


WAŻNE INFORMACJE

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75– 611 Koszalin

www.oipip-koszalin.org

e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych 

czynne:

codziennie 7.30 – 15.30 

poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SEKRETARIAT

Bożena Pstrągowska 

tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PEKAO S.A. II/ O/ Koszalin

32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-

cji na temat realizacji zadań Okręgowej

Rady Pielęgniarek i Położnych codziennie

w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara Taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

Liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

Irena Renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/

położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

Małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie Izby 

w II i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30

październik
30-31.10 – egzamin po 5-letniej przerwie wyko-

nywania zawodu

listopad 
7.11 – przewodnicząca ORPiP Bożena Wojcikie-

wicz uczestniczyła w konferencji prasowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koszalinie w związku z otwarciem stu-
diów II stopnia pielęgniarstwa

14.11 – odbyły się warsztaty edukacyjne
„WIELOCHOROBOWOŚĆ – specyfika
opieki nad pacjentem geriatrycznym”
zorganizowane przez Pelargos i OIPiP 
w Koszalinie

14.11 – spotkanie członków Komisji Położnych
19.11 – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodni-

czącej ORPiP w konkursie na stanowisko
zastępcy dyrektora ds. medycznych 
w SZGiChP w Koszalinie

21.11 – w OIPiP w Koszalinie zostało zorgani-
zowane spotkanie członków Prezydium
ORPiP z przedstawicielem NFZ oddział 
w Szczecinie z Wojciechem Włodarskim,
zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finan-
sowych

22.11 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca
ORPiP w Koszalinie przewodniczyła 
w konkursie na stanowisko pielęgniarki
naczelnej w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

26.11 – odbył się konkurs na stanowisko
pielęgniarki oddziałowej Oddziału Aneste-
zjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej 

i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie

27.11 – w siedzibie OIPiP w Koszalinie odbyło się
uroczyste spotkanie z pielęgniarkami i poło-
żnymi, które odeszły na emeryturę 

27.11 – posiedzenie członków Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej

30.11 – w siedzibie OIPiP odbyło się szkolenie dla
pielęgniarek i położnych z pielęgnacji 
i obsługi portów donaczyniowych. Szkolenie
poprowadził Krzysztof Małkowski

30.11 – egzamin po 5-letniej przerwie wykony-
wania zawodu

Grudzień
4-6.12 – udział przewodniczącej ORPiP Bożeny

Wojcikiewicz w posiedzeniu NRPiP 
w Warszawie

6-7.12 – spotkanie członków Komisji Epidemio-
logicznej

8.12 – udział przewodniczącej ORPiP Bożeny
Wojcikiewicz w konferencji szkoleniowej
„Zdrowie rodziny”, które odbyło się 
w PWSzZ w Koszalinie

11.12 – posiedzenie Komisji Socjalnej celem
rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomo-
cy materialnej

11.12 – posiedzenie Komisji Kształcenia ds.
Refundacji

11.12 – posiedzenie Prezydium ORPiP
18.12 – posiedzenie ORPiP
28.12 – posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyj-

nej

Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Koszalinie składam serdeczne gratulacje 

Patrycji Andrzejewskiej
z okazji wygrania konkursu na stanowisko Pielęgniarki

Oddziałowej Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii

Dziecięcej i Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego 

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 

W związku z objęciem stanowiska Pielęgniarki 

Oddziałowej, życzę pomyślności i sukcesów zarówno 

w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. 

w imieniu własnym i ORPiP 

Przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz

Gratulacje
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Koszalinie składam 

serdeczne gratulacje Grażynie Margas
z okazji wygrania konkursu na stanowisko

Pielęgniarki Naczelnej Samodzielnego

Publicznego ZOZ MSWiA w Koszalinie.

W związku z objęciem stanowiska

Pielęgniarki Naczelnej, 

życzę pomyślności i sukcesów zarówno 

w pracy jak i w życiu osobistym 

w imieniu własnym i ORPiP

Przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz

K a l e n d a r i u m  O r P i P
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WAŻNE INFORMACJE

Jesteśmy po pracowitym okresie opinio-
wania wzrostu wynagrodzenia wynikającego 
z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierp-
nia 2018 r. w sprawie zmieniającego rozpo-
rządzenia ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej. Było
trochę niejasności, emocji, opóźnień w wypła-
tach, ale mam nadzieję – i z tego co relacjo-
nujecie – sytuacja się stabilizuje i mamy wzrost
wynagrodzenia zasadniczego i to należy trak-
tować jako sukces. Od nowego roku ulegać
będą poprawie warunki pracy pielęgniarek 
i położnych w zakresie obsad kadrowych 
z tytułu wprowadzenia rozporządzenia zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego – moim skromnym zdaniem to także
sukces. Będziemy monitorować wdrażanie
norm zatrudnienia w zakładach opieki zdro-
wotnej. Przed nami realizacja kolejnych postu-
latów wynikających z porozumienia z 9 lipca
br. m.in. oczekiwany płatny urlop szkoleniowy,
wdrożenie porady pielęgniarskiej jako świad-
czenia odrębnie kontraktowanego z NFZ 
i inne. 

Od 1 stycznia wchodzi w życie nowy

standard organizacyjny opieki okołoporodo-
wej – trochę nowości z myślą o ciężarnej,
rodzącej, położnicy i noworodku.

Niezmiernie cieszę się, że w Koszalinie
PWSzZ uruchomiła studnia magisterskie dla

pielęgniarek oraz otworzyła Centrum Symu-
lacji Medycznych – to miejsce edukacji
naprawdę na europejskim poziomie. Prestiż
uczelni rośnie – mam wielką nadzieję, że przy-
ciągnie przyszłych studentów pielęgniarstwa.

W trosce o Wasze zdrowie polecam arty-
kuł o powszechnej chorobie cywilizacyjnej 
– nadciśnieniu – dbajmy o siebie. 

Niezwykle miło mi było gościć w siedzi-
bie Izby pielęgniarki i położne – emerytki. Jak
się okazuje na emeryturze brakuje im czasu
bo: podróżują, więcej czasu spędzają z rodzi-
ną, spełniają swoje marzenia, ale także…
pracują. 

Kochani, w klimacie zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzę Wam:

Świąt wypełnionych, radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Bożena WojcikieWicz, 

przewodnicząca oRPiP 

NA DOBRY POCZĄTEK

drOgie KOleżanKi i KOledzy 

Za nami trudny, ale owocny rok 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Najlepsze życzenia zdrowych,
radosnych, spokojnych Świąt
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz
Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

życzą

Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie 
oraz członkowie 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Boże Narodzenie 2018 rok
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zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do narodowego Funduszu

zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania

kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej 

udzielanymi przez pielęgniarki i położne, narodowy Fundusz zdrowia

uprzejmie informuje:

W celu implementacji postanowień zamieszczonych w Ocenie Skutków Regulacji do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), 25 września 2018 r., wydane zostało zarządzenie 
nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynika-
jących z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów.

Mocą przepisów ww. zarządzenia zwiększono wolumen środków przekazywanych świad-
czeniodawcom realizującym świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne, w zakresie wyni-
kającym z przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2018 r., tj. w zakre-
sie pozostałych składników wynagrodzenia oraz pochodnych od tych składników leżących po
stronie pracodawcy.

Ww. środki przekazywane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.). Środki te przekazywane są jako wyod-
rębnione pozycje umowy (produkt rozliczeniowy – koszty świadczeń wynikające z rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie zmieniające ogólne warunki umów w określonych
zakresach świadczeń). Cena przedmiotowego produktu rozliczeniowego została ustalona na
podstawie danych zamieszczonych w Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 29 sierpnia 2018 r., i ma charakter stały.

Biorąc pod uwagę powyższe, środki przekazywane świadczeniodawcom
stanowią iloczyn liczby etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie stosunku pracy oraz stałej ceny ww. produktu
rozliczeniowego określonej w załączniku do zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W sytuacji przekazania – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 29 sierpnia 2018 r. – pielęgniarkom i położnym środków zwiększających wynagrodzenie zasad-
nicze, kwota środków ustalona w powyższy sposób, nie podlega zwrotowi do Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Ponadto, wskazać należy, że oświadczenie potwierdzające realizację porozumienia albo
pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków albo określonego przez świad-

czeniodawcę sposobu podziału tych środków, którego wzór określony został 
w załączniku do zarządzenia nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia, nie obejmuje środków pochodzących z produktu rozliczeniowego – kosz-
ty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
zmieniające ogólne warunki umów.

Komunikat NFZ 
– warto wiedzieć!

RoZmowy 
o kondycji zawodu
24 października, na wniosek Ministra

zdrowia (po spotkaniu 22 października),
odbyło się kolejne spotkanie, którego celem
było omówienie wątpliwości związanych 
z pracami nad wprowadzeniem rozporządzeń
koszykowych w psychiatrii oraz analiza reali-
zacji postanowień strategii na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

W spotkaniu stronę rządową reprezentowa-
li: J. Szczurek-Żelazko – wiceminister zdrowia, 
B. Cholewka – dyrektor departamentu pielęgniarek
i położnych, B. Witkowska – departament
pielęgniarek i położnych, K. Malinowska – dyrektor
departamentu analiz i strategii. Stronę pielęgniarską:
Z. Małas – prezes NRPiP, M. Łodzińska – wicepre-
zes NRPiP, K. Ptok – przewodnicząca OZZPiP. 

Strony ustaliły, że termin (uzgodniony ze stro-
ną społeczną na spotkaniu 20 września) wprowa-
dzenia vacatio legis w zakresie norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w psychiatrii w rozpo-
rządzeniach koszykowych został określony na
dzień 31 grudnia 2021 roku (z uwagi na duże braki
pielęgniarek zatrudnionych na psychiatrii).

Zwrócono uwagę na konieczność monitoro-
wania zatrudnienia pielęgniarek w psychiatrii do
momentu wejścia w życie rozporządzeń. Wpro-
wadzenie możliwości zwiększenia środków finan-
sowych dla tych podmiotów, które spełniają normy
zatrudnienia przed dniem wejścia w życie rozpo-
rządzeń koszykowych jako motywatorów.

Urlop szkoleniowy wynikający z Porozumie-
nia z 9 lipca 2018 r. oczekuje na proces legislacyj-
ny i w kolejnym etapie zostanie przekazany do
konsultacji społecznych.

Porada pielęgniarska jako świadczenie odręb-
nie kontraktowane dla pielęgniarek i położnych 
w połowie listopada ma zostać przekazane do
konsultacji zewnętrznych.

Porada diabetologiczna jako świadczenie dla
pielęgniarek i położnych jest w trakcie opracowy-
wania przez Ministerstwo Zdrowia i pilotażowo
zostanie wprowadzona w przyszłym roku.

Pilotaż KONS (kompleksowa opieka nad
świadczeniobiorcami z niewydolnością serca)
projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji
społecznych. Tu zwrócono uwagę na nieuwzględ-
nienie pielęgniarek w projekcie KONS i na wniosek
wiceminister zdrowia J. Szczurek-Żelazko wpro-
wadzenie zasadnej uwagi.

Wprowadzenie nowego projektu DDOM 
dla pielęgniarek finansowanego ze środków UE 
w zakresie opieki dziennej nad pacjentami, będzie
przekazany do konsultacji społecznych.

Przygotowanie Strategii na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce do wdroże-
nia jej jako element dokumentu do realizacji przez
Rząd RP.

Ustalenie terminu realizacji promowania
zawodów pielęgniarki i położnej jako jednego 
z postulatów zawartych w Strategii na rzecz rozwo-
ju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

MaRiola Łodzińska, 
WicePRezes nRPiP
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nasze spraWy nasze spraWy

WOJSKA OBRONy TERyTORIALNEJ 
CZEKAJą NA CHęTNyCH

oferta dla PielęgniaRek i PielęgniaRzy

1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Tery-
torialnej, które są piątym rodzajem sił zbrojnych. Misją formacji jest
obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma charakter
lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związa-
ną z medycyną. Mając na uwadze powyższe, pielęgniarki i pielęgniarze
są naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Teryto-
rialnej. Służba ta obejmuje szkolenie przez dwa dni w miesiącu w syste-
mie weekendowym i jest pełniona w miejscu zamieszkania. 

Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są
następujące:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szere-

gowych, do 63 lat w korpusie podoficerów i oficerów);
• posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;
• niekaralność;
• brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby

wojskowej.

Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwi-
jać się zawodowo poprzez:

1. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach 
specjalistycznych takich jak:

• kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki ratu-
jące życie”,

• kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących
życie w obrażeniach ciała w opiece – przedszpitalnej,

• kurs USG FAST w urazach,
• kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zaka-

źnym i odzwierzęcym,
• kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów

zagrażających życiu.

2. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie
z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgnia-
rek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykony-
wania zawodu i obejmuje m.in.:

szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej
opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne,
pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz 
w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących — dla osób pracujących 
w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

kursy kwalifikacyjne: w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny:
pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo
operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe,
pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia
pracujących — dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż
pracy w zawodzie.

kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta doro-
słego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonanie
konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia
doszpikowego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ordynowanie
leków i wypisywanie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, wyko-
nanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie fizykalne.

kursy dokształcające: aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczy-
niowa, warunki sanitarne i utrzymanie higieny.

3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów:

Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia
wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo — możliwe jest uzyska-
nie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowa-
łoby okres kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie
pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

4. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego:

Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz
otrzymuje od 90 zł wzwyż od stopnia szeregowego; dodatkowo żołnie-
rzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość bojową:” w wysokości 320
zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za dwa dni
szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo-medycznej,
pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kursy oficer-
skie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych
i jednostki wojskowej.

Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialną służbę
wojskową przez okres co najmniej trzech lat, może być powołany do
służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach
określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powo-
łania do tych służb przed innymi osobami.

Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zamel-
dowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień na ogólnie obowiązu-
jących zasadach.

Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

K O N T A K T :
Dowództwo 
Wojsk Obrony Terytorialnej
Dymińska 13
01-783 Warszawa
Sekretariat:
tel. 261 877 405
fax. 261 877 770
dwot.sekretariat@mon.gov.pl

„TERYTORIALSI 
– zAwSzE gOTOwI, 

zAwSzE bLISkO”
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11 PaździerniKa 2018 rOKu minister zdrOwia POdPisał rOzPOrządzenie
zmieniające rOzPOrządzenie w sPrawie świadczeń gwarantOwa-
nych z zaKresu leczenia szPitalnegO. mamy nadzieję, że rOzPO-
rządzenie będzie leKiem na PrOblem braKu jednOlitegO minimal-
negO standardu Obsady PersOnelu PielęgniarsKiegO i POłOżniczegO
na Oddziałach szPitalnych i Przyczyni się dO liKwidacji jednOOsO-
bOwych Obsad PielęgniarsKich i POłOżniczych w Oddziałach.

nOrmy zatrudnienia PielęgniareK i POłOżnych

Ministerstwo Zdrowia podkreśla 
w uzasadnieniu, że „rozporządzenie wprowadza
rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na zdro-
wie ludzi, zapewniając dostępność i utrzymując
odpowiednią jakość świadczeń. Pielęgniarki 
i położne są zatrudnione w podmiotach leczni-
czych i udzielają świadczeń gwarantowanych
zgodnie z kompetencjami. Wskazanie dla
podmiotów leczniczych wymogu zapewnienia
określonej liczby pielęgniarek i położnych prowa-
dzi do: zapewnienia jakości świadczeń udziela-
nych przez pielęgniarki oraz położne samodziel-
nie tj. świadczeń pielęgnacyjnych, zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych, reha-
bilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia,
zapewnienia udziału pielęgniarek i położnych 
w świadczeniach realizowanych przez lekarzy 
i innych pracowników wykonujących zawody
medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zaka-
żeń wewnątrzszpitalnych oraz związanych z tym
kosztów, zmniejszenia liczby błędów medycz-
nych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów
związanych z ordynacją i dystrybucją produk-
tów leczniczych, zapewnienia bezpieczeństwa
pacjentów i pielęgniarek/położnych, racjonalne-
go zarządzania zasobami ludzkimi, planowania
środków finansowych na zadania wykonywane
przez pielęgniarki/położne. Natomiast w sytuacji
niewystarczającej liczby pielęgniarek/położnych
może dochodzić do między innymi do następu-
jących zdarzeń: wydłużenia hospitalizacji, zwięk-

szenia liczby powikłań np. zapalenia płuc, zaka-
żenia odcewnikowe, odleżyny, zwiększenia licz-
by zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwiększenia
liczby upadków, zwiększenia śmiertelności
pacjentów, zwiększenia liczby błędów medycz-
nych a w konsekwencji ponownych hospitaliza-
cji.”

Rozporządzenie określa równoważniki
etatów pielęgniarskich na 1 łóżko w oddzia-
łach zachowawczych, zabiegowych, pedia-
trycznych także wymagana ilość pielęgniarek
na blokach operacyjnych oraz wymagane
kwalifikacje w poszczególnych zakresach
świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. Na
przykład:

oddział chirurgiczny: 
Równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 

1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 
2 etatów –specjalista w dziedzinie pielęgniar-
stwa chirurgicznego lub w trakcie specjaliza-
cji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie
kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego.

oddział internistyczny:
Równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 

1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 

2 etatów – specjalista w dziedzinie pielęgniar-
stwa zachowawczego lub internistycznego,
lub diabetologicznego, lub kardiologicznego,
lub geriatrycznego, lub opieki długotermino-
wej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa internistycznego lub geria-
trycznego, lub opieki długoterminowej, lub
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie
pielęgniarstwa zachowawczego lub interni-
stycznego, lub diabetologicznego, lub kardio-
logicznego, lub opieki długoterminowej, lub 
w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa internistycznego lub diabeto-
logicznego, lub kardiologicznego, lub opieki
długoterminowej.

Powyższe wymogi będą miały zastoso-
wanie jak w przedmiotowym rozporządzeniu
zapisano:

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń
w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej
są obowiązani dostosować się do warunków
szczegółowych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit.
a–zr, w zakresie, w jakim warunki te dotyczą
zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów
pielęgniarek lub położnych o odpowiednich
kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów
kwalifikacyjnych, nie później niż w terminie do
dnia 31 grudnia 2021 r. 
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Nowe przepisy nie ograniczają się
wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze
fizjologicznym. Mają one dotyczyć wszystkich
ciąż i porodów. W najnowszym akcie praw-
nym znajdziemy przepisy dotyczące ciąży,
łagodzenia bólu porodowego, wsparcia
karmienia piersią, a także zasad organizacji
pracy personelu w przypadkach szczególnie
trudnych, takich jak poronienie, urodzenie
martwego dziecka i urodzenie ciężko chorego
dziecka. 

Standard organizacyjny opieki okołopo-
rodowej uwzględnia wytyczne Światowej
Organizacji Zdrowia WHO, osiągnięcia medy-
cyny opartej na dowodach naukowych oraz

doświadczenia w zakresie opieki nad matką 
i dzieckiem. Tworzony był przy współudziale
przedstawicieli wielu specjalności lekarskich
(położnictwa, ginekologii, neonatologii,
anestezjologii, psychiatrii), przedstawicieli
NFZ, organizacji konsumenckich i pozarządo-
wych. W pracach zespołu uczestniczyła duża
reprezentacja położnych: konsultant w dzie-
dzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i poło-
żniczego mgr Leokadia Jędrzejewska, prof.
UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, dr hab. n. 
o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, wiceprezes
Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni – dr n. o
zdr. Dorota Fryc i wiceprezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych – mgr Ewa Janiuk.

Poniżej przedstawiam najważniejsze
zmiany: 

szkolenie personelu i monitoring
realizacji standardów

Nowe przepisy nakazują szkolenia perso-
nelu w zakresie stosowania standardów, ale 
i monitoring ich przestrzegania z uwzględnie-
niem tych działań w regulaminach organiza-
cyjnych podmiotów realizujących opiekę
okołoporodową, a także aktualizację wiedzy.
Dotychczasowe standardy w praktyce nie
zawsze były przestrzegane i nikt tego nie
kontrolował. Teraz ma się to zmienić.

Zmiany w opiece 
okołoporodowej
1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Mz z 16 sierpnia
2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 
(dz. U. 2018, poz. 1756).
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Brak hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.
Usunięto przepis polegający na skiero-

waniu kobiety w ciąży do obowiązkowej
hospitalizacji po ukończeniu 41 tyg. ciąży.
Nowy standard wskazuje, na konieczność
zakończenia ciąży przed końcem 42 tyg. bez
wcześniejszej hospitalizacji, jeżeli nie występu-
ją niepokojące objawy zagrażające zdrowiu 
i życiu matki i dziecka. 

sprawdzanie ryzyka depresji 
poporodowej

W ramach nowych standardów osoba
sprawująca opiekę nad kobietą w ciąży 
i w połogu ma ocenić ryzyko i nasilenie obja-
wów depresji. Taka ocena – według testu
depresji Becka – ma być przeprowadzona trzy
razy w trakcie ciąży: w 11-14 tyg., 33-37 tyg.
oraz po porodzie w czasie wizyty położnej 
w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej
dziecka.

ujednolicenie ram programowych
edukacji przedporodowej

W nowych standardach za edukację
przedporodową odpowiada położna, która ma
pełną swobodę w doborze osób, które w jej
ocenie, w sposób profesjonalny przedstawią
treści z zakresu prezentowanej przez siebie
specjalności. Z edukacji przedporodowej będą
mogły korzystać kobiety, od 21. tyg. ciąży do
porodu tak jak dotychczas Wymiar i często-
tliwość spotkań ma być dostosowany do indy-
widualnych potrzeb ciężarnej (dotychczas od
21. tyg. raz w tygodniu, a od 32. tyg. dwa razy
w tygodniu).

Wybór położnej

W rozporządzeniu doprecyzowano
obowiązek skierowania ciężarnej do objęcia
opieką przez położną podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), jeżeli osobą sprawującą
opiekę jest lekarz (pomiędzy ukończonym 
21. a 26. tyg. ciąży). Samo skierowanie do
położnej uznano za niewystarczające (jak
wynika z badań, tylko 3% procent ginekolo-
gów kieruje pacjentki do położnych) i zapro-
ponowano, aby położna POZ dodatkowo
potwierdziła przyjęcie pacjentki do opieki po
porodzie przez wpis do planu opieki przedpo-
rodowej i karty przebiegu ciąży swoich danych
lub podmiotu, który wykonuje działalność
leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej. W praktyce oznacza to troskę o to,
aby ciężarna wybrała i poznała położna przed
porodem (najlepiej w ramach edukacji, o czym
punkt wyżej). Nowe przepisy zwracają także
szczególną uwagę na właściwe wykorzystanie
wiedzy i kompetencji położnych, aby umożli-
wić im większą samodzielność w opiece nad
matką i noworodkiem.

Wejście na oddział 
przed porodem

Wprowadzono wcześniejszą możliwość
(w miarę możliwości organizacyjnych danej
placówki) zapoznania się ciężarnej z miejscem
porodu, wypełnienia dokumentacji medycznej

oraz odbycia konsultacji anestezjologicznej na
wypadek zastosowania u niej analgezji regio-
nalnej porodu.

Łagodzenie bólu porodowego

Brak istotnych zmian poza położeniem
większego nacisku na edukację w tym zakre-
sie. Pacjentka musi otrzymać kompletną 
i pełną informację, jakie metody uśmierzania
bólu są dla niej dostępne, w jaki sposób dzia-
łają i jakie mogą mieć ewentualne skutki
niepożądane, na każdym etapie podejmowania
decyzji. Łagodzenie bólu porodowego dotyczy
zarówno metod niefarmakologicznych (tech-
niki relaksacyjne, piłka, TENS itp.), jak i farma-
kologicznych (Analgezja wziewna, regionalna,
stosowanie opioidów). 

spożywanie posiłków 
w trakcie porodu

Decyzję o możliwości spożywania posi-
łków w takcie porodu podejmuje lekarz spra-
wujący opiekę. (do tej pory mogły decydo-
wać również położne, które spędzają jednak
większość czasu przy rodzącej). Nadal podczas
porodu, rodząca ma zapewnioną możliwość
spożywania przejrzystych płynów, także
podczas aktywnej fazy porodu.

ograniczenie niezbędnych 
interwencji medycznych

Standard zakłada opiekę nad matką 
i noworodkiem, przy jednoczesnym położeniu
nacisku na ograniczenie niezbędnych inter-
wencji medycznych, w szczególności:

• amniotomii,
• indukcji porodu,
• stymulacji czynności skurczowej,
• podawania opioidów,
• nacięcia krocza,
• cięcia cesarskiego.

po porodzie

Utrzymano kontakt skóra do skóry przez
min. 2 godziny. Wszystkie zabiegi pielęgna-
cyjne i obowiązkowe standardowe procedury
wykonywane mają być w obecności matki 
w sali „matka z dzieckiem”. Jeśli rodzice nie
zdecydowali jeszcze o miejscu, w którym
zamierzają zapisać dziecko do przychodni czy
położnej poz, podstawowej opieki zdrowotnej,
podmiot leczniczy będzie miał obowiązek
poinformować o zasadach i zakresie opieki
nad noworodkiem w miejscu jego pobytu oraz
zasadach wyboru położnej poz.

Wsparcie laktacji

Standard kładzie duży nacisk na natural-
ne karmienie i promocję karmienia piersią.
Każdy podmiot leczniczy ma zapewnić każdej
potrzebującej matce sprzęt do skutecznego
pozyskiwania mleka kobiecego, jak również
skorzystanie w miarę możliwości z podawania
mleka z banku mleka kobiecego w przypadku
noworodków przedwcześnie urodzonych.
Wprowadza zakaz działań marketingowych 
i reklamowych związanych z preparatami do

początkowego żywienia niemowląt i przed-
miotami służącymi do tego rodzaju karmie-
nia. Zapis dotyczy zarówno szpitali, jak i przy-
chodni.

Przepisy części XIII ust. 3 pkt. 7 załączni-
ka wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r.
(sprzęt do pozyskiwania mleka kobiecego).

„sytuacja szczególna” 
zamiast „niepowodzenie 

położnicze”

Pod pojęciem sytuacji szczególnej należy
rozumieć – poronienie, urodzenie dziecka
martwego, niezdolnego do życia lub obarczo-
nego letalnymi schorzeniami, urodzenie chore-
go dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.
W ramach nowych przepisów zobowiązano
personel medyczny (w przypadku zdiagnozo-
wania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu
powstałych w okresie prenatalnym lub w trak-
cie porodu) do informowania o możliwości
uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki
paliatywnej i hospicyjnej. Oznacza to nacisk na
otoczenie kobiety w sytuacji szczególnej
szczególną opieką.

od 1 stycznia 2019 r. 
tracą moc przepisy:

• rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 września 2012 r. w sprawie standar-
dów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki okołoporodowej spra-
wowanej nad kobietą w okresie fizjolo-
gicznej ciąży, fizjologicznego porodu,
połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1132);

• rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie standar-
dów postępowania medycznego w łago-
dzeniu bólu porodowego (Dz. U. 2015,
poz. 1997);

• rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie standar-
dów postępowania medycznego przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
z zakresu okołoporodowej opieki poło-
żniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad
kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
w przypadkach występowania określo-
nych powikłań oraz opieki nad kobietą 
w sytuacji niepowodzeń położniczych
(Dz. U. 2015, poz. 2015).

jUstyna laska, 
PoŁożna, 

WicePRzeWodnicząca oRPiP

P I Ś M I E N N I C T W O :
MPIP nr 9 2018 r. Aktualizacja standardu

organizacyjnego opieki okołoporodowej
www.mz.gov.pl
www.rodzicpoludzku.pl
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie jako uczelnia publiczna posiada
od 2010 roku uprawnienia do prowadzenia
studiów pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo. Studia te cieszą się dużą popu-
larnością a kolejni absolwenci (licencjaci
pielęgniarstwa) są zatrudniani w Koszalinie 
i w całym województwie zachodniopomorskim. 

Mając na uwadze rozwój kierunku oraz
oczekiwania rynku usług medycznych, Senat
uczelni wypowiedział się pozytywnie na temat
studiów drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Koszalinie od roku akade-
mickiego 2018/2019 przyjmując 12 grudnia
2017 roku uchwałę w tym zakresie.

Efektem prac powołanego przez Rektora
uczelni zespołu było przygotowanie wniosku
o uruchomienie studiów drugiego stopnia.

Ze względu na to, że zawód pielęgniarki

jest zawodem regulowanym, każda uczelnia,
która chce prowadzić studia na kierunku
pielęgniarstwo, musi uzyskać akredytację
Ministra Zdrowia. Minister podejmuje decy-
zję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Poło-
żnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie poddała się ocenie Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
i na podstawie decyzji nr 23/ V/ 2018 Ministra
Zdrowia uzyskała akredytację dla kierunku

kształcenia pielęgniarstwo: studia drugiego
stopnia.

Uwiecznieniem wielomiesięcznych starań
jest decyzja z 31 października Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o nadanie uczelni
uprawnień do prowadzenia studiów drugiego
stopnia (magisterskich). 

zajęcia na studiach 
stacjonarnych rozpoczęły się
19 listopada. 

studia magisterskie 
pielęgniarskie w Koszalinie
długOtrwałe starania władz uczelni PrzyniOsły efeKt – od tego
roku akademickiego pielęgniarstwo jest już prowadzone także na
studiach magisterskich.

Naukę Na studiach 
NiestacjoNaRNych podejmą

63 pielęgNiaRki 
a Na stacjoNaRNych

21 pielęgNiaRek. 
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Konferencję otworzyła przewodnicząca
ORPiP Bożena Wojcikiewicz podkreślając
ważność edukacji dla prawidłowego wykony-
wania zawodu w temacie leczenia ran który
ewaluuje z tytułu coraz to nowszych osiągnięć
farmakoterapii i biotechnologii. Wspomniała 
o osiągnięciach samorządu w zakresie popra-
wy warunków pracy i wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych w kontekście podpi-
sanego porozumienia z 9 lipca. Podkreśliła
także rolę ustawicznego kształcenia i starania
samorządu w realizacji postulatu 6-dniowego
płatnego urlopu szkoleniowego w ciągu roku
dla pielęgniarek i położnych. Zebrani wymie-
nili doświadczenia związane z leczeniem ran
podkreślając, że tematyka konferencji była
bardzo ciekawa i wszechstronna.

Poruszono m.in. kwestię leczenia żywie-
niowego pacjentów chorych przewlekle; prze-
wlekłą niewydolność żylna – leczenie przy-
czynowe; jak w prosty sposób zapewnić

zdrową skórę u osób z nietrzymaniem moczu;
rolę opatrunków w leczeniu ran; antyseptykę
i lawaseptykę w leczeniu ran; hirudoterapia 

i larwoterapia w leczeniu ran przewlekłych; na
konkretnych przypadkach opisano leczenie
i różnicowanie ran.

leczenie ran W UJęCIU 
MULTIDySCyPLINARNyM
20 PaździerniKa, w hOtelu trawa-sPOrt KOszalin, Odbyła się KOnfe-
rencja „leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym”. KOnferencja
zOrganizOwana była Przez firmę cOnva tec POlsKa sP. z O. O. we
wsPółPracy z OiPiP w KOszalinie. w konferencji wzięło udział około
100 pielęgniarek i położnych z regiOnu działania izby. 

14 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Koszalinie odbyło się szkolenie „Wielochorobowość – specyfika
opieki nad pacjentem geriatrycznym”. 

Spotkanie organizowane było przez Family Service Pelargos
we współpracy z OIPiP w Koszalinie. 

W szkoleniu wzięło udział około 100 pielęgniarek

SPOTKANIE EDUKACyJNE
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Otwarcie mOnOPrOfilOwegO centrum 
symulacji medycznej w KOszalinie

nauka odzwierciedla 
rzeczywistość

16 października uroczyście otwarto monoprofilowe centrum symulacji medycznej 
w państwowej Wyższej szkole zawodowej w koszalinie. Jest to obiekt wyposażony
w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, niezbędny sprzęt oraz syste-
my audio-video do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli studentom pielęgniar-
stwa na uzyskanie umiejętności praktycznych. 

Centrum powstało dzięki unijnemu
programowi – Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój – realizowanemu przez Mini-
sterstwo Zdrowia. Utworzenie MCSM kosz-
towało ponad 2,5 mln zł, w tym 2,1 mln zł
stanowiła dotacja z funduszy unijnych 
w ramach RPO. W pozostałe środki finanso-
we uczelnia została wsparta przez samorząd
koszaliński wraz z prezydentem Piotrem Jedli-
ńskim oraz Zarząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Projekt realizowany jest przez Państwo-
wą Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie
przy współpracy ze Specjalistycznym Zespo-
łem Gruźlicy i Chorób Płuc z Koszalina. 

Celem projektu jest podniesienie jakości
kształcenia studentów na kierunku
pielęgniarstwo w oparciu o prowadzenie
zajęć „symulacyjnych” z wykorzystaniem
dostosowanych technicznie pomieszczeń 
i nowoczesnego sprzętu, w tym najnowszej
generacji fantomów amerykańskiej produk-
cji. 

Projekt zakłada także cykl szkoleń dla
wykładowców, dla techników symulacji 
i opracowywanie scenariuszy symulacyj-
nych. Monoprofilowe Centrum Symulacji
Medycznej składa się z kilku pomieszczeń, 
w tym jednego będącego imitacją rzeczywi-
stej sali operacyjnej, które połączone zosta-

2,5 mlN Zł 
kosZtowało utwoRZeNie
mcsm, w tym 2,1 mlN Zł 
staNowiła dotacja 
Z fuNdusZy uNijNych 
w Ramach Rpo



nie z salą egzaminacyjną oraz sali symulacji
wysokiej wierności (sala opieki pielęgniar-
skiej), sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali
nauki umiejętności technicznych, 2 sale do
ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i sala
egzaminacyjna OSCE do prowadzenia
debriefingu. 

Symulacja medyczna to odtworzenie
możliwej sytuacji klinicznej w warunkach
pracowni dydaktycznej, z możliwością inte-
rakcji osób uczących się. Stopień realizmu
symulacji może być bardzo różny, począwszy
od studiów przypadku i gier edukacyjnych,

poprzez komputerowe systemy wirtu-
alnego pacjenta, manekiny i trenaże-

ry służące nauce umiejętności
praktycznych a skończywszy na

zaawansowanych symulato-
rach pacjenta pozwala-
jących na bardzo realistycz-

z dziaŁalnoŚci oipip W koszalinie z dziaŁalnoŚci oipip W koszalinie
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z dziaŁalnoŚci oipip W koszalinie z dziaŁalnoŚci oipip W koszalinie

ne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy
wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych
pacjentów. 

Elementy symulacji mogą być wykorzy-
stywane w nauczaniu wielu przedmiotów 
i na wszystkich etapach edukacji. Zastoso-
wanie tej metody nauczania pozwala na
wprowadzenie nauki praktycznego zastoso-
wania nabytej wiedzy teoretycznej. Wpisu-
je się w wymagania współczesnej dydakty-
ki, pozwalając na nauczanie zorientowane
na osiąganie zakładanych efektów kształce-
nia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności
praktycznych z tzw. kompetencjami miękki-
mi: pracy w zespole, podejmowania decyzji,
komunikacji z pacjentami. 

Reasumując studentki i studenci
pielęgniarstwa zyskali możliwość profesjonal-
nego szkolenia na najwyższym poziomie.

M.g.

27 listopada w siedzibie Izby odbyło się spotkanie z pielęgniar-
kami i położnymi, które odeszły na emeryturę. Panie pielęgniarki 
i położne generalnie stwierdziły, że wbrew obiegowym opiniom nie

mają czasu na emeryturze bo… realizują swoje marzenia, podróżują,
więcej czasu spędzają z rodziną i wnukami albo po prostu… dalej
pracują. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

SPOTKANIE Z EMERyTKAMI



czy można podawać telefonicznie jaki
lekarz ma dyżur konkretnego dnia w oddzia-
le szpitalnym?

Zdaniem Autora odpowiedzi nie ma prze-
ciwwskazań, aby przekazać informację doty-
czące imienia i nazwiska lekarza dyżurującego
danego dnia na oddziale.

W wyroku z 19.11.2003 roku, I PK
590/02, Sąd Najwyższy stwierdził, że imię 
i nazwisko jest skierowanym na zewnątrz
znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej 
i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie
może być zasadniczo uznane za bezprawne, 
o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra
osobistego, np. czci, prywatności lub godności
osobistej. Z tych przyczyn Autor odpowiedzi
nie widzi przeszkód, aby taka informację prze-
kazać dzwoniącemu. 

AUTOR ODPOWIEDZI:
Łokaj Maciej 

ODPOWIEDZI UDZIELONO:
25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas
nie uległ zmianie 

czy kwota wynikająca ze wzrostu
współczynnika korygującego na 2,7 w prze-
działach wiekowych do 6. roku życia oraz 
w wieku od 66 do 75 powinna być przezna-
czona w całości dla pielęgniarek praktyki?

czy jednak kwota ta powinna pokrywać
pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasad-
niczego (1100 zł), a pozostałą część można
wykorzystać na bieżące wydatki (np. na
wzrost wynagrodzenia lekarza poz)?

z wyliczenia wynika, że kwota ta 
w przeliczeniu na zatrudnione pielęgniarki
praktyki znacznie przekroczy kwotę 1600
brutto brutto, przynajmniej o drugie tyle.

Otrzymanie środków ze zwiększenia
współczynnika korygującego na podstawie
zarządzenia 101/2018/DSOZ nie powoduje
obowiązku przeznaczenia całości dodatko-
wych środków na wynagrodzenia pielęgniarek
i położnych, w tym pielęgniarek i położnych
praktyki. Musi natomiast zostać wypełniony
obowiązek podwyższenia tym pielęgniarkom,
zatrudnionym na podstawie pracę, wynagro-
dzenia zasadniczego o kwotę nie niższą niż
1100 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych przewidziane w § 4a dodanym 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 14.10.2015 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma
odmienny charakter od zwiększenia wyna-
grodzeń przewidzianego w samym rozpo-
rządzeniu OWU – tj. rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie to obejmuje bowiem

wszystkie pielęgniarki i położne, a nie tylko
pielęgniarki i położne szpitali, AOS i pielęgniar-
ki i położne POZ, ale z kolei jedynie te, które
wykonują zawód u świadczeniodawcy na
podstawie umowy o pracę.

Wspomniany § 4a rozporządzenia prze-
widujący zwiększenie wynagrodzenie poprzez
włącznie kwoty 1100 (docelowo 1200) do
wynagrodzenia zasadniczego ma odrębny byt
od pozostałych przepisów rozporządzenia 
z 14 października 2015 r., nie przewiduje
bowiem żadnego odesłania do pozostałych
przepisów tego rozporządzenia, jak czyniły to
wcześniejsze nowelizacje rozporządzenia
OWU.

Konsekwencją takiej konstrukcji rozpo-
rządzenia z 29 sierpnia 2018 r. jest to, że 
w zakresie §4a (dotyczącego jak wspomniany
wyżej również pielęgniarek praktyki), jest to,
że w zakresie realizacji tego przepisu nie
związało ono świadczeniodawcy pozostały-
mi wymaganiami rozporządzenia OWU. Nie
ma tu więc mowy o środkach przekazywa-
nych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
cel „podwyżki 1100”, a jedynie zmiana staw-
ki kapitacyjnej, którą finalnie dysponuje świad-
czeniodawca. Zapisy uzasadnienia zarządzenia
Prezesa NFZ nr 101/2018/DSOZ nie stano-
wią same w sobie prawa, a jedynie wyjaśnie-
nie celu, jaki przyświecał podwyższeniu
współczynnika korygującego (możliwość
pokrycia kosztów zwiększenia wynagrodze-
nia pielęgniarek praktyki wraz pochodnymi).
W dalszej konsekwencji więc świadczenio-
dawca nie wykazuje wobec NFZ sposobu 
w jaki wydatkował te środki, gdyż z punktu
widzenia źródła prawa jakim jest rozpo-
rządzenie OWU (ze zmianami) nie ma takiego
obowiązku.

W konsekwencji, otrzymanie środków ze
zwiększenia współczynnika korygującego na
podstawie zarządzenia 101/2018/DSOZ nie
powoduje obowiązku przeznaczenia całości
dodatkowych środków na wynagrodzenia na
pielęgniarek i położnych, w tym pielęgniarek
i położnych praktyki. Musi jednak wypełnić
obowiązki wynikające z § 4a rozporządzenia,
tj. dokonać podwyższenia pielęgniarkom prak-
tyki zatrudnionym na podstawie umowy
wynagrodzenia zasadniczego o kwotę nie
niższą niż 1100 zł, również bez względu na to,
czy środki ze zwiększenia współczynnika kory-
gującego są na ten cel wystarczające.

AUTOR ODPOWIEDZI:
kaczoRoWska-kossoWska

iWona 
ODPOWIEDZI UDZIELONO:
14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas
nie uległ zmianie 

czy pielęgniarka zatrudniona w nzoz,
posiadająca kursy kwalifikacyjne dla
pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa
opieki długoterminowej oraz w dziedzinie
pielęgniarstwa środowiska nauczania 
i wychowania, może być zatrudniona i zgło-
szona do nFz (portalu świadczeniodawcy)
w wymiarze 0,5 etatu w opiece długotermi-
nowej oraz w wymiarze 0,5 etatu jako
pielęgniarka szkolna?

pytanie

odpoWiedź

Warto Wiedzieć Warto Wiedzieć
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kontrowersje
wokół Rodo

czy w świetle zapisów rodo służbo-
wy adres e-mail, numer telefonu, stanowi-
sko, imię i nazwisko pracownika stanowią
dane osobowe? 

czy można te dane ujawniać np. 
w umowach jako dane osób do kontaktu,
podawać na stronach internetowych praco-
dawcy czy w stopce poczty służbowej, na
identyfikatorach czy tabliczkach przy
drzwiach? 

Na gruncie RODO tzw. dane służbowe
stanowią dane osobowe (motyw 26 pream-
buły RODO). Podstawą prawną ich prze-
twarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO.
Przetwarzanie tych danych jest bowiem
niezbędne do wykonania przez pracodawcę
określonych prawem zadań realizowanych
dla dobra publicznego (por. wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca
1999 r., II SA 686/99).

Informacje o pracowniku takie, jak np.
jego imię i nazwisko, służbowy adres e-mail
lub numer telefonu stanowią dane osobowe
i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
pracodawca jako administrator tych danych
jest uprawniony do ich udostępniania

nawet bez zgody pracownika, którego doty-
czą.

Dane służbowe są ściśle związane 
z życiem zawodowym pracownika i z wy-
konywaniem przez niego obowiązków
służbowych. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z 19 listopada 2003 r. I PK
590/02 „[…] nazwisko i imię jest skiero-
wanym na zewnątrz znakiem rozpoznaw-
czym osoby fizycznej i ujawnienie go 
w celu jej identyfikacji nie może być zasad-

niczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy
się z naruszeniem innego dobra osobiste-
go, np. czci, prywatności lub godności
osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę
nazwiska (imienia) pracownika bez jego
zgody nie stanowi bezprawnego narusze-

nia dobra osobistego, jeżeli jest usprawie-
dliwione zadaniami i obowiązkami praco-
dawcy związanymi z prowadzeniem
zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw
oraz wolności pracownika”.

dR MaRlena PŁonka, 
staRgaRd, 

8 listopada 2018 roku

pytanie

odpoWiedź

pytanie



Pielęgniarka zatrudniona w podmiocie
leczniczym, posiadającym umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym
Funduszem Zdrowia, posiadająca kursy kwali-
fikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie
pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz 
w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania, może być zatrud-
niona i zgłoszona do NFZ (portalu świadcze-
niodawcy) w wymiarze 0,5 etatu w opiece
długoterminowej oraz w wymiarze 0,5 etatu
jako pielęgniarka szkolna. Warunkiem
niezbędnym jest, aby pielęgniarka ta nie miała
zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w ramach indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej.

Art. 132 ust. 3 ustawy z 27.08.2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z.,
stanowi, że nie można zawrzeć umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem,
pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą
zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli
udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej 
u świadczeniodawcy, który zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z
Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Ustawa z 15.07.2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej – dalej u.z.p.p., w art. 19
ust. 1 stanowi, że pielęgniarka i położna mogą
wykonywać zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych

wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

Jeżeli zatem pielęgniarka, posiadająca
kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dzie-
dzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
oraz w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania, zatrudniona jest 
u świadczeniodawcy, który jest przedsiębior-
cą (dawniej nzoz) posiadającym z NFZ umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie
ma przeszkód prawnych, aby była zatrudnio-
na w wymiarze po 0,5 etatu zarówno w opie-
ce długoterminowej, jak i w środowisku
nauczania i wychowania. W świetle przepisu
art. 132 ust. 3 u.ś.o.z., warunkiem bezwzględ-
nym jest, aby pielęgniarka ta nie posiadała
jednocześnie, jako osoba prowadząca indy-
widualną praktykę pielęgniarki, o której mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 5 u.z.p.p., umowy z NFZ 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

AUTOR ODPOWIEDZI:
choRoMańska iWona 

ODPOWIEDZI UDZIELONO:
21 października 2018 r., stan prawny dotych-
czas nie uległ zmianie 

Jaką podstawę nagrody jubileuszowej
należy przyjąć w następującej sytuacji:
pracownica nabyła prawo do nagrody jubi-
leuszowej 7.09.2018 r. W normalnej sytuacji
do obliczenia nagrody przyjęto by wynagro-
dzenie zasadnicze wraz z pochodnymi za

miesiąc wrzesień (miesiąc wypłaty) oraz
średnią z trzech miesięcy z tzw. dodatków
nFz (dodatki wypłacane z środków prze-
znaczanych na podwyżki dla pielęgniarek).
We wrześniu jednak weszły przepisy, które
nakazały podwyższyć wynagrodzenie zasad-
nicze pielęgniarek o 1100 zł, czyli to co
dotychczas było wypłacane w formie dodat-
ku, teraz musi wejść do wynagrodzenia
zasadniczego.

W związku z powyższym czy podstawę
nagrody jubileuszowej ma stanowić nowe
wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochod-
nymi oraz średnia z dodatków wypłaconych
w ostatnich trzech miesiącach, czy też samo
wynagrodzenie zasadnicze za miesiąc wrze-
sień wraz z pochodnymi z pominięciem
dodatków wypłaconych w poprzednich
miesiącach?

Biorąc pod uwagę zasady obliczania
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyda-
je się, iż za podstawę nagrody jubileuszowej
należałoby przyjąć nowe wynagrodzenie
zasadnicze wraz z pochodnymi bez średniej 
z dodatków wypłaconych w ostatnich trzech
miesiącach.

Można oczywiście zastosować korzyst-
niejszą dla pracownika interpretację, jeśli
wynika ona z przepisów wewnątrzzakłado-
wych.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem
jednorazowym, przysługującym pracowniko-
wi z tytułu pozostawania w zatrudnieniu przez
określony czas. Pracodawca ma jednak obowi-
ązek wypłaty tej nagrody, jeśli prawo do niej
wynika z przepisów szczególnych lub przewi-
dują ją regulacje zakładowe, np. regulamin
wynagradzania. Takim przepisem szczegól-
nym jest art. 62 ustawy z 15.04.2011 r. 
o działalności leczniczej – dalej u.dz.l.

Zgodnie z tym przepisem za długoletnią
pracę pracownikowi samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej przysługują
nagrody jubileuszowe w wysokości:

– 75% miesięcznego wynagrodzenia 
– po 20 latach pracy;

– 100% miesięcznego wynagrodzenia 
– po 25 latach pracy;

– 150% miesięcznego wynagrodzenia 
– po 30 latach pracy;

– 200% miesięcznego wynagrodzenia 
– po 35 latach pracy;

– 300% miesięcznego wynagrodzenia 
– po 40 latach pracy.

Z kolei art. 64 u.dz.l. stanowi, że ustalanie
okresów uprawniających do nagrody jubile-
uszowej, a także szczegółowe zasady jej obli-

czania i wypłacania regulują przepisy o wyna-
grodzeniu obowiązujące u danego pracodaw-
cy. Ustawa o działalności leczniczej nie zawie-
ra zatem szczegółowych zasad obliczania 
i wypłacania ani nagrody jubileuszowej, lecz
pozostawia w tym względzie swobodę praco-
dawcy, który może te kwestie określić 
w obowiązujących w nim przepisach płaco-
wych (np. w regulaminie wynagradzania,
zakładowym układzie zbiorowym pracy itp.).

W przypadku braku ww. regulacji, co do
zasady przyjmuje się, że nagroda jubileuszowa
obliczana jest według zasad obowiązujących
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wypoczynkowy, a reguły wyliczania tego
ekwiwalentu określa rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypła-
cania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwi-
walentu pieniężnego za urlop – dalej r.z.u.u.

Podstawę do obliczenia ekwiwalentu
stanowią:

– składniki wynagrodzenia określone 
w stawce miesięcznej w stałej wysokości, 
w wysokości liczonej z miesiąca, w którym
pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu;

– wynagrodzenie zmienne wypłacone
pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc nabycia
prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składni-
ków przysługujących za okresy nie dłuższe, niż
jeden miesiąc) oraz wynagrodzenie zmienne
wypłacone w okresie 12 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających miesiąc nabycia
prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składni-
ków przysługujących za okresy dłuższe niż
jeden miesiąc).

Zmienne składniki wynagrodzenia przy-
sługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe
niż 1 miesiąc, uwzględnia się w podstawie
urlopowej w średniej wysokości wypłaconej 
w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprze-
dzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwa-
lentu (§ 16 ust. 1 r.z.u.u.). W przypadku, gdy
pracownik otrzymuje zmienne miesięczne
składniki wynagrodzenia i nie przepracował
pełnego okresu trzech miesięcy poprzedza-
jących nabycie prawa do ekwiwalentu, podsta-
wa jego wymiaru podlega dopełnieniu. W tym
celu należy:

– wynagrodzenie faktycznie wypłacone
w tym okresie podzielić przez liczbę dni pracy,
za które przysługiwało to wynagrodzenie,

– następnie otrzymaną liczbę pomnożyć
przez liczbę dni, jakie pracownik przepraco-
wałby w ramach normalnego czasu pracy,
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy, gdyby nie zachorował.

Tak obliczone miesięczne wynagrodze-
nie pracownika stanowi podstawę wymiaru,
która podzielona przez obowiązujący
współczynnik pozwoli na obliczenie ekwiwa-
lentu za 1 dzień urlopu.

Wysokość nagrody jubileuszowej wyli-
czamy na takich zasadach jak ekwiwalent za
urlop.

Należy również zauważyć, ze ekwiwalent
pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się
stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu
wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami
określonymi w § 15-19 (§ 14 r.z.u.u.). Przy
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obliczeniu ekwiwalentu znajduje zastosowanie
przepis § 10 rozporządzenia, zgodnie z którym
w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia,
o których mowa w § 8 r.z.u.u., a więc składni-
ków wynagrodzenia, które mają charakter
zmienny lub zmiany wysokości takich skład-
ników w okresie, z którego ustala się podsta-
wę wymiaru, podstawę wymiaru ustala się
ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Zatem biorąc pod uwagę zasady oblicza-
nia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
wydaje się, iż za podstawę nagrody jubile-
uszowej należałoby przyjąć nowe wynagro-
dzenie zasadnicze wraz z pochodnymi bez
średniej z dodatków wypłaconych w ostat-
nich trzech miesiącach.

Można oczywiście zastosować korzyst-
niejszą dla pracownika interpretację, jeśli
wynika ona z przepisów wewnątrzzakłado-
wych.

AUTOR ODPOWIEDZI:
kWiatkoWska Monika 

ODPOWIEDZI UDZIELONO:
8 października 2018 r., stan prawny dotych-
czas nie uległ zmianie 

czy jeśli, mając na względzie rozpo-
rządzenia ministra zdrowia z 8.09.2015 r., 
z 14.10.2015 r. oraz z 29.08.2018 r. w spra-
wie zmiany rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (dz.u. 1681), pracodawca podpi-
sze porozumienie (realizacja ww. aktów) ze
związkami zawodowymi i upoważnionymi
przez okręgową radę pielęgniarek 
i położnych przedstawicielkami samorządu
zawodowego pielęgniarek i położnych, że
pielęgniarka świadcząca usługi w ramach
umowy kontraktowej otrzyma dodatek
kwotowy 8,00 zł za jedną godzinę świadcze-
nia usług – nie będzie to naruszeniem prze-
pisów (160 godzin x 8,00 zł = 1280,00 zł)?

pielęgniarka w informacji do nFz była
wykazana w wymiarze 1,2 etatu.

Wskazana w zapytaniu stawka podwyżki
w kwocie 8,00 zł/godz. nie spełnia wymogu
wynikającego z § 4 ust. 5 pkt 3 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej – dalej r.z.o.w.u. Szczegóły
w uzasadnieniu

Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgnia-
rek i położnych wprowadzony rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w spra-
wie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej – dalej rozpo-
rządzenie, dotyczący pielęgniarek i położnych
wykonujących zawód w podmiocie leczniczym
(§ 2 ust. 1 rozporządzenia) mającym umowę
zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia
wypłacany jest pielęgniarkom i położnym
wykonującym w tym podmiocie zawód:

1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w formie indywidualnej praktyki
pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie
leczniczym podmiotu leczniczego:

5) w formie indywidualnej specjalistycz-
nej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie
w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.

§ 2 ust. 4 rozporządzenia wymaga od
świadczeniodawcy zawarcia porozumienia 
z przedstawicielami związków zawodowych
pielęgniarek i położnych zrzeszających
wyłącznie pielęgniarki i położne, działających
u świadczeniodawcy, porozumienia doty-
czącego sposobu podziału miesięcznie środ-
ków przeznaczonych na ww. podwyżkę. 
W przypadku, gdy u danego świadczenio-
dawcy nie działają związki zawodowe zrze-
szające wyłącznie pielęgniarki i położne,
świadczeniodawca powinien uzyskać pozy-
tywnie zaopiniowany przez upoważnionego
przez okręgową radę pielęgniarek i położnych
przedstawiciela samorządu zawodowego
pielęgniarek i położnych sposób podziału
miesięcznie środków, z uwzględnieniem
zapewnienia średniego wzrostu wynagrodze-
nia wraz z innymi składnikami i pochodnymi.
W przypadku niezawarcia porozumienia albo
braku pozytywnej opinii, o których mowa
powyżej, sposób podziału tych środków na
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych okre-
śla ten świadczeniodawca.

R.z.o.w.u., w § 4 nałożyło na świadcze-
niodawców obowiązek zapewnienia
pielęgniarkom i położnym, w latach 2016-
2019, średni wzrost miesięcznego wynagro-
dzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu 
na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki
albo położnej o kwoty wskazane w ww.
rozporządzeniu. Zgodnie z § 4 ust. 5 pkt. 3
r.z.o.w.u. w okresie od dnia 1 września 2018
r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., pielęgniarce
położnej przysługuje średni wzrost miesięcz-
nego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu
w kwocie 1600 zł.

W przypadku pielęgniarek i położnych
wykonujących świadczenia zdrowotne 
w oparciu o tzw. kontrakty (indywidualne
praktyki), świadczeniodawca powinien wyli-
czyć stawkę godzinową podwyżki, która 
w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., powinna wynosić 1600 zł
miesięcznie w przeliczeniu na równoważnik
etatu. Wskazana w zapytaniu stawka podwyż-
ki w kwocie 8,00 zł/godz. nie spełnia wymo-
gu wynikającego z § 4 ust. 5 pkt 3 r.z.o.w.u.
Przyjmując średnią ilość godzin do przepra-
cowania w przeliczeniu na pełen etat lub
równoważnik etatu, w wysokości 160 godz.,
pielęgniarka powinna uzyskać wzrost wyna-
grodzenia na stawce godzinowej wynoszący
10 zł. Tak więc dodatek kwotowy w wyso-
kości 8 zł narusza przepis § 4 ust. 5 pkt 3
r.z.o.w.u.

AUTOR ODPOWIEDZI:
choRoMańska iWona 

ODPOWIEDZI UDZIELONO:
7 października 2018 r., stan prawny dotych-
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Wydaje się, że port, pozwalający uzyskać
dostęp dożylny na czas terapii, a jednocze-
śnie nie ograniczający znacząco codziennej
aktywności chorego pomiędzy poszczególny-
mi cyklami leczenia, jest rozwiązaniem ideal-
nym.

Przez długi czas długoterminowy dostęp
dożylny kojarzony był z kaniulacją żyły szyjnej
wewnętrznej, żyły podobojczykowej lub pnia
ramienno-głowowego. W przypadku kłopo-
tów z kaniulacją żyły podobojczykowej lub
szyjnej, do wprowadzenia cewnika wykorzy-
stywano żyłę naramienną, udową, biodrową,
pępkową, a nawet uzyskiwano bezpośredni
dostęp do żyły głównej dolnej z nakłucia 
w okolicy lędźwiowej. Prowadzenie wlewów
przez porty dożylne wymaga stosowania
specjalistycznych igieł i zestawów do przeto-
czeń.

W ostatnich latach porty są coraz
powszechniej stosowane także poza onkolo-
gią, np. w leczeniu hemofilii, mukowiscydozy,
boreliozy czy POChP, a także w wielu innych
chorobach wymagających powtarzalnego
dostępu dożylnego. Zalety portów, w porów-
naniu do cewników wyprowadzanych na
powierzchnię skóry, przyczyniły się także do
zastosowania ich w żywieniu pozajelitowym,
a nawet w dializoterapii.

Historia centralnego dostępu dożylnego
sięga 1952 roku, kiedy to Aubaniac prze-
zskórnie cewnikował żyłę podobojczykową 
u ciężko rannych francuskich żołnierzy.

W kolejnych latach pojawiły się zarówno
nowe drogi dostępu żylnego, jak i ewolucji
uległa sama technika zabiegu. Dostęp
nadobojczykowy po raz pierwszy opisał 
w roku 1965 yoffa. Początkowo stosowano
cewniki z PCW, które były wprowadzane
techniką „cewnik przez igłę”. Pomimo tego, że
już w roku 1953 Seldinger przedstawił tech-
nikę kaniulacji żył z wykorzystaniem giętkich
prowadnic, do powszechnego stosowania tej
metody musiało upłynąć jeszcze kilkadziesiąt
lat.

Pierwszy cewnik przeznaczony do długo-
trwałego stosowania opisał w 1972 roku
Broviac. Był to silikonowy cewnik zakładany
do żyły głównej górnej, tunelizowany
podskórnie, zakończony dakronową mufką 
w miejscu wyprowadzenia cewnika na
powierzchnię skóry. Cewnik ten został później
zmodyfikowany przez Hickmana do potrzeb
pacjentów leczonych przeszczepem szpiku
kostnego – zwiększono jego światło i grubo-
ść ściany.

O ile wyprowadzenie cewnika na
powierzchnię skóry, gdy był on wykorzysty-
wany codziennie, było powszechnie akcep-
towane, to jednak dla pacjentów poddawa-
nych chemioterapii, gdy dostęp dożylny
wykorzystywany był okresowo, rozwiązanie
to było trudniejsze do przyjęcia.

Wykorzystano więc znany od 1963
roku, podskórny pojemnik do wstrzyknięć
podpajęczynówkowych, który odpowiednio
zmodyfikowano i połączono z cewnikiem
dożylnym – tak powstał pierwszy port naczy-
niowy (Infuse-A-Port). Posiadał on polislfo-
nową komorę, membranę wykonaną z gumy
silikonowe o średnicy około 1 cm oraz
cewnik z elastomerów silikonowych. Zasto-

sowanie całkowicie wszczepialnych urządzeń
do przewlekłego dostępu naczyniowego
przedstawiono w 1982 roku przez Nieder-
hubera.

Podczas wykonywania wszystkich czyn-
ności związanych ze stosowaniem portów
naczyniowych, obowiązują dwie naczelne
zasady: przestrzeganie wymogów aseptyki
oraz zabezpieczenie przed zatorem powietrz-
nym.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, porty
dożylne obsługuje odpowiednio przeszkolony
personel pielęgniarski. Bez wątpienia są to
czynności, które powinni opanować również
lekarze pracujący w oddziałach, gdzie porty są
stosowane.

Procedura obsługi
portu

• dobór igły
Należy odpowiednio dobrać długość igły,

w zależności od rodzaju zaimplantowanego
portu oraz grubości tkanki podskórnej znaj-
dującej się nad membraną. W przypadku
portów wysokoprofilowych, a szczególnie
portów z wypukłą membraną, konieczne jest
zastosowanie dłuższej igły. W przypadkach
portów niskoprofilowych oraz gdy warstwa
tkanki podskórnej jest u chorego cienka, nale-
ży wybrać krótszą igłę. Igły do portów dostęp-
ne są w różnych grubościach. Optymalne
wydają się grubości 20 – 22 G, i większość
producentów oferuje zestawy do przetoczeń
w tych rozmiarach.

Przesadne ograniczenie grubości igieł 
w stosowanych zestawach do przetoczeń nie
ma większego uzasadnienia, ponieważ wytrzy-
małość membrany określana jest na 1000-
3000 nakłuć igłą 20 – 21 G, a to oznacza
możliwość korzystania z portu, przy dostępie
wykonywanym raz w tygodniu, przez ponad
20 lat.

• przygotowanie zestawu 
do przetoczeń

Po umyciu i dezynfekcji rąk, przygoto-
wujemy w sposób aseptyczny – na jałowej
serwecie lub otwartym opakowaniu od ręka-
wic chirurgicznych – zestaw do przetoczeń
do portu (z igłą Hubera), łączymy go ze steryl-
ną strzykawką z solą fizjologiczną i przepłu-
kujemy.

• znieczulenie skóry

Gdy pacjent boi się ukłucia (szczególnie 
w przypadku dzieci), skórę nad membraną
portu można znieczulić, stosując preparat
EMLA. Ponieważ zastosowanie kremu znie-
czulenia miejscowego powoduje skurcz
naczyń krwionośnych w skórze, nie zaleca się
zbyt częstego stosowania tej procedury, na
przykład gdy nakłucie portu wykonywane jest
codziennie, gdyż może to prowadzić do zmian
niedokrwiennych skóry i zwiększyć ryzyko jej
uszkodzenia.

Krem nanieść na skórę i przykryć
opatrunkiem okluzyjnym na 60 – 90 minut.
Przed dezynfekcją należy dokładnie usunąć
krem z powierzchni skóry. Znieczulenie utrzy-
muje się jeszcze przez kilkanaście minut.

• dezynfekcja skóry

Skórę należy odkazić przecierając gazi-
kiem nasączonym środkiem dezynfekcyjnym,
wykonując kuliste ruchy od środka membrany
ku zewnątrz, obejmując obszar o średnicy 
8 – 10 cm. Po zdezynfekowaniu skóry nie
wolno już dotykać powierzchni nad membra-
ną. Po zdezynfekowaniu skóry należy zmienić
rękawice, a skórę wokół portu zabezpieczyć
sterylną serwetą z otworem.

• nakłucie portu

Pomimo stosowania sterylnych rękawic,
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nie zaleca się dotykania skóry nad membraną
portu. Osłonkę z igły zestawu do przetoczeń
należy usunąć tuż przed nakłuciem skóry.
Palcami ręki niedominującej chwytamy bocz-
ne powierzchnie komory portu, a drugą ręką,
trzymając za skrzydełka zestawu do przeto-
czeń, wbijamy igłę do portu, kierując ją prosto-
padle do powierzchni membrany. Czynność tę
należy wykonywać powoli i z wyczuciem,
ponieważ zbyt mocne wepchnięcie igły może
spowodować jej zagięcie o dno komory portu.

Po otwarciu zestawu do przetoczeń 
i podaniu kilka mililitrów soli fizjologicznej, nale-
ży cofnąć tłok strzykawki, aby uzyskać wstecz-
ny wypływ krwi. Obecność refluksu świadczy 
o prawidłowym funkcjonowaniu zestawu.

Zestaw do przetoczeń należy okleić
opatrunkiem foliowym, a w razie potrzeby
pod skrzydełka podłożyć gazik. Niezwykle
ważne jest stabilne umocowanie igły w skórze
oraz dobre odizolowanie jej od środowisk
zewnętrznego. Pacjent, poruszając się w trak-
cie wlewu, może doprowadzić do wysunięcia
się igły z membrany. Natomiast przechylająca
się na boki igła może być przyczyną rozsz-
czelnienia membrany portu i jej trwałego
uszkodzenia. Szczelność oklejenia ma na celu
utrzymać warunki sterylności w miejscu prze-
jścia igły przez skórę.

• prowadzenie wlewu

W warunkach szpitalnych igłę można
pozostawić w porcie na 5 – 7 dni, pod warun-
kiem regularnej kontroli stanu skóry w okoli-
cy nakłucia portu, co możliwe jest wyłącznie
w przypadku prawidłowo dobranej długości
igły, gdy pod skrzydełka nie potrzeba podkła-
dać gazików, oraz oklejenia zestawu przeźro-
czystym opatrunkiem. W przeciwnym wypad-
ku zaleca się wymianę igły co 48 godzin.

Pomiędzy infuzjami różnych leków port
należy zawsze przepłukać solą fizjologiczną.
Różne substancje, które znajdują się w lekach
i płynach podawanych dożylnie, mogą wcho-
dzić we wzajemne reakcje chemiczne. Powsta-
jące w ich efekcie osady mogą zatkać komo-
rę portu lub spowodować niedrożność
cewnika. Najlepszym rozwiązaniem wydaję
się stosowanie zasady: płukanie – lek – płuka-
nie, gdy przed i po podaniu każdej substancji
linia żylna przepłukana zostanie solą fizjolo-
giczną. W praktyce u osób dorosłych przyjęto
przepłukiwanie portu 5 – 10 ml soli fizjolo-
gicznej.

• kończenie wlewu

Przed zakończeniem wlewu i wyjęciem
igły z portu, należy przepłukać port solą fizjo-
logiczną, a w przypadku zaleceń producenta
portu lub zapisów w wewnętrznym protoko-
le postępowania z cewnikami naczyniowymi 
– roztworem heparyny.

Igłę wyjmujemy z portu powoli, przy
zachowanym przepływie, do momentu jej
schowania się w membranie. Choć igła posia-
da niewielką objętość, to jej usunięcie z komo-
ry portu powoduje cofnięcie znajdującego się
w cewniku płynu i zaaspirowanie do cewnika
niewielkiej objętości krwi. Jednocześnie
dochodzi do odkształcania się membrany

zgodnie z przyłożoną siłą, a więc do powięk-
szania pojemności zalegania komory portu
podczas usuwania igły. Brak zastosowania
powyższej procedury jest prawdopodobną
przyczyną najczęstszego powikłania związa-
nego z użytkowaniem portu, czyli zakrzepu
na końcu cewnika. W praktyce możemy usta-
bilizować komorę portu dwoma palcami ręki
trzymającej strzykawkę, utrzymując stały
nacisk kciukiem na jej tłok, a drugą ręką
usuwać igłę z portu. W momencie, gdy igła
schowa się w całości w membranie, tłok strzy-
kawki stanie się twardy i dalsza podaż płynu
nie będzie możliwa. Możemy wówczas zatrzy-
mać przepływ i śmiałym ruchem wyjąć igłę 
z portu. Miejsce po usunięciu igły należy
zabezpieczyć gazikiem nasączonym płynem
dezynfekcyjnym oraz zakleić plastrem, ponie-
waż pozostawiony w skórze otwór może
stanowić wrota zakażenia kieszeni portu.

sytuacje szczególne:

• pobieranie krwi 
do badań

Po wykonaniu nakłucia portu z godnie 
z wyżej wymienionymi zasadami, przepłuku-
jemy cewnik 5 – 10 ml soli fizjologicznej.
Następnie pobieramy krew do badania, odrzu-
cając pierwsze pobrane 5 ml lub pierwszą
probówkę – jeżeli będziemy stosowali podci-
śnieniowe zestawy do pobierania krwi. Jeżeli
pobieramy krew na posiew z portu, należy po
nakłuciu portu bez przepłkiwania pobrać
materiał do badania.

Po pobraniu krwi do badań, port prze-
płukujemy solą fizjologiczną – u dorosłych
minimum 20 ml. Aby zapewnić dobre wypłu-
kanie komory i cewnika z elementów morfo-
tycznych, wzbudzamy turbulentny przepływ,
naciskając w sposób skokowy na tłok strzy-
kawki.

• przetoczenie 
preparatów 
krwiopochodnych

Podając przez port preparaty krwiopo-
chodne, wygodniej do tego celu użyć grubszej
igły (np. 18 – 19 G). Po każdej jednostce masy
erytrocytarnej lub płytkowej, port należy prze-
płukać solą fizjologiczną – u dorosłych mini-
mum 20 ml. Jeżeli sytuacja kliniczna na to
pozwala, zasadne wydaje się podczas wlewów
preparatów krwiopochodnych płukanie portu
roztworem heparyny.

• prowadzenie żywienia 
pozajelitowego

Do prowadzenia żywienia pozajelitowe-
go wygodniej jest wybrać grubsze igły (np.
18-19 G), ponieważ umożliwiają one szybszy
przepływ preparatów i zmniejszają ryzyko
tworzenia się osadów. Jeżeli wlew trwa 10-12
godzin, wówczas po jego zakończeniu należy
przepłukać port solą fizjologiczną – u doro-
słych minimum 20 ml. Jeżeli wlewy prowa-
dzone są w sposób ciągły, zaleca się ich prze-
rwanie w celu przepłukania portu solą

fizjologiczną co 8 godzin. Ponieważ emulsje
tłuszczowe mają tendencję do osadzania się
na powierzchni cewników, a złogi są dobrze
rozpuszczalne między innymi przez etanol,
dlatego po zakończeniu wlewu warto rozwa-
żyć płukanie portu 30 – 40% roztworem
etanolu.

• podanie kontrastu

Do podania kontrastu przez strzykawkę
automatyczną należy użyć grubszej igły 
– najmniejsza grubość pozwalająca uzyskać
przepływ na poziomie 3 ml/s to 21 G – dlate-
go do większości badań zaleca się stosowanie
igieł 18-20 G. Przed podaniem kontrastu
konieczne jest sprawdzenie refluksu i potwier-
dzenie prawidłowego działania portu. Po
zakończeniu wlewu port należy przepłukać
solą fizjologiczną – u dorosłych minimum 
20 ml.

Pielęgnacja portu
naczyniowego

W trakcie leczenia port nie wymaga
dodatkowych czynności pielęgnacyjnych
wykraczających poza wyżej opisaną procedu-
rę obsługi. W przypadku dłuższych przerw 
w leczeniu, zalecana jest jego okresowa
kontrola, która obejmuje sprawdzenie refluk-
su oraz przepłukanie solą fizjologiczną. Ze
względu na ryzyko uszkodzenia mechanicz-
nego cewnika, pacjent powinien zgłaszać się
na kontrolę raz na 3 do 6 miesięcy oraz
niezwłocznie, gdy zmieni się stan skóry nad
komorą portu (zaczerwienienie, obrzęk), gdy
pojawi się obrzęk kończyny po stronie wszcze-
pionego portu, poszerzenie naczyń skórnych,
ból w okolicy wprowadzenia cewnika do żyły,
gdy wystąpi nagła duszność bądź zaburzenia
rytmu serca. Jeżeli proces terapeutyczny
zostanie zakończony, należy zawsze zapropo-
nować pacjentowi usunięcie portu. Często
informacja o możliwości ponownej implanta-
cji w razie konieczności wdrożenia leczenia 
w przyszłości jest dla pacjenta najważniej-
szym czynnikiem warunkującym jego zgodę na
usunięcie portu.

Skóra nad membraną narażona jest na
powtarzane nakłucia oraz kontakt ze środka-
mi dezynfekcyjnymi. Często u chorych, którzy
posiadają porty dożylne, rozwija się zespół
wyniszczenia nowotworowego, prowadząc do
zmniejszenia elastyczności skóry oraz grubo-
ści tkanki podskórnej. Wszystkie te czynniki
mogą prowadzić do uszkodzenia skóry nad
komorą portu. Więc warto profilaktycznie
stosować kremy odżywcze, nawilżające 
i natłuszczające oraz unikać nadmiernego
napięcia skóry.

Port nie powinien stanowić dla pacjenta
ograniczenia w ekspozycji na promieniowanie
słoneczne, jednak metalowa komora portu
może zakumulować energię cieplną i później
oddać ją skórze, dlatego do oparzenia skóry
nad komorą portu może dojść szybciej niż
obok niego. Wystawiając okolicę wszczepienia
komory portu na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, należy skórę zabezpie-
czyć kremem z wysokim filtrem UV.
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Dane z ostatnich 20 lat wskazują na wzrost
rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego 
w Polsce. Według badania NATPOL 2011 rozpo-
wszechnienie nadciśnienia tętniczego wśród osób
w wieku 18–79 lat wzrosło w ciągu 10 lat z 30 do
32%, czyli do około 9 milionów osób. Do tej liczby
należy dodać, na podstawie badania POLSENIOR,
około miliona osób z nadciśnieniem tętniczym po
80. roku życia. Dane te mówiąc więc, że ok. 1/3
populacji dorosłych Polaków choruje na nadciśnie-
nie tętnicze.

Należy zwrócić uwagę, że ciśnienie tętnicze
u zdrowego człowieka charakteryzuje się dużą
zmiennością zależną od: 

– RyTMóW BIOLOGICZNyCH:
Krótkoterminowa: zmienność minutowa/cykl

serca/ i dobowa: dzień – wyższe, noc – niższe 
Długoterminowa: zmienność sezonowa 

– wiosna, lato – niższe, jesień -zima – niższe
– POZyCJI CIAŁA: pozycja leżąca – wyższe,

siedząca – niższe, pozycja stojąca – najniższe 
– AKTyWNOŚCI FIZyCZNEJ: wysiłek 

– wzrost ciśnienia, spoczynek – spadek ciśnienia 
– WIEKU: ciśnienie tętnicze skurczowe

rośnie do końca życia o ok. 1 mm/rok, rozkurczo-
we rośnie o ok. 0,7 mm do ok. 52 r. życia następ-
nie się stabilizuje, lub obniża się (sztywność aorty
spowodowana miażdżycą, zwapnieniami, zwłók-
nieniem).

Wszystkie schorzenia przewlekłe, większość
leków, stanów emocjonalnych ma wpływ na
wysokość ciśnienia tętniczego. Należy odróżnić
okazjonalny wzrost ciśnienia wymagający leczenia
doraźnego, od choroby nadciśnieniowej przewle-
kłej, która wymaga przewlekłego leczenia.

tecHnika praWidŁoWeGo
pomiaru cisnienia tęniczeGo:

1. Aparat naramienny z walidacją 
2. Przed pomiarem ciśnienia: zakaz picia kawy

i palenia papierosów przez pacjenta co najmniej 
30 minut przed pomiarem, po kilkuminutowym
odpoczynek w pozycji siedzącej z podpartymi
plecami, w cichym pomieszczeniu, kończyna górna
obnażona, bez uciskającej odzieży, luźno wsparta
ze zgięciem łokciowym na poziomie 4. między-
żebrza, mankiet dostosowany do obwodu ramienia
na wysokości serca niezależnie od pozycji ciała
pacjenta

3. Pompowanie powietrza w mankiecie do
ciśnienia o 30 mm Hg wyższego od słyszalnych

tonów (wyczuwalnego tętna). Wypuszczanie
powietrza z prędkością 2 mm Hg/s

4. Dla ustalenia wartości BP należy obliczyć
średnią z 2 pomiarów, przeprowadzonych w czasie
tej samej wizyty w odstępach 1–2 minut. Przy
pierwszej wizycie obowiązkowo należy wykonać
pomiar na obu kończynach górnych. Przy różnicy
wartości między kończynami jako właściwą nale-
ży przyjąć wartość wyższą.

5. U osób w starszym wieku, chorych na
cukrzycę oraz na inne choroby mogące powodować
hipotonię ortostatyczną/choroby neurologiczne/
należy dokonywać też pomiaru w 1. i 3. minucie od
przyjęcia pozycji stojącej.

rozpoznanie nadciŚnienia
tętniczeGo 

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego z 2015 r. nadciśnienie
tętnicze (chorobę przewlekłą) możemy rozpoznać:

1. Jeżeli średnia wyników z co najmniej
dwóch pomiarów na dwóch różnych wizytach jest

równa lub wyższa dla skurczowego 140 dla
rozkurczowego 90 mm Hg.

2. Jeżeli w co najmniej dwóch pomiarach
ciśnienia na jednej wizycie wartości są równe lub
przekraczają 180 lub 110 mm Hg

3. Jeżeli pacjent w dokumentacji medycznej
miał badania i/lub leczenie dotyczące nadciśnienia
tętniczego. 

Należy dodać, iż wg zaleceń PTNT z 2015 r.
każde nowo rozpoznane nadciśnienie tętnicze
powinno być potwierdzone w badaniu 24 godzin-
nym ABPM ( tzw. holter ciśnieniowy) aby m.in.
wykluczyć nadciśnienie białego fartucha – chwi-
lowy wzrost ciśnienia tętniczego w czasie wizyty
– podczas gdy w warunkach domowych wartości
ciśnienia tętniczego zarówno w porze dnia jak 
i nocy pozostają prawidłowe.

stopnie nadciŚnienia 
tętniczeGo: 

Na podstawie pomiarów w gabinecie lekar-
skim / pielęgniarskim / tzw. pomiary gabinetowe
lub kliniczne/: 

Optymalne BP < 120 i < 80 
Prawidłowe BP 120–129 i/lub 80–84 
Wysokie prawidłowe BP 130–139 i/lub

85–89 
Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia 140–159

i/lub 90–99 
Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia 160–179

i/lub 100–109 
Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia ≥ 180 i/lub

≥ 110
Izolowane nadciśnienie skurczowe ≥ 140 

i < 90 mmHg
Rozpoznanie podwyższonych wartości

ciśnienia tętniczego w zależności od miejsca
pomiaru: 

BP w gabinecie lub w przychodni ≥ 140 i/lub
≥ 90 BP 

W ABPM (pomiary automatyczne) — w ciągu
dnia (lub czuwania) ≥ 135 i/lub ≥ 85 

w nocy (lub w czasie snu) ≥ 120 i/lub ≥ 70 
— średnia w ciągu doby ≥ 130 i/lub ≥ 80 BP 

w pomiarach domowych ≥ 135 i/lub ≥ 85
mmHg

Tak więc pacjent w pomiarach domowych
powinien nie przekraczać przy dobrze kontrolo-
wanym ciśnieniu i w wieku < 65 lat wartości
135/85 mm Hg

Rozwojowi nadciśnienia tętniczego można

nadciŚnienie tętnicze 
– CHOROBą CyWILIZACJI
nadciśnienie tętnicze pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka
przedwczesnych zgonów na całym świecie. wysOKOść ciśnienia tętni-
czegO wyKazuje liniOwy związeK ze śmiertelnOścią i zaPadalnOścią na
chOrOby uKładu Krążenia (zawał serca, udar mózgu, niewydOlnOść
serca, chOrOba tętnic ObwOdOwych), niewydOlnOść nereK, we wszyst-
Kich gruPach wieKOwych, etnicznych, zarównO u KObiet, jaK i mężczyzn.
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zapobiegać przede wszystkim poprzez wpływ na
uwarunkowania środowiskowe (postępowanie/
leczenie niefarmakologiczne): 

– zapobieganie otyłości: zwiększenie spoży-
cia warzyw i innych pokarmów pochodzenia
roślinnego (4–5 porcji ), bogatych w potas, np.
pomidory (300 g/d.) Unikanie pokarmów o dużej
zawartości tłuszczów zwierzęcych (nasycone
kwasy tłuszczowe i cholesterol); zastąpienie
tłustych pokarmów zwierzęcych rybami, owoca-
mi, jarzynami i innymi produktami zawierającymi
nienasycone kwasy tłuszczowe. redukcja o ok. 10
kg masy ciała powoduje obniżenie ciśnienia skur-
czowego od 5 do 20 mm Hg

– zwiększenie aktywności fizycznej: 5-7 x 
w tygodniu 30–45min.umiarkowanego wysił-
ku. regularny wysiłek fizyczny 5 x w tygodniu
45min redukuje ciśnienie o 4–9 mm Hg

– redukcja spożycia soli kuchennej: dieta
chorych na nadciśnienie tętnicze nie powinna
zawierać więcej niż 5 g soli kuchennej/dobę (≤ 85
mmol sodu).Ograniczenie to powoduje przecięt-
ny spadek ciśnienia o 2–8 mm Hg.

– ograniczenie /zaprzestanie spożywania
alkoholu: ciśnienie tętnicze rośnie wraz z ilością
oraz częstością spożywanego alkoholu. Należy
ograniczyć spożycie alkoholu • u mężczyzn do
20–30 g dziennie w przeliczeniu na czysty etanol
• u kobiet do 10–20 g dzienne w przeliczeniu na
czysty etanol.

uwaga: 250 ml piwa, 100 ml wina i 25 g
wódki zawiera 10 g czystego alkoholu. 10% przy-
padków nadciśnienia tętniczego w krajach zachod-
nich zależy wyłącznie od nadużywania alkoholu.

– zaprzestanie palenia: wypalenie każdego
papierosa wywołuje istotny wzrost BP i częstości
rytmu serca, który utrzymuje się ponad 15 minut.
Ponadto palenie poprzez uszkodzenie funkcji
śródbłonka naczyń znacznie zwiększa globalne
ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca,
udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych, 
a szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym.

Obecnie nie udokumentowano aby przewlekłe
spożywanie kawy w ilości 2. filiżanek dziennie miało
wpływ na przewlekły wzrost ciśnienia tętniczego.

Ponadto korzystnie wpływają na obniżenie
ciśnienia tętniczego preparaty magnezu i potasu.

Po rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego tzn,
równe lub wyższe 140 i/lub 90 mmHg , należy
wykonać szereg badań aby przede wszystkim
wykluczyć wtórne przyczyny nadciśnienia tętni-
czego /nadciśnienie wtórne/:

Badania podstaWoWe 
/obowiązkowe/
• morfologię krwi;
• stężenie glukozy na czczo; 
• stężenie sodu i potasu; 
• stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL,

LDL oraz triglicerydów;
• stężenie kreatyniny i oszacowanie wielkości

filtracji kłębuszkowej eGFR 
• stężenie kwasu moczowego; 
• badanie ogólne moczu i ocena albuminurii; 
• elektrokardiogram. 

Badania rozszerzone 
/w uzasadnionych przypadkach/

Echokardiografia 
Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyj-

nych i tętnic nerkowych 

Ilościowa ocena białkomoczu (jeżeli dodatni
wynik testu paskowego); 

stężenie potasu i sodu w moczu 
Badanie dna oka 
Doustny test obciążenia glukozą (OGTT) 
24-godzinna rejestracja BP (ABPM) 
24-godzinna rejestracja EKG w przypadku

zaburzeń rytmu serca 
Pomiar wskaźnika kostka–ramię (ABI) 
Pomiar prędkości fali tętna (PWV)

Badania specJalistyczne 
/w poradniach i klinikach hipertensjo-
logicznych/

poszukiwanie cech uszkodzenia mózgu
/NMR/, serca /scyntygrafia, NMR/, nerek 
i nadnerczy/TK/ i naczyń / ANGIO-TK/, profil
hormonalny i badania dynamiczne, obowiązkowe
w przypadku nadciśnienia tętniczego opornego,
podejrzenia wtórnego lub powikłanego.

dane te pozwolą nam ocenić rokowanie 
u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym odnośnie
globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego tzn.
rokowanie odnośnie przewidywanej długości życia
oraz wystąpienia poważnych powikłań sercowo-
naczyniowych/mózgowych, nerkowych/.

czynnikami ryzyka sercoWo
naczynioWeGo są: 

Płeć męska 
Wiek (mężczyźni: ≥ 55 lat, kobiety: ≥ 65 lat) 
Palenie tytoniu 
Zaburzenia lipidowe — cholesterol całkowi-

ty > (190 mg/dl) 
cholesterol frakcji LDL > (115 mg/dl) 
cholesterol frakcji HDL < (40 mg/dl) 

u mężczyzn, < 46 mg/dl) u kobiet 
triglicerydy > (150 mg/dl) 
Glukoza w osoczu na czczo 5,6–6,9 mmol/l

(102–125 mg/dl) 
Nieprawidłowy wynik próby tolerancji

glukozy 
Otyłość (BMI ≥ 30 kg/m2 ) 
Otyłość brzuszna (obwód talii: mężczyźni 

≥ 102 cm, kobiety ≥ 88 cm — u osób rasy białej) 
Przedwczesna CVD w wywiadzie rodzinnym

(u mężczyzn w wieku < 55 lat, u kobiet w wieku 
< 65 lat)

Po rozpoznaniu nadciśnienia tętniczego na
podstawie pomiarów RR większe lub równe
140/90 mmHg, przy braku chorób towarzy-
szących typu cukrzyca, przebyty zawał serca, udar
mózgu, miażdżyca tetnic obwodowych, tętniaki
aorty – nadciśnienie I stopnia tzn 140-159/90-99
mmHg, można zacząć leczyć po ok. 3 m-cach 
w tym czasie zalecając postepowanie niefarmako-
logiczne, w nadciśnieniu II stopnia 160-179/100-
109mmHg, ciśnienie można zacząć leczyć od
drugiej wizyty w tym czasie równocześnie zaleca-
jąc postępowanie niefarmakologiczne i wykonując
badania diagnostyczne, w nadciśnieniu III stopnia
>180/110mmHg leczenie farmakologiczne należy
wdrożyć już na pierwszej wizycie /następnie nale-
ży wykluczyć przyczyny wtórne w tym ból, lęk,
napady paniki, stosowanie leków przeciwbólo-
wych, narkotyki w tym amfetamina itp./ 

W Farmakoterapii ciŚnienia
tętniczeGo stosuJe się 
5 Grup lekóW:

– diuretyki tiazydowe (preferowane tiazy-
dopodobne)

– b-adrenolityki (preferowane wazodylata-
cyjne) 

– antagoniści wapnia (preferowani dihydro-
pirydynowi)

– inhibitory konwertazy angiotensyny /ACE-
I/

– leki blokujące receptor AT1 (sartany)
Teoretycznie każdy lek hipotensyjny z w/w

grup w średniej dawce powoduje obniżenie ciśnie-
nia tętniczego o ok. 10/5mmHg. Dlatego w mono-
terapii takie leczenie będzie skuteczne tylko 
w nadciśnieniu I stopnia , w nadciśnieniu II i III
stopnia leki są kojarzone w postaci dwóch, trzech
i większej liczby leków.

leki dodatkoWo stosoWane 
W szczeGólnycH sytuacJacH:

– diuretyki pętlowe (torasemid) 
– a-adrenolityki (doksazosyna) 
– antagoniści aldosteronu (eplerenon) 
– centralne sympatykolityki (klonidyna) 
– antagoniści receptorów imidazolowych

(rilmenidyna) 
– obwodowe sympatykolityki (metyldopa).
Dobór leków musi być bardzo rozważny 

i świadomy/niedopuszczalne jest włączenie lecze-
nia bez uzasadnionej konieczności , które pogor-
szy stan przebiegu innych chorób lub nasili zabu-
rzenia metaboliczne / .

leczenie powinno uwzględniać:
– wiek pacjenta (u młodych kobiet w okresie

rozrodczym nie powinno się stosować ACE-I 
i sartanów z uwagi na potencjalne działanie tera-
togenne dla płodu), u młodych aktywnych upra-
wiających sport mężczyzn nie należy stosować
klasycznych b-blokerów z uwagi na obniżanie
wydolności fizycznej w czasie wysiłku poprzez 
z zmniejszenie przepływu krwi przez mięśnie/; 

– czynniki ryzyka /w chorobach metabolicz-
nych: cukrzyca, stan przedcukrzycowy, otyłość,
dna moczanowa należy unikać tiazydowych leków
moczopędnych (podnoszą poziom kwasu moczo-
wego, glikemii i lipidów); 

– choroby współistniejące – po zawale serca
obowiązkowo należy stosować B-bloker i ACE-I,
w POCHP – pożądane są: antagoniści wapnia 
i sartany (nie nasilają kaszlu), w astmie oskrzelowej
przeciwwskazane są b-Blokery – mogą nasilić
skurcz oskrzeli z małą reakcją na leki wziewne;

Według zaleceń PTNT terapią należy dążyć
do obniżenia ciśnienia tętniczego u większości
pacjentów do wartości <140/90 mm, natomiast 
u osób w podeszłym wieku >65 r.ż. docelowa
wartość ciśnienia wynosi 140-150/80. Należy
pamiętać również, że w podeszłym wieku >50%
pacjentów ma izolowane nadciśnienie skurczowe
>140, natomiast rozkurczowe jest <90 mm Hg 
i może mieć bardzo niskie wartości np. 60 mm Hg.
Leki hipotensyjne obniżają jednocześnie ciśnie-
nie skurczowe jak i rozkurczowe, natomiast
spadek ciśnienia rozkurczowego < 65 mm Hg
prowadzi do niedokrwienia mózgu, oraz serca 
– gdyż krążenie wieńcowe odbywa się głównie 
w rozkurczu, co grozi omdleniami i zasłabnięciami
lub udarem niedokrwiennym mózgu, a w przy-
padku serca – niedokrwieniem serca z bólami
dławicowymi, zaburzeniami rytmu serca lub nawet
zawałem serca .

iWona toŁkacz-Mil 
spec. chorób wewnętrznych 

i hipertensjologii
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Wyrazy głębokiego współczucia 

Ewie Tubielewicz 
z powodu śmierci 

TATy
składają

Koordynator wraz z personelem 
oddziału Dziennego chemioterapii 

w Koszalinie.

Najszczersze wyrazy współczucia 

koleżance 

joli Pogranicznej
z powodu śmieci 

córKi 
składają 

współpracownicy SPZoZ WoTUW 
w Stanominie.

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, 
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, 
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Wyrazy głębokiego współczucia 

Zenobii Kuczkowskiej
z powodu śmierci ojcA

składa cały personel 
oddziału Neonatologicznego w Koszalinie

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” Ks. J. Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia 
dla naszych koleżanek 

Marzeny Stanowskiej i Małgorzaty Asman 
z powodu śmierci MAMy
składa cały zespół Hospicjum 

im. Św Maksymiliana Kolbe w Koszalinie

Surowcem medycyny jest ludzkie ciało, a jej
zadaniem utrzymanie go w idealnym stanie lub przy-
wrócenie owego stanu, jeśli coś pójdzie nie tak.
Wymaga to znajomości mechanizmów funkcjono-
wania zdrowego organizmu. Ale sposób w jaki ludz-
kość interpretuje ciało i jego funkcjonowanie podle-
gał na przestrzeni wieków radykalnym zmianom.

Chciałabym wprowadzić do „Morza Spraw”
cykliczne artykuły mówiące o tym, jak leczono
dawniej. Przybliżone zostaną wielkie postacie
medycyny, pokazane jak wykonywano sekcje
zwłok, na czym polegała teoria wyjątkowości krwi,
jak przenosiły się choroby, jak i kiedy rozpoznano
cukrzycę, kto wymyślił stetoskop, jak wyglądała
wczesna chirurgia, w jaki sposób amputowano
kończyny i rwano zęby.

Zachęcam tym samym wszystkich do pisania
ciekawych artykułów i dzielenia się wiadomo-
ściami branżowymi, ciekawostkami, aby każdy
mógł skorzystać z fajnej i pożytecznej wiedzy.

Historia medycyny to także historia chorób.
Musi udzielić głosu zarówno naukowcom i uzdro-
wicielom, którzy od wieków badają i zwalczają
choroby, jak i cierpiącym oraz znoszącym namowy,
zaczepki i eksperymenty nauk medycznych. Od
kiedy istnieją chorzy i ranni, istnieją też tacy, którzy
próbują im pomóc. Dla naszych najdawniejszych
przodków choroby układowe były tajemnicą, do
której często podchodzono za pomocą magii, prze-
sądów i religii. Nie doświadczali oni epidemii
chorób zakaźnych. Epidemia wymaga rezerwuaru
– populacji, w której bakteria albo wirus znajduje
bezpieczną przystań, by okresowo wybuchnąć
gwałtowną falą infekcji. Gdy nasi nieliczni przod-
kowie przemierzali góry i równiny, ludzie byli zbyt
rozproszeni, by stanowić takie zaplecze. Epidemie
są w dużej mierze wynikiem urbanizacji. Dopiero
w miastach, gdzie wystarczająca liczba ludzi żyje
blisko siebie, przekazywanie choroby bezpośred-
nio od nosiciela do nowego zarażonego stało się
efektywnym narzędziem rozprzestrzeniania.

Choroby ludzkie nie należą też wcale wyłącz-
nie do nas. Z psami dzielimy około sześćdziesięciu
mikroorganizmów chorobotwórczych, z bydłem
około pięćdziesięciu, wiele z owcami, z trzodą
chlewną, a także z drobiem.

Kiedy około 12 000 lat temu myśliwi-zbie-
racze osiedli i zaczęli uprawiać rolę, bliski kontakt
ze zwierzętami zwiększył ekspozycję na zwierzęce
bakterie i wirusy, a nawet pasożyty.

Grypę złapaliśmy od świń i ptactwa, przezi-
ębienie od koni, a różyczkę od psów i kotów. Nie
była to wymiana jednostronna. Badania z 2008
roku wskazują, że gruźlica u bydła pochodzi od
ludzi, nie na odwrót, jak przez lata sądzono. Ten
proces wcale się nie zakończył. Pojawienie się 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku kolejnego
wariantu choroby Creutzfelda-Jacoba u ludzi,
którzy spożywali mięso zwierząt zakażonych BSE
pokazało, że nie możemy czuć się bezpiecznie.
Także wirus grypy wciąż przekracza granice gatun-
ków. Szczep H1N1, który pojawił się w 2009 roku
w Meksyku pochodzi od świń.

Rozwój społeczności miejskich dał choro-
bom nowe możliwości. Wojny i handel przeno-
siły je w kolejne miejsca. Dżumę ze Wschodu do
Europy przynieśli prawdopodobnie Rzymianie.
Hiszpańscy konkwistadorzy zarazili się kiłą zdoby-
wając gwałtem prekolumbijską Amerykę, ale 
w zamian przekazali ospę, różyczkę i grypę, które
wyniszczyły rdzenną populację szybciej niż miecze
i broń palna Europejczyków.

Podczas gdy populacja przywykła do danej

choroby zyskuje pewien poziom odporności, nowe
schorzenie z łatwością sieje spustoszenie. 
Z czasem w miarę uodparniania się społeczności,
choroba wycofuje się i ogranicza do okresu dzie-
cięcego, dotykając tych, którzy jeszcze się z nią nie
zetknęli. Duże skupiska ludzi są niezdrowe z samej
swojej natury. Jeszcze bardzo niedawno śmier-
telność w miastach była tak wysoka, że mogły
istnieć tylko dzięki napływowi ludności wiejskiej.
Miasta stały się nie tylko rezerwuarem chorób.
Nowe choroby wynikały z warunków życia: zanie-
czyszczenia wody i przeludnienia (cholera i dur
brzuszny), oraz ubogiej diety (szkorbut). Zaburze-
nia i choroby wynikały także z pracy (rozedma
płuc) i zanieczyszczeń (bronchit).

Od niedawna miasta są siedliskiem chorób
wynikających z dobrobytu-nadużywanie substan-
cji(psychoaktywnych), obżarstwo i brak ćwiczeń to
tylko przykłady.

Wiele już osiągnięto, ale historia medycyny
daleka jest od zakończenia. Od czasów starożyt-
nych Greków ani o centymetr nie przybiliśmy się
do odpowiedzi na pytania o dokładny moment
po zapłodnieniu, w którym rozpoczyna się życie
albo o magiczną iskrę, która napędza krew i ciało
oraz budzi świadomość. Potrafimy ustalić przy-
czyny dziedzicznych chorób i deformacji, ale nie
jesteśmy w stanie poprawić genów tak, aby zapo-
biec rozwojowi danego schorzenia.

Wciąż istnieją choroby i rany, których nie
potrafimy wyleczyć. Możemy pozbyć się na przy-
kład ospy, ale pojawiają się nowe – wszystkie
równie śmiercionośne i nieuleczalne – AIDS,
gorączka Ebola, zespół ostrej ciężkiej niewydol-
ności oddechowej. Istnieje wiele powodów do
świętowania triumfów mężczyzn i kobiet, którzy
odważnie, niestrudzenie – i czasem do granic
głupoty – walczyli z chorobami nękającymi ludz-
kie ciało. Ale nie ma miejsca na samozadowolenie,
kiedy w 1969 roku naczelny lekarz wojskowy USA
ogłosił, że księga chorób zakaźnych została
zamknięta, mówił bardzo na wyrost.

To, co uznajemy za prawdziwe leczenie 
– przynamniej w medycynie zachodniej – zapo-
czątkował starożytny grecki mędrzec Hipokrates.

(ciąG dalszy nastąpi)

Jak
kiedyŚ

leczono
od starożytnej Grecji, aż po wiek XiX,
medycyna wyrządzała ludziom więcej
złego niż dobrego, bardziej szkodząc niż
pomagając. Historyk david Wootton
stwierdził: „od 2400 lat chorzy uważają,
że lekarze postępują właściwie; przez
2300 lat było to błędne mniemanie”.
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„Jako czytelnicy szpiegujemy biblioteki przyjaciół, choćby tylko dla rozrywki.
Czasami po to, żeby odkryć książki, które chcielibyśmy przeczytać,
a której nie mamy,
czasami po to, żeby dowiedzieć się co pożarło zwierzę,z którym się zadajemy.”

– CARLOS MARIA DOMINGUEZ – „DOM Z PAPIERU” – 

Z niecierpliwością wyglądamy świąt. To
najlepszy okres na podarowanie najbliższym
cudownych prezentów. To czas odpoczynku 
i spotkań w rodzinnym gronie.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji doty-
czących minionego okresu i planów na nadcho-
dzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach
chcę Państwu życzyć wiele zadowolenia 
i sukcesów z podjętych wyzwań, świąt białych,
pachnących choinką, skrzypiących śniegiem
pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze, pełnych niespodziewanych
prezentów. Świąt dających radość i odpoczy-
nek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jesz-
cze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Wiem, że Ci z Was, którzy więcej niż
często spędzają czas na czytaniu, również 
w zimowe wieczory w całości oddadzą się
lekturze. A żeby to zrobić mam kilka propozy-
cji, które pozwolą w wyborze dobrej pozycji.

W

Dopiero skończyłam czytać „córki
smoka” Williama andrewsa.

Kolejny epizod 
w historii, który dla
niektórych narodów
(w tym przypadku
Japonii) jest co
najmniej niewygodny
i który przez dziesiąt-
ki lat próbowano
wyprzeć ze świado-
mości. Kobiety do
towarzystwa, czyli
młode dziewczyny,
nierzadko jeszcze dzieci, które podstępem lub
przymusem wcielano do tzw. stref komfortu,
gdzie były gwałcone i torturowane przez
okupującą m.in. Półwysep Koreański armię
japońską. Główna bohaterka Córek smoka jest
postacią fikcyjną, ale historia, która ją spoty-
ka jest odzwierciedleniem cierpień, które prze-
żyły dziesiątki tysięcy kobiet.

„Córki smoka” nie jest książką, z którą
usiądziesz przy kominku i będziesz delektować
się ciepłą i przyjemną lekturą. Ta książka to
bolesny obraz życia kobiet, wziętych do niewo-
li podczas drugiej wojny światowej. Jest tak
wspaniała, tak trudna do przebrnięcia, tak gorz-
ka, tak przerażająca, że nigdy nie spodziewała-
bym się tego, co otrzymałam w tej historii.

Młoda amerykanka koreańskiego pocho-
dzenia, Anna, po stracie matki adopcyjnej,
postanawia wyjechać z ojcem do Korei, by
poznać matkę biologiczną. Zamiast kobiety,
którą miała nadzieję spotkać, do Anny przed
ośrodkiem adopcyjnym podchodzi staruszka,
wręczając jej zawinięty w materiał grzebień 
i mówi jej, żeby przyszła pod wskazany adres,
by poznać całą historię. Po dotarciu na miej-
sce okazuje się, że kobieta jest babcią Anny,
ma na imię Hong Jae-hee. Dziewczyna dowia-
duje się, że jej koreańskie imię to Ja-young.
Staruszka chce opowiedzieć Annie, jak ważny
dla jej całej rodziny jest ten grzebień z dwugło-
wym smokiem. Im dalej kobieta zagłębia się 
w opowieść, tym bardziej Anna przeżywa to
wszystko, co dotknęło jej rodzinę. Dowiadu-
je się, że jej babka, Jae-hee, była ianfu, czyli
kobietą do towarzystwa.

Anna usłyszy o japońskiej okupacji Korei
i Chin, pozna historię prawdziwych kobiet do
towarzystwa i odnajdzie swoje niezwykłe
dziedzictwo.

Ta fikcyjna opowieść ukrywa w sobie
druzgoczące fakty historyczne i poprzez analo-
gię ukazuje piętno z jakim żyć musiały tysiące
kobiet zmuszanych do prostytucji pod rząda-
mi Cesarstwa Japońskiego. Wstyd, hańba,
rozpacz, ból, utrata honoru… Niewyobrażalne
cierpienia, jakim były poddawane owe kobie-
ty podczas wojny nigdy nie zostały zadośću-
czynione. Kobiety uciszano, zastraszano, igno-
rowano. Przez lata po wojnie, każdej środy 
w południe, grupka starszych kobiet po osiem-
dziesiątce, kierowała się w stronę ambasady
japońskiej w Seulu, żądając oficjalnych prze-
prosin ze strony japońskiego rządu. Tych prze-

prosin wraz z milionowymi reparacjami docze-
kały się dopiero w 2015 roku.

Powieść Williama Andrewsa to bolesna,
poruszająca opowieść o koszmarze wojny, 
o horrorze, który nie miał miejsca w okopach,
na pierwszych liniach frontu, ale w małych,
zawilgoconych brudnych domkach na uboczu,
gdzie każdego dnia kobiety cierpiały w imieniu
„wyższego dobra”. „Córki smoka” to historia
tych upokorzeń, ale także przejmująca wizja
odkupienia, poszukiwania sensu i wewnętrz-
nej siły, by przetrwać, by zawalczyć o swoje.
To jedna z tych opowieści, które wzruszają
uniwersalnością, bo przypominają o wszyst-
kich ofiarach konfliktów na świecie. O tych,
którzy przetrwali wbrew wszystkiemu, którzy
nie poddawali się w obliczu katastrofy, którym
udało się przeżyć koszmar i obudzić się na
nowo. William Andrews oddał im głos – być
może miejscami zbyt egzaltowany i wciąż
fikcyjny, ale głos na tyle ważny i na tyle głośny,
by mogła usłyszeć go reszta świata, a któremu
nie pozwoli już zamilknąć.

W

Następna powieść, która jest godna pole-
cenia, to „zimowy wiatr na twojej twarzy”
carla montero.

Carla Montero jest pisarką nieźle rozpo-
znawalną w Polsce – wielkim powodzeniem
cieszą się jej powieści „Szmaragdowa tablica”
„Wiedeńska gra” oraz „Złota skóra”. Ich zale-
tą są bardzo dobrze zarysowane postacie oraz
szczegółowo i interesująco przedstawione tło
historyczne.

Wszystko zaczyna się latem 1927 roku,
kiedy w górach Asturii rozbija się niewielki
francuski samolot. To wydarzenie – tragiczne,
ale znów nie takie odosobnione, na zawsze
zmieni życie pewnej ubogiej hiszpańskiej
rodziny. Przybyła na miejsce wypadku polska
hrabina, od lat mieszkająca we Francji i jak się
okaże – żona zmarłego w wypadku pilota,
postanawia odwdzięczyć się młodziutkiemu
Guillenowi Alvarezowi, który jako pierwszy
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dotarł do rozbitego
samolotu. Proponuje
mu wyjazd do Lyonu,
gdzie miałby chodzić
do szkoły a w przy-
szłości pracować 
dla hrabiny, bogatej
właścicielki fabryki
samolotów. I choć
bohater podświado-
mie czuje, że ten
epizod na zawsze
zmieni jego życie, nie wie nawet, jak bardzo.
Rozłąka z przyrodnią siostrą Leną uświadomi
mu, co tak naprawdę do niej czuje, a uwikła-
nie w dziejącą się tu i teraz historię uzmysło-
wi chłopakowi, że pewne decyzje podejmuje
się w życiu tylko raz.

Zimowy wiatr na twojej twarzy to powie-
ść z pogranicza gatunków. Obok wątków
obyczajowych i romansowych (a momentami
nawet melodramatycznych) ogromną rolę
odgrywa, bogato nakreślone, tło historyczne.
Fabuła książki obejmuje lata dwudzieste i trzy-
dzieste, wojnę domową w Hiszpanii, II wojnę
światową i kończy się w roku 1950. Autorka
zaludniła karty swojej książki całą galerią
postaci, od mieszkańców hiszpańskiej wioski
począwszy, poprzez bojowników z czasów
wojny domowej, na polskich partyzantach
skończywszy.

Akcja rozgrywa się we wspomnianej już
Hiszpanii, ale także we Francji, Związku
Radzieckim i okupowanej Warszawie. Tak przy
okazji, wątek polski w powieści jest mocno
wyeksponowany i stanowi istotny dla opowie-
ści element fabuły. Można zatem bez większej
przesady napisać, że nowa powieść Carli
Montero ma naprawdę epicki rozmach, który
docenia się po przeczytaniu prawie siedmiuset
stron historii Leny i Guillena. Losy tych dwoj-
ga schodzą się i rozchodzą, splatają z wyda-
rzeniami historycznymi, by za moment
rozdzielić się na wiele miesięcy. W ich biogra-
fiach, jak w lustrze, odbijają się dzieje setek
tysięcy ludzi, którzy w niespokojnych latach
wojny, stawali po dwóch stronach barykady,
skonfliktowani wbrew sobie, ale pełni wiary 
w wyznawane poglądy.

Jak już wspomniałam, całkiem spora
część „Zimowego wiatru na twojej twarzy”
toczy się w Polsce. Wspomnieniem są boha-
terowie i przywódcy powstania w getcie
warszawskim, opisana jest konspiracyjna,
humanitarna działalność Rady Pomocy
Żydom, kryjąca się pod kryptonimem Żegota.
Jednak znów musimy pamiętać, że to, co
zostało tu opisane, nie może nam przysłonić
tego, jak było naprawdę. Musimy być krytycz-
ni, aby nie odnieść wrażenia, że Żydów 
w Warszawie ratowali głównie Hiszpanie,
działający w polskim ruchu oporu. W powie-
ści wygląda to na szeroko zakrojoną pomoc,
ale sama autorka przyznaje, że sceny te są 
„w jakimś stopniu prawdziwe”.

„Zimowy wiatr na twojej twarzy” wpisu-
je się w mocno obecny w literaturze hiszpań-
skiej nurt pamięci i rozliczeń z okresem wojny
domowej. To na losach obojga bohaterów
Claudia Montero pokazała dramat rozdartego
hiszpańskiego społeczeństwa, zmuszonego
wybierać pomiędzy komunistami a faszystami.

Wybór ten miał dalsze konsekwencje, co dla
polskiego czytelnika może być czymś przeła-
mującym dotychczasowe schematy myślenia.
Główna bohaterka Lena od początku opowia-
da się za stroną faszystów… To jej losy i Guil-
léna, jej brata wysuwają się na pierwszy plan.
Losy, uwikłane w historię, która ma to do
siebie, że nic nie robi sobie z czyichś planów,
marzeń czy uczuć.

Polecam!!!
I jak zwykle mało miejsca, a chce się dużo

napisać...

W

Ostatnia powieść to „cudowny lek”
thomas Goetz

„Cudowny lek” 
– jak znaleźć lekar-
stwo na gruźlicę i nie
zwariować.

Książka Thomasa
Goetzego jest
opowieścią o medycy-
nie czasów zamierz-
chłych. Można by
nawet rzec, że to
książka historyczna.
Nie wieje od niej
nudą, nie wymaga od nas znajomości biologii,
nie jest też sensacyjną pogonią za magicznym
remedium.

Ostatni kwartał XIX i początek XX wieku
stanowiły najbardziej burzliwy okres rozwoju
medycyny. W czasach, gdy nikt jeszcze nie
wierzył w teorię zarazków, a nawet mało kto
uznawał, że należy myć ręce przed kolejnymi
zabiegami, rodzić zaczęły się nowe teorie, dąże-
nia, w końcu odkrycia. Dziś trudno sobie
wyobrazić, że niewiele ponad wiek temu nie
istniały jeszcze podstawowe reguły prowadze-
nia badań, które mogłyby stanowić (niezbędne)
narzędzia pracy ówczesnych badaczy. 

W świecie tym narodzili się dwaj wielcy
uczeni, mający rywalizować ze sobą przez całe
życie – Robert Koch i Ludwik Pasteur. Niemiec-
ki doktor z prowincji, który doszedł do swoich
odkryć dzięki niezwykłej sumienności, i fran-
cuski zamożny chemik, który równie silnie
wpłynął na kształtowanie się medycyny jako
nauki. Możliwe, że powodem ich konfliktu było
nieporozumienie albo uprzedzenia i niechęć do
odnoszenia się do badań drugiego, możliwe 
w końcu, że wyścig ten napędzany był zazdro-
ścią, chęcią zaistnienia w historii i pozostawienia
po sobie wyraźnego śladu w medycynie (szcze-
gólnie desperacko realizował to dążenie Koch
pod koniec życia), a także ukrywanym, głęboko
zapewne, podziwem. Niezależnie od genezy,
konflikt ów trwał nieustannie, wywołując ponie-
kąd falę niedających się przecenić odkryć. 

Przedstawiona historia ukazuje najważ-
niejsze odkrycia ówczesnych badaczy, 
a przede wszystkim ich żmudną pracę. Od
momentu, gdy za źródło zakażeń zaczęli oni
uważać bakterie (choć bardzo długo część
środowiska odrzucała ową teorię), wygrali 
z wieloma chorobami. Kiedy wiosną 1882
roku Robert Koch odkrył prątki gruźlicy, jasne
stało się, że to właśnie tą plagą XIX wieku
(przyczyną śmierci milionów ludzi, w tym wiel-
kich tego świata, jak m.in. Johann Wolfgang
Goethe, Friedrich Schiller, Antoni Czechow,

Guy de Maupassant czy Edgar Allan Poe) będą
zajmować się w najbliższym czasie zespoły
badawcze naukowców. Choć w końcu, po
latach pracy, Koch otrzymał w 1905 roku
Nagrodę Nobla, to ostatecznie mylił się,
sądząc, że znalazł lekarstwo na tę najbardziej
śmiertelną chorobę w historii. Odkryciom tym
przyglądał się inny lekarz – Artur Conan
Doyle, który miał się później stać autorem
popularnej serii o Sherlocku Holmesie. 

Goetz przedstawił w swojej książce okres
bardzo trudny, burzliwy, ale dzięki temu 
i ciekawy. Odkrycia badaczy wpisał w kontekst
ich życia, funkcjonowania w otoczeniu, zamie-
rzeń i dążeń, opinii i konfliktów. To wszystko
sprawia, że historię tę czyta się jak interesującą
powieść o zmaganiach naukowców, a nie zbiór
suchych faktów. Dużym jej atutem jest też
ukazanie postaci Conan Doyle’a i czynników,
które pozwoliły narodzić się bohaterowi jego
opowiadań, wielkiemu detektywowi. 

„Cudowny lek” to wciągająca opowieść 
o odkryciach i badaniach, które zmieniły nie
tylko stan ówczesnej wiedzy i metody pracy
naukowców, ale też sposób postrzegania
świata. Autor pokazał proces rodzenia się
nowoczesnej medycyny jako nauki pozba-
wionej zabobonów i nieuzasadnionych
(badawczo) przekonań, i zrobił to dobrze.

Życie naukowców, którzy pod koniec XIX
wieku i na początku XX stulecia dokonywali
przełomów w rozlicznych dziedzinach nauk,
wydaje się pełne fascynujących przygód.
Książka uzmysławia nam, że Koch zaczynał
swoje eksperymenty w improwizowanych
warunkach, Pasteur niektóre swoje osiągnięcia
zawdzięcza czystemu przypadkowi, a obaj
panowie prowadzili między sobą zażartą pole-
mikę na łamach branżowej prasy. Za ich pracą
stoją setki i tysiące nużących prób oraz niepo-
wodzeń, musieli też zmierzyć się z zaciekłym
oporem środowisk naukowych wobec teorii
istnienia zarazków.

Książka jest bardzo bogata w wiedzę, 
ale i pełna drobnych smaczków. Takich, od
których czasami włos się wam zjeży na głowie,
a czasami otworzycie oczy ze zdziwienia.
Jestem zaskoczona, że na niecałych czterystu
stronach autorowi udało się zgromadzić taki
ogrom wiedzy z tak wielu dziedzin, rozpa-
trzonych z tak wielu punktów widzenia.
Dodatkowo, mimo że książka jest o XIX wieku,
jest tam również wiele bardzo celnych uwag
odnoszących się do współczesności. Nie cytu-
ję już, bo musiałabym przepisać połowę
książki, ale naprawdę warto ją przeczytać.
Zdziwicie się, jak czasami nam blisko do myśle-
nia ludzi z XIX wieku. Niby jesteśmy tacy
nowocześni, ale okazuje się, że ludzie myślą
tak samo, niezależnie w jakiej epoce żyją. To
bardzo ciekawe rozważania o medycynie,
lekach, odporności bakterii i wirusów na nie 
i ich umiejętnościach modyfikowania się, 
o szczepieniach. Warto, po stokroć warto!
Książka wskakuje na moją listę najlepszych
popularnonaukowych książek! ♥

doRota Fenkanin
onkologia i chemioterapia

szpitala Wojewódzkiego 
w koszalinie

e-mail: dofen69@gmail.com
tel. 662 355 883
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Celem mojej podróży była jedna z wysp 
o największym zróżnicowaniu ukształtowania
terenu – Gran canaria. Właśnie tam można
wypocząć na pięknej piaszczystej plaży albo 
na wulkanicznej – z ciemnym piaskiem, lub
całkiem skalistej, wykąpać się w oceanie,
spróbować nurkowania z maską i obserwo-
wania rafy koralowej. 

My sami zorganizowaliśmy wyjazd, korzy-
stając z tanich linii lotniczych, wypożyczeniu
samochodu na lotnisku oraz wynajęciu apar-
tamentu w spokojnej miejscowości arinaga.
Listopad jest idealnym miesiącem, aby spędzić
wakacje z dala od sezonowego tłumu. Nie
jestem zwolenniczką wylegiwania się przez
całe wakacje nad basenem, więc Gran Canaria
jest idealnym miejscem na codzienne wypady.

Dla miłośników jazdy rowerem to
również idealne miejsce. Można udać się na
pieszą wycieczkę po uliczkach uroczych kana-
ryjskich miasteczek, albo na długi trekking 
w górach. Spędzić cudowny dzień na
wydmach, czując się jak na prawdziwej pusty-
ni, albo wyciszyć się w cieniu palm w gaju
palmowym. Można wynająć uroczy aparta-
ment z tarasem słonecznym. 

Kto pragnie palm, słońca i plaży, ten się
nie zawiedzie. Jeśli ktoś potrzebuje większych
wrażeń, by urlop nazwać udanym, też nie
powinien się rozczarować. 

rocznie Gran canarie odwiedza trzy
miliony turystów. 

Celem przybyszów są zwykle miejsco-
wości na południowym wybrzeżu, wśród
których prym wiodą maspalomas oraz sąsia-
dujące z nim playa las meloneras i playa del
iingles. Tu spełniają się marzenia o udanym
wypoczynku: są apartamenty, bungalowy,
hotele stylizowane na afrykańską czy hisz-
pańską wioskę, pola golfowe, butiki, centra
handlowe, bary, dyskoteki, restauracje 
– pomyślano o wszystkim, czego potrzebuje
turysta, by wydać pieniądze. Przy nadmor-
skiej promenadzie stoi Faro de maspalomas,
zabytkowa latarnia o wysokości 68 m. Na
wschód od niej rozciąga się kilkanaście kilo-
metrów piaszczystego wybrzeża. Ale jest coś
jeszcze, czemu miasteczka zawdzięczają swoja
popularność – słynne dunas de maspalomas,
rozległe wydmy nad brzegiem oceanu. To
rezerwat przyrody, wytyczono w nim nawet
piesze szlaki, ale nikt nie zwraca na nie uwagi. 

Na zachód od Maspalomas leżą inne
znane miejscowości wypoczynkowe, ze

nasze pasJe nasze pasJe

PODRóŻE MOJą PASJą
Kiedy w POlsce szarO, zimnO i Pada tO znaK, żeby zacząć szyKOwać letnie
suKienKi i wybrać się na POszuKiwanie słOńca. taK też zrObiłam. POsta-
wiłam na listopadowe wakacje na wyspach kanaryjskich, bO tam 
właśnie w listOPadzie jest nadal PięKnie i ciePłO. 

Playa de Guayedra

Ponad 30-letnie avokado
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nasze pasJe nasze pasJe

sztucznymi plażami usypanymi z saharyjskie-
go piasku – puerto rico przyklejone do
zboczy wąwozów i urocze puerto de mogan,
zwane małą Wenecją. Mała, bo ma tylko jeden
kanał z łukowatymi mostkami, biegnący
wzdłuż głównej ulicy do portu.

Tę senną niegdyś rybacką wioskę upodo-
bali sobie imigranci... z Europy, zwłaszcza
Brytyjczycy i Skandynawowie. Spragnieni
słońca mieszkańcy północy spędzają tu kilka
miesięcy w roku. 

Gran Canaria jest niemal okrągła, ma
średnice około 50 km. Można wyciągnąć
pochopny wniosek, że da się ją przejechać
przez środek w ciągu godziny. Interior jest tak
górzysty, a drogi tak kręte, że wyspa wydaje
się dużo większa niż w rzeczywistości. Poszar-
pane rdzawe masywy pochodzenia wulka-
nicznego, poprzecinane głębokimi wąwoza-
mi, porasta między innymi wilczomlecz
kanaryjski, który z daleka wygląda jak pęk
grubych zielonych węży. W drodze na pico de
las nieves (1951 m), który jest najwyższym
punktem wyspy, zatrzymujemy się na chwilę
w kameralnym miasteczku Fataga. Jest ono
częstym celem wycieczek z Maspalomas. Ma
tylko 200 mieszkańców, kościółek z 1880 r. 
i białe domy kryte czerwoną dachówką.
Otoczone gąszczem okazałych daktylowców
kanaryjskich (palmy te są symbolem całego
archipelagu), przypomina z daleka afrykańską
oazę. Im wyżej pnie się nasz busik, tym więcej
sosen się pojawia (kanaryjskich, rzecz jasna), aż
w końcu jedziemy przez zwarty iglasty las,
który przypomina bory strefy umiarkowanej.
Nic dziwnego, na tej wysokości nawet na
Kanarach temperatura nie rozpieszcza.

agumes, santa lucia to urokliwe, malow-
nicze miasteczka, z pięknymi krajobrazami 
i wąskimi uliczkami. To właśnie w nich kryją się
miejscowi artyści gdzie kupimy niepowtarzal-
ną pamiątkę, a magnesik na lodówkę nie
będzie pochodził z Chin. 

Obowiązkowo trzeba odwiedzić stolicę
las palmas, gdzie dla miłośników słonecz-
nych promieni, jest piaszczysta, szeroka plaża,
z której widać Teneryfę.

Dzielnica Vegueta zaskoczy nas dużą
ilością zabytków: katedra św. Anny i otacza-
jący go plac św. Anny – na nim, przed fasadą
katedry słynne rzeźby z brązu przedstawiające
osiem psów – Perrot de la Plaza. Nawiązują
one do jednej z teorii nazwy wyspy, którą
określano mianem isla canis, czyli „wyspa
psów”. Strzegą one tutaj od ponad stu lat
wejścia do katedry. Na wieżę katedry dosta-
niemy się windą za opłatą 1,5€. Napotkamy tu
także muzea – Dom Kolumba, Muzeum Kana-
ryjskie z przedmiotami związanymi z najstar-
szymi mieszkańcami wyspy, Muzeum Sztuki
Sakralnej, a także kontrastowe Atlantyckie
Centrum Sztuki Współczesnej.

Unikatowym miejscem jest cenobio de
Valeron, dojazd dobry, ale przygotować się
trzeba na dużą ilość zakrętów, więc ostrzegam
tych, którzy mają chorobę lokomocyjną.
Wchodzi się dosyć wysoko, po metalowych
schodach. Ale widok jest tego wart. Pięknie
prezentują się skały i wąwozy. Kompleks 300
jaskiń ukrytych w skale to też nietuzinkowy
obraz. Powstały one w sposób naturalny, ale
także zostały wydrążone przez człowieka.
Jaskinie łączy system tuneli i schodów,
tworząc skalne miasto. Był to magazyn zboża
i żywności. Wnętrza jaskiń nie są udostępnia-
ne dla zwiedzających.

Później możemy udać się do Bodega los
Berrazales w okolicach Agaete, to plantacja 
i palarnia kawy, plantacja winogron i winiarnia
oraz plantacja pomarańczy. Spotkać też można
mandarynki, drzewo bananowca, 30-letnie
avokado, papaja, mango. Po całym komplek-
sie oprowadzi nas przewodnik, a przy odrobi-
nie szczęścia będzie to Polka – Marta. W cenie
biletu za wstęp mamy także degustacje wina,
kawy, pasty z chorizo, grzanek i domowego
ciasta.

Następnie możemy się udać na playa de
Guayedra. Jest to trudno dostępna kamienista
plaża, na której jednocześnie występuje czar-
ny piasek i jest znana z silnych wiatrów.

Dla miłośników chodzenia po górach
atrakcją będzie wejście na monumento natu-
ral del roque nublo. To monolityczna skała 
o wysokości 80 metrów, która znajduje się
1813 metrów nad poziomem morzem. Ten
niezwykły pomnik przyrody to święta skała
pierwotnych mieszkańców Gran Canarii. Aby
się do niej dostać musimy przejść ok. 5 km.
Przyda się odpowiednie obuwie, wędrówka
będzie oczywiście obfitować w piękne widoki
a przy dobrej pogodzie zobaczymy Teneryfę.

Monika ligocka
oddział onkologii i chemioterapii

szpitala Wojewódzkiego w koszalinie

Cenobio de Valeron

Na Monumento natural del
Roque Nublo
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uzdrowisko kołobrzeg spółka akcyjna to najlepsze tradycje i wieloletnie doświadczenie
w leczeniu uzdrowiskowym.

uzdrowisko kołoBrzeg s. a. – uzdrawiająca moc natury

Polskie wybrzeże bałtyku oferuje wspaniałe możliwości wypoczyn-
ku. kołobrzeg zajmuje tu miejsce szczególne. Choć status miasta uzdrowi-
skowego zyskał w styczniu 1972 roku, to lecznicze właściwości tego miejsca
znane były już w XIX wieku. Specyficzny morski mikroklimat oraz bogac-
two środków leczniczych, którymi ten region obdarowała natura, takich jak
solanki i borowina powoduje, że było i jest ono chętnie odwiedzane przez
chcących się tu leczyć lub wypocząć.

Dzisiaj spadkobiercą oraz kontynuatorem najlepszych tradycji 
w leczeniu uzdrowiskowym jest Uzdrowisko kołobrzeg S. A., którego głów-
nym udziałowcem jest województwo zachodniopomorskie. Położony 
w bezpośrednim sąsiedztwie plaży oraz parku zespół obiektów, w którego
skład wchodzą sanatoria: Muszelka, Mewa A-E, Perła bałtyku, Dziecięcy
Szpital Uzdrowiskowy ,,Słoneczko”, przyjął tylko w ubiegłym roku blisko 
26 tysięcy, a rok wcześniej blisko 24 tysiące kuracjuszy z kraju i z zagrani-
cy.

Spółka jest właścicielem pokładów solanki i borowiny. borowina
kołobrzeska dzięki swoim właściwościom uważana jest za bardzo dobry
nośnik ciepła. wspomaga się nią leczenie stanów zapalnych, schorzeń
mięśni, kości i stawów, a nawet chorób kobiecych. Natomiast solanki są
bardzo cennym i niewyczerpalnym surowcem leczniczym. kąpiel w nich to
– jak mawiają ci, którzy z nich korzystali – raj dla ciała i duszy. wzboga-
cona minerałami woda ma dobroczynne właściwości dla skóry, kości i orga-
nów wewnętrznych. Solanka uspokaja, wycisza, poprawia nastrój.

specyficzne warunki mikroklimatu oraz naturalne surowce lecz-
nicze powodują, że dzisiaj kuracjuszami i pacjentami uzdrowisko Koło-
brzeg są osoby cierpiące na:

– choroby układu oddechowego
– choroby układu krążenia
– choroby narządów układu ruchu
– choroby układu wydzielania wewnętrznego, zaburzeń odży-

wiania i przemiany materii (głównie cukrzyca, choroby tarczycy, otyło-
ść).

również turyści indywidualni przyjeżdżają tu połączyć wypoczy-
nek nad morzem z możliwością skorzystania z fachowej opieki medycz-
nej; lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

do uzdrowiska przyjechać mogą:
– osoby ze skierowaniem z narodowego funduszu zdrowia na

pobyt leczniczy,
– osoby na indywidualny pobyt wypoczynkowy,
– osoby bez skierowania na pełnopłatny pobyt leczniczy,
– dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat do szpitala dziecięcego

„słoneczko” ze skierowaniem od specjalisty zaakceptowanym przez nfz.

do dyspozycji gości są obiekty atrakcyjnie położone blisko morza
z pokojami 1-, 2– i 3-osobowymi komfortowo urządzonymi, trzy baseny
w Perle bałtyku, muszelce i mewie e. na miejscu serwowane są cało-
dzienne posiłki w elegancko urządzonych jadłodajniach.

uzdrowisko Kołobrzeg s. a. to miejsce, które wspiera szybki
powrót do zdrowia. szeroki zakres zabiegów, doskonała baza rehabili-
tacyjna i profesjonalna kadra zapewniają pełen dostęp do specjalistycz-
nych kuracji w celu poprawy stanu zdrowia i odzyskania energii wital-
nej.

uzdrowisko Kołobrzeg s. a. oferuje swoim gościom w formie
pakietów, pobyt z pełnym wyżywieniem i możliwością korzystania 
z bazy zabiegowej, sauny, basenu oraz innych niespodzianek. w zależ-
ności od rodzaju zamówionego pakietu, dostosowywane są rodzaje zabie-
gów. do najpopularniejszych należą:

Pakiet dla seniora (leczniczy z zabiegami – 14-to lub 21-dniowy).
Pakiet dla niej – pobyt nad morzem połączony z dodatkiem

zabiegów kosmetycznych
Pakiet dla niego – przygotowany z myślą o męskim wypoczynku
Pakiet pielęgnacja dłoni i stóp – podczas pobytu przygotowana

szeroka oferta naturalnej pielęgnacji dłoni i stóp
Pakiet beauty lux – pozwoli odmłodzić twoją skórę
Pakiet dbam o zdrowie – pobyt z zabiegami leczniczymi według

ordynacji lekarza
Pakiet solankowo-borowinowy – pobyt wypełniony zabiegami 

z wykorzystaniem naturalnych środków leczniczych

oferta specjalna na m-ce: styczeń, luty, marzec 2019 r. 
– „kuracja nad morzem”

uzdrowisko Kołobrzeg s. a. organizuje również pobyty świątecz-
ne i sylwestrowo – noworoczne z możliwością korzystania z przygoto-
wanych usług zabiegowych.

szczegóły całej oferty można znaleźć na stronie internetowej
uzdrowiska: www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

lub rezerwacja & informacja: uzdrowisko Kołobrzeg s. a.
dział sprzedaży: 

+48 94 35 260 46 +48 94 35 224 42 +48 94 35 488 25

istnieje również możliwość nabycia szeregu produktów leczni-
czych i kosmetycznych „kołobrzeskie spa” wytwarzanych na bazie natu-
ralnych środków ze źródeł należących do uzdrowiska Kołobrzeg s. a.
dostępne w recepcjach obiektów oraz na:

spa.uzdrowisko.kolobrzeg.pl

Serdecznie zapraszamy


