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35-083 Rzeszów, ul. Rymanowska 3
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W NUMERZE

Redaguje Zespół w składzie:
- PREZYDIUM ORPIP (Cepielik Marta, Góra Ewa,
Grondecka Alina, Kalandyk Halina, Kochowska
Marzanna, Kowalska Izabela, Kunysz Anna, Liput
Dorota, Malinowska Alicja, Marczak Barbara,
Minorczyk Małgorzata, Sułyk Elżbieta).
Druk:
Drukarnia „RESPRINT”
BIURO OIPIP W RZESZOWIE:
Sekretariat:
biuro@oipip.rzeszow.pl
Dział Prawa Wykonywania Zawodu:
pwz@oipip.rzeszow.pl
Dział merytoryczny:
merytoryczny@oipip.rzeszow.pl
sekretarz@oipip.rzeszow.pl
Księgowość:
ksiegowosc@oipip.rzeszow.pl
skladki@oipip.rzeszow.pl
skarbnik@oipip.rzeszow.pl
Nr konta (SKŁADKI)
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Rzeszowie
03 1500 1100 1211 0005 5678 0000
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:
- dyżury w każdą 2 i 4 ŚRODĘ miesiąca
w godzinach 14.00 - 16.00
e-mail:rzecznik@oipip.rzeszow.pl
PORAD PRAWNYCH dla członków samorządu
udziela radca prawny Paulina Wójcik - Król
w każdą środę od 12.00 - 16.00
nr telefonu (17) 77 88 483
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, odpowiadającego 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.

Nakład: 1.700 egzemplarzy
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GŁOSEM PRZEWODNICZĄCEJ

Drogie Koleżanki i Koledzy,
12 maja przeminął pod znakiem akcji protestacyjnej.
Pielęgniarki i położne okazały swoje niezadowolenie poprzez założenie czepków i czarnych koszulek.
Odbywały się też pikiety pod starostwami i niektórymi szpitalami. Cały czas domagamy się poprawy
warunków płacy i pracy.
Prowadzone są przez Samorząd i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych rozmowy
z Ministrem Zdrowia. W dniu 30 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z udziałem Samorządu i OZZPiP,
któremu przewodniczył Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. Arłukowicz przedstawił propozycje zmian
finansowania świadczeń zdrowotnych w poz, opiece długoterminowej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i w lecznictwie zamkniętym.
W koszyku świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego zaproponowano określenie
wymogu minimalnej liczby etatów przeliczeniowych dla każdego profilu oddziału.
Rozmowy na temat trudnej sytuacji w pielęgniarstwie na Podkarpaciu prowadzimy również my - jako
Samorząd i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, z naszym Urzędem Marszałkowskim.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania w dniu 30 kwietnia 2015 r. i oraz w dniu 13 maja 2015 r. z udziałem
Marszałka Władysława Ortyla oraz członka zarządu odpowiedzialnego za ochronę zdrowia Stanisława
Kruczka. Zarząd Województwa Podkarpackiego przygotował 2 projekty uchwał, które mają być głosowane
na posiedzeniu Sejmiku. Jedna z uchwał dotyczy poprawy wyceny punktu rozliczeniowego za procedury
realizowane przez pielęgniarki i położne. Druga zaś dotyczy wprowadzenia etatów rezydenckich dla
pielęgniarek i położnych. Byłyby to etaty finansowane przez 2 lata przez Ministra Zdrowia podobnie jak
w przypadku lekarzy rezydentów.
Jak widzicie pojawił się cień nadziei, że te wspólne działania podejmowane na szczeblu centralnym
i szczeblu lokalnym przyniosą jakieś efekty - czego Wam drogie Koleżanki i Koledzy oraz sobie gorąco
życzę.

Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie
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KALENDARIUM - CO, GDZIE, KIEDY
LUTY
21.02.2015 - Miała miejsce konferencja "Opieka nad
matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej" we
współpracy z firmą Edukacja i Medycyna.
24.02.2015 - Posiedzenie Komisji Socjalnej.
25.02.2015 - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położonych w Rzeszowie. Na posiedzeniu
podjęto 29 uchwał, m. in. w/s stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru; w/s wykreślenia
z rejestru; w/s dofinansowania do kursów, szkoleń,
konferencji, specjalizacji, studiów; w/s przyznania zapomóg dla członków samorządu; w/s Klubu Emerytek; w/s
skierowania na przeszkolenie, po okresie nie wykonywania zawodu.
25.02.2015 - Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położonych w Rzeszowie. Na posiedzeniu podjęto 6
uchwał - w/s przyjęcia autopoprawki do planu budżetu
OIPiP w Rzeszowie za 2014 r.; w/s zatwierdzenia bilansu
OIPiP; w/s zarządzenia wyborów na VII kadencję; w/s
powołania Okręgowej Komisji Wyborczej na VII kadencje
oraz określenia regulaminu jej działania; w/s regulaminu
wynagradzania i innych świadczeń związanych z pracą
pracowników biura OIPiP; w/s odmowy zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu.
26.02.2015 - Przewodnicząca uczestniczyła w otwarciu
Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.

nywania zawodu; w/s wpisania do rejestru; w/s skreślenia
z rejestru; w/s dofinansowania do kursów, szkoleń, konferencji, specjalizacji, studiów; w/s przyznania zapomóg
dla członków samorządu; w/s odmowy dofinansowań
zgodnie z regulaminem; w/s skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu i powołania
komisji egzaminacyjnej.
16.03.2015 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
16.03.2015 - Odbyło się szkolenie zorganizowane we
współpracy z firma Pelagros „Masaż niemowląt i małych dzieci - mało teorii, dużo praktyki.”
17.03.2015 - Posiedzenie Zespołu d.s opieki długoterminowej.
18.03.2015 - Odbył się XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
19.03.2015 - Odbyło się szkolenie zorganizowane we
współpracy z firmą CMS Polska dotyczące tematyki
zakażeń.
23.03.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w Konwencie Przewodniczących.
24.03.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych.
26.03.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w posiedzeniu Rady Społecznej Podkarpackiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie.
31.03.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska na
zaproszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega wzięła
udział w I edycji Warsztatów Zdrowia w Tarnobrzegu.

MARZEC 2015
02.03.2015 - Spotkanie w siedzibie OIPIP w Rzeszowie
Przewodniczącej Izby Krośnieńskiej, Przeworskiej i Rzeszowskiej. Dotyczyło zaplanowania działań w związku
z trudną sytuacją w pielęgniarstwie na Podkarpaciu.
04.03.2015 - Posiedzenie Zespołu d.s pielęgniarstwa
klinicznego.
05.03.2015 - W siedzibie OIPIP w Rzeszowie odbyło się
szkolenie „Leczenie ran - nowoczesne opatrunki firmy
Lohmann&Rauscher”.
06.03.2015 - Spotkanie Klubu Emeryta w Hotelu Twierdza
w Rzeszowie.
10.03.2015 - Posiedzenie Komisji Socjalnej.
12.03.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim z Panią Bożeną Majchrowicz - Konsultantem Wojewódzkim Województwa Podkarpackiego w dziedzinie pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło problemów ludzi w podeszłym wieku.
13.03.2015 - W siedzibie OIPIP w Rzeszowie odbyło się
spotkanie pielęgniarek naczelnych.
13.03.2015 - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położonych w Rzeszowie. Na posiedzeniu
podjęto 44 uchwały, m.in.: w/s stwierdzenia prawa wyko-

KWIECIEŃ 2015
01.04.2015 - Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie
Izabela Kowalska razem w Panią mecenas Pauliną
Wójcik-Król pojechała do Szpitala Powiatowego
w Mielcu. Spotkanie poświęcone było problemom
pielęgniarek i położnych.
10.04.2015 - Posiedzenie Zespołu d.s opieki długoterminowej.
14.04.2015 - Posiedzenie Komisji Socjalnej.
15.04.2015 - W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
w Rzeszowie odbył się Certyfikowany Kurs dla Zespołów Żywieniowych.
16.04.2015 - Posiedzenie Zespołu pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.
17.04.2015 - Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.
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XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Do Komisji Mandatowej wybrano: Zofia Kocój - Przewodnicząca, Alina Grondecka, Dorota Liput - członkowie. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Anna
Kunysz - Przewodnicząca, Grażyna Aksamit, Marta
Cepielik, Jolanta Wała - członkowie.
Delegaci podjęli uchwały w sprawie: wyboru Prezydium Zjazdu, zatwierdzenia składu Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków a następnie delegaci zatwierdzili porządek obrad XXXI Okręgowego
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Po
odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność XXXI OZPiP w Rzeszowie
Przewodniczący poszczególnych Organów Izby
odczytali sprawozdania z działalności za rok 2014.
Po podjęciu uchwał w/s przyjęcia sprawozdań organów
za 2014 r. Okręgowy Zjazd przyjął również sprawozdanie finansowe za rok 2014 i podjął uchwałę w/s dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków OIPiP w Rzeszowie oraz plan finansowy przedstawiony na rok 2015.

W dniu 18 marca 2015 r. odbył się XXXI Okręgowy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Obrady
Zjazdu rozpoczęły się o godzinie 9:00 w auli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przy ul. Piłsudskiego. W XXXI Zjeździe uczestniczyło
112 delegatów co stanowiło 66,6% ogółu delegatów.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Rzeszowie Izabela Kowalska rozpoczynając obrady Zjazdu przywitała przybyłych gości i wszystkich delegatów. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca przedstawiła wszystkim zebranym bieżące problemy naszego środowiska wynikające z niskich płac
i minimalnych normach zatrudnienia.

Następnie głos zabrała Pani Teresa Gwizdak
Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego. W swoim wystąpieniu Pani Teresa
Gwizdak poruszyła aktualne sprawy związane z ochroną zdrowia i wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej. Następnie Przewodnicząca Izabela Kowalska odczytała pisma przesłane przez nieobecnych gości
zaproszonych na Zjazd.
W dalszej części Zjazdu zostało wybrane Prezydium XXXI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. I tak delegaci zaproponowali na
Przewodniczącego Zjazdu Izabelę Kowalską, Wiceprzewodniczącą - Anitę Drążek, Sekretarzy - Dorotę
Liput i Annę Janiga.
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XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie podjął 13 uchwał i przyjął 5 wniosków.

Wnioski przyjęte i delegowane do Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:
1. w sprawie zwiększenia refundacji na specjalizacje
komercyjne z 1.000,00 zł na 1.500,00 złotych,
2. w sprawie przyznania środków finansowych dla pełnomocników w środowisku pracy celem integracji środowiska zawodowego,
3. w sprawie przyznania określonej puli środków finansowych dla opiekunów stażu osób powracających do
zawodu,
4. w sprawie refundacji dla pielęgniarek i położnych
w 100% kosztów kursów dokształcających i specjalistycznych do kwoty 500,00 złotych jeden raz w roku,
5. w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej
Izby i w Biuletynie informacji na temat odprowadzonej
kwoty podatku przez pielęgniarkę i położną po przyznaniu kwoty dofinansowania.

Uchwały:
1. w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu,
2. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Mandatowej,
3. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Uchwał
i Wniosków,
4. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad XXXI
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych za rok 2014,
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014,
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych za rok 2014,
8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej
Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
9. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Rzeszowie za rok 2014,
10. w sprawie dodatkowego grupowego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej dla członków Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
11. w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych na 2015 rok,
12. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 4/ XXV/2010
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
o ustaleniu liczby członków organów Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie,
13. w sprawie wykreślenia z listy zawodu - asystentka
kobiety.

Wnioski odrzucone:
1. w sprawie nagrody pieniężnej w kwocie ok. 1.000,00
złotych do odznaczenia „Kryształowe serce” przyznawanej dla pielęgniarek i położnych,
2. w sprawie doprecyzowania kryteriów przyznawania
nagrody „Kryształowe serce”.
Dorota Liput
Sekretarz ORPiP w Rzeszowie
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AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE
Masaż niemowląt i małych dzieci, mało teorii - dużo praktyki
W dniu 16 marca 2015 r. w Hotelu „Twierdza”
w Rzeszowie odbyło się cykliczne szkolenie we współpracy z firmą Pelagros. Tym razem dotyczyło masażu
niemowląt i małych dzieci. Przedstawiciel firmy Pelagros przedstawił założenia masażu Shantala - starożytnej techniki masażu niemowląt oraz dzieci, wprowadzoną na europejski grunt przez francuskiego
położnika Frederique Leboyer. Wielką popularnością
cieszy się on w USA i Kanadzie. W Europie masowanie
dzieci jest szczególnie popularne w Holandii, skąd
praktyka ta została sprowadzona do Polski.

Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na
dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest stosunkowo prosta do nauczenia.

Regularne masowanie dziecka codziennie albo conajmniej 3-4 razy w tygodniu daje wiele korzyści:
- dla niemowlęcia lub dziecka: pomaga w uregulowaniu
snu; poprawia trawienie; wycisza i uspokaja; podnosi
świadomość własnego ciała i jego granic; w ten sposób
wzmaga poczucie bezpieczeństwa; poprawia i wzmaga
więzi z rodzicem; podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny;
- dla rodzica lub osoby wykonującej masaż: poprawia
pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki
nad dzieckiem; uspokaja; łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek; wzmaga oraz poprawia
więź z dzieckiem; pomaga w zrozumieniu dziecka,
tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.
Na koniec szkolenia rozdano certyfikaty i interesujące
materiały informacyne.
Magdalena Mróz-Błażejewska
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AKTUALNOŚCI

Szkolenie z firmą CMS Polska dotyczące tematyki zakażeń.
wypisaniu chorego do domu lub po przeniesieniu go
do innego zakładu opieki zdrowotnej.
Zakażenia szpitalne można podzielić ze względu na:
- czas wystąpienia (zakażenia wczesne - rozwijające
się w pierwszym tygodniu pobytu w szpitalu; zakażenia
późne - rozwijające się po siedmiu dobach w szpitalu);
- źródło zakażenia (endogenne - spowodowane przez
florę własną pacjenta; egzogenne - wywołane przez
drobnoustroje nabyte ze środowiska szpitalnego; niesklasyfikowane - np. okołoporodowe);
- postać i lokalizację (miejscowe - np. zakażenia skóry,
powierzchowne zakażenia miejsca operowanego;
układowe - np. układu moczowego, zapalenie płuc;
uogólnione - np. posocznica, wstrząs septyczny).
Do osób najbardziej narażonych na ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego należą więc w szczególności chorzy hospitalizowani na oddziałach intensywnej
opieki medycznej, poddani procedurom diagnostycznym i terapeutycznym górnych dróg oddechowych,
osoby z centralnym wkłuciem do naczyń krwionośnych,
dializowane i z cewnikami dróg moczowych, pacjenci
ze skrajnych grup wiekowych (powyżej 65 roku życia,
poniżej jednego roku życia), pacjenci obciążeni przewlekłymi schorzeniami (np. z cukrzycą, z niewydolnością układu krążenia i/lub układu oddechowego),
chorzy z poważnymi zaburzeniami odporności (naturalnymi lub jatrogennymi, np. leczeni immunosupresyjnie
lub przeciwnowotworowo, z chorobą nowotworową)
oraz po urazach wielonarządowych i/lub rozległych
oparzeniach.
Jednak zakażenia szpitalne dotyczą nie tylko chorych, ale również osób, które mają stałe, okresowe
bądź sporadyczne kontakty ze środowiskiem szpitalnym, tj. personelu, osób odwiedzających, brygad remontowych, dostawców itp. Do najczęstszych przyczyn
(czynników ryzyka) wszystkich zdarzeń niepożądanych,
w tym również zakażeń szpitalnych, należą:
- czynniki ryzyka zależne od pacjenta (np. stan ogólny
i powód przyjęcia do szpitala, wcześniejsze hospitalizacje i zabiegi diagnostyczne, wiek, urazy, choroby
przewlekłe, alkoholizm);
- czynniki ryzyka zależne od drobnoustroju (właściwości chorobotwórcze) i postaci klinicznej zakażenia (np.
zakażenia miejsca operowanego, zapalenie płuc, zakażenie układu moczowego);
- czynniki ryzyka zależne od personelu (brak znajomości obowiązujących standardów i procedur, nieprzestrzeganie zasad organizacji pracy, brak kwalifikacji
i umiejętności, przeciążenie pracą i niedofinansowanie,
zły obieg informacji, brak staranności w wykonywaniu
podstawowych czynności lekarskich/pielęgniarskich);

W dniu 19 marca 2015 r. w Hotelu „Twierdza”
w Rzeszowie odbyło się szkolenie zorganizowane we
współpracy z firmą CMS Polska dotyczące tematyki
zakażeń. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca ORPiP
Izabela Kowalska oraz Wiktor Zajchowski Prezes CMS
Polska. Pierwszy wykład „Sposoby redukcji ryzyka
zakażeń w placówkach medycznych” przedstawiła
dr n. o zdrowiu Barbara Stawarz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego. Kolejny wykładowca dr Jolanta Kluz-Zawadzka Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Higieny i Epidemii
poruszyła problem zakażeń szpitalnych. Kolejna
przedstawiona tematyka to „Szpitalne zakażenia
bakteryjne - jak możemy poprawić skuteczność ich
leczenia w dobie narastającej antybiotykoterapii” prelegentem był dr n. med. Jarosław Woroń z CM
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec szkolenia
dr n. o zdrowiu Wiktor Zajchowski poruszył temat
„Innowacyjne produkty - świadomy wybór w zmniejszeniu ryzyka zakażeń".

Zakażenia szpitalne należą do głównych przyczyn
współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich
szpitali na całym świecie: od tych o najniższym poziomie referencyjnym, po wysoce specjalistyczne kliniki
czy instytuty, nawet w najbardziej rozwiniętych
cywilizacyjnie krajach. Dążenie do ograniczenia liczby
zakażeń szpitalnych i zarazem zmniejszenia ryzyka ich
występowania powinno należeć do podstawowych
obowiązków zarówno kierownictwa, jak i personelu
każdej jednostki ochrony zdrowia.
W polskiej terminologii zakażenie szpitalne definiuje
się jako „zakażenie, które nie występowało ani nie
znajdowało się w okresie wylęgania, gdy chory był
przyjmowany do szpitala, a jego nabycie nastąpiło
podczas jego pobytu w szpitalu”. Zakażenie może więc
się ujawnić zarówno w trakcie hospitalizacji, jak i po
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- czynniki ryzyka zależne od systemu organizacji opieki
w szpitalu (niewłaściwe stosowanie inwazyjnych procedur diagnostycznych, brak właściwej polityki lekowej,
nieprawidłowa dezynfekcja i sterylizacja, brak nadzoru
nad jakością udzielanych świadczeń, niesprawny sprzęt
medyczny, przepełnienie oddziałów);
- zdarzenia i sytuacje nadzwyczajne (kataklizmy, strajki,
awarie).
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
zaprasza do współpracy
w Ogólnopolskiej Konferencji Pediatrycznej
Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Wyzwania
która odbędzie się w dniach
17-18 czerwiec 2015 r. w Ostródzie

Celem Stowarzyszenia jest konsolidacja środowiska pielęgniarek pediatrycznych z całego
kraju oraz wspomaganie rozwoju zawodowego.
Organizowana konferencja pozwoli nam na
wymi anę doświadc zeń oraz wyzn aczani e
nowych trendów w pielęgniarstwie pediatrycznym.
Zarówno ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej,
jak i postęp w medycynie zobowiązują nas do
śledzenia zmian jakie zachodzą w metodach
leczenia i pielęgnacji aby jak najszybciej wdrażać
je w proces pielęgnowania małego pacjenta.
Zapraszamy do udziału w konferencji.

Najważniejszym elementem w procesie prawidłowej
kontroli zakażeń szpitalnych jest przede wszystkim
właściwy system ich rejestracji. Obecnie możemy wyróżnić dwa główne systemy:
- bierny wprowadzony w 1997 r. i polegający na zbieraniu informacji przez lekarzy prowadzących chorych;
- czynny wprowadzony w 2001 r., oparty na codziennym wykrywaniu, kwalifikacji i rejestracji zakażeń przez
pielęgniarkę epidemiologiczną oraz na okresowej analizie danych zebranych przez zespół kontroli zakażeń.
W kontroli istotny element stanowi również odpowiedni
nadzór mikrobiologiczny, polegający na systematycznym zbieraniu, analizie i interpretacji danych dotyczących czynników etiologicznych zakażeń i ich wrażliwości na antybiotyki. Umożliwia on rozpoznanie udziału
poszczególnych czynników w wybranej formie klinicznej zakażenia oraz prześledzenie zmian w lekooporności czynników etiologicznych zakażeń.
Sam sposób zbierania danych dotyczących zakażeń
szpitalnych jest ściśle określony i opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń. Niestety, dane
na temat stanu epidemiologicznego gromadzone
w zakładach opieki zdrowotnej są fragmentaryczne
i związane jedynie z prowadzonymi w jednostkach
rutynowymi czynnościami kontrolnymi czy dochodzeniami.

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Pediatrycznych
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 25 m. 02

Serdecznie zapraszamy na kolejny,
V Zjazd Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN).
Naukowo-szkoleniowa konferencja jest poświęcona
aktualnym problemom, wyzwaniom i osiągnięciom
w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego.
Mamy nadzieję, iż Konferencja będzie okazją do wymiany
doświadczeń, wielodyscyplinarnej dyskusji,
nawiązania nowych kontaktów naukowych
oraz miłych spotkań towarzyskich.
Po więcej informacji zapraszam na stronę
www.ptpn2015.pl
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CERTYFIKOWANY KURS DLA ZESPOŁÓW ŻYWIENIOWYCH
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie odbył się certyfikowany kurs dla zespołów żywieniowych dotyczący zagadnień żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Organizatorem kursu było Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN)
oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Głównymi prelegentami kursu byli dr hab. n.
med. Stanisław Kłęk - Prezes POLSPEN-u, K. Szczepanek, M. Piętka - członkowie zespołu żywieniowego
z Krakowa, St. Bednarz, P. Wójcik - lekarze chirurdzy
z zespołów żywieniowych z Rzeszowa i Krosna,
B. Barańska - pielęgniarka specjalistka w dziedzinie
opieki nad dostępem do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, członek zespołu żywieniowego.

tywny powrót do zdrowia, rehabilitacji oraz wzrost chorobowości i śmiertelności pacjentów. Pielęgniarka
aktywnie uczestniczy w realizacji programu właściwego
odżywiania chorych prowadząc edukację żywieniową.
Ponadto jako członek zespołu żywieniowego współuczestniczy w ocenie stanu odżywienia, systematycznie
kontroluje sposób odżywiania się pacjenta (wywiad żywieniowy), ocenia obiektywnie wskaźniki odżywienia,
wykonuje pomiary antropometryczne, monitoruje żywienie parenteralne.

Właściwe postępowanie lecznicze i pielęgnacyjne,
którego celem jest między innymi zapewnienie właściwego stanu odżywienia chorych, w znaczący sposób
może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób neurologicznych, metabolicznych, układu krążenia i infekcji, głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności oraz może
pozwolić na poprawę jakości życia pacjentów. Opieka
pielęgniarska odgrywa istotną rolę w tym procesie.
Statystyki medyczne wykazują, że na świecie częstość
występowania niedożywienia i ryzyka niedożywienia
wśród chorych w szpitalach w niektórych schorzeniach
sięga 30-50%, a w domach opieki dochodzi nawet do
70%. Z tego u 30% chorych zły stan odżywienia pojawia się w trakcie hospitalizacji, a u 70% chorych niedożywionych trafiających do szpitala stan ten istotnie pogłębia się w czasie pobytu w szpitalu (proces diagnozowania). Bywa i tak, iż interwencja żywieniowa wprowadzana jest zbyt późno, prowadzona często chaotycznie
i obciążona znaczną liczbą powikłań. Stan odżywienia,
oprócz choroby, mogą zmieniać przewlekle przyjmowane przez pacjentów leki doustne. Każdy lek oprócz
skutków terapeutycznych wywołuje szereg objawów
niekorzystnych. Wiele z powszechnie ordynowanych
leków powoduje: niechęć do jedzenia, zaburzenia
smaku, nudności, wymioty, zmianę perystaltyki jelit
powodującą wzdęcia, uczucie pełności, biegunki, za-

To już druga edycja tego kursu zorganizowana
w wyniku dużego zapotrzebowania i zainteresowania
w tym temacie na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Rzeszowie. W skład zespołów żywieniowych wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i dietetycy. Zaburzenia stanu odżywiania - niedożywienie to
najczęstsze przyczyny pogorszenia stanu zdrowia chorego. Niedożywienie jest częstym i ważnym problemem
u pacjentów chorych przewlekle. Następstwem niedożywienia są: zwiększenie liczby dni hospitalizacji, nieefek-
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parcia. W związku z tym zapobieganie wszelkim zaburzeniom stanu odżywiania i leczenie ich jest więc
niezmiernie ważną częścią leczenia, pielęgnacji
i opieki nad chorym.
Prelegenci poruszyli również tematykę dotyczącą:
planowania interwencji żywieniowej, wskazań do żywienia dojelitowego, prowadzenia i nadzoru żywienia,
podstaw wyboru diet, systemu podaży diet, powikłań
żywienia dojelitowego, opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego. Również w drugiej części kursu
były podejmowane tematy dotyczące planowania
interwencji żywieniowej pozajelitowej, zasad opieki
nad dostępem centralnym, zasad bezpiecznego przygotowania mieszanin i roli farmaceuty w zespole żywieniowym a także Prezes POLSPEN-u Stanisław Kłęk
przybliżył temat prowadzenia dokumentacji do wymogów MZ i NFZ dotyczących rozliczania i współpracy
z podmiotami udzielającymi świadczeń.

Przedstawiciele firm farmaceutycznych takich jak:
Nutricia, Baxter, Convatec przedstawili preparaty
i sprzęt do prawidłowego stosowania żywienia dojelitowego i pozajelitowego a także opieki i pielęgnacji przewlekle chorego pacjenta z ranami.
Spotkanie zakończyło się testem i rozdaniem certyfikatów.

Zespół Opieki Długoterminowej
działający przy ORPiP w Rzeszowie

UWAGA!
Informujemy, iż z dniem 20.04.2015 r. nastąpiła zmiana:
regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz regulaminu zapomóg.
Zmiana regulaminu dofinansowania obejmuje:
§4. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, którzy ponieśli koszty z tytułu opłaty za
udział w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o dofinansowanie, które
będzie przyznane jednorazowo po zakończeniu szkolenia, w wysokości:
(…)
2) 70% kosztów dydaktycznych szkolenia specjalizacyjnego, jednakże nie więcej niż 1.500 zł, płatne po pozytywnym ukończeniu szkolenia;
(..)
4) 100% kosztów dydaktycznych kursu specjalistycznego lub dokształcającego - raz w roku nie więcej niż 500 zł;
(…) dodano
6) 1.500 zł do kosztów habilitacji, płatne jednorazowo;
Zmiana regulaminu zapomóg obejmuje:
§ 2. (…) dodano:
6. W przypadku śmierci pielęgniarki/położnej czynnej zawodowo ORPiP w Rzeszowie może przyznać jednorazową
zapomogę finansową do 2.000,00 zł dla współmałżonka lub dziecka pielęgniarki do 25 roku życia.
7. Wysokość zapomogi w przypadku choroby nowotworowej członka samorządu wynosi 2.000,00 zł.
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Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Cieślukowski

Warszawa, 13.03.2015 r.

STANOWISKO
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
na podstawie art. 97 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1435, z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 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
zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo art.
31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny
wniosek. Po upływie terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.
Przepis art. 97 ust. 1 i 2 ww. ustawy spowodował, że pielęgniarki i położne, które ukończyły ww. szkoły pielęgniarskie przed dniem 1 stycznia 2015 roku oraz nie złożyły w tym terminie stosownego wniosku do właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o uzyskanie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, nie mogą już ubiegać
się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że osoby, którym prawo wykonywania zawodu wygasło muszą
spełnić wszystkie przesłanki określone w art. 28 albo 31 ww. ustawy, w tym również przesłankę uzyskania odpowiedniego, określonego w tym przepisie wykształcenia.
Do dnia 1 stycznia 2015 r. wymóg w zakresie wykształcenia określony w art. 28 i 31 ww. ustawy był zastąpiony wymogiem ukończenia liceum medycznego lub szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki albo ukończenia szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej.
Szkołą pielęgniarską w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku
pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, a szkołą położnych w rozumieniu art. 53 ust. 2 pkt 1 ww.
ustawy jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.
W związku z wymogami określonymi w powyższych przepisach, osoby objęte normą art. 97 ww. ustawy, które
nigdy nie wykonywały zawodu pielęgniarki i położnej, a zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę w tym zawodzie,
powinny podnieść swój posiadany poziom wykształcenia do poziomu studiów pierwszego stopnia. W tym celu, po
dniu 1 stycznia 2015 r. muszą uzupełnić wykształcenie poprzez ukończenie tzw. studiów pomostowych, czyli studiów przeznaczonych dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki oraz studiów przeznaczonych dla
położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, prowadzonych zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770).
Przepis art. 97 ust. 1 i 2 ww. ustawy nie dotyczy pielęgniarek i położnych, które uzyskały zaświadczenie o prawie
wykonywania zawodu na podstawie przepisów obowiązujących przed uchwaleniem ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.), ale w związku z art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wymieniły zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wydanego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 28 grudnia 1999 r. według ustalonego wzoru, zgodnie z art. 12 ust. 2 tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. (przez co zaświadczenie to,
po upływie tego terminu utraciło moc).
W opinii Ministerstwa Zdrowia osoby te posiadają prawo wykonywania zawodu, ponieważ moc utraciły wyłącznie zaświadczenia i nie wydano tym osobom nowych zaświadczeń. Natomiast prawa tych osób nie zostały w żaden
sposób wygaszone. Osoby, które wykonywały zawód pielęgniarki i położnej lub wykonują go na podstawie nieważnych zaświadczeń powinny wymienić zaświadczenia na obowiązujące. Sytuację osób z nieważnymi zaświadczeniami reguluje art. 91 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, który wskazuje, że osoby
które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają stwierdzone albo przyznane prawo wykonywania zawodu, zachowują to prawo. Osoby posiadające nieważne zaświadczenia miały już przyznane albo stwierdzone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
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UWAGA POŁOŻNE !!
Szanowni Państwo,
w związku z planowanym szkoleniem specjalistycznym dla położnych POZ/AOS w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
uprzejmie prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na organizację kursu w 2015 roku.
Położne POZ i AOS zainteresowane kursem pobierania rozmazów cytologicznych w Programie proszone są
o zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz wypełnienie zamieszczonych formularzy i przesłanie zgłoszeń na
adres korespondencyjny biura Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w Rzeszowie,
adres e-mail: wok.podkarpacie@onet.eu lub faksem (17) 86 66 275.
W świetle postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505) oraz Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:
- Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
- Nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne;
- Nr 3/2015/DSOZ z dnia 7 stycznia 2015 r. zm. zarz. w sprawie określenia warunków zawierania umów
na udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego jest realizowane w ramach:
a) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii, jako porada z katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych,
b) podstawowej opieki specjalistycznej przez położną POZ.
Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na położną podstawowej opieki zdrowotnej posiadanie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu.
Możliwe są dwie równolegle ścieżki uzyskiwania dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności pobierania
rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu:
- pozytywny wynik egzaminu organizowanego przez COK (po 31 grudnia 2010 r., bez konieczności odbycia kursu)
- lub ukończenie kursu na poziomie wojewódzkim lub przeprowadzonym przez COK (bez konieczności zdawania
egzaminu).
Należy pamiętać, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem położne, które ukończyły kurs dokształcający w latach
2011-2013, aby uzyskać możliwość zawierania umów z NFZ zobligowane są do uzyskania pozytywnego
wyniku egzaminu centralnego organizowanego przez COK (muszą zdać egzamin).
ZASADY REKRUTACJI: Uczestnikiem kursu dokształcającego w „zakresie pobierania rozmazów cytologicznych
w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu. Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w kursie dokształcającym
w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki raka szyjki macicy
dla położnych POZ/AOS; dokument potwierdzający co najmniej 3 miesięczny staż w zawodzie; kserokopia prawa
wykonywania zawodu; zaświadczenie z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na danej liście aktywnej; w przypadku prowadzenia własnej działalności należy dołączyć kopię wpisu
do rejestru ewidencji działalności leczniczej, właściwą dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez położną;
oświadczenia o pokryciu kosztów kursu w przypadku rezygnacji.
Ponadto warunkiem ukończenia kursu jest odbycie przez położną 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących minimum od 2 lat w realizacji Programu i pobranie minimum 30 rozmazów cytologicznych. Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł magistra położnictwa lub specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog.
Koszty po stronie organizatora kursu (zabezpieczone przez WOK) tj. wynagrodzenia wykładowców, materiały
szkoleniowe, koszty wynajęcia sali wykładowej, koszty obsługi technicznej, wyżywienie uczestników i wykładowców.
Koszty po stronie uczestnika kursu tj. dojazd, nocleg. Istnieje możliwość rezygnacji z kursu bez ponoszenia
kosztów szkolenia na maximum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia - wyłącznie drogą pisemną (fax lub
e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do organizatora szkolenia.
Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia
wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany
jako koszt poniesiony przez organizatora szkoleniu w przeliczeniu na 1 osobę). Odstępując od udziału w szkoleniu
uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem
zachowania terminu o którym mowa powyżej.
Dokumenty do pobrania ze strony: www.profilaktyka.rzeszow.pl
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Poniżej prezentujemy odpowiedź Pani Poseł Renaty Butryn na pismo Przewodniczącej ORPiP
w Rzeszowie Izabeli Kowalskiej w.s problemów pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.
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Warszawa, 17 marzec 2015 r.

Szanowny Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku!
Na podstawie art. 191 i 195 Regulaminu Sejmu RP niniejszym składam na Pana ręce zapytanie poselskie
skierowane do Bartosza Arłukowicza - Ministra Zdrowia w sprawie realizacji opieki zdrowotnej przez pielęgniarki
szkolne nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Warszawa, 17 marzec 2015 r.

Renata Butryn
Piotr Tomański
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

ZAPYTANIE
w sprawie realizacji opieki zdrowotnej przez pielęgniarki szkolne nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele środowiska pielęgniarek szkolnych jak również dyrektorzy szkół, którzy
twierdzą, że wiek dzieci korzystających z opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowych powinien zostać
obniżony tak, by opieką pielęgniarską objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli, a nie jak jest
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to obecnie, że tylko uczniowie klasy zerowej i klas wyższych. W chwili obecnej istnieje „luka prawna", niepozwalająca wpisać na listy aktywne pielęgniarkom dzieci 3 i 4 letnich, które też przebywają w oddziałach przedszkolnych
na terenie placówek szkolnych i zostają pod ich opieką. Pielęgniarki z racji obecności na terenie tych placówek
sprawują nad nimi opiekę, robiąc to charytatywnie, ponieważ NFZ im za te dzieci nie płaci. Środowisko pielęgniarek czuje się pokrzywdzone faktem braku wynagrodzenia za tę dodatkową pracę, za starania i chęć niesienia
pomocy dzieciom, których zdrowie i bezpieczeństwo są przecież najważniejsze. Nie tylko wykonywanie corocznych
badań przesiewowych, ale systematyczna pomoc, monitoring pod kątem diagnostyki oraz edukacja zdrowotna to obszary, w których obecność pielęgniarek jest w ogóle w przedszkolach bardzo pożądana. W związku z powyższym pragnę zapytać:
1. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1376), tak by opieką pielęgniarską objęte zostały wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli?
2. Jak Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać problem opieki nad dziećmi młodszymi (4 i 5-letnimi) uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych na terenie placówek szkolnych?

Warszawa, 2015-04-20

Minister Zdrowia
MD-P.070.13.2015
Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu RP

W odpowiedzi na zapytanie nr 8015 Posłów Renaty Butryn i Piotra Tomanskiego w sprawie opieki zdrowotnej
pielęgniarek szkolnych nad dziećmi w wieku przedszkolnym, którego tekst został przesłany przy piśmie Pana
Marszałka Marka Kuchcińskiego z dnia 24 marca 2015 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w Polsce realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, dzieci i młodzież, niezależnie od posiadanego przez rodziców lub opiekunów prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę zdrowotną. Szczegółowy
zakres świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz podmioty realizujące
tę opiekę określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami, opiekę zdrowotną nad dzieckiem w wieku przedszkolnym (bez względu na to czy
uczęszcza ono do przedszkola, czy też nie) sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka
podstawowej opieki zdrowotnej, wybrani na podstawie deklaracji wyboru składanej przez rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka. Miejsce realizacji świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej określone jest
w umowie na realizację tych świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przepisy prawa wykluczają możliwość podwójnego finansowania ze środków publicznych tych samych świadczeń zdrowotnych, co miałoby miejsce w przypadku świadczeń udzielanych już przez pielęgniarkę podstawowej
opieki zdrowotnej, którą wybrali rodzice lub prawni opiekunowie oraz świadczeń zdrowotnych udzielanych dodatkowo przez inną pielęgniarkę na terenie przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole.
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Rzeszów, 16 kwietnia 2015 r.
Kazimierz Ziobro
Poseł na Sejm RP
Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej składam interpelację do Pana Ministra z prośbą o merytoryczną odpowiedź w sprawie
braku reakcji władz na postulaty Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oddaje władzę w ręce Narodu oraz nakłada na organy Państwa
szereg obowiązków, takich jak zapewnienie ochrony
zdrowia, życia i dostępu do opieki zdrowotnej. Tymczasem do mojego biura wpłynęło pismo Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, z którego wynika, że Związek wielokrotnie już interweniował
z powodu problemów trapiących służbę zdrowia oraz
postępującego pogarszania się warunków pracy pielęgniarek. Spotkało się to z brakiem reakcji i zainteresowania ze strony władz. Problemy opisane w dokumencie
wykraczają jednak poza powszechnie znane kwestie
niewystarczającego finansowania świadczeń i podwyżek płac dla pielęgniarek. Niektóre z nich bezpośrednio
przyczyniają się do dezorganizacji pracy, przeciążenia
personelu i pogorszenia jakości świadczeń, choć można
by im było zapobiec. Skutki tych zaniedbań mogą być
tragiczne dla chorych, którym z powodu zbytniej redukcji
personelu, może nie zostać udzielona pomoc.
Najważniejszą sprawą jest obciążenie pielęgniarek
bieżącymi zadaniami z poza podstawowego zakresu
obowiązków, czyli ogólnie rozumianej opieki nad pacjentem. Jest to np: wypełnianiem dokumentacji, którą
wcześniej obsługiwali inni pracownicy placówek medycznych. Innym dodatkowym zajęciem jest prowadzenie - modnych ostatnio statystyk przeznaczonych dla
podmiotu leczniczego. To dosyć absurdalne podejście,
bo prowadzi rzekomo „do poprawy jakości świadczonych usług", a tak naprawdę przynosi odwrotny
efekt, dodatkowo obciążając przepracowany personel.
Po co przeprowadzać analizy liczbowe, skoro pracownicy bezpośrednio zgłaszają problemy? Dosyć często
pielęgniarki i położne zmuszane są do wykonywania
czynności przeznaczonych dla salowych. Najbardziej
bulwersujące jest stosowanie takich praktyk w stosunku
do zredukowanego, przeciążonego innymi zajęciami
personelu, pracującego dla podmiotów które nieraz zatrudniają zewnętrzne firmy cateringowe i sprzątające.
Niestety, pracują one przeważnie w standardowych godzinach pracy (np.: 7:00 - 15:00), a opieka nad pacjentami (zwłaszcza sprzątanie, mycie, przebieranie) wymagana jest przez cala dobę. To kolejny absurd, bo komercjalizacja i „unowocześnianie" zaczyna doprowadzać do
poważnych patologii: szpital zatrudnia firmę, ale gdy ta
nie pracuje, ktoś musi przejąć jej obowiązki.

Czy nie lepiej byłoby po prostu zatrudnić salowych lub
większą ilość pielęgniarek?
Kolejną, wyjątkowo niebezpieczną praktyką, jest
zostawianie jednej osoby na dyżurze. W razie niekorzystnej sytuacji losowej może się to nawet skończyć tragicznie. Jak wynika z dostarczonego pisma, nie są to
przypadki sporadyczne, ale wręcz planowane działania.
Do tego należy dodać łączenie dyżurów pomiędzy kilkoma oddziałami, chaos w kwestii przekazywania raportów pielęgniarskich pomiędzy zmianami (pracodawcy nie chcą zaliczać części wykonanych świadczeń do
czasu pracy), ograniczanie dostępności do wymaganych szkoleń (brak środków finansowych, pracodawcy
nie wyrażają zgody na finansowanie oraz oddelegowanie pracownika na szkolenie) oraz zastępowanie umów
o pracę umowami „śmieciowymi".
Te negatywne zmiany powinny być, choćby w niewielkim stopniu, rekompensowane odpowiednim zwiększeniem płac, który odzwierciedlałby zarówno postępujący wzrost kosztów utrzymania jak i dodatkowe obowiązki pracowników. Tak się jednak nie dzieje, jest
wręcz przeciwnie - przepisy chroniące prawa pracownika okazują się nieskuteczne. Personel jest zmuszany
do nienormowanego czasu pracy lub odbywania jednoosobowych dyżurów na kilku oddziałach. Popularne
stają się umowy o dzieło - być może dlatego, że nie
obejmują pracownika ochroną kodeksu pracy - co ułatwia stosowanie opisanych „oszczędnościowych" praktyk.
Z kolei pacjent - płatnik składek - jest jak zwykle na
ostatnim miejscu w hierarchii, bo żeby go leczyć, trzeba
najpierw „przetrwać na rynku" czyli: drastycznie ciąć
koszty (by zakwalifikować się na kontrakt z NFZ). Zadłużyć placówkę by spełniała normy i aby były środki na
inwestycje, zredukować do minimum personel, by zbyt
niska wycena NFZ nie skończyła się upadłością a jak
się teraz okazuje, także zaspokoić potrzeby firm zewnętrznych (za które część personelu musi pracować,
bezpłatnie lub za bardzo niską kwotę i być może
w ramach „szarej strefy”).
W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Od kiedy zgłaszane są wymienione problemy, szczególnie te, które dotyczą nadmiernego obciążania personelu, łączenia dyżurów oraz nienormowanego i nieopłacanego czasu pracy?
2. Czy postulaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostały zignorowane
przez Ministerstwo? Jeśli tak, to dlaczego?
3. Jeśli nie, to jakie działania Resort podjął i podejmie,
aby ograniczyć najbardziej niebezpieczne, z punktu
widzenia pacjenta, patologie w publicznej służbie
zdrowia?

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Ziobro
Poseł na Sejm RP
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Rozpatrując proponowaną przez Państwa Posłów zmianę organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku
przedszkolnym należy mieć na uwadze opracowane w 2010 r. przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie „Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat". Rekomendacje te, przygotowane w oparciu
o aktualną wiedzę medyczną, prezentują najważniejsze aspekty profilaktycznej opieki zdrowotnej dla niemowląt
i dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Jak wynika z przedmiotowych zaleceń, najważniejszą rolę w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w pierwszych latach życia ma do spełnienia rodzina. Dlatego w „Standardach" podkreśla się, że lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej powinni realizować zadania profilaktyki ukierunkowanej na całą rodzinę.
„Standardy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-5 lat" określają również kwalifikacje
lekarza i pielęgniarki sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat. Zgodnie
z rekomendacjami, pielęgniarka sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem do ukończenia 5 roku
życia powinna posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego lub środowiskoworodzinnego albo ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrycznego lub środowiskowo-rodzinnego. Dodatkowo, pielęgniarka powinna posiadać ukończony specjalistyczny kurs w zakresie
prowadzenia szczepień ochronnych oraz kursy doskonalące i specjalistyczne o tematyce związanej z profilaktyczną
opieką zdrowotną nad dziećmi do lat 5. Taki zakres kształcenia podyplomowego nie obejmuje pielęgniarek, które
realizują opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach. Standard nie wskazuje zatem możliwości sprawowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieckiem w wieku przedszkolnym przez pielęgniarkę środowiska nauczania
i wychowania.
Reasumując, zmiany systemowe polegające na zabezpieczeniu opieki pielęgniarskiej i udzielaniu świadczeń
zdrowotnych dzieciom w przedszkolach, o które pytają Państwo Posłowie, nie są planowane. Działania Ministra
Zdrowia w zakresie optymalizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku przedszkolnym będą koncentrowały się
na doskonaleniu systemu opieki zdrowotnej, którego podstawę stanowią przepisy wskazane we wstępie.
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie zaprasza
PIELĘGNIARKI SZKOLNE I HIGIENISTKI
na konferencję naukowo-szkoleniową

Bezpłatny dostęp
do wirtualnej czytelni
IBUK Libra

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA
W NAGŁYCH URAZACH W SZKOLE.
SKUTKI UBOCZNE
POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH LEKÓW OTC.
Rzeszów, 10 czerwiec 2015 r.
Hotel „Twierdza” ul. Podkarpacka 10B
(w godzinach od 9.00 do 15.00)

SZANOWNI PAŃSTWO,
Od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek 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, naukowe 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.

Zgłoszenia uczestnictwa
TYLKO TELEFONICZNIE
w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
tel. (17) 77 88 483

KONFERENCJA BEZPŁATNA DLA PIELĘGNIAREK

PANIE HIGIENISTKI - OPŁATA 20 zł
na konto:
Bank PKO S.A. 82 1240 4751 1111 0000 5509 6478
z dopiskiem „Konferencja 10.06.2015”
opłata do 3 CZERWCA 2015 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Więcej informacji na naszej stronie
www.oipip.rzeszow.pl
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INFORMACJA
na temat obowiązku podatkowego, który ponosi
pielęgniarka lub położna, otrzymująca
od Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
dofinansowanie do kursu, lub innej formy kształcenia.

Pielęgniarka lub położna, która otrzymuje od Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych dofinansowanie do jakiejkolwiek formy kształcenia podyplomowego, osiąga
przychód podatkowy z innych źródeł - art. 20, ust.1
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Niezależnie od tego, czy udział w różnych formach
kształcenia odbywa się z częściową odpłatnością, czy
bezpłatnie, tzn. bez obowiązku ponoszenia przez
uczestników tego kształcenia kosztów, dla członków
samorządu ma to konkretny wymiar finansowy, gdyż nie
nastąpi uszczuplenie ich majątku, do którego musiałoby
dojść, gdyby nie pokrycie przez Izbę ww. kosztów.
Skoro zatem osoby szkolone osiągają określoną
korzyść majątkową, to powstaje u nich przychód
podatkowy, który należy zakwalifikować jako przychód
z innych źródeł. (ILPB1/415-530/12-4/AP)
Na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych ciąży
obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazania podatnikowi oraz
urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca
zamieszkania podatnika.
Pielęgniarka lub położna, która otrzyma PIT-8C ma
obowiązek uwzględnić do w swoim zeznaniu rocznym.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty
Chomycz-Śmigielskiej zostali powołani nowi
konsultanci wojewódzcy w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
- mgr Dorota Ozga - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki;
- mgr Małgorzata Kulas - pielęgniarstwo opieki
paliatywnej;
- dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz - w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych:
- mgr Krystyna Krygowska - w dziedznie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.
Na kolejną kadencje zostały powołane:
- mgr Zenona Radwańska - pielęgniarstwo
onkologiczne;
- mgr Ewa Zawilińska - w dziedzinie pielęgniarstwa.
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie składam serdeczne gratulacje.
Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie

Halina Pięta
Główna Księgowa OIPIP w Rzeszowie

PRZYPOMINAMY
O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH
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 prowadzony 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
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.

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE
JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU

PROSIMY AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W REJESTRZE
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WAŻNE
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
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.”

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.
W czasie zgłoszonego ZAPRZESTANIA WYKONYWANIA ZAWODU, pielęgniarka, położna jest
ZWOLNIONA Z OPŁACANIA SKŁADEK na rzecz samorządu. Nie uczynienie 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 rehabilitacyjny.
Prawo wykonywania zawodu można z powrotem otrzymać, składając OŚWIADCZENIE o zamiarze podjęcia
pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.
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Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego
kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych
Dr hab. Maria Kózka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien
być zatrudniony na stanowisku pracy zgodnie z jego
kwalifikacjami, celem wykonywania powierzonych mu
zadań w sposób bezpieczny. Zasady wykonywania
zawodu pielęgniarki zostały określone w art. 4 pkt. 1
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia
15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039).
Przywołany artykuł wskazuje, że wykonywanie
zawodu pielęgniarki polega między innymi na realizacji
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji. Biorąc jednak pod uwagę zapis Dyrektywy 36/2005 WE Parlamentu Europejskiego który określa,
że pielęgniarka, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej
uzyskuje kwalifikacje ogólne i jest tzw. pielęgniarką
ogólną, powierzanie jej świadczeń specjalistycznych
wymaga ukończenia przez nią odpowiedniego szkolenia
w tym zakresie. Rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego reguluje Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r., z którego
wynika, że pielęgniarka po kursie specjalistycznym
Endoskopia - nie uzyskuje nowych kwalifikacji uprawniającej ją do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń. Celem kursu specjalistycznego
Endoskopia jest przygotowanie pielęgniarki do ucze-

stnictwa w badaniach i zabiegach endoskopowych oraz
do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po
endoskopiach, w tym: zapoznanie z organizacją pracowni endoskopowej; zapoznanie z czynnikami narażenia zawodowego oraz metodami ochrony zdrowia
personelu pracowni endoskopowej; zapoznanie z badaniami endoskopowymi wybranych układów i narządów;
zapoznanie z zasadami wykonywania wybranych zabiegów endoskopowych oraz przygotowanie jej do
współudziału w endoskopii zabiegowej; oraz zapoznanie z zasadami przygotowania pacjenta do badań
i zabiegów endoskopowych oraz pielęgnacją po ich
wykonaniu.
Brak w obowiązujących regulacjach prawnych wykazu samodzielnych świadczeń wykonywanych przez
pielęgniarkę po ukończeniu kursu specjalistycznego
Endoskopia dla pielęgniarek - daje możliwość pracodawcy (bezpośredniemu przełożonemu) wyznaczanie
zadań wymagających asystowania pielęgniarki do zabiegów endoskopowych. Zgodnie z Kodeksem Pracy
za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialny jest pracodawca, stąd przy zatrudnieniu lub zlecaniu wykonywania
świadczeń pracownikowi z niepełnymi kwalifikacjami np.
brak kursu specjalistycznego wymagane jest przeszkolenie w miejscu pracy i skierowanie pielęgniarki na odpowiednie szkolenie podyplomowe.

Opinia dotycząca problemu nieuzasadnionego
dokarmiania zdrowych noworodków sztucznymi mieszankami z 25.04.2013 r.
Dr n. med. Grażyna Bączek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
dla województwa mazowieckiego
Zgodnie z zaleceniami WHO noworodek, a później
niemowlę powinno być karmione wyłącznie pokarmem
matki do 6 miesiąca życia, w związku z tym dokarmianie
noworodka sztucznymi mieszankami powinno się odbywać wyłącznie na zlecenie lekarza neonatologa. W uzasadnionych medycznie przypadkach, wskazania do
dokarmiania noworodka sztuczną mieszanką leżą
w kompetencjach lekarza neonatologa. Wszyscy członkowie zespołów terapeutycznych sprawujących opiekę
nad matką i dzieckiem (lekarze, położne, pielęgniarki)
powinni kierować się w swoim postępowaniu najnow-

szymi badaniami uzasadniającymi wartość karmienia
naturalnego dla zdrowia dziecka.
Do zadań położnej w tym zakresie należy: wspieranie
matki w procesie karmienia piersią, monitorowanie
przebiegu laktacji, rozpoznanie problemów laktacyjnych
oraz ich rozwiązywanie. Duża grupa położnych posiada
tytuł doradcy laktacyjnego, konsultanta laktacyjnego stanowią one merytoryczne wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych klinicznie, wymagających indywidualnego postępowania.
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Jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu - analiza piśmiennictwa
Alina Zadrożna
Nietrzymanie moczu jest jedną z najczęstszych
przewlekłych chorób u kobiet. Jest to objaw polegający
na niekontrolowanym wycieku moczu. Nie jest to choroba śmiertelna jednak bardzo uciążliwa z powodu
charakteru występujących objawów. Ze względu na
szerokie rozpowszechnienie w społeczeństwie została
uznana za chorobę społeczną. Nietrzymanie moczu
jest bardzo poważnym problemem zdrowotnym kobiet
w Polsce. Nie należy do problemów nowych jednak ze
względu na brak dostępu do informacji jest ciągle tematem tabu. Może to mieć związek z intymnym charakterem objawów oraz z ogólnie pokutującym przekonaniem, że nietrzymanie moczu jest jednoznacznie
związane z procesem starzenia się.
Jakość życia każdej dotkniętej tym schorzeniem
kobiety pogarsza się drastycznie. Gubiąc mocz używają
na co dzień podpasek, planują spacer tak aby zdążyć
do toalety. Zmniejsza się u nich poczucie własnej wartości, atrakcyjności, seksualności. Kobiety niejednokrotnie usuwają się w cień życia towarzyskiego, zawodowego, społecznego. Nie szukają wsparcia, nie zgłaszają problemu lekarzowi. Często ukrywają przykrą
dolegliwość przez wiele lat. Medycyna XXI wieku może
zaoferować bardzo wiele w zakresie diagnostyki, leczenia nietrzymania moczu co w znacznym poprawiłoby
jakość i satysfakcję z życia wszystkich kobiet niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia. Aby jednak skorzystać z dobrodziejstw terapii
niezbędna jest podstawowa wiedza w tym zakresie,
jak również motywacja do działania. To właśnie pielęgniarka mająca kontakt z pacjentem na różnym poziomie opieki zdrowotnej, może przekazywać niezbędną
wiedzę oraz wpływać na zmianę zachowań, czy też
przekonań. W odniesieniu do kobiet z nietrzymaniem
moczu ważnym zadaniem pielęgniarki jest uświadomienie ich i przekonanie, że problem, z którym się
borykają nie może być ukrywany i zaszufladkowany,
jako temat tabu. Gubienie moczu i związany z tym
nieprzyjemny zapach, brak możliwości utrzymania
prawidłowej higieny, to sprawy intymne, o których
warto i należy mówić. Nie należy bagatelizować pierwszych objawów choroby. Wczesne rozpoznanie
zaburzeń daje możliwość wyboru najskuteczniejszej
metody leczenia i uniknięcia wielu działań niepożądanych co ma znaczący wpływ na poprawę stanu zdrowia a tym samym na poprawę jakości życia.

Mówimy o nim wówczas gdy niekontrolowany wyciek
moczu pojawia się w czasie wysiłku fizycznego, kaszlu,
kichania. Ponad połowa osób cierpiących na ten rodzaj
dolegliwości to kobiety. Wynika to głównie z charakterystycznych czynników ryzyka, jak zmiany hormonalne
w okresie menopauzy, ciąży czy poród. Stosowanie
leków może także powodować lub nasilać objawy nietrzymania moczu. Chorobie sprzyja również palenie
tytoniu i otyłość.
Nietrzymanie moczu z parcia, inaczej naglące nietrzymanie moczu jest spowodowane niemożliwym do
opanowania skurczem pęcherza. W około 60% przypadków obserwowane jest u osób starszych. Przejawia
się potrzebą nagłego i niepochamowanego oddania
moczu. Mieszane nietrzymanie moczu polega na mimowolnym wycieku moczu z towarzyszącym uczuciem
nagłego parcia. Może pojawić się również w czasie
wysiłku, kaszlu, śmiechu. Inne typy nietrzymania
moczu dotyczą niewielkiego odsetka populacji. Często
mają charakter sytuacyjny związany z określonymi zachowaniami pacjenta. Zaliczamy do nich: moczenie
nocne, ciągłe nietrzymanie moczu oraz pozacewkowe
nietrzymanie moczu, w których mocz wycieka przez
inne otwory niż ujście cewki moczowej np. przetoki.
CZYNNIKI RYZYKA NIETRZYMANIA MOCZU.
Do czynników ryzyka występowania nietrzymania
moczu u kobiet zaliczymy: czynniki genetyczne, środowiskowe, oraz sposób życia. Mając na uwadze siłę oraz
zakres działania podzielono je według następujących
kategorii:
- czynniki predysponujące: płeć, rasa, czynniki genetyczne, anatomiczne, neurologiczne (choroba Parkinsona, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, udar mózgu), związane z tkanką łączną (obniżenie dna miednicy),
kulturowe, środowiskowe;
- czynniki promujące: otyłość, wykonywany zawód,
rekreacja, przebyte operacje, przewlekły kaszel, palenie papierosów, zakażenie dróg moczowych, nieregularne miesiączkowanie, polekowe, dietetyczne, menopauza;
- czynniki wywołujące: porody, uszkodzenia mięśni,
operacje w obrębie narządów miednicy;
- czynniki dekompensacyjne: wiek, demencja, niedorozwój umysłowy, działanie leków, czynniki środowiskowe.
Nietrzymanie moczu stanowi poważny problem
zdrowotny, społeczny oraz ekonomiczny dotykający
pacjentów w różnym wieku, zdecydowanie częściej
kobiet. Schorzenie to w społeczeństwie uważane jest

RODZAJE NIETRZYMANIA MOCZU.
Jednym z najczęściej występujących rodzajów nietrzymania moczu jest wysiłkowe nietrzymanie moczu.
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za wstydliwe, dlatego większość kobiet ukrywa ten
problem. Szacuje się, że czas od pojawienia się objawów do wizyty u lekarza to okres powyżej pięciu lat.
W Polsce brak jest dokładnych danych epidemiologicznych związanych z występowaniem nietrzymania
moczu. Przypuszczalnie około 50% kobiet miało do
czynienia z nietrzymaniem moczu w różnym okresie
swojego życia. Po 65 roku życia problem zdecydowanie się nasila w tej grupie wiekowej zgłasza go od
15 do 60% osób w zależności od badania i analizy.
Znaczną bo 34% grupę stanowią także kobiety w ciąży
i po porodzie. Ponieważ nietrzymanie moczu dotyczy
głównie osób po 65 roku życia a w obliczu starzenia się
społeczeństwa według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacuje się, że w 2030 roku liczba chorych
może wzrosnąć dwukrotnie.

operacyjnego jest konieczne w przypadku gdy leczenie
zachowawcze nie przyniosło efektu. Zabiegi operacyjne
są jedną z najskuteczniejszych metod terapii. Do najczęściej stosowanych zaliczamy: zabiegi operacyjne
z użyciem taśm TVT, TVT Secur oraz TOT, T-Sling
a także operacje Burcha czyli załonowe podwieszenie
szyi pęcherza moczowego.

DIAGNOSTYKA.
Podstawowym elementem oceniającym rodzaj i nasilenie dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu
jest dokładnie przeprowadzony wywiad, który stanowi
punkt wyjścia dla dalszej diagnostyki. Pozwala on usystematyzować różnorodność zgłaszanych objawów oraz
weryfikować inne symptomy związane z dolnymi drogami moczowymi, które pomogły by zdiagnozować problem. W zbieraniu danych pomocne są tak zwane dzienniczki mikcyjne oraz kwestionariusze, które pozwalają
obiektywnie ocenić nasilenie dolegliwości. Kolejnym
etapem diagnostyki jest badanie fizykalne, badanie
moczu w celu wykluczenia stanu zapalnego, pomiar
objętości zalegającej moczu po mikcji wykonywany przy
pomocy testu wkładkowego. Test wkładkowy wykonujemy za pomocą wkładki chłonącej, którą waży się
przed i po badaniu. Do bardziej zaawansowanych metod diagnostycznych należy kompleksowe badanie
urodynamiczne oceniające czynność dolnych dróg
moczowych w czasie fazy napełniania i opróżniania
pęcherza.

POJĘCIE JAKOŚCI ŻYCIA.
Według Światowej Organizacji Zdrowia „jakość
życia to spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji
w życiu w kontekście kultury i systemów wartości
w jakich żyje oraz relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”. Jakość życia porównywana
jest najczęściej ze szczęściem, spełnieniem, zadowoleniem, samoakceptacją, jak również kojarzona
jest z dobrostanem. O jakości życia człowieka decyduje
głównie to czy podoba się ono jemu samemu i to jedynie
on potrafi ocenić jakość własnego życia. Jest ona nierozerwalnie związana ze zdrowiem, życiem rodzinnym,
satysfakcją z małżeństwa również w sferze seksualnej,
umiejętnością odczuwania radości, optymizmem życiowym, zadowoleniem z pracy a także stabilnością finansową a przede wszystkim ze stanem zdrowia. Stan
zdrowia może znacząco wpływać na życie i funkcjonowanie a zwłaszcza na ocenę jego jakości. Sytuacja
każdej choroby wymaga ustosunkowania się do niej.
Pojawiają się nowe problemy, którym trzeba przeciwdziałać a niekiedy nauczyć się z nimi żyć. Jakość
życia może być badana za pomocą różnorodnych
technik. Najczęściej stosowaną metodą są kwestionariusze ogólne i dedykowane. Badając jakość życia
kobiet z nietrzymaniem moczu stosujemy kwestionariusze kierunkowe uwzględniające specyfikę schorzenia.
Kwestionariusze kierunkowe najczęściej używane
są do porównania jakości życia przed i po zakończeniu
leczenia. Za pomocą tych kwestionariuszy możemy
ocenić jakość na kilku poziomach jako globalna jakość
życia, samoocenę stanu zdrowia, jakość życia w poszczególnych dziedzinach, chorobę i jej leczenie oraz

METODY LECZENIA.
Do metod terapeutycznych nietrzymania moczu
u kobiet zaliczymy zarówno postępowanie zachowawcze, farmakologiczne jak i operacyjne. W każdym typie
i rodzaju stosuje się środki wchłaniające i zabezpieczające (wkładki, pieluchy, pieluchomajtki) oraz środki pielęgnujące skórę. Leczenie zachowawcze jest leczeniem
bezpiecznym jednak tylko w 50% przypadków doprowadza do poprawy stanu zdrowia i wyleczenia. Stosuje
się go jako podstawową formę leczenia w przypadku
osób z lekkim nietrzymaniem moczu a także jako profilaktykę u osób z grupy ryzyka.
Zaleca się pacjentkom zmianę trybu życia oraz
wzmocnienie mięśni dna miednicy przy pomocy ćwiczeń. Najbardziej znane to ćwiczenia Kegla zalecane
również jako forma profilaktyki. Zastosowanie leczenia
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inne czynniki wpływające na jakość życia. W przypadku kobiet z problemem nietrzymania moczu powszechnie stosowany jest Kwestionariusz Zdrowia
Kingsa [HRQL]. Składa się on z 21 pytań podzielonych
na osiem części problemowych. Do innych zaliczymy:
Kwestionariusz Wpływu Naglącego Nietrzymania
Moczu UIIQ oraz UIIQ-7, Ankietę UDI-6 oraz IIQ-7.
Zebrane piśmiennictwo poddano analizie zarówno
ilościowej jak i jakościowej. Analiza jakościowa polegała na ocenie poznawczej zgromadzonego piśmiennictwa według kryteriów, jakimi były wybrane problemy
zdrowotne, które istotnie wpływają na jakość życia
kobiet dotkniętych problemem nietrzymania moczu.
1 - Życie osobiste, relacje partnerskie, życie płciowe.
2 - Ograniczenia fizyczne i społeczne.
3 - Ograniczenia w życiu codziennym.
4 - Problemy psychoemocjonalne, depresje.
Wszystkie wymienione problemy poruszane były
w znacznym stopniu. Jednak najbardziej nasilone były
ograniczenia fizyczne i społeczne a następnie ograniczenia w życiu codziennym. Najwięcej artykułów zostało opublikowanych w czasopismach z zakresu
ginekologii a ich autorami byli głównie lekarze w mniejszym stopniu fizjoterapeuci i pielęgniarki.
Nietrzymanie moczu nie jest chorobą śmiertelną
ale mimo to ze względu na uciążliwość i przewlekłość
objawów znacznie obniża i pogarsza jakość życia.
Choroba ta pojawia się niezależnie od wieku jednak jej
następstwa są bardziej widoczne u osób młodych. Zaburzenia kontynencji u młodych kobiet mogą mieć
charakter przejściowy związany ze zmianami hormonalnymi charakterystycznymi dla ciąży zwłaszcza dla
wieloródek. U kobiet po 45 roku życia znacznie obniża się poziom zadowolenia z życia w takich aspektach
jak: życie osobiste, relacje partnerskie w tym życie
płciowe. Pojawiają się ograniczenia fizyczne związane
z wykonywaną pracą oraz w relacjach społecznych, co
wiąże się z ograniczeniem kontaktów towarzyskich i niechęcią do wychodzenia z domu. Najbardziej dokuczliwe
są jednak ograniczenia w życiu codziennym i wiążące
się z tym utrudnienia jak noszenie podpasek czy częste
korzystanie z toalety. Kobiety te obserwują negatywne
zmiany zachodzące w ich organizmie związane z chorobą. Pogarsza się ogólna ocena stanu zdrowia i jakości
życia co bardzo często może prowadzić do obniżenia
nastroju, problemów emocjonalnych, w tym do depresji.
Osoby starsze izolują się społecznie, zaczynają
obawiać się opuszczania domu, ograniczają kontakty
towarzyskie. U tych kobiet zwiększa się ryzyko infekcji
ze strony układu moczowego, zmian skórnych, odleżyn oraz zaburzeń snu. Pogarsza się jakość życia nie
tylko samych kobiet ale także ich rodzin. Natomiast
M. Bidzan uważa, że nietrzymanie mocz ze względu
na intymny charakter objawów oraz ich uciążliwość
w codziennym funkcjonowaniu wywiera znaczący

wpływ na psychikę osoby cierpiącej a także jej rodziny
i środowiska. Nietrzymanie moczu negatywnie wpływa
na funkcjonowanie chorego w trzech podstawowych
strefach życia. W sferze rodzinnej powoduje zmiany
w stylu życia, kontaktach z partnerem. Zwiększają się
wydatki na leczenie oraz zakup środków absorpcyjnych
związanych z utrzymaniem higieny osobistej. W sferze
społecznej powoduje ograniczenia w kontaktach społecznych i towarzyskich, wyobcowanie oraz obawy
przed wychodzeniem z domu. Natomiast w sferze zawodowej często wymaga zmiany planów zawodowych,
ograniczenia życia zawodowego, a nawet rezygnacji
z pracy. Nietrzymanie moczu ma wpływ na więź emocjonalną z partnerem, a także jakość związku małżeńskiego. Także M. Bidzan potwierdza, że jakość związku
może mieć znaczący wpływ na przebieg choroby.
Wsparcie partnera pomaga kobiecie uniknąć poczucia
stygmatyzacji czy lęku. W relacjach rodzinnych ważna
jest wiedza i zrozumienie dolegliwości przez członków
rodziny. Choroba ta ma duży wpływ na życie intymne
ponieważ może dochodzić do bezwiednej utraty moczu
w czasie współżycia. Powoduje to uczucie zakłopotania, obawy przed odrzuceniem, jest powodem unikania kontaktów seksualnych co rodzi problemy
w relacjach partnerskich. Kobiety nie zgłaszają się do
lekarza twierdząc, że jest to wstydliwa konsekwencja
starzenia się organizmu. Jednocześnie za najbardziej
uciążliwe objawy tego schorzenia wskazują nieprzyjemny zapach, popuszczanie moczu oraz brak kontroli nad
własnym ciałem.
Pomimo że nietrzymanie moczu jest problemem
bardzo rozpowszechnionym to jednak świadomość
kobiet na temat tej dolegliwości jest niewielka, a badane
pacjentki uważały że problem ten jest niedostatecznie
nagłośniony. Większość kobiet wyrażało chęć pogłębienia wiedzy w zakresie profilaktyki i radzenia sobie
problemem. Ponieważ wiedza kobiet jest niewielka nie
zgłaszają one problemu lekarzowi. Brak wiedzy kobiet
jest powodem lęku, nasila ograniczenia w życiu codziennym i utrudnia a czasami wręcz uniemożliwia podjęcie
leczenia. Dlatego ważne jest zwiększenie dostępu do
informacji oraz liczby artykułów poruszających zagadnienie. Rolę edukatora powinny pełnić przede wszystkim pielęgniarki gdyż to one są najbliżej kobiet, pacjentek dotkniętych nietrzymaniem moczu.
Piśmiennictwo u autora.
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Czynniki ryzyka w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Maria Niećwieja
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest
jedną z najczęściej występujących chorób przewodu
pokarmowego. Szacuje się, że cierpi na nią około 10%
populacji. Pomimo dość powszechnej znajomości czynników ryzyka oraz objawów, schorzenie to stanowi bardzo ważny problem kliniczny w gastroenterologii
z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań.
Znane są dwie podstawowe przyczyny choroby
wrzodowej: zakażenie bakterią Helicobacter pylori
i przewlekła terapia niesteroidowymi lekami zapalnymi.
Na zwiększone ryzyko zachorowania wpływ ma również
wiele czynników, które osłabiają układ nerwowy i tym
samym zaburzają regulację i koordynację. Są to między
innymi ciągły pośpiech, liczne stresy, nieregularne odżywianie się, spożywanie niezdrowego i szkodliwego dla
przewodu pokarmowego pożywienia, nadużywanie
leków, stosowanie używek oraz w mniejszym stopniu
czynniki genetyczne.
Choroba wrzodowa jest jednym z najlepiej zauważalnych społecznie schorzeń. Popularyzacji wiedzy na
jej temat sprzyja rozpowszechnione występowanie oraz
stała obecność reklam leków na nadkwasotę. Jednocześnie wraz z kompetentną wiedzą medyczną szerzą
się w społeczeństwie mity i wypaczone fakty dotyczące
choroby. A tylko wcześnie postawiona diagnoza, przestrzeganie wskazań lekarskich i leczenie wpływają na
to, iż chory może prowadzić normalny tryb życia.
Bakteria H. pylori należy do najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Zakażenie jest zależne od warunków socjalnych, ekonomicznych i wieku. Występuje
stale lub czasowo u ponad połowy ludności świata. Zaś
w krajach rozwijających się zakażenie występuje u większości ludzi dorosłych. U ludzi pomiędzy 10 i 20. r.ż.
występowanie sięga od 50-75%, u dzieci 30-50%. Zakażenie w krajach uprzemysłowionych dotyczy 20-50%
populacji, a w rozwijających się 80%.
W krajach rozwiniętych częstość infekcji dotyczy 10%
ludzi w 20 roku życia, 50% w 60 roku życia, u dzieci
nie przekracza 5-10%.
Do zakażenia dochodzi we wczesnym dzieciństwie
na drodze ustno-ustnej, kałowo-ustnej, żołądkowoustnej. Człowiek jest głównym rezerwuarem bakterii,
źródłem zakażenia mogą być również zwierzęta np.
koty, psy, ptaki. Rodzinne zakażenie bakterią wiąże się
z nawykami żywieniowymi i warunkami bytowymi, złe
warunki socjoekonomiczne i niski status społeczny.
Gotowanie warzyw wiąże się z mniejszą częstością
zakażenia Helicobacter pylori.
Zakażenie może nastąpić również poprzez źle wyjałowiony sprzęt medyczny, u stomatologa, poprzez

kontakt z zanieczyszczoną fekaliami wodą i żywnością,
a także pocałunki. Droga przenoszenia HP nie została
w pełni poznana. Przyjmuje się, że przenosi się ona
bezpośrednio z człowieka na człowieka. Bakteria ta
uznana została przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) za czynnik rakotwórczy grupy I, o udowodnionym wpływie rakotwórczym. Zakażenie bakterią uznano za czynnik rozwoju raka żołądka i chłoniaka żołądka.
Wykrycie bakterii stanowi podstawę diagnostyki
choroby. Infekcję Helicobacter pylori można potwierdzić za pomocą metod inwazyjnych i nieinwazyjnych.
Coraz częściej chorzy skuszeni możliwością przeprowadzenia domowego testu na obecność Helicobacter
pylori dostępnego w aptece bez recepty, nie godzą się
na bardziej inwazyjną diagnostykę.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są powszechnie używane jako środki przeciwbólowe, również
są stosowane w leczeniu chorób reumatycznych. Ryzyko wystąpienia powikłań w postaci owrzodzeń u zażywających przewlekle NLPZ występuje ok. 2-5% leczonych. Aspiryna i NLPZ prowadzą do owrzodzenia przez
uszkadzanie miejscowe w miejscu kontaktu lekarstwa
ze śluzówką, również poprzez wpływ ogólnoustrojowy
- blokowanie syntezy prostaglandyn w błonie śluzowej.
Na skutek niepożądanych działań niesteroidowych
leków przeciwzapalnych obserwuje się w błonie śluzowej żołądka lub jelit zmiany w postaci wybroczyn, nadżerek i krwawień, pojawiają się one dość szybko po
włączeniu NLPZ. Natomiast stosowanie NLPZ przez
dłuższy czas może prowadzić do rozwoju głębszych
owrzodzeń w żołądku. Wywołane przyjmowaniem
NLPZ powikłania ze strony górnego odcinka przewodu
pokarmowego często przebiegają bezobjawowo u ok.
30-40%, mogą jednak prowadzić do krwotoku lub przedziurawienia ściany żołądka. Około 30% przypadków
krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego
i 29% zgonów związanych z owrzodzeniem jest wynikiem przewlekłego stosowania NLPZ.
Pomimo, iż NLPZ są wymieniane przez badanych
na drugim miejscu jako główne czynniki wywołujące
chorobę wrzodową, to zdecydowana większość deklaruje ich regularne i dość częste zażywanie. Znajomość
szkodliwego wpływu NLPZ na rozwój choroby jest dobra, jednakże leki te w dalszym ciągu są zbyt często
zażywane przez chorych.
Palenie tytoniu jest związane z licznymi chorobami
przewodu pokarmowego, powoduje zmniejszone wydzielanie śliny i aerofagię. U ludzi palących prawdopodobieństwo rozwoju wrzodu dwunastnicy jest dwukrotnie wyższe, a powstałe wrzody goją się gorzej.
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działać im oraz umożliwia zmniejszenie bólu. Poziom
wiedzy na temat choroby ma istotne znaczenie, bardziej
wyedukowany pacjent zmieni swój styl życia i jego
leczenie jest skuteczniejsze.
Kompleksowa edukacja zwiększa podatność na
leczenie i umożliwia zaakceptowanie swojej sytuacji
zdrowotnej i życiowej z równoczesnym dążeniem do
unikania czynników wywołujących bądź zaostrzających
chorobę wrzodową.
Styl życia to działania człowieka, które wpływają na
jego zdrowie i które człowiek może w mniejszym lub
większym stopniu kontrolować. Styl życia może ulegać
zmianom pod wpływem różnych czynników i zmian.
Prozdrowotny styl życia oznacza, że ludzie podejmują
świadomie działania korzystne dla zdrowia oraz eliminują zachowania zagrażające zdrowiu. Leczenie choroby wrzodowej rozpoczyna się od zmiany stylu życia
i usunięcia czynników ryzyka.
Niezmiernie ważne w leczeniu jest przestrzeganie
kilku zasad: należy unikać stresów, alkoholu, mocnej
kawy, palenia papierosów i ostrych przypraw, oraz
przyjmowania leków wrzodotwórczych. Posiłki o niewielkiej objętości powinny być przyjmowane regularnie.
W chorobie wrzodowej ważne jest spożywanie posiłków regularnie i powoli. Zarówno nieregularne jedzenie, jak i przejadanie się zaburzają trawienie. Połykanie w biegu lub rozmyślanie nad talerzem o problemach
zaburza wydzielanie enzymów trawiennych i zakłóca
pracę mięśni żołądka i jelit. Posiłki powinny być urozmaicone i podawane w estetyczny sposób oraz mieć
niewielką objętość. Liczba posiłków w ciągu dnia zależy od stopnia zaawansowania choroby. W okresie
zaostrzeń posiłki podaje się 9-10 razy dziennie. W miarę zdrowienia ok. 5-6 na dobę. Dzień należy rozpoczynać od zjedzenia śniadania, gdyż jest to pierwszy posiłek po długiej przerwie nocnej. Nie należy robić zbyt
dużych przerw między posiłkami, aby nie dopuszczać
do uczucia głodu.
Nie powinno się jednak jeść zbyt często, ponieważ
każdy posiłek jest dodatkowym bodźcem powodującym
wydzielanie soku żołądkowego. Ostatni posiłek należy
spożyć na godzinę przed snem, aby nie dopuścić do
głodowych bólów nocnych.

Zwiększa się także u tych osób skłonność do nawrotów
choroby wrzodowej. U mężczyzn palących wiele lat
występuje większe prawdopodobieństwo rozwoju śluzowej metaplazji, która jest związana z wrzodem dwunastnicy. Palenie powoduje zmniejszenie wytwarzania
prostaglandyn żołądkowo-dwunastniczych i wydzielania dwuwęglanów, upośledzenia śluzówkowego przepływu krwi oraz nasilenie refleksu dwunastniczo-żołądkowego.
W leczeniu bardzo istotną rolę odgrywa zaprzestanie palenia papierosów. Wszystkim znane jest istotne
znaczenie dewastującego wpływu nałogu nikotynowego na zdrowie oraz olbrzymie korzyści płynące z rzucenia lub ograniczenia palenia. Jeśli chory rzuci palenie, ryzyko zachorowania jest niższe niż gdyby je kontynuował, jednak pozostaje wyższe, niż w przypadku
gdyby nigdy nie palił.
Na skutek utrzymującego się podwyższonego poziomu adrenaliny i kortyzolu obniża się odporność organizmu, wzrasta napięcie mięśniowe. Dochodzi do pobudzania nerwu błędnego i w efekcie do zmniejszenia
ukrwienia błony śluzowej żołądka, która staje się bardzo wrażliwa na kwasy trawienne, wydzielane pod
wpływem adrenaliny w większej ilości. Im dłużej trwa
stres, tym większe prawdopodobieństwo, że dolegliwości, które pojawiają się okazjonalnie utrwalają się.
Może wówczas dojść do choroby wrzodowej żołądka
i dwunastnicy. Przez stres błona śluzowa żołądka
i dwunastnicy napina się, utrudniając dopływ krwi
i upośledzając regenerację nabłonka. Zwiększa się
produkcja kwasu solnego i podatność śluzówki na jego
działanie. Najczęściej na owrzodzenie chorują ludzie,
wykonujący szczególnie obciążające psychicznie zawody np. lekarze, politycy, osoby na kierowniczych stanowiskach. Stres niekorzystnie wpływa również na leczenie występującej już choroby wrzodowej.
Lekarz pierwszego kontaktu, podejrzewając u pacjenta chorobę wrzodową, zazwyczaj kieruje go do
specjalisty gastrologa. Częstym grzechem pacjentów
jest przerwanie leczenia zaraz po tym, jak poczują się
lepiej. W przypadku wrzodów, zwłaszcza wywołanych
przez Helicobacter pylori, dokuczliwe objawy mogą
ustąpić bardzo szybko. Problem polega jednak na tym,
że bakteria może być jedynie „uśpiona''. Po pewnym
czasie atakuje ponownie, w dodatku bardziej odporna.
Dlatego nie należy rezygnować z wizyt kontrolnych
w gabinecie specjalisty.
Zdecydowana większość chorych korzysta ze źródeł informacji, aby poszerzyć swoją wiedzę temat choroby. Najczęściej są to portale internetowe oraz pracownicy służby zdrowia. Szeroka wiedza na temat
choroby pozwala lepiej zrozumieć jej objawy, przeciw-

Aby żyć zdrowo, wprowadzone zmiany powinny
wejść w nasz styl życia na stałe.
Bibliografia u autora.
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XVI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
BLOK OPERACYJNY
- ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r.
Centrum Konferencyjne WOJSKA POLSKIEGO
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
Tematyka: Pobieranie narządów do przeszczepów; Hipotermia:
czynnik ryzyka i miejsce w medycynie; Zakażenia w bloku
operacyjnym; Chory z obrażeniami wielonarządowymi; Nowości
w bloku operacyjnym - znieczulenie, technika, sprzęt, operacje.
Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 15 kwietnia 2015 r. - 440 zł
- od 16 kwietnia do 15 maja 2015 r. - 540 zł
- po 15 maja 2015 r. - 640 zł
Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet
kawowy w przerwie, obiad.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum,
z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych
przed terminem sympozjum.

Organizatorzy:
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia
Sp. z o.o., ul. Bysławska 82, pok. 102, 04-993 Warszawa
tel. (22) 867 24 26, (22) 867 24 25, fax (22) 201 25 69
sekretariat@ipoz.pl
www.blokoperacyjny.pl

Warsztaty Praktyczne
WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
W KARDIOCHIRURGII
21 maja 2015 r
Ośrodek Kształcenia OIPIP ul. Wodna 15, Łaziska Górne

Program warsztatów: Wyzwania pielęgniarki operacyjnej we
współczesnej kardiochirurgii - konstruktywne działania zespołów
pielęgniarek operacyjnych dla bezpiecznego zapewnienia pracy
w bloku kardiochirurgicznym; Gotowość transplantacyjnych
zespołów wyjazdowych; Małoinwazyjne operacje naprawcze
zastawki mitralnej (mini MVpl.) z wykorzystaniem techniki endowizyjnej - rola i zadania pielęgniarki operacyjnej; Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP - postępowanie i rola pielęgniarki operacyjnej.
Warsztaty Praktyczne - Protezy naczyniowe stosowane
w kardiochirurgii; Najnowsze metody leczenia wad zastawkowych; Zastosowanie łat w zabiegach kardiochirurgicznych;
Specyfika narzędzi do operacji wieńcowych oraz inwazyjnych operacji serca firmy GEISTER Medizintechnik GmbH;
Zasada działania sztucznych zewnętrznych komór serca oraz
wszczepialnych pomp wspomagania układu krążenia firmy
Berlin Heart.
Zgłoszenie udziału w warsztatach należy przesłać
do 15 maja 2015 r. na adres izba@izbapiel.katowice.pl
- wypełniając kartę zgłoszenia.
Szczegółowe informacje na temat warsztatów
tel. 604 577 398
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KONFERENCJE, SZKOLENIA

Komisja ds. Położnych działająca przy Szczecińskiej
Izbie Pielęgniarek i Położnych zapraszają do udziału
w konferencji dla położnych i pielęgniarek

III OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA DLA POŁOŻNYCH

KOBIETA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PROBLEMY W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD KOBIETĄ
W KAŻDYM ASPEKCIE JEJ ŻYCIA

22-24.05.2015 r.

Serock, 29-31 maj 2015 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „Wielki Błękit”
Łukęcin, ul. Spacerowa 3

Tematyka konferencji: Rola i zadania położnej w opiece nad kobietą (Leokadia Jędrzejewska - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego); Umiejętności komunikacji na granicy płci
- niezbędna kompetencja we współczesnym położnictwie
(prof. dr hab. Eliza Grzelak); Endometrioza a układ moczowy (dr Maciej Pliszkiewicz); Rak szyjki macicy współczesna diagnostyka stanów prekursorowych
(dr n. med. Paweł Weber); Problem kobiet leczonych
onkologicznie (dr n. med. Barbara Kozakiewicz); Wpływ
i stosowanie oxytocyny na matkę i dziecko w świetle najnowszych badań (prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska); Problem niepłodności małżeńskiej - jak go pokonać (dr n. med. Tadeusz Wasilewski); Rola położnej
w odkrywaniu tajemnicy macierzyństwa (mgr Grażyna
Grzyb); Odpowiedzialność prawna położnej (adwokat
Katarzyna Sołajczyk); Sytuacja zawodowa i demograficzna położnych województwa mazowieckiego (dr n. med.
Grażyna Bączek - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego).

Tematyka konferencji: Praca położnej w dobie zmian;
Wokół klauzuli sumienia; Uwarunkowania prawne wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych; Kiedy można
pozwolić dziecku umrzeć; Antykoncepcja ratunkowa?;
Hysterectomia we współczesnej ginekologii; Zagrożenia
zdrowotne w pracy położnej; Przedwczesne pękniecie
pęcherza płodowego - zagrożenia dla matki i dziecka;
Menopauza - koniec czy początek; Radość narodzin?
Koszt: 850 zł.
Więcej informacji: www.sipip.szczecin.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
zaprasza na
III KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

Koszt uczestnictwa: 650 zł
Cena obejmuje: uczestnictwo, zakwaterowanie,
wyżywienie, materiały konferencyjne, dojazd.
Rejestracja do 24 kwietnia 2015r.
Zgłoszenia: e-mail: merytoryczny@woipip.pl
lub tradycyjnie pocztą na adres:
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa

BYDGOSKIE SPOTKANIA POŁOŻNYCH
z okazji KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH
Bydgoszcz, 15 maja 2015 r.

MIEJSCE KONFERENCJI: sala konferencyjna
Restauracji “Telimena” Bydgoszcz, ul. Fordońska 15
Tematyka konferencji: Uwarunkowania prawne wykonywania zawodu położnej; Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika; Kultura porodu;
Rola i zadania położnej w promowaniu karmienia piersią; Opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem
w zakładach penitencjarnych; Ojciec dziecka aktywny uczestnik porodu; Znaczenie opieki położnej
w IV okresie porodu w nawiązaniu relacji matki
z dzieckiem; Pokaz filmu: „Uwolnić poród”.

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe NICOLA
ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock
tel. (22) 782 62 83, e-mail:recepcja@cksnicola.pl

BIURO KONFERENCJI: Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 27/30-32,
tel. kom. 694 450 057.

PRZYPOMINAMY
o obowiązku zgłaszania
do biura OIPIP w Rzeszowie
KONTYNUACJI
obowiązkowego ubezpieczenia OC
dla osób wykonujących
indywidualną/grupową
praktykę pielęgniarki/położnej

WAŻNE

OPŁATA REJESTRACYJNA:
- 60,00 złotych
- 30,00 złotych dla studentów
na konto: 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510
z dopiskiem „Konferencja dla położnych - 15.05.2015”
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