwrócić uwagę

ne objawy bólu (grymas na twarzy, płacz, jęczenie,
wzdychanie, zaciskanie szczęk, powiek, palców),
które może demonstrować chory, oraz szybko reago-
wać na sygnalizowane dolegliwości. Rozpoznając
pacjenta cierpiącego pielęgniarka powinna zwrócić
uwagę na jego zachowanie, uogólniony niepokój, bez-
ruch, ograniczenie aktywności fizycznej, charaktery-
styczną postawę podczas chodzenia, w której dole-
gliwości bólowe są najmniejsze. Wycofywanie się,
brak koncentracji, skupienie się tylko na środkach
uśmierzających ból, świadczą o występowaniu bólu.
Szczególnie wnikliwa obserwacja jest istotna w przy-
padku chorych, zamkniętych w sobie, którzy są przy-
gnębieni nową sytuacją i niechętnie dzielą się swoimi
odczuciami lub nie chcą robić kłopotu.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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cesu jego uśmierzania, co ma szczególne znaczenie
w przypadku terapii z zastosowaniem opioidów i tech-
nik zewnątrzoponowego znieczulenia.
Bardzo skuteczne w walce z bólem są odpowiednie
zabiegi pielęgnacyjne, takie jak zmiana pozycji chorego,
wykorzystywanie udogodnień, masaż, unieruchomie-
nie, stosowanie ciepła lub zimna. Pielęgniarka może
podejmować leczenie ciepłem i krioterapię, jednak
zaleca się, aby zawsze przed rozpoczęciem takich
działań upewniła się, czy nie ma przeciwwskazań do
podjęcia takich zabiegów.

Opiekując się chorym po zabiegu operacyjnym
należy pamiętać, że ból dotyczy nie tylko sfery soma-
tycznej, ale i psychicznej. Pielęgniarka ma możliwość
zastosowania metod psychologicznych, które mogą
zredukować czynniki zwiększające odczuwanie bólu,

PRZYPOMINAMY
O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrzone tylko wtedy kiedy dane zawarte we wniosku o dofinansowanie będą zgodne z danymi
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych
osobowych, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończonego kształcenia podyplomowego
(szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacje o zniszczeniu prawa wykonywania
zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.
Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 11 ust. 2 pkt. 5.
Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który pro-
wadzony jest w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu OIPIP w Rzeszowie.
AKTUALIZACJI DANYCH MOŻEMY DOKONAĆ: OSOBIŚCIE - w dziale prawa wykonywania zawodu - pok. 18 lub PISEMNIE na adres
biura: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów.

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

PROSIMY AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W REJESTRZE

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE
JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU

takie jak psychoedukacja czy terapia behawioralna.
Może też podjąć działania zmierzające do podwyższe-
nia progu bólowego poprzez zapewnienie komfortu
psychicznego, zadbanie o spokój i ciszę, odwrócenie
uwagi i łagodzenie lęku. Obecność pielęgniarki zwięk-
sza poczucie bezpieczeństwa, a tolerowanie pewnych
zachowań chorego takich jak: jęk, krzyk, płacz, pozwa-
la czasem na rozładowanie napięcia.

Właściwa opieka pielęgniarska ma duży wpływ
na zminimalizowanie odczuwania bólu i poprawę ja-
kości życia pacjenta w tym okresie, a także na zmniej-
szenie liczby powikłań, skrócenie czasu jego pobytu
w szpitalu oraz obniżenie całkowitych kosztów leczenia.

Literatura u autorki.

DOSKONALENIE ZAWODOWE



W czasie zgłoszonego ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA ZAWODU, pielęgniarka,
położna jest ZWOLNIONA Z OPŁACANIA SKŁADEK

-

PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE zarejestrowane w OIPiP w Rzeszowie, które nie wykonują
zawodu lub zamierzają zaprzestać wykonywania go, powinny złożyć do Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie OŚWIADCZENIE o zaprzestaniu wykonywania
zawodu wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu.

na rzecz samorządu. Nie uczy-
nienie tego skutkuje obowiązkiem opłacania składek, mimo nie wykonywania zawodu
z wyjątkiem:
osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek rehabilita-

cyjny.

Prawo wykonywania zawodu można z powrotem otrzymać, składając OŚWIADCZENIE
o zamiarze podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

-
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Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego; Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Położnych - Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący
się na stronie oraz uiścić opłatę do w wysokości:
150 zł brutto -
50 zł brutto -
+ wieczór koleżeński 80 zł brutto dla chętnych.

Bank PKO SA 82 1240 4751 1111 0000 5509 6478
Opłatę należy uiścić , osoby rejestrujące się po tym terminie nie zostaną zapisane.

Konferencja odbędzie się w Auli „JAJO”
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, budynek A0
Szczegóły na stronie

ORGANIZATORZY:

ZGŁOSZENIE:
15.04.2015

położne
studenci studiów stacjonarnych

Konto:

do 15 kwietnia

MIEJSCE OBRAD:

podkarpackakonferencjapoloznicza.pl

podkarpackakonferencjapoloznicza.pl

VI Podkarpacka Konferencja Położnicza

Rzeszów, 7-8 maja 2015 r.

KONFERENCJE, SZKOLENIA



KONFERENCJE, SZKOLENIA
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PATRONAT HONOROWY

TEMATYKA KONFERENCJI:

Języki konferencji:

WAŻNE TERMINY:
Termin rejestracji: 15 czerwca 2015 r. 15 czerwca 2015 r.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.sympozjum.eu

Opłata konferencyjna: 250 PLN

Opłata nie zawiera ceny noclegu.

KONTAKT:

kontakt@sympozjum.rzeszow.pl,

ZAKWATEROWANIE:

- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dr hab. Aleksander Bobko
- Marszałek Województwa Podkarpackiego - mgr Władysław Ortyl
- Dziekan Wydziału Medycznego r hab. n. med. prof. UR Artur Mazur
- Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa - mgr Ewa Zawilińska

Pielęgniarstwo europejskie - teraźniejszość i przyszłość; Telepielęgniarstwo
- nowe spojrzenie na opiekę pielęgniarską; Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - identyfikacja przeszkód
w działaniu; Jakość życia w chorobie - implikacje dla praktyki pielęgniarskiej; Starość i niepełnosprawność
wyzwaniem współczesnego pielęgniarstwa.

polski, angielski, czeski, słowacki. Organizatorzy przewidują tłumaczenie symultaniczne
z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Termin nadsyłania pełnych prac:

Opłata konferencyjna (studenci) - 100 PLN
Opłata konferencyjna (uczestnictwo bierne) - 150 PLN
Pieniądze prosimy wpłacać na konto: PKO BP S.A. Oddz. I w Rzeszowie, 56 1020 4391 0000 6502 0077 0529
z dopiskiem „opłata konferencyjna VIII Sympozjum Pielęgniarstwa - Rzeszów”

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, napoje, lunch, uroczystą kolację.

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, e-mail: tel. (17) 872 11 09

Uprzejmie informujemy, że w koszt uczestnictwa w Sympozjum nie jest wliczone
zakwaterowanie. Prosimy o rezerwację miejsc w hotelach we własnym zakresie.

Uniwersytetu Rzeszowskiego - d

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, WYDZIAŁ MEDYCZNY, INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU
UNIWERSYTET W DEBRECZYNIE, WYDZIAŁ ZDROWIA

UNIWERSYTET POŁUDNIOWOCZESKI W CZESKICH BUDEJOWICACH,
WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTET KONSATNYNA FILOZOFA WNITRZE,
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAPRASZAJĄ NA VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

RZESZÓW, 10-11 WRZESIEŃ 2015 r.
Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych

Rzeszów, ul. Warzywna 1a

PIELĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN
- KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Marta Boczar
(dane adresowe
do wiadomości OIPIP w Rzeszowie)

KRS 0000174486

Mirosław Boczar”.

Mój mąż Mirosław w 2008 r. doznał wylewu krwi do mózgu wskutek pęknięcia tętniaka
głowy. Poważna operacja neurochirurgiczna, kilkumiesięczny pobyt w szpitalu na różnych
oddziałach utrzymały go przy życiu, ale nie przywróciły sprawności. Do tej pory mój mąż
porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim, jest niesamodzielny, wymaga całodobowej
opieki innych osób, a także stałego leczenia farmakologicznego oraz intensywnej i ciągłej
rehabilitacji.
Zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne finansowane przez NFZ są bardzo rzadkie i nie zaspaka-
jają nawet w części potrzeb rehabilitacji warunkującej poprawę stanu zdrowia. Z tego
powodu zmuszona jestem do kontynuowania we własnym zakresie odpłatnej rehabilitacji
zarówno w domu, jak i w ośrodkach sanatoryjno-rehabilitacyjnych. Wydatki na leczenie
i rehabilitację przekraczają niestety możliwości finansowe całej rodziny, dlatego zwra-
camy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla Mirka. Jeżeli Państwo uwzględ-
nilibyście w swoim zeznaniu podatkowym za 2014 r. przekazanie 1% kwoty podatku
na cele rehabilitacyjne dla mojego męża, będę ogromnie wdzięczna.

Do mojej prośby dołączam dokument Fundacji Anny Dymnej poświadczający otwarcie
konta na rzecz Mirosława Boczara, zawierający nr , który wpisuje się
w PIT-37 w p. I poz. 131 oraz cel szczegółowy (punkt J - PIT poz. 133) wpisać
„

Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękuję.

Zwracam się z prośbą o przekazanie 1% kwoty z podatku od dochodów na rzecz
przewlekle chorego mojego męża Mirosława Boczara.

PROŚBA O 1%
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PROŚBA O 1%



WARTO WIEDZIEĆ
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OŚRODEK KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Sp. z o.o w Rzeszowie

- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemio-
logicznego dla pielęgniarek i położnych (maj);
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunko-

wego dla pielęgniarek (kwiecień);
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położnicze-

go dla położnych (kwiecień);
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiolo-

gicznego dla pielęgniarek (kwiecień);

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
(marzec);
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

dla pielęgniarek (maj);
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek (maj);
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgnia-

rek (luty) MIELEC;
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek

i położnych (kwiecień);
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

(marzec);
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych (maj);
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

(marzec);

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (luty);
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek

i położnych (luty) RZESZÓW, MIELEC;
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek

i położnych (luty);
Podstawy dializoterapii dla pielęgniarek (marzec);
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla
pielęgniarek (luty) GDAŃSK, ELBLĄG, NOWY SĄCZ;
Terapia bólu ostrego u dorosłych (marzec) RZESZÓW,

LUBACZÓW;
Szczepienia ochronne noworodków dla położnych

(marzec);
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

(marzec);

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

KURSY KWALIFIKACYJNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

KURSY SPECJALISTYCZNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3
tel. (17) 77 88 481, fax (17) 77 88 482

kom. 510 976 425, 797 542 441
e-mail:okppip@gmail.com

- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjne-
go dla pielęgniarek (luty);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycz-
nego dla pielęgniarek (luty);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycz-
nego dla pielęgniarek (luty);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicz-
nego dla pielęgniarek (luty);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowaw-
czego dla pielęgniarek (marzec);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek (luty);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicz-
nego dla pielęgniarek (marzec);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki palia-
tywnej dla pielęgniarek (marzec);
- Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
dla pielęgniarek (marzec);

- Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
(marzec);
- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
dla pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących dla
pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położ-
nych (marzec);
- Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek (marzec);
- Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek
i położnych (marzec);
- Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
dla pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (marzec);

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

KURSY KWALIFIKACYJNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

- Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i po-
rodu (marzec);
- Opieka geriatryczna dla pielęgniarek podstawowej
opieki zdrowotnej (luty/marzec) NOWY SĄCZ, GOR-
LICE, GDAŃSK, LEGNICA, JELENIA GÓRA;

- Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym (luty/
marzec) RZESZÓW, MIELEC;
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kontekście
obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie dla przedstawicieli zawodów me-
dycznych (marzec) RZESZÓW, LEŻAJSK;

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 3
tel. (15) 823 28 80, e-mail:tokppip1@interia.pl
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Zgodnie z podjętą 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,
z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać
składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu
iBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie.

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, nauko-
we i popularnonaukowe publikacje w języku polskim
z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych
dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online
będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez
całą dobę z dowolnego miejsca.

Bezpłatny dostęp do wirtualnej
czytelni IBUK Libra

Więcej informacji na naszej stronie
www.oipip.rzeszow.pl

- 29 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, STYCZEŃ - LUTY 2015

- Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pie-
lęgniarek (luty);
- Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek (luty);
- Technologia sterylizacji i dezynfekcji dla pracowników
medycznych (luty);

- Wykonanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek
i położnych (luty);
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla
położnych (luty);
- Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek (luty);
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla pielęgniarek
i położnych (marzec);
- Terapia bólu przewlekłego dla pielęgniarek i położnych
(luty);
- Podstawy dializoterapii dla pielęgniarek (marzec);
- Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
(luty);
- Prowadzenie porodu w wodzie dla położnych (luty);
- Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i po-
łożnych (luty);
- Leczenie ran dla pielęgniarek (luty);
- Leczenie ran dla położnych (luty);
- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (luty);
- Szczepienia ochronne noworodków dla położnych
(luty);
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek
(marzec);
- Edukator w cukrzycy (marzec);
- Żywienie enteralne i parenteralne dla pielęgniarek
(luty);
- Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i po-
rodu dla położnych (marzec);
- Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji dla po-
łożnych (marzec);
- Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej
oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek
(marzec);
- Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi
dla pielęgniarek (luty);
- Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pie-
lęgniarek (luty);
- Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla
pielęgniarek i położnych (luty);
- Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngo-
logicznymi dla pielęgniarek (luty);

- Rehabilitacja w schorzeniach kardiologicznych, neuro-
logicznych i narządu ruchu dla pielęgniarek (luty);
- Treningi komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek
i położnych (marzec);
- Cewnikowanie pęcherza moczowego dla pielęgniarek
(marzec);

KURSY SPECJALISTYCZNE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE PLANOWANE
W I PÓŁROCZU 2015 r.

- Zapobieganie zakażeniom zakładowym (luty);
- Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym (ma-
rzec);
- Rehabilitacja pacjentów ze schorzeniami układu
ruchu dla pielęgniarek (marzec);
- Trudny pacjent - warsztaty komunikacji interpersonal-
nej dla pielęgniarek i położnych (luty);
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kontekście
obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie dla przedstawicieli zawodów me-
dycznych (luty).

WAŻNE
PRZYPOMINAMY

KONTYNUACJI
OC

o obowiązku zgłaszania
do biura OIPIP w Rzeszowie

obowiązkowego ubezpieczenia
dla osób wykonujących
indywidualną/grupową

praktykę pielęgniarki/położnej
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POŻEGNANIA

Koleżance

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci OJCA

składają
Pielęgniarki Oddziału Gruźlicy

i Chorób Płuc
Szpitala Powiatowego w Mielcu

HALINIE
BOGACZ-WARDZIŃSKIEJ

Koleżance

wyrazy współczucia
z powodu śmierci TEŚCIOWIEJ

składają
członkowie Komisji Rewizyjnej

TERESIE BEDNARZ
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

w Rzeszowie

"Życie odchodzi, pamięć pozostaje”

"Życie odchodzi, pamięć pozostaje”

„Nigdy nie wiadomo,
która rozmowa będzie ostatnią"

Wyrazy żalu i współczucia
Naszej Koleżance

z powodu śmierci BRATA

składają Koleżanki i Koledzy
z Izby Przyjęć

Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

BARBARZE ROMAŃCZUK

Wyrazy żalu i współczucia
Naszej Koleżance

z powodu śmierci OJCA

składają
Pielęgniarki Oddziału Gruźlicy

i Chorób Płuc
Szpitala Powiatowego w Mielcu

ZOFII KAMIŃSKIEJ

Chcemy się podzielić głębokim żalem i smutkiem ze wszystkimi,
którzy znali Naszą Koleżankę

która zmarła 17 grudnia 2014 r. w wieku lat 55.

Odeszła od nas pielęgniarka o wielkim sercu.
Skromna, pełna ciepła, zawsze pogodna i uśmiechnięta.

Była wzorem i autorytetem dla wielu pielęgniarek,
odpowiedzialna, zaangażowana w pracę ,życzliwa ludziom.

Zapamiętamy ją jako bardzo dobrą koleżankę.
Krysiu tak trudno uwierzyć, że już Cię nie zobaczymy.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

KRYSTYNĘ GROCHOWINĘ
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"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”

Rodzinie Naszej Zmarłej Koleżanki
Wyrazy współczucia

składa
Personel Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpitala Powiatowego w Mielcu

Naszej Koleżance

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci MAMY

składają
Koleżanki i Koledzy

z Podkarpackiego Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie

MARII SKWIERZ

Koleżance

wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci MATKI

składają
Koleżanki

z Oddziału Noworodkowego

MARCIE PIEKŁO

Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
w Rzeszowie

Wyrazy szczerego współczucia
Naszej Koleżance

z powodu śmierci OJCA

składają Koleżanki
z Oddziału Położniczego

Szpitala Miejskiego
w Rzeszowie

CECYLII RAMOT

Koleżance

wyrazy współczucia
z powodu śmierci MAMY

składa
personel pielęgniarski PCO

Klinicznego Oddziału Radioterapii
WSS w Rzeszowie

MONICE FRYŃ




