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Dobiega końca szósta kadencja działalności samorządu pielęgniarek i położnych. Był to okres
burzliwy dla naszego środowiska. Nowe lub znowelizowane akty prawne wniosły wiele zmian.
Całą obecną kadencję jak również i poprzednią, upominałyśmy się o poprawę warunków pracy
i płacy oraz podniesienie prestiżu naszego środowiska. Protesty, kampania „Ostatni dyżur” -
mająca na celu informowanie społeczeństwa o dramatycznie zmniejszającej się liczbie pielęg-
niarek, rozmowy z decydentami, nagłaśnianie palących problemów w mediach doprowadziły
wreszcie do przyznania podwyżek, a także zakończyły się prace nad rozporządzeniami koszyko-
wymi w poszczególnych rodzajach świadczeń gdzie zawarte zostały wskaźniki zatrudnienia
pielęgniarek i położnych.

Ja ze swej strony pragnę gorąco Wam podziękować za V i VI kadencję. Za to, że obdarzyliście
mnie kredytem zaufania, powierzając mi funkcję przewodniczącej. Starałam się sprawować ją
jak najlepiej. Angażując się całkowicie w pracę dla środowiska, poświęcając cały możliwy czas,
starałam się jak najlepiej pracować do Was. Starałam się rozwiązywać wszystkie Wasze problemy,
z którymi zwracałyście się do Izby. W rzetelnym reprezentowaniu naszego środowiska przyświe-
cało mi zawsze poszanowanie godności pielęgniarki i położnej. Udzielałam się też w Naczelnej
Izbie pracując w komisjach, uczestniczyłam w rozmowach Ministerstwie Zdrowia i NFZ, aby jak
najwięcej wypracować dla naszego środowiska. Wszystko po to by pielęgniarkom i położnym
żyło się i pracowało lepiej.

Moi drodzy, dziękuje wam za wsparcie, którego udzielaliście mi w chwilach trudnych,
a zwłaszcza wtedy, gdy niektóre osoby podejmowały próby oczerniania mnie. Był to czas, kiedy
można było przekonać się, że prawda zawsze zwycięża. Za to wszystko jeszcze raz serdecznie
dziękuję.

Dziękuję Zarządowi Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, wszystkim
Delegatom, Pełnomocnikom i Konsultantom.

Dziękuję Pielęgniarkom Naczelnym, Dyrektorom ds. Pielęgniarstwa, Przełożonym, Oddziałowym.
Za współpracę dziękuje również Dyrektorom Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Władzom

Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dziękuję wszystkim Pielęgniarkom i Położnym.
Kończąc życzę Państwu wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w życiu zawodowym

i osobistym oraz uśmiechu na twarzy.

Dziękuję za współpracę Okręgowej Radzie, Okręgowemu Sądowi, Okręgowemu Rzecznikowi
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Za pracę i zaangażowanie dziękuję Paniom Pielęgniarkom i Położ-
nym pracującym w komisjach i zespołach problemowych oraz Pracownikom biura Izby.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie



KALENDARIUM - CO, GDZIE, KIEDY

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych.

- Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posie-
dzeniu podjęto 49 uchwał m. in.: w.s prawa wykonywania
zawodu; w.s przyznania zapomóg; w.s dofinansowania
do kursów, studiów, specjalizacji; w.s wpisu do rejestru
organizatorów kształcenia podyplomowego; w.s odmowy
przyznania dofinansowania; w.s odmowy przyznania
zapomogi; w.s wpisu do rejestru indywidualnych praktyk
pielęgniarek/położnych; w.s sfinansowania wynajmu
autokarów na protest w Warszawie; w.s wykonania nowej
strony internetowej; w.s wykonania klimatyzacji w pomie-
szczeniach siedziby Izby.

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w VIII Międzynarodowym Sympozjum “Pielegniar-
stwo w procesie zmian. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?”
zorganizowanym przez Instytut Pielęgniarstwa i Nauk
o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek

i Położnych.
- Posiedzenie Komisji Socjalnej.
- Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posiedze-

niu podjęto 50 uchwał m. in.: w.s prawa wykonywania za-
wodu; w.s przyznania zapomóg; w.s dofinansowania do
kursów, studiów, specjalizacji; w.s wpisu do rejestru orga-
nizatorów kształcenia podyplomowego; w.s odmowy przy-
znania dofinansowania; w.s odmowy przyznania zapomogi;
w.s wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/
położnych; w.s odpowiedzi na apele z innych Izb.

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na posiedze-

niu podjęto

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w konferencji towarzyszącej inauguracji Kierunku
Lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rze-
szowskiego „Nowe techniki medyczne - przełom czy nie-
spełnione nadzieje”.

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Rzeszowskim.

25.08.2015

28.08.2015

10.09.2015

11.09.2015
11.09.2015

22.09.2015
24.09.2015

29-30.09.2015

01.10.2015
05.10.2015

05-06.10.2015

06.10.2015

07.10.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu.

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

4 uchwały: w.s dofinansowania do konferencji;
w.s udzielenia upoważnienia do zaopiniowania sposobu
podziału środków określonych w rozporządzeniu MZ;
w.s sposobów podziału środków finansowych.
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- Posiedzenie Komisji Etyki Zawodowej.
- Posiedzenie Zespołu położnych rodzin-

nych.
- Posiedzenie Komisji kształcenia i dosko-

nalenia zawodowego.
- Posiedzenie Zespołu pielęgniarek śro-

dowiska nauczania i wychowania.
- Przewodnicząca Izabela Kowalska

wzięła udział w I Międzynarodowej Konferencji Nau-
kowej "Problemy osób przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych wyzwaniem dla opieki długoterminowej"
zorganizowanej w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie przez Konsultanta Wojewódz-
kiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych
i niepełnosprawnych - Bożenę Majchrowicz.

- Posiedzenie Okręgowego Sądu Pielęg-
niarek i Położnych.

- Posiedzenie Komisji Socjalnej.
- Posiedzenie Prezydium ORPiP. Na

posiedzeniu podjęto 29 uchwał m. in.: w.s prawa wyko-
nywania zawodu; w.s przyznania zapomóg; w.s dofi-
nansowania do kursów, studiów, specjalizacji; w.s wpisu
do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego;
w.s w sprawie odmowy przyznania dofinansowania;
w.s odmowy przyznania zapomogi; w.s wpisu do reje-
stru indywidualnych praktyk pielęgniarek/położnych;
w.s dofinansowania do konferencji.

- Posiedzenie Okręgowej Rady. Na posie-
dzeniu podjęto 6 uchwał: w.s przesunięć w budżecie;
w.s zwołania VII Sprawozdawczo-Wyborczego Okrę-
gowego Zjazdu; w.s regulaminu zapomóg i pomocy
dla członków OIPiP w Rzeszowie; w.s przyjęcia spra-
wozdań Komisji i Zespołów działających przy ORPiP
w Rzeszowie VI kadencji; w.s przekazania obowiązków
Przewodniczącej ORPiP w Rzeszowie; w.s zawarcia
ugody.

- Odbyło się szkolenie zorganizowane we
współpracy z firmą Nestle “Opieka nad matką
i dzieckiem w praktyce położnej środowiskowej - as-
pekty prawne”.

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w konferencji naukowej „Procedury i emocje -
profesjonalna relacja położnej z kobietą” zorganizowa-
nej przez Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycz-
nego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Odbyło się w Hotelu Twierdza szkolenie

zorganizowane we współpracy z firmą Pelargos “Reha-
bilitacja przyłóżkowa”.

- Przewodnicząca Izabela Kowalska wzięła
udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Rzeszowa z prezy-
dentem Tadeuszem Ferencem. Spotkanie dotyczyło
problemów pielęgniarek zatrudnionych w DPS.

07.10.2015
09.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

15-16.10.2015

16.10.2015

16.10.2015
19.10.2015

19.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

23.10.2015
27.10.2015

30.10.2015
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

§4.
1.

2.

3.

netto na 1 członka rodziny i wynosi:
1) do kwoty 1.500 zł - przy dochodzie do 1.000 zł brutto
miesięcznie na 1 członka rodziny;
2) do kwoty 1.000 zł - przy dochodach powyżej 1.000 zł
brutto na 1 członka rodziny.

W przypadku śmierci pielęgniarki/położnej czynnej
zawodowo Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie (dalej jako ORPiP) może przyznać jedno-
razową zapomogę finansową do 2.000 zł dla współ-
małżonka lub dziecka pielęgniarki do 25 roku życia.

Wysokość zapomogi w przypadku choroby nowotwo-
rowej członka samorządu wynosi 2.000 zł.
Wysokość zapomogi dla osób, o których mowa w ust.

3, wynosi do 300 zł, bez względu na dochód netto na
1 członka rodziny.
Wysokość zapomogi w sytuacji, o której mowa w ust.

1 pkt 4, może być przyznana w wysokości wyższej niż
przewidziana w ust. 4 i nie jest uzależniona od dochodu
netto na 1 członka rodziny.

Osobie uprawnionej może być przyznana jedna
zapomoga w roku kalendarzowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORPiP
może zdecydować o przyznaniu zapomogi nadzwyczaj-
nej z pominięciem limitów kwotowych oraz limitu czaso-
wego, o których mowa w ust. poprzedzających.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zda-
rzenia losowego.

Zapomogi przyznawane są na wniosek osoby
zainteresowanej lub pełnomocnika Okręgowej Rady.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających zaistnie-
nie zdarzenia losowego, a w szczególności:
a. zaświadczenia lekarskiego lub karty informacyjnej
z aktualnego leczenia;
b. dowodu opłaty za protezy, sprzęt lub rehabilitację;
2) zaświadczenie o dochodach rodziny, a szczególności:
a. pobieranym wynagrodzeniu przez członka samo-
rządu oraz jego współmałżonka,
b. o pobieranych zasiłkach (w przypadku bezrobotnych

Regulamin zapomóg i pomocy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Załącznik do uchwały Nr 304/VI/ 2015
ORPIP w Rzeszowie z dnia 19.10.2015 r.

§1.
1.

2.

§2.
1.

§3.
1.

2.

3.

4.

Fundusz pomocowy dla członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (dalej jako OIPiP
w Rzeszowie) tworzy się ze środków finansowych po-
chodzących ze składek członkowskich, z odsetek lokat
bankowych oraz darowizn i działalności gospodarczej.

Wysokość funduszu określana jest corocznie w bud-
żecie OIPiP w Rzeszowie.

Z funduszu pomocowego może być udzielana pomoc
w postaci:
1) zapomóg losowych,
2) dofinansowania do zakupu okularów korygujących,
dalej łącznie jako pomoc.

Zapomoga losowa (dalej jako zapomoga) może
zostać przyznana w przypadku zaistnienia zdarzenia
losowego, przez które rozumie się sytuację nagłą,
która wystąpiła niespodziewanie i jej zaistnienie spowo-
dowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekra-
czające możliwości gospodarstwa członka samorządu,
a w szczególności:
1) ciężka choroba członka samorządu, współmałżonka
lub dziecka;
2) choroba członka samorządu, współmałżonka lub
dziecka, która wymaga rehabilitacji, sprzętu i protezo-
wania, które nie są objęte całkowitym finansowaniem
ze środków NFZ i ich wartość jest co najmniej 500 zł;
3) zgon współmałżonka lub dziecka członka samo-
rządu;
4) znaczna strata mienia wywołana klęskami żywioło-
wymi, jak: powódź, pożar, wybuch gazu, wichura i itp;
5) inne sytuacje nagłe nie wymienione w pkt 1-4.

Zapomogi mogą być przyznane członkom OIPiP,
którzy minimum przez okres jednego roku poprzedza-
jącego złożenie wniosku o zapomogę, regularnie
opłacają składkę członkowską, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zapomogi mogą być przyznane członkom OIPiP,
którzy nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 2,
jeżeli są rencistami lub emerytami i znajdują się
w sytuacji drastycznie pogarszającego się stanu zdrowia.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od dochodu
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zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z Powiatowego
Urzędu Pracy), alimentach, itp.;
3) oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymywaniu
alimentów.

Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących
(dalej jako dofinansowanie) może obejmować zwrot
kosztów zakupu okularów (oprawki i szkła korygują-
ce) lub samych szkieł korygujących poniesionych
przez członka OIPiP w Rzeszowie.

Dofinansowanie może być przyznane członkom
OIPiP w Rzeszowie, którzy minimum przez okres trzech
lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie,
regularnie opłacają składkę członkowską.

Wysokość dofinansowania wynosi 300 zł (słownie:
trzysta złotych).

Dofinansowanie może być przyznane nie częściej
niż raz na dwa lata.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek osoby
zainteresowanej.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. Poprzedzają-
cym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające konieczność
stosowania okularów korygujących wzrok lub ich zmiany,
2) kopię dokumentu potwierdzającego zakup okularów
lub szkieł korygujących.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w biu-
rze OIPiP w Rzeszowie. Wnioski niekompletne nie
będą rozpatrywane.

Wnioski o udzielenie pomocy są rozpatrywane raz

§5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§6.
1.

2.

w miesiącu przez Komisję Socjalną.
Komisja Socjalna proponuje wysokość zapomogi dla

poszczególnych wnioskodawców.
Każde posiedzenie Komisji Socjalnej jest protokoło-

wane, a protokół podpisuje przewodnicząca Komisji.

Udzielenie pomocy dla poszczególnych wnioskodaw-
ców zatwierdza ORPiP lub Prezy3dium ORPiP.
Środki finansowe mogą być wypłacone bezpośrednio

wnioskodawcy lub na jego konto osobiste.

Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatyw-
nie przez Prezydium ORPiP, może złożyć odwołanie
do ORPiP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatyw-
nie przez ORPiP, może złożyć wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy do ORPiP w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Odwołanie lub wniosek, o których mowa w ust.1 i 2,
podlegają rozpatrzeniu podczas najbliższego posie-
dzenia ORPiP.

Decyzja ORPiP podjęta w wyniku odwołania lub
wniosku, o których mowa w ust.1 i 2, jest ostateczna.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regula-
minem, ostateczną decyzję podejmuje ORPiP lub
Prezydium ORPiP.

Regulamin obowiązuje od 19 października 2015 roku.

3.

4.

§7.
1.

2.

§8.
1.

2.

3.

4.

§9.

§ 10
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Sylwetka
dr hab. n. o zdr. Moniki Binkowskiej-Bury

Prodziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

PIELĘGNIARKA Z HABILITACJĄ
NA PODKARPACIU

Monika Binkowska-Bury urodziła się 1 kwietnia 1969 r.
w Radoszycach, jako córka Ryszarda i Agnieszki
Michalskiej. W 1989 roku ukończyła 5-letnie Liceum
Medyczne w Kielcach uzyskując dyplom pielęgniarki.
Marząc o studiach pielęgniarskich z uwagi na wymogi
legislacyjne (obowiązek minimum 1 roku pracy w za-
kładach opieki zdrowotnej na stanowisku pielęgniarki
przed możliwością przystąpienia do egzaminów wstę-
pnych i rekrutacji na uczelnie wyższe kształcące na
kierunku pielęgniarstwo) zobowiązana była podjąć
pracę w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Szpitalu
Miejskim w Kielcach. Następnie podjęła studia ma-
gisterskie w Akademii Medycznej w Lublinie na kie-
runku pielęgniarskim pozwalające rozwijać jej zainte-
resowanie medycyną a w szczególności holistyczną
opieką nad człowiekiem zdrowym i chorym, które
ukończyła regulaminowo w 1994 roku.

Karierę zawodową rozpoczęła od 1989 roku
awansując kolejno na wielu stanowiskach w zakresie
realizacji praktyki pielęgniarskiej oraz pełniąc funkcje
kierownicze w systemie opieki zdrowotnej m.in: staży-
stki w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich, kierow-
nika Sekcji Szkolenia Średniego Personelu Medycz-
nego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr
Medycznych w Rzeszowie, naczelnej pielęgniarki
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie, repre-
zentanta medycznego w firmie farmaceutycznej Bioton
czy Kierownika Działu Zamiejscowego Branżowej
Kasy Chorych dla Służb Mundurowych w Rzeszowie.

Od początku pracy zawodowej odznaczała się
cechami przywódczymi, a we współpracy dała się po-
znać jako osoba zaangażowana, niezwykle kreatywna
o wielkiej wrażliwości. Realizując się zawodowo dbała
także o ciągły rozwój. W 1997 roku uzyskała pierwszy
stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Społecznej
a w 2000 roku - drugi stopień specjalizacji w zakresie
Organizacji Ochrony Zdrowia.

W 2004 roku Pani doktor Monika Binkowska-Bury
związała się na stałe z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Wraz z śp. charyzmatycznym Dyrektorem, profesorem
Wrzesławem Romańczukiem pomagała w utworzeniu
nowych kierunków kształcenia: pielęgniarstwa i położ-

nictwa. Później współuczestniczyła w utworzeniu
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, a następnie
Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, wnosząc
swoją wiedzę medyczną, zdolności organizacyjne,
naukowe oraz talent pedagogiczny. Pracę naukową na
Uniwersytecie Rzeszowskim inspirowaną przez wielo-
letniego opiekuna Prof. dr hab. n. med. Pawła Janusze-
wicza uwieńczyła w 2007 roku obroną pracy doktorskiej
pod kierunkiem dr hab. Marka Motyki pt. ”Poczucie
koherencji a wzory zachowań związanych ze zdrowiem''
uzyskując tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale
Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Jedno-
cześnie od 2004 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora
Instytutu oraz kierownika Zakładu Podstaw Opieki
Pielęgniarskiej, dbając ciągle o jego dalszy rozwój.
Wynikiem Jej starań jest możliwość kontynuacji kształ-
cenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo -
studia II stopnia oraz powołanie w strukturach Instytutu
nowych kierunków: ratownictwa medycznego, zdrowia
publicznego, elektroradiologii.

Dorobek naukowy dr n. med. M. Binkowskiej-Bury
obecnie obejmuje opublikowanych 101 prac w tym 2
autorskich monografii o łącznej punktacji KBN/MNiSZW:
714, w tym 14 prac znajdujących się w czasopismach
z listy filadelfijskiej o łącznym współczynniku oddziały-
wań - 20,223 IF. Liczba cytowań jej publikacji wynosi
według bazy Web of Science 31, Index Hirsza - 5.
Zainteresowania naukowe skupiają się głównie na
zainteresowaniach dotyczących: problematyki monito-
rowania zachowań zdrowotnych zarówno prozdrowot-
nych jak i ryzykownych w populacji osób młodych,
problematyki stosowania leków i ich fałszerstw w as-
pekcie zdrowia publicznego oraz sytuacji społeczno-
zawodowej pielęgniarek i ich roli w kształceniu akade-
mickim. W działalności naukowej Pani doktor szcze-
gólnie zwraca uwagę na priorytety polityki zdrowotnej
oraz potrzeby, jakie wyodrębniają się na tle naszego
społeczeństwa, określenia udziału pielęgniarek w re-
alizacji świadczeń zdrowotnych w różnych obszarach
ochrony zdrowia.

Pracy naukowej Pani doktor zawsze ,,krytycznie''
przyglądał się Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, który
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szawie w ramach badań dotyczących problematyki le-
ków sfałszowanych, suplementów diety, używania
narkotyków oraz nowych narkotyków syntetycznych
,,dopalaczy''. Pani doktor M. Binkowska-Bury była
inicjatorem i przewodniczącą komitetu organizacyjnego
wielu konferencji naukowych za co otrzymała w 2012 r.
nagrodę zespołową II stopnia Rektora UR. W 2014 roku
otrzymała Nagrodę Zespołową UR za organizację kie-
runku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Aktualnie
pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Polskiego
Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicz-
nego, jest członkiem Podkarpackiego Oddziału Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego, członkiem Rady Programo-
wej serii Biblioteka Zdrowia Publicznego - Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkiem Rady
Naukowej Standardów Medycznych/Profilaktyki Zdro-
wotnej oraz pełni funkcję eksperta w radzie lekarzy
Fundacji Polsat. Od 2015 roku Pani dr n. med. Monika
Binkowska-Bury, została mianowana przez Wojewodę
Podkarpackiego Małgorzatę Chomycz-Śmigielską
obok konsultantów, jednym z ośmiu członków Woje-
wódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych wyróżniają-
cych się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego. Od
2012 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Medycz-
nego, jest członkiem wielu Komisji wydziałowych i uni-
wersyteckich. Nigdy nie zapomina o młodych pracow-
nikach naukowych i studentach. Pomaga w rozwoju
naukowym wielu asystentom, troszczy się o tych,
którzy decydują się na otwarcie przewodu doktorskiego.
Przyszłe zainteresowania naukowe łączy z rozwojem
telemedycyny i e-pielęgniarstwa na Podkarpaciu.

W życiu osobistym z pasją poświęciła się wycho-
waniu dwójki dzieci: Sławomira i Beaty, które teraz
zaczynają cieszyć mamę własnymi sukcesami.
Uwielbia gotować w szczególności dla gości. Lubi
każdy rodzaj aktywności fizycznej - prywatnie: taniec,
narty, pływanie, nornic walking, rowery... a także sa-
mochody i muzykę. Z czasem coraz częściej zaczyna
dzielić się z innymi doświadczeniem życiowym …

zawsze służył wsparciem na każdym etapie jej rozwoju.
Po upływie ośmiu lat (2007) przedłożyła pracę ko-

misji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję
do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie pt. ,,Czynniki
warunkujące zdrowie człowieka i związaną z nimi
jakość życia - wybrane zagadnienia'' obejmującą cykl
11 publikacji wydanych w latach 2008-2014, która wraz
z bogatym dorobkiem naukowym stanowiła o ukończe-
niu przewodu habilitacyjnego. 30 czerwca 2015 roku
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie nadała dr n. med. Monice Binkowskiej-
Bury tytuł doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Brała udział w pięciu projektach naukowych i in-
nych programach międzynarodowych i krajowych m.in:
udział projekcie z zakresu żywienia małych dzieci
„Badanie żywieniowe dzieci w wieku 2-3 lat w woje-
wództwie podkarpackim” - 2009 r.; Grant Rektorski
„Problem fałszowania produktów leczniczych: opinie
pielęgniarek, lekarzy i pacjentów podstawowej opieki
zdrowotnej” - 2009 r.; Project No: 11120061 „Interna-
tional Symposium: Nursing professionalization as an
indicator of nursing cares quality”. Participating par-
tners: Constantine the Philosopher University in Nitra
(Slovakia), Debrecen University (Hungary) - Kierownik
Grantu z Funduszu Wyszehradzkiego; Projekt po-
między UR a Fundacją Polsat pt: „Racjonalizacja sto-
sowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub mig-
dałków u dzieci i młodzieży od 2. do 15. roku życia -
program pilotażowy realizowany w woj. podkarpackim”
- Wykonawca merytoryczno-naukowy projektu 2013
i inn. Jest wykonawcą licznych tematów badawczych
z zakresu zdrowia publicznego i opieki pielęgniarskiej.

Dotychczas wygłosiła 12 referatów na konferen-
cjach międzynarodowych i 30 na konferencjach krajo-
wych. Uczestniczyła w programach europejskich takich
jak: PROGRAM PHARE PL 2002/000-580.02.07.03/02
Realizacja studiów pomostowych w roku akademickim
2004/2005 dla położnych, które posiadają świadectwo
dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletniej medycz-
nej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej
- Koordynator projektu na kierunku Położnictwo w Insty-
tucie Pielęgniarstwa i Położnictwa; Projekt systemowy
pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
w ramach studiów pomostowych” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doskonalenie
zawodowe kadr medycznych - Koordynator projektu na
kierunku Pielęgniarstwo. Pani dr współpracuje nauko-
wo z uczelniami partnerskimi Instytutu Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu w ramach programu ERAZMUS.
Opiera się na przewodniczeniu i organizacji cyklicznego
Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które co
roku odbywa się w innym kraju. Od wielu lat ściśle
współpracuje z Narodowym Instytutem Leków w War-

Życzymy Naszej Pani Prodziekan
Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego
dużo zdrowia i sił

w realizacji prywatnych planów oraz zamierzeń,
wielu dalszych sukcesów

i osiągnięć na niwie naukowej.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
i pracownicy Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego
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W dniu 20 października 2015 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie było wynikiem działań strony społecznej, która od kilku miesięcy zabiegała o spotkanie w sprawie
wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w DPS, żłobkach oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu, Marzena Bartosiewicz - Departament
Pomocy i Integracji Społecznej.

Lucyna Dargiewicz - Przewodnicząca OZZPiP, Longina Kaczmarska - Wiceprzewod-
nicząca OZZPiP, Bernarda Machniak - Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPiP, Krystyna
Ciemniak - Członek Prezydium OZZPiP.

Grażyna Rogala-Pawelczyk - Prezes NRPiP, Joanna Walewander - Sekretarz NRPiP,
Danuta Kusiak - Członek komisji ds. Warunków Pracy i Płacy przy NRPiP.

W trakcie spotkania przedstawiciele MPiPS przedstawili obecną sytuację pielęgniarek położnych w DPS oraz
poinformowali o propozycjach finansowania przez MPiPS pobytu pacjentów w placówkach ZOL, ZPO, DPS.
Strona społeczna przedstawiła:
- średnie wynagrodzenie pielęgniarek i położnych pracujących w DPS,
- liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w DPS, żłobkach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
- podwyższenia wynagrodzenia na zasadach jak przyjętych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
W wyniku dyskusji strony ustaliły:
- przedstawiciele OZZPiP i NRPiP przedstawią propozycje zwiększenia wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
oraz możliwości dodatkowego finansowania zadań pielęgniarki i położnej w DPS,
- Przedstawiciele MPiPS zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek
i położnych w DPS oraz zorganizowania wspólnego spotkania z Ministrem Zdrowia w celu uporządkowania spraw
związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w DPS.

Stronę MPiPS reprezentowali:

Przedstawiciele OZZPiP:

Przedstawiciele NRPiP:

Niniejsze spotkanie jest realizacją Stanowiska Nr 23 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września
2015 r. w sprawie kontynuacji działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mających na celu objęcie podwyż-
kami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonywania.

Notatka ze spotkania Przedstawicieli OZZPiP, NRPiP z MPiPS
z dnia 20 października 2015 r.

Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Ogólnopolskim Związkiem Zawo-
dowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Prezesem Narodowego Funduszu
Zdrowia i Ministrem Zdrowia, na podstawie którego podwyżkami zostały objęte tylko pielęgniarki i położne, które
wykonują zawód na rzecz świadczeniodawców mających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
i kontraktujących samodzielnie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia:
kontynuować działania mające na celu objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonu-
jących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
niezależnie od formy jego wykonywania.

Naczelna
Rada Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 23
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie kontynuacji działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mających na celu
objęcie podwyżkami wszystkich pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy

z dnia 15 lipca 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonywania
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WARTO WIEDZIEĆ

PROGRAM:
12 listopada 2015 r.

10.30 - 11.30 -
11.40 - 12.40 -

12.50 - 14.20 -

14.30 - 15.30 -

M. Han (Hartmann Polska);

K. Targowska-Łodej, M. Kłoskowicz (Fresenius Polska);

- Agnieszka Markowicz (TZMO);
- Agnieszka Sołtys.

Jak mogę pomóc pacjentom z raną przewlekłą -
Leczenie żywieniowe. Żywienie dojelitowe w opiece długoterminowej -

Wyjdę ze szpitala i co dalej? Przygotowanie rodziny do przyjęcia opieki nad
pacjentem leżącym
Schulke - partner w higienie szpitalnej i lecznictwie otwartym

W dniach 12-13 listopada 2015 r. PPHU „Specjał” sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal Rzeszów”

organizują

To najbardziej prestiżowa i największa na Podkarpaciu impreza, skupiająca wystawców z branży
medycznej, FMCG i finansowej. Patronują jej m. in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
w Rzeszowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska,
Ogólnopolski Przegląd Medyczny.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas podczas Targów. Mamy nadzieję, iż tematy
konferencji spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Prosimy o śledzenie informacji o Targach, tematyce konferencji i wystawcach na stronie interne-
towej - www.specjal.com.pl.
Zgłoszenia uczestnictwa można również przesyłać na adres: dyrektor.cezal@cezal.rzeszow.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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NOWE PROGRAMY KURSÓW
Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz.1562).
Poniżej przedstawiamy wymogi kwalifikacyjne według nowych programów opracowane przez Świętokrzyską Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, na wykorzystanie których otrzymaliśmy zgodę.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
liczba godzin dydaktycznych - 979

Pielęgniarstwo chirurgiczne
liczba godzin dydaktycznych - 840

Pielęgniarstwo geriatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 825

Pielęgniarstwo internistyczne
liczba godzin dydaktycznych - 857

Pielęgniarstwo onkologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 800

Pielęgniarstwo operacyjne
liczba godzin dydaktycznych - 836

Pielęgniarstwo opieki
długoterminowej
liczba godzin dydaktycznych - 967

Pielęgniarstwo opieki
paliatywnej
liczba godzin dydaktycznych - 841

Pielęgniarstwo pediatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 810

Pielęgniarstwo psychiatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 825

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)
2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- leczenie ran potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Pielęgniarstwo ratunkowe
liczba godzin dydaktycznych - 812

Pielęgniarstwo rodzinne
liczba godzin dydaktycznych - 850

Pielęgniarstwo w ochronie
zdrowia pracujących

- 800liczba godzin dydaktycznych

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 844

Pielęgniarstwo neonatologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 840

Pielęgniarstwo ginekologiczno-
położnicze
liczba godzin dydaktycznych - 854

Pielęgniarstwo rodzinne dla
położnych
liczba godzin dydaktycznych - 824

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
liczba godzin dydaktycznych - 445

Pielęgniarstwo chirurgiczne
liczba godzin dydaktycznych - 309

Pielęgniarstwo diabetologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 338

Pielęgniarstwo geriatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 305

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone
zaświadczeniem,

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
- leczenie ran dla położnych potwierdzone zaświadczeniem,
-
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)
resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem,

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:
-

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:

-
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:

-
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
- leczenie ran potwierdzone zaświadczeniem

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:
- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach, prawo wykonywania zawodu,
posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem,
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

11.

12.

13.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:
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Pielęgniarstwo internistyczne
liczba godzin dydaktycznych - 391

Pielęgniarstwo kardiologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 438

Pielęgniarstwo nefrologiczne
z dializoterapią
liczba godzin dydaktycznych - 305

Pielęgniarstwo neonatologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 290

Pielęgniarstwo onkologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 240

Pielęgniarstwo operacyjne
liczba godzin dydaktycznych - 365

Pielęgniarstwo psychiatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 310

Pielęgniarstwo op. długoterminowej
liczba godzin dydaktycznych - 360

Pielęgniarstwo rodzinne
liczba godzin dydaktycznych - 325

Pielęgniarstwo op. paliatywnej
liczba godzin dydaktycznych - 380

Pielęgniarstwo neurologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 390

Pielęgniarstwo ratunkowe
liczba godzin dydaktycznych - 470

Pielęgniarstwo pediatryczne
liczba godzin dydaktycznych - 240

Pielęgniarstwo w środowisku
nauczania i wychowania
liczba godzin dydaktycznych - 395

Pielęgniarstwo transplantacyjne
liczba godzin dydaktycznych - 250

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia
pracujących
liczba godzin dydaktycznych - 325

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:

-
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem-

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu,

-

posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu,

-

posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:

-
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
-
-
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu,

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
-
-
wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

- kurs przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

11.

14.

12.

15.

16.

17.

18.

19.

18.
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KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki w położnictwie
i ginekologii
liczba godzin dydaktycznych - 377

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
liczba godzin dydaktycznych - 302

Pielęgniarstwo operacyjne
liczba godzin dydaktycznych - 325

Pielęgniarstwo rodzinne
liczba godzin dydaktycznych - 321

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:

-
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu

6-miesięczny staż pracy w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, posiadanie
kursów specjalistycznych w zakresie:
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem,-

1.

1.

2.

3.

Dializoterapia
liczba godzin dydaktycznych - 165

Kompresjoterapia
liczba godzin dydaktycznych - 110

Leczenie ran
liczba godzin dydaktycznych - 200

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
liczba godzin dydaktycznych - 75

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
liczba godzin dydaktycznych - 105

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi
liczba godzin dydaktycznych - 120

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
liczba godzin dydaktycznych - 173

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
liczba godzin dydaktycznych - 105

Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
liczba godzin dydaktycznych - 85

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
liczba godzin dydaktycznych - 164

Wykonanie badania spirometrycznego
liczba godzin dydaktycznych - 86

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie
dojścia doszpikowego
liczba godzin dydaktycznych - 40
Wykonanie i ocena testów skórnych
liczba godzin dydaktycznych - 45

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
liczba godzin dydaktycznych - 200

Szczepienia ochronne
liczba godzin dydaktycznych - 80

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym
i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
liczba godzin dydaktycznych - 67

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH:
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
liczba godzin dydaktycznych - 62

Leczenie ran
liczba godzin dydaktycznych - 115

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
liczba godzin dydaktycznych - 90

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
liczba godzin dydaktycznych - 180

Szczepienia ochronne
liczba godzin dydaktycznych - 52

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

1.

2.

3.

4.

5.

Edukator w cukrzycy
liczba godzin dydaktycznych - 160

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu nowotworów
liczba godzin dydaktycznych - 70

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
liczba godzin dydaktycznych - 90

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
liczba godzin dydaktycznych - 84

Wywiad i badanie fizykalne
liczba godzin dydaktycznych - 100

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
liczba godzin dydaktycznych - 100

Podstawy języka migowego
liczba godzin dydaktycznych - 125

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
liczba godzin dydaktycznych - 57

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
liczba godzin dydaktycznych - 108

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego
wlewu insuliny (CPWI)
liczba godzin dydaktycznych - 129

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

prawo wykonywania zawodu

1.

4.

6.

8.

10.

2.

5.

7.

9.

3.

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

WARTO WIEDZIEĆ
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Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po usunięciu płuca
Dorota Gos

Wstęp.
Nie dalej jak 100 lat temu rak płuca występował

dość rzadko. Współcześnie zajmuje pierwszą pozycję
wśród wszystkich nowotworów. Pierwszym opisanym
przypadkiem pierwotnego raka płuca w 1810 roku był
72 letni mężczyzna, a zdiagnozowanie raka u żyjącej
osoby zanotowano w 1819 roku. Pierwszą próbę prze-
prowadzenia pneumonectomii zarejestrowano
w 1910 roku, a dwa lata później wykonano wycięcie
dwóch płatów. W latach 30, 40 i 50 XX wieku śmier-
telność przy zabiegu, jakim jest lobektomia (usunięcie
płata) wynosiła 50%, przy zabiegu bilobectomii
(usunięcie dwóch płatów płuca prawego) wynosiła
70%. W Polsce w 2009 roku wykonano 3099 zabie-
gów usunięcia płuca, śmiertelność po zabiegu
wynosiła 2,73%.

Rak płuca od ponad 20 lat to najczęściej stwier-
dzany nowotwór złośliwy na świecie. Polska jest jed-
nym z krajów o najwyższym współczynniku zapadal-
ności i umieralności na ten nowotwór. Rak płuca
w Polsce jest głównym nowotworem złośliwym u męż-
czyzn i drugim u kobiet. W ostatnich latach coraz
częściej w krajach wysokorozwiniętych rak płuca
dotyczy kobiet. Na przestrzeni ostatnich 30 lat nastąpił
czterokrotnie większy wzrost zachorowań na raka płuca
wśród kobiet. Przyczyn wzrostu zachorowań na raka
płuca upatruje się w rozwoju przemysłu oraz ekspozycji
na czynniki karcinogenne, te najważniejsze zawarte
są w dymie papierosowym. Nałóg palenia to jedno
z największych zagrożeń populacji ludzkiej. Jest głów-
nym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca.
Stanowi 80-90% wszystkich przyczyn. Nawet w przy-
padku pomyślnego rokowania skutkiem leczenia jest
upośledzenie wydolności organizmu, co skutkuje
niepełnosprawnością i niezdolnością do pracy.

Profilaktyka ma na celu wszelkie działania, które
zapobiegają rozwojowi raka płuca. Prowadzenie poli-
tyki zdrowotnej państw i organizacji o zasięgu global-
nym polega przede wszystkim na zwalczaniu nałogu,
jakim jest palenie tytoniu oraz narażania na działanie
dymu tytoniowego, czyli palenie bierne w miejscach
publicznych i w środowisku pracy. Jedną z metod są
ograniczenia lub zakaz reklamy wyrobów tytoniowych
oraz obowiązek umieszczania napisów ostrzegaw-
czych na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Do
działań, które mają na celu ograniczenie liczby zacho-
rowań na nowotwory płuc można zaliczyć zakaz
produkcji wyrobów z azbestu, a także usuwanie ze
środowiska przedmiotów z azbestu wytworzonych
w przeszłości. Regularne wykonywanie klasycznych
zdjęć rentgenowskich nie zmniejsza umieralności
z powodu nowotworów płuca.

Cel pracy.

Analiza przypadków.

Opieka nad pacjentem po pulmonectomii.

Nowotwory układu oddechowego stanowią obecnie
bardzo poważny problem zdrowotny. Dotykają one
coraz częściej ludzi młodych, a rokowanie w ich przy-
padku niestety często jest niepomyślne. Powodują
cierpienie zarówno fizyczne jak i psychiczne, a także
pogorszenie jakości życia oraz inwalidztwo. Celem
pracy jest ukazanie roli pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po zabiegu pulmonectomii.

Przedmiotem badań była dziesięcioosobowa grupa
pacjentów po operacji usunięcia płuca w Podkar-
packim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie w Oddziale
Chirurgii Klatki Piersiowej. Najliczniejszą grupę stano-
wili badani powyżej 70 roku życia - 40%, osoby
pomiędzy 60 a 70 rokiem to 30% badanej grupy, tak
samo osoby pomiędzy 50 a 60 rokiem. U 80% badanych
został zdiagnozowany płaskonabłonkowy rak płuca,
u pozostałych 20% rak gruczołowy. Znaczna część
(70%) stanowili mężczyźni, kobiety były w mniejszości
i stanowiły 30% badanej populacji. 90% spośród osób
biorących udział w badaniu paliło papierosy przed
zdiagnozowaniem nowotworu płuc, 4 osoby spośród
nich zaprzestała po diagnozie. Tylko jedna osoba
(10% badanych) nie była palaczem tytoniu. Badane
osoby pochodziły z Rzeszowa (30%), bądź jego okolic
(70%). Wszyscy pacjenci podają, że zaobserwowali
u siebie: kaszel, odksztuszanie wydzieliny, szybsze
męczenie się, osłabienie, ogólną utratę wagi ciała.
U wszystkich wykonano specjalistyczną diagnostykę
w zakresie układu oddechowego, tj. RTG klatki
piersiowej, rezonans magnetyczny, bronchoskopię,
biopsję płuca. Na podstawie uzyskanych wyników
diagnostycznych wszyscy badani zostali zakwalifiko-
wani do leczenia operacyjnego.

Pacjenci po przyjęciu na oddział zostali zapoznani
z kartą praw i obowiązków pacjenta oraz topografią
oddziału. Podczas przyjęcia zebrano od pacjentów
wywiad epidemiologiczny oraz pielęgniarski. W trakcie
zbierania wywiadu pielęgniarka zaobserwowała, że
pacjenci przyjmowani do zabiegu byli: zdenerwowani,
ich równowaga psychiczna była zachwiana. Obawiali
się operacji, jej skutków oraz jak będzie wyglądało ich
życie po zabiegu. Po wykonaniu badań, konsultacji
oraz pobraniu zgody na zabieg operacyjny pacjenci
zostali zakwalifikowani do chirurgicznej interwencji.

Po operacji usunięcia płuca pacjent trafia na salę
pooperacyjną. Przekazane zostają informacje doty-
czące przebiegu zabiegu, znieczulenia i stanu pacjenta.
Od chwili przejęcia opieki nad pacjentem, pielęgniarka
monitoruje podstawowe parametry życiowe. W skład
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parametrów, które są oceniane i nanoszone na kartę
obserwacyjną wchodzą:
- stan świadomości chorego,
- utlenowanie krwi (saturacja),
- liczba oddechów,
- zapis EKG,
- tętno,
- ciśnienie tętnicze krwi,
- temperatura ciała,
- diureza godzinowa oraz bilans płynów,
- wygląd skóry,
- drożność drenu wychodzącego z jamy opłucnowej
i obserwacja ilości i koloru ewakuowanego płynu,
- obserwacja stanu rany pooperacyjnej,
- ocena siły bólu i podanie leków przeciwbólowych
według karty zleceń.

Bardzo ważnym jest, iż po zabiegu pulmonectomii
pacjent pozostaje na drenażu biernym - nie jest podłą-
czony do ssania centralnego, ponieważ w tym przypad-
ku pod wpływem ujemnego ciśnienia śródpiersie ulega
przesunięciu, powodując silne reakcje ogólne orga-
nizmu, stwarzając tym samym zagrożenie życia cho-
rego. Pielęgniarka sprawdza drożność drenażu jamy
opłucnowej oraz cewnika moczowego, obserwując
jednocześnie diurezę. Prowadzi także tlenoterapię
zgodnie ze zleceniem lekarskim. Obserwuje i nakłania
pacjenta do głębokiego oddechu, w celu uruchomienia
wydzieliny, pobudzenia do kaszlu i odpluwania. W celu
uniknięcia powikłań oddechowych, spowodowanych
uzależnionym od bólu płytkim oddychaniem i niedo-
statecznym odkrztuszaniem wydzieliny, stosuje się
różne metody działania przeciwbólowego.

Pielęgniarka opiekująca się chorym po zabiegu
pulmonectomii realizuje również zlecenia lekarskie
poprzez podawanie zleconych płynów i leków, pobie-
ranie badań kontrolnych, wykonywaniu RTG. Równo-
cześnie pielęgniarka reaguje na problemy zgłaszane
przez chorego i próbuje je rozwiązywać w zakresie

swych kompetencji zawodowych. Przypomina i nadzo-
ruje wykonywanie przez podopiecznego ćwiczeń
oddechowych, naciera i oklepuje plecy oraz czuwa nad
poprawnym wykonaniem przez chorego nebulizacji
w celu usunięcia zalegającej wydzieliny w drzewie
oskrzelowym. Prowadzona jest także gimnastyka
przeciwzakrzepowa przez wykonywanie ćwiczeń bier-
nych i czynnych. Ważna jest również pomoc choremu
w utrzymaniu higieny osobistej przez wykonywanie
toalety ciała pacjenta w łóżku, co zapewnia komfort
psychiczny i fizyczny.

Pielęgniarka sprawując opiekę nad pacjentem
także troszczy się o stronę psychiczną chorego - jego
pozytywne nastawienie po zabiegu operacyjnym. Jej
zadaniem jest uspokojenie pacjenta, wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości, obaw. W początkowym okresie
pooperacyjnym chory potrzebuje ciszy i spokoju
i z tego powodu wskazane jest ograniczenie wizyt do
momentu, aż chory lepiej się poczuje. Dla chorego
bardzo ważne jest wsparcie ze strony osób najbliższych,
pozostających w bliskim kontakcie bezpośrednim.
Wcześniej ustalona wizyta może odbyć się po konsul-
tacji z lekarzem dyżurnym oraz dostosowaniu się do
zasad panujących w szpitalu. Pielęgniarka prowadząc
proces pielęgnowania chorego, bierze pod uwagę
występujące problemy, jednocześnie ocenia skuteczność
swych działań. Zakłada kartę ryzyka wystąpienia odle-
żyn, w razie konieczności prowadzi monitoring odleży-
nowy. Wyżej opisane problemy pielęgnacyjne wystę-
pują w okresie bliższym po zabiegu operacyjnym,
czyli do drugiej doby.

jednym z najczęściej występujących u mężczyzn.
Wśród badanych pacjentów, aż 70% to mężczyźni.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wciąż wzrasta
liczba zachorowań na nowotwór płuc w populacji kobiet.
Znacznie większy nacisk kładzie się wciąż na profilak-

Omówienie wyników.
W literaturze podkreśla się fakt, iż rak płuca jest

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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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.

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

tykę raka piersi u kobiet, aniżeli raka płuca, co może
w pewien sposób sugerować, że nie jest on ważnym
czynnikiem umieralności u kobiet, co nie jest jednak
zgodne ze stanem faktycznym.

W jednym z badań w 84,2% przypadków w badaniu
histopatologicznym rozpoznano raka płaskonabłonko-
wego. Przeprowadzone badania wykazały, że u 80%
badanych pacjentów rozpoznano właśnie ten typ raka.
Nowotwór płaskonabłonkowy rozwija się wolniej, dając
późno objawy. Powoduje to, że chorzy zgłaszają się
do lekarza w daleko posuniętym stadium choroby.
Gdyby rozwój choroby nie był tak zaawansowany,
możliwe byłoby uniknięcie tak radykalnej operacji.
Palenie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka
zachorowania na raka płuca. W literaturze opisuje się,
iż nałóg palenia jest przyczyną raka płuc w 80-90%.
Wśród badanych pacjentów 90% paliło tytoń. Palenie
czynne powoduje 20 krotny wzrost ryzyka zachoro-
wania na raka płuca, natomiast bierne około 3-krotny
w stosunku do populacji niepalącej. Główną substan-
cją szkodliwą jest nikotyna, która wywołuje uzależnie-
nie biorcy. Niepalenie, bądź rezygnacja z tego nałogu,
to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie ryzyka
zachorowania na raka płuca.

Celem pracy było ukazanie zadań, jakie ma do
spełnienia pielęgniarka sprawująca opiekę nad chorym
po zabiegu usunięcia płuca. Podmiotem opieki była
grupa 10 pacjentów, u których wykonano zabieg pul-
monectomii. Chorzy zostali przyjęci na Oddział
Chirurgii Klatki Piersiowej celem usunięcia zmiany
nowotworowej oraz rehabilitacji po zabiegu. Pacjenci
po tak rozległym zabiegu wymagają bardzo troskliwej
opieki, dużej wiedzy oraz pełnego profesjonalizmu ze
strony pielęgniarek. Problemy psychiczne jak i fizyczne,
które wystąpiły u podopiecznych wymagały pełnego
zaangażowania całego zespołu terapeutycznego.
Pielęgniarka brała czynny u dział w procesie leczenia
i rehabilitacji chorych. Od chwili przyjęcia chorzy wy-
kazywali obniżony nastrój, czuli się zagubieni. Byli
przerażeni pobytem w szpitalu oraz niepokojem
o własne zdrowie. Działania opiekuńcze, przekazanie
wyczerpujących informacji na nurtujące chorych py-
tania sprawiły, że chorzy nieco się uspokoili i poprawił
się ich nastrój.

Chorzy zgłaszali dolegliwości bólowe w klatce
piersiowej, które znacznie utrudniały im normalne
funkcjonowanie, oraz udział w ćwiczeniach rehabilita-
cyjnych. Podjęte działania terapeutyczne i opiekuńcze
pomogły złagodzić ból. Pacjenta wyedukowano jak
w sposób niefarmakologiczny poradzić sobie z bólem
lub znacznie go zniwelować. Działania wychowawcze
polegały na wyuczeniu prawidłowych zachowań pro-
zdrowotnych. Pielęgniarka w sposób aktywny brała
udział w realizowaniu i przygotowaniu chorych do
samoopieki i współdziałania w całym procesie pielęg-

nowania.
Pielęgniarka uczestniczyła w sposób aktywny

w całym procesie rehabilitacji chorych po operacji usu-
nięcia płuca. Brała czynny udział asystując w bada-
niach chorych oraz w nadzorowaniu podczas ćwiczeń.
Duże znaczenie na poprawę kondycji pacjentów miało
oddziaływanie psychiczne, mobilizowanie oraz przed-
stawianie korzyści płynących z programu rehabilitacji.
Sukcesem całego zespołu terapeutycznego będzie to,
jeśli pacjenci po wypisie do domu będą kontynuowali
regularnie wyuczone ćwiczenia.

Działania edukacyjne mają duży wpływ na poprawę
jakości życia pacjentów. Pacjenci potrzebowali jasnej
i rzetelnej informacji na ten temat. Zdobyta wiedza
zwiększa odpowiedzialność za swoje zdrowie i bardziej
motywuje chorych do zmiany dotychczasowego stylu
życia. Działania pielęgniarskie, którymi zostali objęci
chorzy sprawiły, że w dużym stopniu zostały zaspoko-
jone wcześniej rozpoznane potrzeby, a użyte metody,
sposób opieki i zaangażowanie całego zespołu dały
pozytywne efekty. Pielęgniarka jest bardzo ważnym
elementem zespołu terapeutycznego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można
stwierdzić, że pielęgniarka w opiece nad pacjentem po
zabiegu pulmonectomii pełni funkcję opiekuńczą,
terapeutyczną, edukacyjną i rehabilitacyjną.

Literatura u autora.

Wnioski.
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Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek
zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych

Kazimiera Kocój - Turczyn

Definicje wypalenia zawodowego.

Zespół wypalenia zawodowego (ang. burnout
syndrome) to jedno z ważnych pojęć, które pojawiły
się w psychologii w latach 70-tych XX w. Użyli go nie-
zależnie od siebie psychiatra Herbert Freudenberger
i psycholog społeczny Christina Maslach. Pojęcie to
odegrało dużą rolę w psychologii społecznej, pozwoliło
bowiem zauważyć i badać ważne zjawisko szczegól-
nego wyczerpania zawodowego.

Omawiany zespół mylony jest często z depresją,
z którą może współwystępować i mieć wspólne objawy,
ale z którą nie powinien być utożsamiany. Pod pojęciem
zespołu wypalenia zawodowego rozumie się stan psy-
chicznego i fizycznego wyczerpania pod wpływem wy-
konywanej pracy, w wyniku działania długotrwałych
negatywnych uczuć, powstających w związku z obcią-
żeniami występującymi w pracy. Zespół wypalenia nie
jest zwykłym zmęczeniem, bezpośrednim skutkiem
obciążenia pracą, ale wynikiem długotrwałej frustracji,
w której powstaniu duże znaczenie mają czynniki oso-
bowości. Dla wielu osób dotkniętych tym problemem
jest on wynikiem rozminięcia się w oczekiwaniach
i utratą sensu wykonywanej pracy, która miała być dla
nich zawodowym spełnieniem. W grupie zawodowej
pielęgniarek istotnymi czynnikami wzmagającymi obcią-
żenie psychiczne okazało się stosowanie mechanizmu
kontroli przez unikanie oraz tendencja do oceniania
zdarzeń w kategoriach straty lub zagrożenia. W pracy
pielęgniarskiej oczekiwanie, że od strony współpra-
cowników i pacjentów napływać będą negatywne
bodźce, prowadzi do zniechęcenia i wyczerpania, uni-
kania kontaktu z ludźmi będącymi źródłem tej stymu-
lacji i do poczucia braku sukcesu, czyli do wypalenia.
W obecnych czasach „trudnego” rynku pracy pracow-
nicy ulegają zjawisku wypalenia zawodowego, ale boją
się o tym mówić, aby nie utracić miejsca pracy.

Pielęgniarki walczą o swoje miejsce pracy, kształcą
się realizują, chcą być lepsze od innych. Mówiąc, że
coś się wypaliło, człowiek ma przed oczami obraz po
pożarze, czyli popiół i zgliszcza. Wypalenie zawodowe
to nic innego jak barwne, obrazowo pokazane to, co
może pozostać po początkowym dużym zaangażo-
waniu w pracę zawodową.

Proces wypalenia zawodowego jest nieuchronną
konsekwencją destrukcji, która zachodzi w psychice
osób nadmiernie eksploatujących swoje siły w dawa-
niu siebie innym. Syndrom wypalenia zawodowego
cechuje stan fizycznego i psychicznego wyczerpania
pracą zawodową i brakiem satysfakcji z wykonywanej

pracy.
Definicja według Maslach opisuje wypalenie jako

wewnętrzne doświadczenie psychiczne obejmujące
uczucia, postawy, motywację i oczekiwania. Być wypa-
lonym oznacza, że zużyło się całą energię psychiczną,
próbując podtrzymać swój zapał życiowy. Taki deficyt
energii następuje wtedy, kiedy wymagania przewyż-
szają psychiczne możliwości. Doświadczany jest jako
stan wyczerpania fizycznego, umysłowego i emocjo-
nalnego, spowodowany długotrwałym udziałem
w sytuacjach wymagających dużego wysiłku emocjo-
nalnego. Towarzyszą mu rozmaite objawy, obejmujące
fizyczne wycieńczenie, poczucie bezradności i bez-
nadziejności, utratę złudzeń, negatywne wyobrażenie
o sobie oraz negatywne postawy wobec pracy ludzi
i życia.

Freudenberger i Richelson definiują wypalenie jako
„stan zmęczenia czy frustracji wynikający z poświę-
cenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia lub związ-
kowi, co nie przyniosło oczekiwanej nagrody". Schaufeli
i Enzmann określają wypalenie jako uporczywy i ne-
gatywny stan związany z pracą występujący u osób
ogólnie zdrowych. Według Pines i Aronson syndrom
wypalenia to stan fizycznego, emocjonalnego i psy-
chicznego wyczerpania, spowodowany przez długo-
trwale zaangażowanie w sytuacje, które są obciąża-
jące pod względem emocjonalnym.

Źródeł wypalenia zawodowego można szukać w trzech
obszarach:
1. cechach osobowościowych;
2. stosunku do pracy zawodowej;
3. strukturze i organizacji pracy.

Omawiany zespół dotyka osób o niskim poczuciu
własnej wartości, niepewnych i wątpiących we własne
możliwości, z niską samooceną, mających trudności
z wyrażaniem własnych emocji. Dotyczy to również
osób z wysokimi ambicjami, perfekcjonistów z dużą
potrzebą osiągnięć, skłonnych do rywalizacji. Stosunek
do pracy może być źródłem wypalenia: brak motywacji
do pracy, zanik motywacji w trakcie działania, brak
poczucia kompetencji, nadmierne zaangażowanie,
zatarcie granic między pracą a życiem osobistym, brak
możliwości rozwoju umiejętności i kompetencji. Źródeł
wypalenia zawodowego można szukać w strukturze
i organizacji pracy: praca wymagająca dużego zaanga-
żowania osobistego, odpowiedzialności, rywalizacja
między pracownikami, wzmożona uwaga, napięcie,
duże obciążenie fizyczne i psychiczne, niski status

Przyczyny.
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i prestiż zawodowy a także nieadekwatne wynagrodze-
nie do wkładanego w pracę wysiłku.

Sęk do najbardziej stresogennych czynników wy-
wołujących zespół wypalenia zawodowego zalicza:
- niski status społeczny zawodu,
- ciężkie warunki pracy,
- brak satysfakcjonującego wynagrodzenia,
- szeroki zakres odpowiedzialności związanej z wyko-
nywanymi obowiązkami zawodowymi,
- odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów,
- zła organizacja pracy,
- stałe zagrożenie oceną ze strony osób kontrolujących
pracę,
- braki wyposażenia stanowiska pracy,
- brak wsparcia emocjonalnego,
- zbyt duże oczekiwania co do skuteczności swoich
działań zawodowych,
- brak wsparcia społecznego,
- niskie zarobki,
- osobiste cechy charakteru,
- emocjonalne braki w życiu osobistym.

Gugała zbadała, że podczas bliskiego zaangażo-
wania się w relacje z pacjentami przewlekle chorymi,
cierpiącymi, wymagającymi od personelu pielęgniar-
skiego pełnego zaangażowania rodzi się stres - główny
sprawca syndromu burnout. Konieczność radzenia
sobie z wieloma trudnymi sytuacjami, konflikty w rela-
cjach pielęgniarka-pielęgniarka oraz z innym persone-
lem medycznym, brak odpowiedniego systemu nagra-
dzania to czynniki najbardziej stresujące w miejscu
pracy.

- utrata apetytu, wagi,
- wyczerpanie fizyczne, chroniczne zmęczenie,
- cynizm,
- bezsenność,
- objawy somatyczne: bóle głowy, pleców, krzyża, karku
i ramion bez wyraźnej przyczyny,
- absencje w pracy,
- sztywne trzymanie się przepisów zawodowych,
- wypadki podczas wykonywania pracy.

Według psychologa społecznego Christiny Mas-
lach istnieją trzy fazy zespołu wypalenia zawodowego:
wyczerpanie emocjonalne objawiające się niechęcią

do pracy, stałym napięciem psychofizycznym, drażli-
wością i konfliktowością.
Obniża się aktywność, zainteresowanie sprawami za-
wodowymi, wzrasta pesymizm, drażliwość. Dochodzą
do tego zmiany somatyczne: chroniczne zmęczenie,
bóle głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne, częste
przeziębienia.
depersonalizacja, czyli ograniczanie się tylko do for-

malnych kontaktów międzyludzkich, unikanie relacji
wiążących się z zaangażowaniem emocjonalnym,
przedmiotowe traktowanie innych ludzi, ignorowanie ich
potrzeb, obojętność oraz brak szacunku. Dystansowa-
nie się wobec problemów pacjenta, powierzchowność,
skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, cynizm,
obwinianie innych za niepowodzenia w pracy. Pielęg-
niarka zwraca się do pacjenta po nazwisku lub numerze
pesel, stosuje niewybredne epitety, traktuje pacjenta
jako „jednostkę chorobową”. Depersonalizacja czyli
odczłowieczenie, uprzedmiotowienie jest próbą zwię-
kszenia psychicznego dystansu wobec osoby, z którą
się pracuje.

obniżona satysfakcja zawodowa, spowodowana
rozczarowaniem zawodem i przekonaniem o braku
swoich kompetencji, brakiem satysfakcji z pracy, ne-
gatywną oceną własnych osiągnięć oraz małe zaanga-
żowanie zawodowe. To tendencja do widzenia własnej
pracy w negatywnym świetle. Objawia się to niezado-
woleniem z osiągnięć w pracy, przeświadczeniem
o braku kompetencji, utratą wiary we własne możli-
wości, poczuciem niezrozumienia ze strony przełożo-
nych, stopniową utratą zdolności do rozwiązywania
problemów i niemożnością przystosowania się do
trudnych warunków zawodowych. Przejawia się
w formie skrajnych zachowań agresywnych jak agresja
werbalna oraz ucieczkowych - absencje w pracy.
Opisany model jest sekwencyjny, tzn. poszczególne
wymiary syndromu burnout pojawiają się w różnej
kolejności, wiążą się ze sobą i wzajemnie wzmacniają.
Gołembiewski proponuje model zwany fazowym,
w którym na początku pojawia się depersonalizacja,
po której następuje obniżenie poczucia dokonań oso-
bistych i jako ostatnie emocjonalne wyczerpanie. Te
trzy wymiary mogą rozwijać się równolegle, niezależnie

-

-

-

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Objawy i fazy rozwoju wypalenia zawodowego.
Zwykle objawy wypalenia zawodowego narastają

przez długi okres, stale nasilając się. Mogą dotyczyć
sfery psychicznej i fizycznej. Do najczęstszych
objawów należą:
- poczucie braku kontroli,
- przekonanie o utracie zdolności,
- stale narastające negatywne myślenie,
- brak celu,
- wyobcowanie z życia społecznego, apatia,
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dla samych pielęgniarek jak i organizacyjnym dla insty-
tucji służby zdrowia. W ramach projektu NEXT w 10
krajach przeprowadzono badania dotyczące udziału
stresu w pracy zawodowej pielęgniarek. Na tej podsta-
wie powstało wiele modeli, które miały pomóc progno-
zować pojawienie się stresu w pracy. Jednym z nich
jest model niemieckiego socjologa medycyny Siegriesta,
czy holenderskiego badacza de Jonge. Pytania doty-
czyły wymagań emocjonalnych, negatywnej emocjo-
nalności i wyczerpania emocjonalnego.

Wyniki pokazały, że najbardziej narażone na wypa-
lenie były pielęgniarki z Niemiec, Polski i Włoch. Pielęg-
niarki z Belgii oraz z Holandii były najmniej narażone
na stres.

Literatura u autora.

wiek, staż pracy w zawodzie, okres pracy w określonej
instytucji. Autorki zwracają uwagę na to, że wypalenie
może być spowodowane długo utrzymującym się zmę-
czeniem, natomiast staż pracy i wiek „uodparniają" na
wypalenie.

W 1996 r. w Zakładzie Psychologii Osobowości
i Różnic Indywidualnych Uniwersytetu w Poczdamie
powstało narzędzie badawcze: Wzorzec Zachowań
i Przeżyć Związanych z Pracą, (AVEM). Pomaga ono
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: czy i jakie istnieją
korzystne i niekorzystne dla zdrowia psychicznego
charakterystyczne style zachowań człowieka w obliczu
wzrastających wymagań zawodowych. Tworząc ten
kwestionariusz oparto się na koncepcji koherencji
Antonovsky'ego i Beckera, opisujących indywidualne
zasoby jednostki w kontekście radzenia sobie ze stre
sem.

Wszelkie prognozy demograficzne wskazują, że
odsetek osób młodych i czynnych zawodowo będzie
w populacjach europejskich maleć, natomiast będzie
się zwiększać odsetek osób starszych, powyżej 65
roku życia. Opisane zjawisko jest na tyle niepokojące,
że Unia Europejska w ramach V Programu Ramowego
wyasygnowała środki finansowe na realizację międz-
narodowego programu badawczego European NEXT
- Study (Nurses' Early Exit Study, QLK6-CT-2001-00475).
Nadrzędnym celem tego projektu jest diagnoza przy-
czyn przedwczesnego odejścia i rezygnacji z pracy
pielęgniarek. Autorzy projektu kładą nacisk na analizę
konsekwencji takich decyzji w wymiarze indywidualnym

od siebie, w wyniku czego powstaje osiem faz wypa-
lenia. Sęk podaje następujące symptomy wypalenia
zawodowego:
- niezdolność do podejmowania decyzji,
- poczucie winy za wyniki swojej pracy,
- niską samoocenę, zniechęcenie, bierność,
- utratę entuzjazmu - mechaniczne reagowanie na
polecenia przełożonych,
- dolegliwości żołądkowe i jelit,
- uzależnienie - przyjmowanie nadmiernych ilości środ-
ków uspokajających, alkoholu, nikotyny, leków,
- nadmiar lub brak aktywności,
- poczucie bezradności, depresji i wyczerpania,
- narastająca skłonność do negatywnego myślenia,
- utrata celu, sensu i energii,
- stopniowe wyłączanie się z życia społecznego,
- agresja wobec bliskich,
- bezosobowe i rutynowe traktowanie pacjentów.

Kędra i Sanak twierdzą, że objawami zespołu
wypalenia o największym nasileniu będzie zmęczenie,
poczucie zawodu, niska motywacja do pracy oraz
satysfakcja z jej wykonywania.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Diagnozowanie.
Istotną rolę w podejściu do obowiązków zawodo-

wych spełniają: motywacja i kompetencje. Brak lub
deficyt tych cech może powodować powstanie syn-
dromu. Osobami najlepiej przygotowanymi do pracy
zawodowej o charakterze pomocowym są te obda-
rzone kompetencjami i odpowiednio zmotywowane.
W 1981r. Christine Maslach we współpracy z Jackson
opracowała kwestionariusz MBI (Maslach Burnout
lnventory). Jest to najczęściej używane na świecie
i najlepiej wystandaryzowane narzędzie do pomiaru
wypalenia zawodowego, oceniające emocjonalne
wyczerpanie, depersonalizację oraz poczucie doko-
nań osobistych. Pozwala ono na porównywanie
uzyskanych w badaniach wyników w różnych gru-
pach populacyjnych i kręgach kulturowych. Analizując
badania Maslach i Sęk zwracają uwagę determinanty:
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W każdym okresie choroby należy zapewnić pra-
widłowy poziom bilansu wodnego oraz podaży: białka,
fosforu, sodu, potasu, wapnia, żelaza i witamin, a po-
nadto modyfikować dietę w miarę konieczności.
Zalecenia żywieniowe obejmują podaż: białka, tłusz-
czów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, mikroele-
mentów, płynów i błonnika. Według zaleceń towarzystw
nefrologicznych, podaż białka dla pacjentów hemodia-
lizowanych powinna wynosić 1,2 g białka/kg m.c./dobę;
natomiast ogólna kaloryczność diety powinna wynosić
ok. 35 kcal/kg m.c./dobę. Odpowiednia podaż białka
i kalorii w diecie chorych broni przed niedożywieniem.
W praktyce dostosowanie się do ograniczeń białkowych
jest dla chorych trudne i uciążliwe, co często przyczynia
się do nie przestrzegania zaleceń dietetycznych. Podaż
tłuszczu powinna być podobna jak w zdrowej populacji;
z tłuszczu może pochodzić nie więcej niż 30% dziennej
energii. Obecność w diecie kwasów tłuszczowych
jednonienasyconych może wpływać na zmniejszenie
ryzyka chorób układu krążenia poprzez zmniejszenie
stężenia we krwi cholesterolu całkowitego i choleste-
rolu LDL. Podstawowym źródłem energii powinny być
węglowodany złożone, które powinny pokrywać 55-60%
zapotrzebowania energetycznego. Zaznaczyć trzeba,
że w diecie pacjentów hemodializowanych powinno się
ograniczyć spożywanie produktów z dużą zawartością
soli, potasu i fosforu. Najprostszym sposobem na obni-
żenie zawartości potasu i sodu w produktach spożyw-
czych jest rozdrabnianie, płukanie, moczenie, gotowa-
nie potraw w dużej ilości nieosolonej wody, najlepiej
z kilkukrotną wymianą wody podczas gotowania.

Dla pacjentów dializowanych ilość przyjmowanych
płynów jest bardzo ważna. Konieczne jest ograniczenie
spożywanych płynów ze względu na występujące u nich
przewodnienia oraz zmniejszająca się z czasem trwania
dializy diureza. Przybór masy ciała między dializami
nie powinien przekroczyć 2-2,5 kg.

wiania, które zapewni utrzymanie dobrego stanu
zdrowia, ograniczy rozwój zaburzeń metabolicznych
oraz zahamuje rozwój powikłań związanych z tą jedno-
stką chorobową.

Znaczenie diety w przewlekłej niewydolności nerek (PNN)
Grażyna Staroń

Ważnym sposobem zapobiegania progresji prze-
wlekłej choroby nerek jest leczenie dietetyczne (żywie-
niowe), które odpowiednio zaplanowane i konsek-
wentnie przestrzegane ma korzystny wpływ na dalszy
przebieg choroby.
Ograniczenie podaży składników pokarmowych obcią-
żających pracę nerek i prowadzących do powstania
toksycznych produktów przemiany materii (mocznik,
kreatynina, kwas moczowy) wpływa na przebieg cho-
roby. Zastosowana i przestrzegana prawidłowa dieta
może wpływać na opóźnienie postępu choroby i roz-
poczęcie leczenia nerkozastępczego. Aby leczenie
dietetyczne przyniosło korzyści, powinno wiązać się
z edukacją chorego, obejmując zagadnienia jednostek
chorobowych nerek, metod ich leczenia, możliwości
stosowania diety oraz zmiany stylu życia.

Stosowanie diety powinno być ustalane indywi-
dualnie, w zależności od wskaźników biochemicznych,
jak również do stopnia niewydolności nerek. Leczenie
za pomocą hemodializy wymaga zmiany nie tylko
stylu życia, przyzwyczajeń ale w szczególności zmiany
dotychczas stosowanej diety. Ważne jest aby osoby
dializowane pomimo koniecznych zmian dietetycznych
odżywiały się racjonalnie, dostarczając organizmowi
wszystkich niezbędnych składników odżywczych
w ilościach i proporcjach odpowiadających ich potrze-
bom.

Przewlekła choroba nerek nadal stanowi poważny
problem kliniczny ze względu na postępujący jej chara-
kter i stwarza ogromny problem zdrowotny dla dotknię-
tych nią pacjentów. Ważne jest zastosowanie takich
metod, które opóźnią postęp choroby w jej początko-
wym stadium leczenia zachowawczego oraz zwiększą
szansę na przedłużenie życia pacjentów.

Zasadniczym czynnikiem wpływającym na nieprze-
strzeganie zaleceń dietetycznych jest brak odpowied-
niej wiedzy i umiejętności samodzielnego kompono-
wania jadłospisów przez pacjentów z PNN. Sposobem
hamowania rozwoju choroby jest leczenie dietetyczne,
w którym ważną rolę odgrywa dietetyk, który w ułożonej
diecie uwzględni zapotrzebowanie organizmu na po-
szczególne składniki zależne od stanu zdrowia, odży-
wiania, wieku, płci oraz wysiłku fizycznego. Pacjent
powinien współpracować z dietetykiem i wiedzieć jakie
są dozwolone i przeciwwskazane pokarmy. Samo le-
czenie dietetyczne dotyczy zastosowania takiego odży-

DOSKONALENIE ZAWODOWE
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Tabela. Podaż podstawowych składników w okresie
leczenia hemodializą.

Węglowodany

Energia

Białko

Tłuszcze

Sód

Potas

Wapń

Fosfor

Błonnik

Płyny

35 kcal/kg/dobę

1,2 g/kg/dobę

50-60%

30% dziennego zapotrzebowania na
energię,w tym 10% z tłuszczów nasyconych

< 2 g/dobę

Ograniczyć spożycie do 1500-2000 mg/dobę

1,0-1,5 g/dobę

800-1000 mg/dobę

20-30 g

Ilość równa: wielkości diurezy + 0,5 litra

Podaż witamin poza witaminą D nie uzupełnia się
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, gdyż choroba
nerek przyczynia się do ich kumulacji w organizmie.
W grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczo-
nych zachowawczo oraz dializowanych, mimo dużego
postępu technik dializacyjnych i profesjonalnej opieki
medycznej, nadal duży problemem stanowi niedoży-
wienie, które zwiększa zachorowalność i śmiertelność
w tej grupie. Poważny problem stanowi niedożywienie
białkowo kaloryczne, które wzrasta wraz z rozwojem
choroby nerek. W okresie leczenia nerkozastępczego
niedożywienie rozpoznaje się u 23-76% pacjentów
hemodializowanych. Ponadto, niedożywienie wiąże
się z częstym występowaniem chorób sercowo-naczy-
niowych, zwiększoną liczbą hospitalizacji, gorszą ja-
kością życia oraz gorszym rokowaniem co do pacjen-
tów, u których stwierdzono przewlekłą chorobę nerek.
Dlatego też, wczesna interwencja żywieniowa może
zapobiegać niedoborom pokarmowym, a w konsek-
wencji niedożywieniu. Do licznych czynników, które
wpływają na stan odżywiania zaliczamy:
- brak apetytu;
- stosowanie nieprawidłowej diety;
- gastropatia i enteropatia (szczególnie u chorych na
cukrzycę);
- nadmierny katabolizm;
- obecność przewlekłego stanu zapalnego;
- stan psychiczny, depresja;
- niedodializowanie i wpływ toksyn mocznicowych;
- powikłania dializy.

W Polsce, pomimo zaleceń światowych i europej-
skich towarzystw naukowych nie wdrożono oceny
stanu odżywiania umożliwiającego wykrycie pacjentów
niedożywionych i włączenie ich do odpowiedniego
leczenia.

Literatura u autora.
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Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych

w Rzeszowie

zaprasza na

który odbędzie się w dniach
17-18 listopada 2015 r. o godz. 9.00

w Hotelu „ZIMOWIT”
ul. Al. Armii Krajowej 4b

w Rzeszowie

W corocznych konferencjach biorą udział osoby zainte-
resowane problematyką HIV/AIDS, reprezentujące
różne dziedziny, praktycy i teoretycy, osoby żyjące z HIV,
lekarze, przedstawiciele instytucji centralnych i samo-
rządowych, reprezentanci organizacji pozarządowych,
dziennikarze. Forum konferencyjne stwarza możliwości
wymiany doświadczeń, uzyskania aktualnych informacji
i inspirowania do nowych inicjatyw w zakresie programów
HIV/AIDS oraz umożliwia bezpośrednią dyskusję nad
najbardziej aktualnymi tematami.
Gorąco zachęcamy do aktywności i maksymalnego
wykorzystania tego spotkania tak, by potem móc to
przekuć w konkretne działania.
W programie tegorocznej konferencji uwzględniliśmy
zagadnienia, które z pewnością zainteresują wszystkie
podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii
i wsparcie dla osób żyjących z HIV. m.in. kwestie zwią-
zane z leczeniem, prawami pacjenta, prezentacje
programów profilaktycznych, w tym działań skierowanych
do populacji kobiet czy MSM, a także uzależnienia
i koinfekcje. Efektem naszego spotkania będzie podsu-
mowanie całorocznej pracy i wytyczenie kierunków dalszej
współpracy i nowych zadań.

W imieniu Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej
„Res Humanae” mamy przyjemność zaprosić do udziału
w XXI Konferencji

, która odbędzie się z okazji
Światowego Dnia AIDS w dniach

w Warszawie, w salach konferencyjnych Hotelu MARRIOTT.

„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie”

1-2 grudnia 2014 r.

CZŁOWIEK ŻYJĄCY Z HIV
W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE
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