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PODZIĘKOWANIA
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego składam podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu
X Kongresu, w tym szczególnie pracownikom Wydziału Ochrony Zdrowia i członkom Koła PTP przy PWSZ
w Ciechanowie.
Ogromny wkład pracy w przygotowanie programu oraz wydania specjalnego numeru „Problemów Pielęgniarstwa” włożył Zespół Redakcyjny Czasopisma z przewodniczącą dr Aleksandrą Gaworską–Krzemińską,
którzy czuwali nad właściwym poziomem publikacji, zamieszczonych w numerze kongresowym. Dziękuję
także Recenzentom prac, którzy pracę swoją wykonują społecznie i z dużym zaangażowaniem.
Dzięki dr Beacie Dobrowolskiej możliwe było złożenie wniosku o akredytowanie Kongresu w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek, a uczestnicy Kongresu otrzymają Międzynarodowe Punkty Edukacyjne ICNECs
(International Continuing Nursing Education Credits)
Dziękuję Głównej Komisji Konkursowej V Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2009” oraz Kołu
Liderów przy ZG PTP za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz Oddziałom Towarzystwa
za propagowanie tej ważnej dla środowiska idei.
Szczególne podziękowania składam na ręce pracowników Biura PTP Pani Marii Borkiewicz i Pani Doroty
Bajno, które w organizację Kongresu włożyły wiele pracy.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Dziękuję sponsorom X Kongresu oraz uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
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POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE
Al. Reymonta 8, lok 12
08-842 Warszawa
www.ptp.na1.pl
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), jest Towarzystwem naukowym posiadającym osobowość prawną. Posiada wpis do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Jako organizacja kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ), które powstało przez II wojną światową, a okoliczności powojenne uniemożliwiły odtworzenie tej organizacji.
Założycielki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie obecnie zrzesza około 5000 pielęgniarek i położnych różnych specjalności i od 1957 roku czynnie uczestniczy w rozwoju pielęgniarstwa w Polsce i na świecie.
Celem Towarzystwa jest: popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych, wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i  położnych, prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej, współpraca
i wymiana doświadczeń z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

Kolejny X Kongres Pielęgniarek Polskich organizowany jest w Ciechanowie we współpracy z Wydziałem
Ochrony Zdrowia wchodzącym w skład Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz ze
stowarzyszeniami pielęgniarek.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
Jest współorganizatorem X KPP. Wydział Ochrony Zdrowia powstał jako pierwszy ciechanowski element
strukturalny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Wydział Ochrony Zdrowia jest kontynuatorem 40–letniej tradycji nieprzerwanego kształcenia pielęgniarek na terenie Ciechanowa. Ogromne zasługi w powołaniu Szkoły miała Senator Janina Fetlińska – to Jej Ciechanów zawdzięcza możliwość kształcenia w systemie wyższym na wielu kierunkach prowadzonych przez Szkołę. Była inicjatorką kształcenia
akademickiego pielęgniarek w Ciechanowie. Gdy w 1997 roku pojawiła się myśl o utworzeniu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie złożyła, wniosek by rozważono koncepcję utworzenia kierunku
pielęgniarstwo i kształcenia pielęgniarek na poziomie zawodowych studiów licencjackich. Jej determinacja,
upór i konsekwencja zaowocowała utworzeniem w 2001 roku kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony
Zdrowia PWSZ w Ciechanowie. W latach 2002-2005 dr Janina Felińska pracowała w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Ciechanowie na stanowisku profesora PWSZ i dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie realizuje także wiele projektów dla pacjentów i pielęgniarek pod hasłem „Bezpieczny personel. Bezpieczny pacjent” we współpracy z różnymi firmami i ośrodkami w kraju i za
granicą.
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PTP reprezentuje pielęgniarki polskie i jest członkiem: Międzynarodowej Rady Pielęgniarek – International
Council of Nurses (ICN); Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych i WHO
European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA); Europejskiego
Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE – European Federation of Nurses Association UE (EFN); Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy – Workgroup of European Nurse Research (WENR).

Obecne władze PWSZ w Ciechanowie: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej od roku akademicPOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
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kiego 2002/2003 – Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa.
Władze Wydziału Ochrony Zdrowia: Dziekan – Prof. dr hab. med. Grażyna Skotnicka–Klonowicz,
Prodziekan – mgr Bożena Ostrowska.

Przy Zakładzie Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe, którego
celem jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych. Kolo
Naukowa ma swoje Sekcje w pozostałych Zakładach Wydziału.

Adres:

Wydział Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów
tel/fax: 0 (prefix) 23 672-22-13, 674-37-04
e-mail: iozpwsz@wp.pl ; www.pwszciechanow.edu.pl
Wydział prowadzi kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjata w ramach 3 – letnich stacjonarnych wyższych studiów zawodowych i 2,0-2,5 letnich niestacjonarnych studiach zawodowych – tzw. „pomostowych”.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”
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Koło PTP powstało na wniosek Komisji Akredytacyjnej KRASZM, podczas pierwszej wizytacji, wtedy Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZZ w Ciechanowie. Wśród osób wizytujących była dr Teresa Grzywna. Dyrektorem Instytutu była wtedy dr Janina Fetlińska , która wniosek ten przyjęła z wielkim zaszczytem i wyzwaniem, ponieważ to Ona organizowała PTP na Ziemi Ciechanowskiej w latach 70-ych. Pani dr Janina Fetlińska
założyła, że do Koła PTP powinni należeć wszyscy wykładowcy przedmiotów pielęgniarskich, realizujących
zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe. Warunkiem prowadzenia zajęć ze studentami była praca
w stowarzyszeniu jakim jest PTP.
Na zebraniu założycielskim wybrano komitet organizacyjny do powołania Koła PTP. Odbyło się pierwsze zebranie i pierwsze wybory. Przewodniczącą Koła została wybrana mgr Agnieszka Bukowska, wybrano
zarząd, komisję rewizyjną. Przewodniczącą Zarządu Głównego PTP była wtedy mgr Elżbieta Baum-Chróścicka. Koło PTP zorganizowało wraz z Dyrektorem Instytutu dr Janiną Fetlińską kilka konferencji naukowo – szkoleniowych, ostatnią od tytułem „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś”, zorganizowaną we współpracy
z Dziekanem Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZZ w Ciechanowie, dr hab. Grażyną Skotnicką – Klonowicz.
Konferencja miała wymiar ogólnopolski. Koło organizuje Salę Tradycji Pielęgniarstwa Ziemi Ciechanowskiej, było inicjatorem, wraz z mgr Dorotą Kilańską – przewodniczącą Zarządu Głównego PTP w Warszawie,
zorganizowania w Ciechanowie Kongresu Pielęgniarstwa Polskiego. Z jego inicjatywy powstało Studenckie
Terenowe Koło PTP w Ciechanowie. Obecne władze Koła: przewodnicząca Koła – mgr Agnieszka Bukowska, wiceprzewodnicząca – dr Małgorzata Marcysiak (pełni też funkcję wiceprzewodniczącej Mazowieckiego
Koła PTP), sekretarz – mgr Wanda Ostaszewska, skarbnik – mgr Jadwiga Zuchora.
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W hołdzie Senator Rzeczypospolitej Polskiej
VI i VII kadencji – dr Janinie Fetlińskiej
Janina Fetlińska
Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji –
odeszła od nas 10.0.2010 r.
Cześć Jej Pamięci
„Mój zawód – pielęgniarstwo – nauczył mnie patrzeć na drugiego
człowieka jak na osobę, której zawsze powinnam udzielić pomocy w potrzebie. Moja wewnętrzna społecznikowska pasja powoduje, iż zawsze
staram się widzieć grupy społeczne i społeczności, dla których mogę być
użyteczna. Moje doświadczenie menadżera i nauczyciela akademickiego
utwierdziło we mnie podziw i szacunek dla potencjału indywidualnych
osób i efektywność dobrze kierowanych zespołów ludzkich.”

Doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia po ukończeniu studiów zdobyła, pracując na stanowisku kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie
(1977 – 1991), dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (1991 – 1998), dyrektora
Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia (1994 – 1998), dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie (2000 – 2002) i Oddziału w Ciechanowie (1998 – 2000). Brała czynny udział w realizacji Programu
Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego (1992 – 1998), oraz jako ekspert a następnie
dyrektor Programu Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Rządu Kanadyjskiego (1993 – 1994). Uczestniczyła także w Programie PHARE w zakresie Rozwoju
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (1993 – 1994) w Polsce.
Była inicjatorką kształcenia akademickiego pielęgniarek w Ciechanowie. Gdy w 1997 roku pojawiła się myśl o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, (która została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku), – szybko ją podjęła. To na Jej wniosek rozważono koncepcję utworzenia kierunku
pielęgniarstwo, popartą faktem zmiany systemu kształcenia pielęgniarek na poziomie zawodowych studiów licencjackich. Determinacja, upór i konsekwencja Ninki, która od dawna dostrzegała potrzebę kształcenia pielęgniarek na poziomie wyższym, zaowocowała utworzeniem w 2001 roku kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSZ
w Ciechanowie. W latach 2002-2005 dr Janina Felińska pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie na stanowisku profesora PWSZ i dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.
Misja Instytutu Ochrony Zdrowia zawierała „…głębokie przekonanie, że stanie się [on] ważną społecznością Uczelni,
stanowiącą wspólnotę studentów, nauczycieli i innych pracowników…”, a wiara, że człowiek jest „zasadniczo dobry”
i nadzieja, że „można zbudować jedność w różnorodności” były jej myślą przewodnią.
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Urodziła się 14 czerwca 1952 roku w miejscowości Tuligłowy, woj. podkarpackie. W 1971 roku ukończyła Liceum
Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom pielęgniarki. Podjęła pracę w Klinice Chirurgii Szczękowej PSK nr 1 przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, by po wymaganym 2 letnim stażu podjąć studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł magistra pielęgniarstwa zdobyła w 1977 roku. W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w 1984 roku uzyskała drugi stopień specjalizacji z zakresu organizacji
ochrony zdrowia, a w 1986 stopień doktora nauk medycznych. W 1991 ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki
Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego.
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Janina Fetlińska (1952-2010)
Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji
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Jako Dyrektor IOZ, oprócz pracy dydaktycznej i naukowej znajdowała czas na działalność społeczną, a przede wszystkim prozdrowotną. Była inicjatorką Ciechanowskiego i Akademickiego Forum Zdrowia, gdzie integrowała wszystkie
lokalne środowiska – dzieci, młodzież i osoby starsze. Ponadto inicjowała i wraz ze swoim zespołem organizowała
festyny o charakterze edukacyjno-prozdrowotnym, m. in.: Światowy Dzień Serca, Ciechanowski Tydzień bez Papierosa,
Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu. Wspierała inicjatywy podejmowane
na rzecz rozwoju naukowego poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań naukowych. Była członkiem towarzystw naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (od 1971 roku), Ciechanowskiego
Konsorcjum Zdrowia (od 1998 roku) oraz PCK, Polskiego Stowarzyszenia Medycyny Społecznej, SZSP i pierwszego
NSZZ „Solidarność”.
Tworzyła i była pierwszym prezesem Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych Rodzinnych w Polsce,
Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Była Prezesem Stowarzyszenia–Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia (1998-2010), pierwszym prezesem Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo
Zdrowie”, w roku 2003 za Propagowanie Zdrowego Stylu Życia Wolnego od Dymu Tytoniowego uhonorowana
została przez Fundację „Promocja Zdrowia” nagrodą „Białego Kruka”.
Pełniła urząd radnej powiatu ciechanowskiego I (z listy AWS) i II kadencji (z listy PiS). Od 2004 roku była członkiem
Prawa i Sprawiedliwości oraz Zarządu Powiatowego PiS, a od 2005 roku członkiem Zarządu Regionalnego PiS. W latach 2005 – 2007 była Senatorem VI Kadencji, od 2005r. członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a od
2006r. członkiem Zarządu Okręgu Płock. W 2007 roku ponownie została wybrana do Senatu RP VII Kadencji.
Wielokrotnie składano jej propozycje odznaczeń, w tym nagrodę premiera (za działalność na rzecz zapobiegania urazom, wypadkom i zatruciom w ramach działalności na rzecz promocji zdrowia). Nigdy jednak nie zgodziła się na nie,
uważając, iż nie jest to potrzebne, „gdy żyje się ideałami i pracuje dla swojego Narodu”. Otrzymała medale „Za Zasługi
dla Miasta Ciechanowa” i „Za Zasługi dla Województwa Ciechanowskiego”, które „stanowiły dla niej dowód afirmacji
i wrośnięcia w środowisko Mazowsza”.
W 2007 r. w uznaniu zasług dla pielęgniarstwa Odznaczona „Odznaką Honorową” Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego podczas uroczystości 50 lecia Towarzystwa, na wniosek PTP w 2008 r. odznaczona odznaczeniem Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”
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Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII Kadencji zaangażowana była w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Ceniona była wśród swoich wyborców w Regionie ciechanowsko-płockim za swoje poświecenie i troskę wobec drugiego człowieka oraz za ciągłą działalność na rzecz służby zdrowia w Polsce.
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Zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji, podróżując samolotem jako
członek delegacji polskiej na czele z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim na uroczystości obchodów 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Gromadziła informacje o polskich pielęgniarkach w Sejmie i Senacie z Jej inicjatywy odbyła się
historyczna Konferencja w Senacie – po raz pierwszy dotycząca pielęgniarstwa
Odeszła przede wszystkim nasza Koleżanka i Przyjaciółka, Pani Senator RP, która przez wiele lat pracowała w placówkach ochrony zdrowia, pełniąc funkcje kierownicze. Była członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa
Medycznego przy Ministrze Zdrowia. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Była członkinią wielu towarzystw naukowych i społecznych.
„Przez czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez Opatrzność” (Jan Paweł II) była przykładem
człowieka dobrej pracy. Dzięki Niej, młodzież wybierająca pielęgniarstwo znała odpowiedź na pytanie nie tylko „kim
jest człowiek” ale „kim jest dobry człowiek” służący cierpiącemu, choremu i opuszczonemu. Pielęgniarstwo zawsze było
dla Niej „Cenną Perłą”. Znała Cenę Wielkiej Perły – ale nigdy nie żałowała ceny jaką trzeba płacić za jej posiadanie.
Tworząc Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych w Polsce doskonale widziała specyficzny obszar aktywności pielęgniarskiej, który nie zawsze był akceptowany jako dziedzina samodzielnej pracy pielęgniarek. Była
także inicjatorką kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Jej praca zawodowa świadczyła o przenikliwości i głębokim rozumieniu przekształceń przed, którymi stawały polskie pielęgniarki.
Pracowitość, zdyscyplinowanie, Jej ciągły proces rozwoju i doskonalenia zawodowego przejawiał się w przygotowywaniu już zaawansowanej rozprawy habilitacyjnej na temat kształtowania się wyższego szkolnictwa pielęgniarskiego
w Polsce. Ciepła, odpowiedzialna, życzliwa, skromna i szczera dodawała blasku zawodowi pielęgniarki, konsolidując całe środowisko pielęgniarskie i promując współpracę interdyscyplinarną. Będzie nam brakowało Ninko Twojego
uśmiechu, życzliwości i przyjaźni. Serdeczna pamięć o Tobie pozostanie w naszej pamięci do końca naszych dni.
prof. dr hab. Irena Wrońska
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
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INFORMACJE O X KONGRESIE
PIELĘGNIAREK POLSKICH
Miejsce Kongresu
Miejscem X Kongresu jest Hala Widowiskowo–Sportowa w Ciechanowie.
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 b, tel./ fax. (023) 673 24 84
672 55 01 lub 673 24 72
e-mail: mosir@mosirciech.pl
Ciechanów
Miasto zajmuje obszar 32,51 km2 i liczy blisko 50 tys. mieszkańców. Łatwo tu dojechać samochodem (trasa
nr 7) jak i koleją.
Dogodne położenie geograficzne oraz typowo rolniczy charakter regionu sprawił, że Ciechanów od dawna
był ważnym ośrodkiem przemysłu przetwórczego, przede wszystkim rolno–spożywczego i maszynowego.
Ciechanów ma dobrze rozwiniętą bazę hotelowo–gastronomiczną oraz zasobną liczbę miejsc konferencyjnych.

1. mgr Dorota Kilańska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, przewodnicząca ZG PTP
2. mgr Bożena Ostrowska – wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
3. dr n. hum. Małgorzata Marcysiak		
		
11. mgr Marzena Kubala
4. dr n. med. Grzegorz Staśkiewicz
12. mgr Bożena Michniak
5. dr n. med. Renata Domżał –Drzewicka
13. mgr Wanda Ostaszewska
6. dr n. hum. Zofia Joanna Kostrzanowska
14. mgr Joanna Wierzbicka
7. mgr Agnieszka Bukowska
15. mgr Ewa Wiśniewska
8. mgr Dorota Jacyna
16. mgr Grażyna Wysiadecka
9. mgr Maria Kołtun
17. mgr Małgorzata Zagroba
10. mgr Katarzyna Korycińska-Koniczuk
18. mgr Jadwiga Zuchora

Sekretarz Kongresu:
1. Maria Borkiewicz
2. Dorota Bajno

Komitet Naukowy X Kongresu

Przewodnicząca – dr n med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Gdański UM
Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Grażyna Skotnicka-Klonowicz WSZ Ciechanów
Wiceprzewodnicząca – dr Beata Dobrowolska – UM w Lublinie
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ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601
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Komitet Organizacyjny X KPP

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Do najliczniej odwiedzanych i najciekawszych zalicza się Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
– zbudowany w XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III na bagnistym terenie. Mury o wysokości 10 m zbudowane są na planie prostokąta. W narożnikach dwie okrągłe baszty. Po śmierci ostatniego
księcia mazowieckiego – Janusza II został ofiarowany w posagu królowej Bonie, żonie Zygmunta Starego.
Od 2004 roku w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie istnieje Chorągiew rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, grupa rekonstruująca stan rycerski wczesnego XV wieku. W murach zamku, które są szczególnym
miejscem, odbywają się imprezy kulturalne, sportowe oraz imprezy związane z promocja miasta.
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Członkowie:
Prof. Irena Wrońska (Lublin)
Dr hab. n. hum. Maria Kózka (Kraków)
Dr hab. n. med. Grażyna Nowak-Starz (Kielce)
Dr hab. n. med. Krystyna Jaracz (Poznań)
Dr n. med. Anna Andruszkiewicz (Bydgoszcz)
Dr n. med. Ewa Borowiak (Łódź)

Dr n med. Maria Cisek (Kraków)
Dr n med. Janina Fetlińska (1952-2010) (Ciechanów)
Dr n med. Bożena Gorzkowicz (Szczecin)
Dr n med. Małgorzata Marć (Rzeszów)
Dr n hum. Krystyna Szpak-Lipińska (Chełm)

RECEPCJA KONGRESU CZYNNA
13.05.2010 r. w godz. 12.00 – 17.00
14.05. 2010 r. w godz. 8.00 – 16.00
15.05.2010 r. w godz. 8.00 – 11.00

KSIĘGOWOŚĆ/KASA

14.05. 2010 r. w godz. 11.00 – 16.00 (rachunki, wpłaty)

INFORMACJE O KONGRESACH PIELĘGNIAREK POLSKICH
Kongresy Pielęgniarek Polskich zostały zainicjowane przez przewodniczącą Annę Kapałę. Dzięki niej zorganizowano I Kongres, a następne przewodniczące kontynuują jej inicjatywę:
I 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 4-5 maja 1993 r. Busko – Zdrój ,,Jedność dla jakości ”.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

II 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 24 – 25 maja 1994 r. Busko–Zdrój, ,,Jedność, jakość, 			
			 skuteczność”.
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III 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 14 –15 maja 1996 r. Busko–Zdrój, ,,Informacja, jakość, 		
			 nowoczesność”.

IV 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 4 –5 maja 1998 r. Busko–Zdrój, ,,Humanizm 				
			 w pielęgniarstwie”.

V 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 8 –9 maja 2000 r. Busko–Zdrój, „Doceniając przeszłość – 		
			 planujmy przyszłość”.
VI 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 6 –7 maj 2002. Busko–Zdrój, ,,Pielęgniarstwo w nowej erze”.

VII 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 14 –15 maja 2004 r. Sopot, „Współczesne pielęgniarstwo to 		
			 wiedza, profesjonalizm, pasja”.

VIII Kongres Pielęgniarek Polskich 11-13 maja 2006 r. Władysławowo – Cetniewo, ,, Świat wartości
			 współczesnej pielęgniarki”.
IX 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 8 – 11 maja 2008 r. Solina „Człowiek podmiotem opieki 		
			 pielęgniarskiej”

X 		 Kongres Pielęgniarek Polskich 13 – 15 maja 2010 r. Ciechanów „Na czele zmian budując 		
			 zdrowsze narody”

Kongresy XIV Kadencji PTP
VIII Kongres Pielęgniarek Polskich miał miejsce w dniach 12 i 13 maja 2006 roku, odbył się we Władysławowie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”. W Kongresie udział wzięło ok. 200 pielęgniarek.
Wiodące hasło Kongresu: „Odpowiednia obsada pielęgniarska ratuje życie pacjentów”, nawiązywało bezpośrednio do aktualnej sytuacji i oceny poziomu pielęgniarstwa w Polsce.
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ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
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Termin rozpoczęcia tego ogólnopolskiego spotkania pielęgniarek i położnych oraz obrad nad problemami
zawodu pozostawał w ścisłym związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. Rangę spotkania
podkreślał skład szacownego gremium pełniącego honorowy patronat nad Kongresem: – Bogdan Borusewicz
– Marszałek Senatu RP, – Jan Kozłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego, – Piotr Ołowski – Wojewoda Pomorski. Minister Zdrowia Zbigniew Religa objął patronat nad konkursem „Pielęgniarka, Pielęgniarz,
Położna Roku 2005.” Szanowne grono dziekanów, profesorów, wykładowców oraz pracowników naukowych
licznych uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej na poziomie licencjatu oraz magisterskim
stanowiło Komitet Naukowy Kongresu.
Obrady Kongresu przebiegały w ramach pięciu sesji tematycznych dotyczących ważnych i aktualnych zagadnień zawodu, jego początków oraz dnia dzisiejszego: Dylematy etyczne w pielęgniarstwie; Rozwój struktur pielęgniarskich na świecie oraz wzory osobowe polskich pielęgniarek i położnych; Główne problemy
zawodowe; Postawy oczekiwane a reprezentowane przez współczesne pielęgniarki; Pielęgniarstwa polskiego
obraz własny.
Część prezentowanych opracowań poświęcono blisko 50-cio letniej historii Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, jego roli w środowisku pielęgniarskim, wkładowi w kształcenie młodych kadr (opracowywanie
programów, organizowanie w latach 1966 – 2000 trzech corocznych olimpiad dla młodzieży uczącej się
w szkołach pielęgniarskich i dla położnych ) oraz ustawicznemu kształceniu i doskonaleniu zawodowemu
(kursy, konferencje, warsztaty, wydawnictwa). Przypomniano ważną rolę Towarzystwa w powstaniu w 1991
roku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
W zakresie tematyki etycznej szczególny nacisk położono na bardzo trudne z punktu widzenia praktyków
zawodu zagadnienia i opracowania z pogranicza medycyny i filozofii, założeń kształcenia oraz warunków
kształtowania pożądanych postaw i umiejętności. W referatach przewijał się też problem zagrożeń środowiska
pracy pielęgniarek, wpływający na bezpieczeństwo realizacji zadań.
W wyniku przedstawionych wniosków wypływających z badań naukowych, opracowań teoretycznych
i dyskusji opartej na długoletnich doświadczeniach zawodowych wynikało niezbicie przekonanie, że skład
osobowy – w znaczeniu jakościowym oraz ilościowym jak i materialne, zewnętrzne warunki pracy stanowią bezpośrednie źródła kompetentnej opieki i jakości świadczeń pielęgniarskich. Podkreślano rolę dobrej
współpracy w zespołach terapeutycznych w tworzeniu klimatu zaufania pacjentów do wspólnych działań na
rzecz jego zdrowia. Obawy środowiska wiążą się z niedoborami kadry pielęgniarskiej oraz b. wysoką (ponad
45 l) średnią wieku czynnych zawodowo pielęgniarek. Podkreślano konieczność „mówienia jednym głosem
” – całego środowiska, promowania zawodu, tworzenia pozytywnego lobbingu w sferach decyzyjnych pod
hasłem „o nas z nami”.
Wśród przyczyn niepokoju dla ośrodków kształcenia stała się prezentowana przez wielu studentów i adeptów zawodu motywacja wyboru zawodu i jej ścisły związek z satysfakcją ekonomiczną w pracy podejmowanej poza granicami Polski.Niepokoją środowisko, na szczęście nieliczne, niemniej jednak bulwersujące
społeczeństwo przypadki błędów i nadużyć zawodowych lub etycznych w Polsce i na świecie. Na tym tle
optymizmem napawał wynik Konkursu „Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna 2005 roku”, do którego przystąpiło 178 osób oraz wysoki i wyrównany poziom jego uczestników.
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IX Kongres Pielęgniarek Polskich organizowany był przy współudziale Oddziału PTP w Rzeszowie Podczas IX Kongresu odbył się także II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Przełożonych Pielęgniarek. Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: Janina Fetlińska
– Senator RP Minister Zdrowia Ewa Kopacz oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Patronat Medialny objęły Redakcje: „Problemy Pielęgniarstwa” „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”,
„Rynek Zdrowia”, „Pielęgniarka i Położna”.
W tym roku powrócono również do logo Kongresu, które towarzyszyło poprzednim jego edycjom, a ponieważ wracając do symboli podkreślamy swoją obecność w historii. Hasło kongresu brzmiało: „Człowiek
podmiotem opieki pielęgniarskiej”.
Komitet Organizacyjny IX Kongresu: mgr D. Kilańska – przewodnicząca, wiceprzewodniczące – T. Gwizdak oraz E. Zawilińska; Sekretarz – M. Borkiewicz; członkowie: Małgorzata Płudowska, Elżbieta Sułyk,
Dorota Podolec, Agata Lipiec, Rada Naukowa PTP – czuwająca nad merytoryczną częścią Kongresu: przewodnicząca Aleksandra Gaworska–Krzemińska oraz członkowie: Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska–Kułak
(Białystok), Prof. dr hab. Teresa Kulik (Lublin), Prof. dr hab. Irena Wrońska (Lublin), Dr hab. Helena Lenartowicz (Kraków), Dr hab. Danuta Dyk (Poznań), Dr hab. Grażyna Nowak-Starz (Kielce), Dr Barbara Janus
(Poznań), Dr Teresa Grzywna (Bielsko-Biała), Dr Maria Kózka (Kraków), Dr Grażyna Franek (Katowice),
Dr Jolanta Glińska (Łódź), Dr Krystyna Szpak-Lipińska (Chełm), Dr Robert Ślusarz (Bydgoszcz), Dr Ewa
Borowiak (Łódź).
Wykład inauguracyjny związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek poświęconego pielęgniarkom POZ „Dbają o jakość i służą społeczeństwu: Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej” – wygłosiła prof. Irena Wrońska pt.”Rola pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”. Wyświetlono także
film „Pielęgniarki kanadyjskie pracujące z osobami uzależnionymi” przedstawiony przez mgr Marię Bulzacką za zgodą Kanadyjskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
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W kongresie uczestniczyło 280 uczestników ze środowiska menedżerów w pielęgniarstwie, środowiska naukowego – uczelni kształcących pielęgniarki, oraz przyszłości pielęgniarstwa – studentów uczelni kierunku
pielęgniarstwo.
Wygłoszono 60 referatów. Po raz pierwszy w historii Kongresów swój udział zaznaczyli studenci, przedstawiający swoje oczekiwania wobec przyszłego zawodu. Uczestniczący w Kongresie studenci mieli możliwość
rywalizacji w Konkursie „Na Najlepszą Pracę Studencką”. Komisja w składzie: prof. I. Wrońska, dr M. Cisek,
dr A. Gaworska-Krzemińska, dr K. Szpak-Lipińska wyłoniła zwycięzców. I Miejsce otrzymał zespół autorów
z UM w Łodzi i WUM: Piotr Goworek, Małgorzata Durka, Ewa Borowiak, Halina Cieślak za referat „Wiedza
na temat samobadania piersi wśród kobiet mieszkających w Polsce i Nowej Zelandii”; II Miejsce przyznano
Pani Annie Suwała z UJ w Krakowie za referat „Zjawisko przemocy w zakładach opieki zdrowotnej”; III
Miejsce otrzymał zespół UM w Szczecinie: Urszula Urban, Magdalena Trzaszczka, Anna Waś, Anna Szwala,
Magdalena Tomczuk, Agnieszka Mosiejczuk, Elżbieta Grochans za pracę „Zwiększenie jakości usług świadczonych w jednostkach opieki medycznej dzięki standaryzacji uniformu pielęgniarskiego”.
Kongres to jest unikalna okazja dla pielęgniarek, by dzielić się wiedzą praktyczną i naukową by wpływać na
rozwój pielęgniarstwa we współpracy z liderami i podejmującymi decyzje w pielęgniarstwie oraz w opiece
zdrowotnej w kraju i na arenie międzynarodowej.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE X KONGRESOWI
Konkurs „Pielęgniarka Roku”

PATRONAT MEDIALNY

Konkurs jest konkursem Ogólnopolskim, organizowanym od 2005 r. przez Koło Liderów Pielęgniarstwa
przy Zarządzie Głównym PTP (od 2010 r. przy Mazowieckim Oddziale PTP). Pierwszy Ogólnopolski Konkurs zorganizowano dla pielęgniarek i położnych. Tytuł Konkursu „Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna 2005
roku”. Udział w nim wzięło 178 pielęgniarek i położnych z 14 Oddziałów PTP, do ścisłego finału zakwalifikowało się 27 uczestników Konkursu. Konkurs odbył się pod patronatem Patronat nad Konkursem objął
Minister Zdrowia Zbigniew Religa i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska.
Patronatem Medialnym Konkurs objął „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. I etap konkursu został zamknięPOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601
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oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Podczas X Kongresu ma miejsce Finał V Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2009” Patronat
Honorowy V Ogólnopolskiego Konkursu objęli: Minister Zdrowia
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ty 28 lutego 2006 r. II etap Konkursu polegał na opracowaniu i przeprowadzeniu sprawdzianu testowego
z wiedzy pielęgniarskiej. Test ten został przeprowadzony 21 kwietnia 2006 r. Do III etapu konkursu zostało
zakwalifikowanych 27 osób, którzy uzyskali najlepsze wyniki w swoich oddziałach. III etap polegał na
prezentacji własnej finalistów.
I miejsce i tytuł „Pielęgniarki i Położnej Roku 2005” zdobyła Ewa Beata Hernet – Szpital Kliniczny nr
2 w Szczecinie. Nagrodę Główną ufundowała Firma „Maszczyk Zakład Tworzyw Sztucznych” z Sulejówka
k/Warszawy – kino domowe. II miejsce zajęły: Bożena Kowejsza SP ZOZ w Sokółce i Bożena Łyczkowska – Dudek, SP ZOZ w Złotoryi. Natomiast III miejsce przypadło pielęgniarkom: Jolancie Bućko – Szpital
Zespolony w Białymstoku, Aleksandrze Fryś ze Szpitala Kliniczny nr 2 w Poznaniu i Lucynie Kalinowskiej
z Centrum Rehabilitacji w Konstancinie oraz Bartosz Szczudłowski ze Szpitala Kliniczny nr 7 w Katowicach.
Wręczenie nagród i dyplomów wszystkim laureatom odbyło się w czasie trwania VIII Kongresu Pielęgniarek
Polskich 12 – 13 maja we Władysławowie. Nagrody dla laureatów ufundował Minister Zdrowia, Naczelna
Rada Pielęgniarek i Położnych, Magazyn Pielęgniarek i Położnych ufundowała zegarki oraz prenumeratę
Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ufundowało laureatce zegarek pielęgniarski. Od Firmy „Czelej” uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

II Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2006” odbył się w 2007 r. Patronat nad Konkursem objął
Minister Zdrowia Zbigniew Religa i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska.
Patronatem Medialnym Konkurs objął „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Etap I zakończył się 31.01.2007 r.
do etapu drugiego przystąpiło 170 osób z 13 oddziałów w dniu 7 marca 2007 r. Ostatni etap miał miejsce dnia
10 maja 2007 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym na ul. Szaserów 128. Temat III etapu: ”Kodeks etyki
polskiej pielęgniarki a realizacja i zastosowanie praktyczne w Pani/a życiu” . Do ostatniego etapu przystąpiło
13 finalistów. Ogłoszenia wyników i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 11 maja podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek „Nagrodę Główną Konkursu ufundowała Firma „Paul Hartmann Polska”.
Laureatka oraz zakład opieki zdrowotnej z którego pochodziła „Pielęgniarka Roku 2006” otrzymali puchary
za zwycięstwo w Konkursie.
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„Pielęgniarką Roku 2006” została Anna Nowacka z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
w Bydgoszczy. II miejsce – Agnieszka Kopańska z Wojskowego Instytutu Medycznego CSK w Warszawie,
a III miejsce Mirosława Karbowska z SP ZOZ w Hajnówce.

III Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2007” miał swój finał podczas IX Kongresu Pielęgniarek
Polskich w Solinie. Głównym Sponsorem Konkursu była Firma „SKAMEX s.c.”, która ufundowała laureatce
wycieczkę zagraniczną. Patronat Medialny przyjęły czasopisma; „Rynek Zdrowia”, „Magazyn Pielęgniarek
i Położnych” „Problemy Pielęgniarstwa” oraz „Portal Pielęgniarek i Położnych”.
Wśród uczestników Finału znalazło się 15 pielęgniarek spośród uczestników Konkursu (przystąpiło 153
spośród 181 zgłoszonych): Wojska Wiesława, Oddział PTP Białystok (liczba uczestników 12); Cerzniewska
Izabela, Oddział PTP Szczecin (liczba zgłoszonych 13); Góralska Mariola, Oddział PTP Wrocław (liczba
zgłoszonych 20); Linkowska Elżbieta, Oddział PTP Wrocław; Brzezińska Ewa, Oddział PTP Wrocław; Sztajner Bożena, Oddział PTP Wrocław; Błasiak Alina, Oddział PTP Gdańsk (liczba zgłoszonych 30); Wojciechowska Alina, Oddział PTP Gdańsk (liczba zgłoszonych 30); Nowak Anna, Oddział PTP Kraków (liczba
zgłoszonych 16); Rzepka Katarzyna, Oddział PTP Bydgoszcz (liczba zgłoszonych 6); Kozłowiec Joanna,
Oddział PTP Lublin (liczba zgłoszonych 10); Marszałkowicz – Flis Urszula, Mazowiecki Oddział PTP (liczba zgłoszonych14); Szczygielska Justyna, Oddział PTP Poznań (liczba zgłoszonych 12); Sztajerowska Anna,
Oddział PTP Łódź (liczba zgłoszonych 9); Wróbel Ewa, Oddział PTP Katowice (liczba zgłoszonych 11).

„Pielęgniarką Roku 2007” została Katarzyna Rzepka z 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
w Bydgoszczy. II miejsce: Iwona Wojciechowska – Szpital Powiatowy w Tczewie III miejsce: Izabela Cerzniewska – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie.

IV Ogólnopolski Konkurs “Pielęgniarka Roku 2008” odbył się w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2009 r.
Patronat Honorowy Konkursu przyjęli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz i Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych Elżbieta Buczkowska. Patronatem Medialnym Konkurs objęły czasopisma: „Problemy PielęPOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
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gniarstwa”, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” oraz „Portal Pielęgniarek i Położnych”. II etap miał miejsce
w dniu 7 marca 2009 r.. Temat III etapu brzmiał: “Symbole pielęgniarskie i ich znaczenie w mojej praktyce zawodowej”. Laureaci zostali uhonorowani podczas obchodów „Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek” w 10
Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, ul. Powstańców Warszawy 5. Głównym Sponsorem Konkursu była ponownie Firma „SKAMEX Company Ltd.”, która ufundowała laureatce komputer przenośny.

„Pielęgniarką Roku 2008” została Anna Iwanek z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4
w Lublinie. Kolejne II miejsce przypadło Jadwidze Lasota z Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie; III miejsce zajęła Małgorzata Halejcio ze Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego
w Szczecinie. W Konkursie udział wzięło 214 uczestników.

V Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka Roku 2009” odbył się w II etapach: wyłonienie uczestników
Konkursu w poszczególnych zoz do dn. 31.01.2010 r. i eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn.
5.03.2010 r.. Kolejny III etap będzie miał miejsce podczas X Kongresu Pielęgniarek Polskich w dniu 13 maja
2010 r.

Temat III etapu Konkursu: „Rola czasopism pielęgniarskich w latach 1921 do czasów współczesnych dla
rozwoju pielęgniarstwa polskiego”. „Pielęgniarkę Roku 2009” poznamy podczas X Kongresu Pielęgniarek Polskich w Ciechanowie.
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W II Etapie Konkursu udział wzięło 292 uczestników, do III etapu zakwalifikowano 13 finalistów: Iwona
Bartoszuk, SP ZOZ Hajnówka – Oddział PTP Białystok (liczba zgłoszonych 18); Natalia Banaś, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Bydgoszcz – Oddział PTP Bydgoszcz (liczba zgłoszonych 3); Agnieszka
Kopiczko, ZOZ dla Szkół Wyższych Gdańsk – Oddział PTP Gdańsk (liczba zgłoszonych 24); Anna Rymkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Częstochowa – Oddział PTP Katowice (liczba zgłoszonych
20); Dorota Cisak, SP ZOZ Brzesko – Oddział PTP Kraków (liczba zgłoszonych 23); Joanna Jasińska, PSK
4 Lublin – Oddział PTP Lublin (liczba zgłoszonych 62); Joanna Kaczmarek, Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań – Oddział PTP Poznań (liczba zgłoszonych 13); Katarzyna Sokołowska, Szpital Uniwersytecki
z Przychodnią UWM Olsztyn – Warmińsko-Mazurski Oddział PTP (liczba zgłoszonych 5); Jolanta Zacha, SP
ZOZ Olesno – Oddział PTP Opole (liczba zgłoszonych 11); Magdalena Szwarcbach, Wojewódzkie Centrum
Medyczne Opole; Agnieszka Mokrzyńska-Pietrzyk, Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin – Oddział PTP
Szczecin (liczba zgłoszonych 15); Maria Kaczmarczyk, CSK MSWiA Warszawa – Oddział PTP Mazowsze
(liczba zgłoszonych 79); Izabela Malarowicz, Dolnośląskie Centrum Onkologii Wrocław – Oddział PTP Wrocław (liczba zgłoszonych 19).

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Nad Konkursem czuwa Główna Komisja Konkursowa w składzie: przewodnicząca – mgr Grażyna Wysiadecka, sekretarz – mgr Dorota Jacyna, członkowie: mgr Elżbieta Madajczyk, Jadwiga Zielińska, Marta Myszorek
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CENTRALNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA PIELĘGNIAREK 2010
Hasło obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2010

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

“Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: Są liderami opieki długoterminowej”
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W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności
i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub
słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na świecie są choroby przewlekłe, a aż 80% z nich występuje w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym. Wiadomo także, że im niższy status materialny
tym gorszy stan zdrowia populacji, której problem dotyka.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę Unia Europejska proponuje podjęcie wspólnych działań
modernizacyjnych systemy ochrony zdrowia. Wspierając państwa członkowskie w reformie ich systemów,
UE zaleca równoczesną realizację trzech długofalowych celów głównych:
1. zapewnienie dobrego dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych,
2. polepszenie jakości opieki długoterminowej,
3. zapewnienie ciągłości finansowania.
Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową powinno być stale ewaluowane w zależności od zasobów jakimi dysponuje dany kraj.
Dla pielęgniarek ważne jest nie tylko zrozumienie rozmiaru problemu, ale świadomość wyzwań jakie stoją
przed pielęgniarstwem w przyszłości.
By zapobiec narastającemu zjawisku zapotrzebowania na opiekę profesjonalną, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań, przede wszystkim z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Działania te pomogą zapobiec wystąpieniu wielu chorób przewlekłych. Natomiast w przypadku zaistnienia
problemu zdrowotnego o przewlekłym charakterze, konieczne jest zapewnienie właściwej opieki i zarządzanie nią wobec tych, którzy jej potrzebują. Wiedza o trendach epidemiologicznych może pomóc w przygotowaniu pielęgniarek do świadczenia profesjonalnej opieki długoterminowej. Zdajemy sobie sprawę, że skala
problemu jest znacząca, a brak podjęcia właściwych kroków może doprowadzić do trudnego do określenia
pogorszenia jakości życia tej grupy chorych. Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek mogą odegrać ogromną
rolę w zapobieganiu chorobom przewlekłym i sprawowaniu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.
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Podejmowanie wyzwań, takich jak zarządzanie opieką długoterminową, przez Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek w celu profilaktyki i sprawowania opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi wymaga odwagi
i ambicji. Wielość priorytetów, którym muszą sprostać stowarzyszenia pielęgniarskie nie zawsze umiejscawia
te zagadnienia na właściwym dla sytuacji miejscu. Zapewnienie przewodzenia przez Krajowe Stowarzyszenia
Pielęgniarek profesji pielęgniarskiej jest istotne nie tylko dla pacjentów, ale również dla ich rodzin, społeczności i przyszłych pokoleń.
Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek mają możliwość informowania, motywowania i umacniania pozycji
pielęgniarek pracujących na różnych szczeblach we współpracy z wieloma podmiotami, w tym całymi społecznościami, pracownikami, partnerami, politykami, szkołami, pacjentami i ich rodzinami. Celem współpracy jest powstrzymanie wzrastającej liczby chorych przewlekle oraz zapewnienie, aby osoby cierpiące na choroby chroniczne otrzymały opiekę i leczenie, jak również zarządzanie promujące zdrowie oraz zapewniające
najlepsze z możliwych wyników w zakresie zdrowia.
Każde Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek, podejmując decyzję, które działania są stosowne do okoliczności, powinno rozważyć szereg czynników, w tym możliwość ich zastosowania, dopuszczalność, a także
społeczne i polityczne poparcie. Wybór niewielkiej liczby działań i właściwe ich wdrożenie będzie miało
prawdopodobnie większe znaczenie niż podejmowanie się wielu i wykonywanie ich w sposób chaotyczny.

Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek mogą współpracować z grupami wsparcia i przywódcami innych społeczności, aby:
1. Organizować kampanie i wydarzenia inicjujące akcje na rzecz publicznego zdrowia, takie jak coroczny
dzień zdrowia, który może być wykorzystany w celu podniesienia świadomości na temat ryzyka chorób przewlekłych, ich profilaktyki i leczenia;
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Dzielenie się informacjami na temat strategii dotyczących chorób chronicznych jest potrzebne, również aby
wspierać publiczną dyskusję, zwiększać wsparcie i zagwarantować, aby choroby przewlekłe stały się priorytetem w programie zdrowia publicznego. Krajowe Stowarzyszenia Pielęgniarek mogą:
1. Publikować kluczowe informacje, w przemówieniach i komunikatach prasowych, fakty i liczby na
temat chorób przewlekłych;
2. Rozpowszechniać informacje dotyczące chorób przewlekłych w szkołach, zakładach pracy, ośrodkach
zdrowia i innych miejscach publicznych;
3. Organizować w kraju kampanie i wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości w zakresie
profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych;
4. Podnosić rangę profilaktyki i badań nad chorobami przewlekłymi w programach podczas związanych
z tematem debat i spotkań;
5. Upowszechniać innowacyjne osiągnięcia pielęgniarek na polu opieki długoterminowej i opisywać ich
pracę w publikacjach, na stronach internetowych, na konferencjach;
6. Ułatwiać współpracę ze stowarzyszeniami reprezentującymi inne zawody medyczne z ministerstwami
zdrowia oraz innymi istotnymi sektorami i innymi zainteresowanymi podmiotami;
7. Współpracować z ministerstwem zdrowia i innymi resortami w celu kształtowania krajowej polityki
zdrowotnej i innych pokrewnych polityk;
8. Lobbować za ustawodawstwem i regulacjami, mającymi na celu ułatwienie pracy pielęgniarek w opiece
długoterminowej;
9. Lobbować za zrównoważonym dostępem do usług profilaktycznych, promocyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
10. Tworzyć możliwości dialogu i właściwego rozumienia wyzwań i problemów;
11. Działać na rzecz zdrowia grup ryzyka;
12. Rozpowszechniać dane dotyczące najlepszych praktyk;
13. Zachęcać pracodawców do tworzenia zdrowego środowiska pracy.

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Rozpowszechnianie informacji i wsparcie to jedno z ważniejszych zadań Krajowych Stowarzyszeń Pielęgniarek, które jako reprezentanci profesji mają możliwość rozpowszechniania informacji oraz danych naukowych na temat chorób przewlekłych jednostkom, całym społecznościom oraz politykom. Szerokie rozpowszechnianie kompleksowych, opartych na dowodach informacji dotyczących chorób przewlekłych jest
potrzebne do podniesienia poziomu świadomości i wpływania na zmianę zachowań.
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2. Wspierać na szczeblu lokalnym wydarzenia i działania odnoszące się do opieki długoterminowej;
3. Wspierać innowacyjne praktyki w celu promowania dbających o zdrowie szkół i zakładów pracy, przy
współpracy z innymi kluczowymi partnerami;
4. Zachęcać lokalnych przedstawicieli Krajowych Stowarzyszeń Pielęgniarek, aby włączyli się do swoich
lokalnych społeczności, rozmawiali z lokalnymi mediami, sąsiadami, przyjaciółmi itd. na temat korzyści płynących ze zdrowego trybu życia i zapobiegania chronicznym chorobom;
5. Zachęcać pacjentów i społeczności do opowiadania się za lokalnymi, dostępnymi alternatywami dotyczącymi opieki zdrowotnej;
6. Zapewnić dostosowanie krajowych strategii do lokalnych warunków.
Źródło: ICN 2009 Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Chronic Care (http://www.icn.
ch/indkit2010.htm dostęp 03 marca 2010 r.)

WYCIECZKI/ZWIEDZANIE

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”
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1. Wycieczka do Opinogóry – zwiedzanie: pałacyku, oficyny i Dworu Krasińskich, Kościoła, parku.

18

Opinogóra.
Książę mazowiecki Bolesław IV zbudował tutaj zameczek myśliwski. Dobra opinogórskie zostały
nadane przez króla Jana Kazimierza podskarbiemu wielkiemu koronnemu Janowi Kazimierzowi
Krasińskiemu w 1659 roku, jako starostwo niegrodowe. W rekach Krasińskich dobra opinogórskie
pozostawały do 1945 roku. W miejscowości znajduje się niewielki neogotycki pałac Krasińskich,
zbudowany w 1843 roku przez gen. Wincentego Krasińskiego, ojca poety Zygmunta, który był
siedziba ordynacji opinogórskiej. W podziemiach pobliskiego kościoła znajdują się groby członków
rodziny, w tym również poety. W dworze obecnie znajduje się muzeum romantyzmu.
Wycieczka do Opinogóry w cenie 6 zł od osoby – zapisy podczas Kongresu 13-14 maja (liczba
miejsc ograniczona).
2. Zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. (jeżeli nie zostanie rozpoczęta rewitalizacja zamku) – zwiedzanie bezpłatne na hasło KONGRES PP. Ogłoszenie o aktualnej sytuacji będzie
podane w biurze organizacyjnym.
3. PWSZ w Ciechanowie
Zapraszamy uczestników Kongresu do zwiedzania Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie: pracowni umiejętności pielęgniarskich, na spotkanie z Rektorem, do zwiedzania Wydziału Ekonomii i Inżynierii.
oraz Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, możliwość zwiedzania stanowisk pielęgniarskich w wybranych oddziałach, m.in. położniczego i neonatologicznego, stacji dializ itd. Zapisy w dniu
13.05.2010 r. w Recepcji Kongresu
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Ceremonia otwarcia Kongresu
/Official opening ceremony of the Congress
• ogłoszenie wyników Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2009”,
• wręczenie odznaczeń,
• niespodzianka,
• wystąpienie Laureata Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2009”
• przemówienia zaproszonych gości.

Wykład Inauguracyjny / Keynote lecture

Niespodzianka

16.00

17.30-18.10

18.10-18.40

Prof. Jennifer Elder (USA): Wybrane problemy pielęgniarstwa rodzinnego w opiece długoterminowej /Chosen problems of the family nursing in the long-term care
Przygotowana przez Zespół Instytutu Pielęgniarstwa przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

International Nurses Day 2010 – Delivering Quality, Serving Communities:
Nurses Leading Chronic Care

“Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu:
Są liderami opieki długoterminowej”

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2010

Recepcja / Reception, Hala Widowiskowo-Sportowa, Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 B

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

Rejestracja uczestników / Registration

14.30

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

Finał Konkursu „ Pielęgniarka Roku 2009”/
Final of the competition
‘Nurse of the Year of 2009’

9.30-15.00

Czas/Time
9.30-14.30

13 MAJA 2010 (czwartek)
13th of May – first day of the Congress
Rodzaj/Event
Miejsce, temat /Place, topic
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego
Budynek Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły
Towarzystwa Pielęgniarskiego /Polish
Zawodowej w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 57 /Building of the School
Nurses Association Board Meeting
of Higher Vocational Education, Department of Health, Ciechanów

Szczegółowy Program Kongresu/ Detailed program of the Congress

PROGRAM X KONGRESU PIELĘGNIAREK POLSKICH

X
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19

20
Główny budynek PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 / Building of the PWSZ

Rola zakładu pracy w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym
w kontekście barier edukacyjnych dostrzeganych przez pielęgniarki /The role of the working
place in education and vocational training in the context of educational barriers perceived by
nurses. Kobos E., Leńczuk-Gruba A., Idzik A., Sienkiewicz Z.
Poczucie koherencji a stan zdrowia pielęgniarek czynnych zawodowo /A sense of coherence
and health of professionally active nurses. Kocięcka A
Analiza obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych na terenie
woj. Świętokrzyckiego /The analysis of the burden of the musculoskeletal system of nurses employed in the Świetokrzyskie region., Kowalczyk-Sroka B., Dulemba A., Małas Z., Knap M.
Kryteria wyboru pierwszego miejsca pracy zawodowej w opinii absolwentów pielęgniarstwa
/Choice criteria of the first workplace in a group of nursing graduates. Leńczuk-Gruba A.,
Kobos E., Sienkiewicz Z., Wójcik G.
Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy pielęgniarki /Knowledge of nursing students concerning harmful factors in a nurse’s
job environment. Maciąg D., Welc K., Knap M.
Wpływ środowiska pracy na stan zdrowia pracowników/Impact of work environment on the
workers’ health. Sienkiewicz Z., Kobos E., Wójcik G., Wrońska I., Paszek T., Cieślak H.,
Leńczuk-Gruba A., Fidecki W., Wysokiński M., Imiela J.

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30

11.30-11.50

14 MAJA 2010 r. (piątek)
14th of May – second day of the Congress
Sesja I – Środowisko pracy i zasoby ludzkie Przygotowanie zawodowe i plany absolwentów kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym
Targu /Professional training and future plans of the graduates of Podhale State Vocational
w pielęgniarstwie /The nursing workfoce
High School in Nowy Targ. Ławska W., Dębska G., Zięba M., Łyżnicka M.
and workplace
Conference – Session 1
Część I/Part I
Przewodniczą /Session leaders:
Skotnicka-Klonowicz G., GaworskaKrzemińska A.
Sala Główna/ Main Hall
Typy zachowań w pracy i wpływ na zdrowie psychiczne pielęgniarek /Types of behaviours
with work and influence mental health in nurses. Andruszkiewicz A.

Kolacja dla uczestników X Kongresu
Dinner for participants of the X Congress

9.50-10.10

9.30-9.50

9.10-9.30

19.00

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

X
Kongres
2010

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601

Sala / Room A
Świadome informowanie pacjenta o jego prawach jako element etyki zawodowej /Deliberate
informing the patient of his laws as the element of professional ethics of the nurse. Bernaciak
E.
Świadomość odpowiedzialności zawodowej w opinii pielęgniarek /Awareness of professional
responsibility in nurses’ opinion. Gaweł G., Pater B., Potok H., Ogonowska D.
Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu /Aspects of the parent’s stay with
a child in the hospital. Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K.
Medycyna transplantacyjna – dylematy etyczno-moralne i społeczne pielęgniarek /Transplantation medicine – Nurses’ ethical moral, social dilemmas. Milaniak I.
„Krótki film o…” – analiza pracy studentów z kazusami przy pomocy multimediów podczas
nauczania etyki pielęgniarskiej /‘A short film about …’ – an analysis of students’ work with
ethical cases using multimedia in teaching nursing ethics. Dobrowolska B., Wrońska I.,
Zarzycka D., Ślusarska B.

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

Sesja II – Etyka,prawa człowieka/Ethics,
human rights
Conference – Session 2
Część I/Part I
Przewodniczą /Session leaders:
Wrońska I., Dobrowolska B.

Sala Główna / Main Hall
Jednoczesne wprowadzanie nowozatrudnionego personelu na trzech zróżnicowanych OITM
w Niemczech /Concurrent training new employees on 3 different Intensive Care Units in Clinic Ludwigshafen. Aleksy U.
Aktywność fizyczna wśród pielęgniarek /Physical activity among nurses. Zagroba M., Kulikowska A., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka-Klonowicz G.
Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek /Mobbing in nurses’ work. Zdziebło K., Kozłowska E.
Organizacja systemu opieki zdrowotnej, a występowanie problemów moralnych w opiece
pielęgniarskiej nad pacjentem po udarze mózgu/ Health care system organisation vs. moral
problems in the nurses work taking care for patient after a stroke. Kamola H., Dobrowolska
B., Kościołek A., Girzelska J.

Motywy wyboru zawodu a wypalenie zawodowe pielęgniarek /Motives of choosing a profession and a level of nurses’ professional burnout. Sobczak M.

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

11.10-11.30

10.50-11.10

10.30-10.50

10.10-10.30

9.50-10.10

9.30-9.50

13.30-13.50

13.10-13.30

Część II-po przerwie kawowej/Part II – after coffee brake
12.30-12.50 I. Część II /Part II
Przewodniczą/Session leaders:
Skotnicka-Klonowicz G., GaworskaKrzemińska A.
12.50-13.10

X
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10.30-10.50

Ocena bezpieczeństwa pacjenta na podstawie wiedzy pielęgniarek /Evaluation of patient safety
on the basis of the knowledge of nursing personnel. Czarnecka J., Sulewska M., Krupniewicz A.

Jakość opieki świadczonej w oddziale neurochirurgii z perspektywy personelu lekarskiego
i pielęgniarskiego /Quality
of care in a neurosurgical ward from nurses and neurosurgeons point of view. Cieśla D., Wesołowska E., Pastuszko M.

10.10-10.30

Sala /Room B
Sprawowanie opieki nad chorym dializowanym otrzewnowo w kontekście modelu adaptacyjnego Callisty Roy /Taking care of dialyzed patient in context of Callista Roy adaptation model.
Babska K., Tkaczyk M., Nowicki M.
Pacjent na bloku operacyjnym– biopsychospołeczne aspekty opieki nad chorym /Patient in the
operating theatre-biopsychosocial aspects of nursing care. Borzęcka J.

Sesja III – Opieka kliniczna
i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care
and patient safety
Conference – Session 3
Część I/Part I
Przewodniczą/Session leaders:
Franek G., Gorzkowicz B.

Ocena częstości występowania podstawowych zagadnień etycznych w pracy pielęgniarek
w aspekcie respektowania praw człowieka, zasobów systemu opieki zdrowotnej i sprawiedliwej opieki /Assessment of the prevalence of fundamental ethical issues In the work of nurses In
terms of respect for human rights, Healthcare system and equitable care. Milaniak I.
Sala /Room A
Czym jest dla mnie pielęgniarstwo (a czym nie jest)?/ What is a nursing for me? (and what it
is not?). Sobczak M.
Opinie na temat dawstwa narządów wśród wybranych uczelni wyższych Szczecina /Szczecin
students’ opinion about organs donation. Gorzkowicz B., Majewski W., Tracz E., Zamojska
E., Czarnota – Chlewicka J., Brzózka W.
Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziale okulistycznym w opinii pacjentów z za cm a starczą /
Quality of nursing care at ophthalmology ward in the opinions of patients suffering from cataract. Marcysiak M., Zagroba M., Teklińska A., Ostrowska B., Wiśniewska E., SkotnickaKlonowicz G.

Znajomość praw pacjenta przez osoby leczone w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. Dr M. Pirogowa w Łodzi /The knowledge of patients’ rights among the patients treated in
doctor Pirogow’s specialized hospital in Lodz. Wroński K., Bocian R., Depta A.

9.50-10.10

9.30-9.50

9.10-9.30

13.10-13.30

12.50-13.10

Część II-po przerwie kawowej/Part II – after coffee brake
12.30-12.50 II. Część II/Part II
Przewodniczą/Session leaders:
Wrońska I., Dobrowolska B.

11.30-11.50

„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”
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Zastosowanie minimalnej interwencji w prewencji pierwotnej nadciśnienia tętniczego /Applying minimal intervention in the primitive prevention of the arterial hypertension. Grabowska
H., Grabowski W., Grzegorczyk M., Gaworska –Krzemińska A., Narkiewicz K.
Rola pielęgniarek w zespołach leczenia bólu pooperacyjnego /The role of nursing staff in
treatment of post-surgery pain syndromes as professional form of pain treatment. Knap M.,
Kowalczyk-Sroka B., Maciąg D.
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Część II – po przerwie kawowej/Part II – after coffee brake
12.30-12.50 III. Część II/Part II
Zalecenia Europejskiej Ligii przeciwreumatycznej (EULAR) – implikacje dla opieki pielęgniarskiej /Recommendations of the European League Against Rheumatism (EULAR). ImplicaPrzewodniczą/Session leaders:
tions for nursing care. Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Nyklewicz W., Mojsa W.
Sala /Room B
Franek G., Gorzkowicz B.
12.50-13.10
Wiedza uczniów na temat uzależnienia od marihuany /Students’ knowledge on results of marihuana addiction. Marcysiak M., Diabelec M., Zagroba M., Marcysiak M., Ostrowska B.,
Wiśniewska E., Skotnicka – Klonowicz G.
13.10-13.30
Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na poziom wiedzy zdrowotnej osób starszych wobec problemu zakażeń szpitalnych /Some sociomedical factors influencing health
awareness of the old in the area of nosocomial infections. Kwapisz U.
13.30-13.50
Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci młodzieży Powiatu Ciechanowskiego /
Physical activity vs. nutritional habits of children and teenagers in Ciechanów district. Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Marcysiak M., Skotnicka-Klonowicz G.
9.00-10.00
Warsztaty/ Workshops 4
„Ocena wskaźnika kostka-ramię a kompresjoterapia”/The assessment of Ankle Brachial PresSzewczyk M.T., Mościcka P., Cwajdasure Index and compression therapy
Białasik J.
Sala /Room C
9.00 – 15.00 Zorganizowane wycieczki – informacja i zapisy: Sekretariat Kongresu/ Professional visits-informations in the Reception
10.00-11.00 Warsztaty/ Workshops 3
Opieka pielęgniarska nad chorym ze stomią – okres okołooperacyjny/ Nursing care for the
Cierzniakowska K., Szewczyk M.T.
patient with stoma during the surgery treatment period.
Sala /Room C
11.50-12.30 Przerwa kawowa/Coffee brake
14.00-15.00 Obiad/Lunch
15.00-17.00 Posiedzenie Rady CSIOZ ds. ICNP® / Meeting of the CSIOZ Council of ICNP, budynek główny PWSZ, ul. Narutowicza 9
17.00-18.30 Posiedzenie Rady Naukowej PTP, sala C/ Meeting of the Scientific Council of PNA

11.10-11.30

10.50-11.10
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Warsztaty/Workshops 8
Majewska G.

Warsztaty/Workshops 6
ArjoHuntleigh Company
Warsztaty/Workshops 6
ArjoHuntleigh Company
Warsztaty/Workshops 7
Braun Company
Przerwa na kawę/ Coffee brake
Uroczysta kolacja /Gala dinner „Salon” PWSZ, ul. Narutowicza 4 a (z biletami wstępu)

15.00-16.30

11.00-12.30
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16.30-17.00
19.00-22.00

15.00-16.30

13.00-14.30

Warsztaty/Workshops 1
Kilańska D., Grabowska H.

16.10-17.40

Sala Główna/ Main Hall
Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole /Healthy education in modern school – healthy
program. Posłuszna M.
Zakres edukacji zdrowotnej realizowany przez pielęgniarki wobec pacjentów po udarze mózgu
/The scope of the health education carried out by nurses to patients after a stroke. Cuber T.,
Kościołek A., Szymańska A.
Wiedza pielęgniarek i lekarzy na temat chorób tropikalnych /Nurses’ and physicians’ knowledge on tropical diseases, Gałosz J., Środowska E.
„Rozwiązywanie problemów w leczeniu przewlekłych ran”/Solving problems in the treatment
of chronic wounds
Sala / Room A
Wprowadzanie ICNP do praktyki polskich pielęgniarek – diagnoza pielęgniarska i interwencje z wykorzystaniem ICNP /Implementation of ICNP® into polish nurses practice – nurses
diagnosis, nurses interventions with ICNP®
Sala / Room A
“Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z wyłonioną stomią w zakresie wyznaczenia miejsca
stomii oraz jej właściwej pielęgnacji”/Nursing care for the patient with stoma. Designation of
place for the stoma and its proper care
Sala / Room B
Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów /Handing and lifting patients safety
Sala /Room C
Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów /Handing and lifting patients safety
Sala /Room C
“Bezpieczna pielęgniarka – Bezpieczny pacjet”/Safe nurse – safe patient
Sala / Room C

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w opinii pielęgniarek licencjackich studiów pomostowych /Development of professional qualifications in opinion of nurses attending bridge
studies. Kadłubowska M., Bąk E., Turbiarz A., Kolonko J.

Warsztaty/Workshops 5
Budynek M.

Sesja IV – Edukacja pielęgniarska
i środowisko nauczania/Nursing education
and the learning environment
Conference – Session 4
Część I/Part I
Przewodniczą/Session leaders:
Kózka M., Andruszkiewicz A.

15.00-16.00

16.00-16.20

15.40-16.00

15.20-15.40

15.00-15.20
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15 MAJA 2010 r. (sobota)
15th of May – third day of the Congress
Poziom wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat terapii bólu pooperacyjnego
9.30-9.50
Sesja IV – Edukacja pielęgniarska
/The level of competent knowledge about pain therapy among nurses from surgical ward.,
i środowisko nauczania/Nursing education
Knap M., Szyrmer B., Kowalczyk-Sroka B.
and the learning environment
Conference – Session 4
Część II/Part II
Przewodniczą/Session leaders:
Kózka M., Andruszkiewicz A.
Sala Główna/ Main Hall
9.50-10.10
Rola edukacyjna pielęgniarki i kierunki jej działania jako lidera edukacji zdrowotnej /Nurse as
the educator and leader in health education, Cichońska M., Borek M., Krawczyk W.
10.10-10.30
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania a nowa podstawa programowa /Nursing in
the learning environment vs. new curriculum. Charzyńska-Gula M., Kocka K., Bartoszek A.
10.30-10.50
Rola mediów w promocji zdrowia /Mass media contribution to health promotion. Turbiarz A.,
Kadłubowska M., Kolonko J., Bąk E.
Część III – po przerwie kawowej/Part III – after coffee brake
11.30-11.50 IV. Część III/Part III
Stres w pracy pielęgniarek i lekarzy/Stress in nurses and doctors work. Zagroba A., Małek
Przewodniczą/Session leaders:
M., Marcysiak M.,Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka-Klonowicz G.
Kózka M., Andruszkiewicz A.
Sala Główna/ Main Hall
11.50-12.10
Rola pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia w opinii uczniów /School
Nurses role in healthy life style promotion in students’ opinion. Marcysiak M., Zakrzewska
M., Zagroba M., Marcysiak M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka-Klonowicz G.
12.10-12.30
Problem stresu wśród pielęgniarek i nauczycieli /The stress problem among nurses and teachers. Zagroba A., Podniesińska M., Marcysiak M.,Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka – Klonowicz G.
9.30-9.50
Sesja V – Systemy opieki/Care systems
System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń /Long-term care
Conference Session 5
system and demand for such services. Palczewska A.
Przewodniczą/Session leaders:
Szewczyk M.T., Szpak-Lipińska K.
Sala /Room A
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Zapotrzebowanie na samodzielność zawodową w pielęgniarstwie /Demand for the professional
self-reliance in the nursing. Gaworska – Krzemińska A., Grabowska H., Kretowicz K.

10.30-10.50

Sala /Room C
Ocena potencjału przywódczego pielęgniarek /Evaluation of nurses’ leadership potential.
Kunecka D.

Sala /Room B
Kompetencje informatyczne pielęgniarek /IT Nurses competence. Głowacka M.
Zespół Pielęgniarek Ekspertek : czynnikiem poprawy środowiska pracy pielęgniarki odcinkowej na przykładzie modelu w Klinice Ludwigshafen/Department Care Experts: positive influential factor for the work conditions of care personnel in the Clinic of Ludwigshafen. Aleksy U.
Pierwsze przywódczynie stowarzyszeń pielęgniarskich. Współczesne wyzwania stojące przed
liderami/ The first nursing association leaders. Contemporary challenges facing the leaders.
Łukasz-Paluch K., Franek G.

Międzynarodowa Klasyfikacja praktyki Pielęgniarskiej w doświadczeniach ośrodka bydgoskiego /International Classification of Nursing Practice – Experience from the Bydgoszcz
Centre. Andruszkiewicz A., Felsmann M., Banaszkiewicz M., Idczak H.

Ocena jakości opieki pielęgniarskiej metodą BOHIPSZO /Evaluation quality of nursing care
using BOHIPSZO method. Kowalczyk – Sroka B.

Sesja VII – Przywództwo, zarządzanie/
Leadership, management
Conference – Session 7
Przewodniczą/Session leaders:
Marć M., Cisek M.

Sesja VI – Technologie, innowacje
i informatyka/Technology, innovations and
informatics
Conference – Session 6
Przewodniczą/Session leaders:
Nowak-Starz G., Kilańska D., Borowiak E.

Struktura potrzeb zdrowotnych pacjentów w opiece długoterminowej a zmiany w systemie
ochrony zdrowia /Structure
of patients’ health requirements in long-term care in reference of changes in health care
system. Wójcik G., Sienkiewicz Z., Kobos E., Wrońska I., Cieślak H., Leńczuk-Gruba A.,
Imiela J.
Opieka paliatywna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej /Palliative care in Poland and
other European Union countries. Pietruk K., Cieśla D.
Czy badanie fizykalne jest krokiem ku pielęgniarstwu zaawansowanej praktyki w Polsce ?/Is
physical assessment a step towards Advanced Nursing Practice in Poland? Gorzkowicz B.,
Strecker D.

10.10-10.30

9.50-10.10

9.30-9.50

9.50-10.10
10.10-10.30

9.30-9.50

10.30-10.50

10.10-10.30

9.50-10.10
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Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów i nagród/ Official closing ceremony
of the Congress

Obiad/Lunch

13.40

14.30
Wyjazd/ Departure

Sala Główna/Main Hall

Sala /Room C
Przewodnicząca ZG PTP – Kilańska D.
Przewodnicząca RN PTP – Gaworska – Krzemińska A.
Dziekan Wydz. OZ PWSZ w Ciechanowie – Skotnicka-Klonowicz G.
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Warsztaty/Workshops 9
Kłęk S., Majewska K., Hoffman I.

11.00-13.35

Sala /Room B
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych i opiece długoterminowej – Nutricia academy.
Home enteral nutrition (hen) workshops’

Sala /Room A
Jak przygotować artykuł do publikacji w czasopismach naukowych ?/How to prepare articles
to publish them in scientific journals?

Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów /Handing and lifting patients safety
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Warsztaty/Workshops 2
Wrońska I., Gaworska-Krzemińska A.

Przerwa na kawę/Coffee brake
Warsztaty/Workshops 6
ArjoHuntleigh Company

11.30-13.00

10.50-11.30
11.30-13.00

X
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Streszczenia prezentacji przedstawianych
podczas X Kongresu Pielęgniarek Polskich
Ciechanów 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.
13 MAJA 2010(CZWARTEK)
13th of May – first Day of the Congress
17.00-18.00

Autor/ /afiliacja/ tytuł/ streszczenie w j. polskim i j. angielskim
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Prof. Jennifer Harrison Elder, PhD, RN, FAAN ; University of Florida, College of Nursing
Wybrane problemy pielęgniarstwa rodzinnego w opiece długoterminowej
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Streszczenie
Skuteczna długoterminowa opieka wymaga współpracy rodziny i pielęgniarek, które muszą znaleźć drogę do rozpoznania
potrzeb nie tylko pacjenta, ale i jego rodziny. Autyzm, który wciąż ma nieznaną etiologię i leczenie, wymaga długoterminowej opieki, co jest bardzo wyzywającym zadaniem dla rodzin. Rodziny te nie zawsze dają sobie radę z tym skomplikowanym zagadnieniem. Ponadto, wskaźniki występowania autyzmu zwiększają się w niepokojącym tempie. Prezenterka,
która spędziła 29 lat na doskonaleniu i testowaniu działań pielęgniarskich na rzecz rodzin dzieci z autyzmem, zaprezentuje
informacje o tej chorobie i przedstawi rozwój swojego programu badawczego. Ten program badawczy obejmuje cztery
zagadnienia finansowane przez Amerykański Narodowy Instytuty Zdrowia. Nacisk w tym wykładzie zostanie położony
na dyskusje o teorii społecznego zaangażowania, która została użyta by wyjaśnić jakie korzyści otrzymują dzieci z autyzmem i ich rodziny poprzez nowatorskie terapie w domach i poprzez Internet. Te działania umożliwiają przygotowanie
ojców do bycia głównymi opiekunami podczas gdy poprzednio głownie matki się tym zajmowały. Dyskutowane będą
również wyniki badań z treningu przygotowania rodziców, jak również z nowszych badan skupiających się na efektach
żywieniowych interwencji w autyzmie. Ta prezentacja zakończona będzie implikacjami dla klinicznej praktyki i przyszłych
badań. Informacje zawarte w wykładzie powinny być przydatne, nie tylko dla pielęgniarek i pracowników naukowych
zajmujący się autyzmem, lecz także dla tych, którzy zajmują się innymi problemami wymagającymi opieki długoterminowej, skupiającej się na pielęgniarskiej opiece nad rodziną.
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, autyzm
Chosen Problems of Family Nursing in the Long-Term Care: Focus on Autism
Summary
Effective long-term care requires family involvement and nurses have traditionally led the way in addressing not only
the needs of patients, but families as well. Autism, which currently does not have a conclusive etiology or cure, requires
long-term care and can be very challenging for families that are faced with managing this complex disorder. Furthermore, incidence rates of autism appear to be increasing at alarming rates. This presenter, who has spent the past 29 years
developing and testing nurse-conducted interventions for families of children with autism, will provide an overview of
the disorder and describe the evolution of her family-focused autism research program. The research program includes
four studies funded by the United States’ National Institutes of Health. Emphasis will be placed on a discussion of social
interaction theory that has been used to explain how children with autism and their families receive reciprocal benefits
through novel in-home and web-based interventions. These interventions provide ways to equip and train fathers to be
primary interveners whereas previously, mothers have more commonly intervened. There will be a discussion of research
findings from the parent-training studies as well as a newer line of inquiry examining the effects of a dietary intervention
in autism. The presentation will conclude with implications for clinical practice and future research. This information
should be useful, not only to nurses and researchers in the autism field, but also those addressing other disorders requiring
long-term, family-focused nursing care.
Key words: long-term care, autism
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14 MAJA 2010 r. (piątek)
14 th of May-second Day of the Congress
Sesja I-Środowisko pracy I zasoby ludzkie w pielęgniarstwie/The nursing workfoce and workplace ;
Conference-Sesion I , Część I/Part I
Przewodniczą/Session leaders : Skotnicka-Klonowicz G., Gaworska-Krzemińska A.
9.10-9.30
Ławska W., Dębska G., Zięba M., Łyżnicka M.; Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Przygotowanie zawodowe i plany absolwentów kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu/Professional
training and future plans of the graduates of Podhale State Vocational High School in Nowy Targ
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
9.30-9.50
Andruszkiewicz A.; Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Typy zachowań pracy i wpływ na zdrowie psychiczne pielęgniarek / Types of behaviours with work and influence
mental health in nurses
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

10.30-10.50
Kowalczyk-Sroka B., Dulemba A., Małas Z., Knap M.; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała, 26-060
Chęciny, ul. Czerwona Góra 10
Analiza obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych na terenie woj. Świętokrzyskiego
Streszczenie
Wstęp. Czynności związane z codzienną opieką nad chorym mogą być przyczyną schorzeń kręgosłupa, jeśli wykonywane
są w taki sposób, że nadmiernie i systematycznie obciążają układ kostnoszkieletowy.
Cel pracy. Celem pracy było zdiagnozowanie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego w grupie zawodowej pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2008 roku wśród pielęgniarek pracujących w 19 szpitalach na terenie
województwa świętokrzyskiego. Łącznie w badaniu brało udział 805 osób, co stanowi 15,45% ogólnej liczby pielęgniarek
zatrudnionych w szpitalach województwa świętokrzyskiego.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa składający się z 32 pytań.
Wyniki i wnioski. Badania wykazały, iż co piąta ankietowana korzystała co najmniej 1 raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy
ze zwolnienia lekarskiego z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Negatywny wpływ na obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego miało wiele czynników m.in. brak obsady personelu pielęgniarskiego adekwatnie do liczby chorych wymagających szczególnej opieki (61,12%), brak ergonomicznych
warunków pracy oraz brak znajomości zagrożeń wynikających z obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego (46,46%).
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10.10-10.30
Kocięcka A.; Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Poczucie koherencji a stan zdrowia pielęgniarek czynnych zawodowo/ A sense of coherence and health of professionally active nurses
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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9.50-10.10
Kobos E., Leńczuk-Gruba A., Idzik A., Sienkiewicz Z.; Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, WUM
Rola zakładu pracy w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym w kontekście barier edukacyjnych dostrzeganych
przez pielęgniarki/ The role of the working place In education and vocational training In the context of educational
barriers perceived by nurses.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Zaledwie 11,93% respondentów odbyło szkolenie praktyczne w zakresie bezpiecznych metod pracy. Zmniejszenia obciążeń
układu mięśniowo–szkieletowego należy upatrywać w: zapewnieniu obsady personelu zgodnie z obowiązującymi normami zatrudnienia, wyposażeniu oddziałów w sprzęt ułatwiający podnoszenie i przemieszczanie chorych, systematycznym
szkoleniu personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
Słowa kluczowe: pielęgniarka, środowisko pracy, obciążenie układu mięśniowo–szkieletowego, ergonomia
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The analysis of the burden of the musculoskeletal system of nurses employed in the Świetokrzyskie region

30

Summary
Introduction. Routine activities connected with everyday care over the sick patient can be the reason for spine conditions
if they are carried out in such a way that they excessively and systematically overload the bone-skeletal system.
Aim. The aim of the study was to diagnose the overload of the muscular-skeletal system in a group of nursing profession
representatives employed in health care institutions in Świętokrzyskie Province.
Material and methods. The research was carried out in 2008 among nurses working in 19 hospitals in Świętokrzyskie
Province. Altogether 805 people took part in the research which is 15,45% of the total number of nurses employed in the
hospitals in the province. The research tool was a survey form prepared by the authors consisting of 32 questions.
Results and conclusions. The research showed that one in every five of those polled went on a sick leave at least once
in the last 12 months because of spine problems. Many factors affected negatively the overload of the muscular-skeletal
system, among others: the lack of sufficient number of nursing staff adequately to the number of the sick patients requiring
special care (61,12%), the lack of ergonomic working conditions as well as the lack of knowledge about dangers resulting
from the overloaded muscular-skeletal system (46,46%). Only 11,93% of the respondents had a practical training
in the area of safe methods of work. Decreasing the overload on the muscular-skeletal system can be achieved by:
· Providing sufficient staff according to the legally binding employment norms
· Providing the wards with equipment which facilitates lifting and carrying patients
· Equipping the wards with hygienic kits for the disabled, anti-bedsore mattresses, equipment helping patients with
changing position on their own such as: handlebars, ladders, handcarts, remote controls
· Systematic trainings of the staff in the field of how to use the equipment, health and safety at work
· Equipping laboratories and studies at colleges educating nurses with facilities, equipment helping to lift and carry the
sick etc, so that as early as student nurses can acquire the skills and abilities to carry out medical procedures according to the principles of ergonomics.
· Renovations and conversions of rooms in health care institutions in accordance with Health Minister Order on
10.11.2006 to establish the requirements of professional and sanitary standards of rooms and equipment of a health
care institution (Dz.U. Nr. 213 poz.1568 ).
Key words: Work environment, overload of the muscular-skeletal system, ergonomics
10.50-11.10
Leńczuk-Gruba A., Kobos E.; Sienkiewicz Z., Wójcik G., Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kryteria wyboru pierwszego miejsca pracy zawodowej w opinii absolwentów pielęgniarstwa /Choice criteria of
the first workplace in a group of nursing graduates
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
11.10-11.30
Maciąg D.1, Welc K.2, Knap M.3, 1. Katedra Zdrowia Publicznego ,Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2. Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Kierunek
Pielęgniarstwo,3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała,
Czerwona Góra
Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy pielęgniarki
Streszczenie
Wstęp. Pielęgniarki stanowią grupę personelu medycznego, zapewniającą podstawową opiekę zdrowotną na wszystkich
poziomach, są „łącznikami” miedzy pacjentami, rodzinami społecznościami a resztą systemu opieki zdrowotnej. Praca
ich odbywa się w różnych miejscach: szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich, szkołach, poradniach medycyny pracy,
pracowniach diagnostycznoterapeutycznych.
Wykonując zadania wynikające z realizacji funkcji zawodowych, pielęgniarki narażone są na działanie wielu czynników
szkodliwych np.: biologicznych (bakterie, wirusy), chemicznych (opary leków cytostatycznych oraz preparatów dezynfekPOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
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cyjnych.), fizycznych (promieniowanie jonizujące), odciążenia narządu ruchu wynikające z konieczności długotrwałego
wykonywania niektórych czynności zawodowych w pozycjach wymuszonych (w pozycji pochylonej) oraz obciążenia
psychiczne (stres, stała koncentracja uwagi i poczucie odpowiedzialności za pacjenta).
Cel pracy. Celem pracy jest ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy pielęgniarki i znajomości środków ochrony osobistej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w okresie od kwietnia do czerwca 2009
r. Grupa badana to 33 studentów III roku i 22 studentów II roku Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – Kierunek
Pielęgniarstwo WSBIP w Ostrowcu Św.
Wyniki i wnioski. Zebrany materiał badawczy poddano analizie jakościowo ilościowej, która pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Studenci pielęgniarstwa posiadają wiedzę na temat szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy pielęgniarki, znają środki ochrony osobistej i procedury postępowania z materiałem biologicznym oraz
postępowania poekspozycyjnego.
2. Studenci pielęgniarstwa posiadają wystarczający poziom wiedzy na temat chemicznych i fizycznych zagrożeń środowiska zawodowego pielęgniarek oraz metod i środków ochrony osobistej.
3. Studenci pielęgniarstwa wiedzę na temat różnych czynników stresogennych występujących w pracy pielęgniarek.
4. Studenci w wystarczającym stopniu znają główne przyczyny zmian przeciążeniowych narządu ruchu wynikające
z wykonywania czynności zawodowych przez pielęgniarki.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, środowisko pracy, czynniki szkodliwe.

11.30-11.50
Sienkiewicz Z., Kobos E., Wójcik G., Wrońska I., Paszek T., Cieślak H., Leńczuk-Gruba A., Fidecki W., Wysokiński
M., Imiela J.; Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wpływ środowiska pracy na stan zdrowia pracowników
Streszczenie
Wstęp. Praca jest aktywnością człowieka złożoną z wielu czynności ukierunkowanych na osiągniecie celu. Praca pielęgniarska obejmuje różne dyscypliny naukowe. Wykonywana praca zawodowa daje określone skutki fizjologiczne dla
organizmu. Nie każdy czynnik działający na organizm będzie wywoływał w nim zmiany, nie każdy też organizm będzie
jednakowo działał na ten sam czynnik. Czynniki charakteryzujące pracę oraz warunki jej wykonywania i równocześnie
wpływające na jej uciążliwość to: czynniki materialnego środowiska pracy: fizyczne, chemiczne, biologiczne; obciążenie
fizyczne:
koszt energetyczny pracy, obciążenie statyczne, monotypowość ruchów roboczych; obciążenie psychiczne tj. monotonia,
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Summary
Introduction. Nurses constitute a group of medical personnel, providing with the basic health care on all levels; they are
“links” between patients, families, societies and the rest of the health care system.
They work in various places: hospitals, clinics, surgeries, schools, out-patient clinics, diagnostic laboratories. When
fulfilling their professional duties, nurses are exposed to numerous harmful factors, i. e. biological (bacteria, viruses),
chemical (cytostatic medicine fumes or specimen disinfectant), physical (ionic radiation), overloading motor organs due
to working constantly in enforced positions (bent), as well as psychical overburden (stress, concentration, responsibility
for patients).
Aim. The aim of the thesis is to evaluate the level of knowledge among nursing students concerning the subject of harmful
factors, which appear in their job environment, together with the means of personal protection.
Material and methods. The research was based on a questionnaire done from April to June, 2009. The group consisted of 33
students of the 3rd year and 22 students of the 2nd year of College of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski,
The Faculty of Pedagogy and Health Studies with the major: nursing.
Results and conclusions. The collected data was analysed and on its base the following conclusions were put forward:
1. Students of nursing posses the knowledge of harmful biological factors, appearing in a nurse’s job environment, they
know the means of personal protection as well as the procedures of dealing with biological material for post exposition conduct.
2. Students of nursing posses enough knowledge of chemical and physical threats of nurses’ job environment and the
methods and means of personal protection.
3. Students of nursing posses knowledge of stress evoking factors in a nurse job.4. Students posses enough knowledge of
the main reasons for overburden lesions of motor organs, appearing when performing professional duties.
Key words: nurse, job environment, harmful factors.
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odciążenie informacjami; czynniki techniczne tj. stosowane środki pracy,
przestrzeń pracy; czynniki organizacyjne tj. rytm, tempo pracy, liczba i czas trwania przerw w pracy, wymiar czasu pracy,
zmianowość.
Cel pracy. Celem pracy jest próba oceny wpływu środowiska pracy na zdrowie pracownika.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 937 z 1252 pielęgniarek/pielęgniarzy, studiujących na niestacjonarnych studiach I i II stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W badaniach
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 70
pytań, pogrupowanych w 6 kategorii.
Wyniki. Pielęgniarki / pielęgniarze uważają że praca którą wykonują jest ciężka: tak zawsze 55%, czasami 28%, prawie
zawsze 8%, a 4% badanych nie uważa pracy pielęgniarskiej za ciężką. Przerwy na odpoczynek organizowane są w 50%
badanych środowisk pracy, w 45% zakładów pracy pracownicy nie mają takich przerw, natomiast pokój w którym mogą
zregenerować siły znajduje się w 68% środowisk pracy, w 29% pracownicy takiego pokoju nie posiadają. Pracownicy
podkreślają, że narażenie na działanie drobnoustrojów 87%, przyjmowanie przymusowych pozycji ciała oraz nadmierne
obciążenie kośćca i mięśni po 77%, nadmierna eksploatacja wzroku 60%, szkodliwe, uboczne działanie leków 51% to
najczęstsze niekorzystnie działające na zdrowie elementy środowiska pracy. W mniejszym stopniu badana grupa obawia
się hałasu 39%, kontaktu z ciałami promieniotwórczymi 38% i braków w sprzęcie27%. Z podanych czynności uciążliwych badana grupa w 65% podkreśliła, że największy problem stanowi podnoszenie pacjentów chi – kwadrat Pearsona
= 126,440, p = 0,00, czynności zabiegowe 26% chi – kwadrat Pearsona = 2,154, p = 0,141, przenoszenie przedmiotów
chi – kwadrat Pearsona = 8,890, p = 0,003 i czynności pielęgnacyjne chi – kwadrat Pearsona = 11,799, p = 0,003 po 22%.
Wykazano istotne różnice statystyczne w przypadku wykonywania czynności pielęgnacyjnych a lat pracy. Pielęgniarki
pracujące od 3 – 6 lat (35%) i 7 – 10 lat (30%) znacznie częściej niż pielęgniarki pracujące 11 – 15 lat (19%) podkreślają,
że wykonywanie czynności pielęgnacyjnych jest czynnością uciążliwą Pielęgniarki pracujące w oddziale internistycznym
(85%) chi – kwadrat Pearsona = 10,068, p = 0,002, kardiologicznym (73%) chi – kwadrat Pearsona = 1,367, p = 0,242,
chirurgicznym (85%) chi – kwadrat Pearsona = 22,106, p = 0,000 częściej niż pielęgniarki pracujące w oddziałach pediatrycznych (52%) chi – kwadrat Pearsona = 4,763, p = 0,029 podkreślają, że czynnością uciążliwą jest podnoszenie
pacjentów. Badana grupa pielęgniarek / pielęgniarzy podkreśla duże zmęczenie występujące po dyżurze.
Wnioski. Badana grupa pielęgniarek / pielęgniarzy uważa, że praca, którą wykonują jest ciężka. Brak przerwy na odpoczynek lub pomieszczenia socjalnego uniemożliwia regenerację sił. Za najbardziej uciążliwe czynności występujące na
stanowisku pracy pielęgniarki uważają: narażenie na: działanie drobnoustrojów, obciążenie kośćca i mięśni, niefizjologiczne przymusowe pozycje ciała, nadmierną eksploatację wzroku, szkodliwe działanie leków, hałas, kontakt z ciałami
promieniotwórczymi, braki sprzętu medycznego. Badani niezależnie od lat pracy i miejsca pracy podkreślają niekorzystny
wpływ występujących uciążliwości na wykonywanie zadań zawodowych i samopoczucie personelu po 12 godzinnym
dyżurze.
Słowa kluczowe: pielęgniarka / pielęgniarz, środowisko pracy, zagrożenia zdrowia, zdrowie pracownika.
Influence of work environment on employees health
Summary
Introduction. Work is an activity of a human being consisting of various efforts aimed at achieving specific tasks. Nursing job covers various scientific disciplines. Professional activities have specific physiological impact on the body. Not
every factor affecting a human body will cause the same changes, not every body will react in the same way to that factor.
The factors describing the work and working conditions and affecting its strenuousity are: material work environment
factors: physical, chemical, biological; physical strain: energetic cost of work, static strain, monotony of motion at work:
psychological strain. such as monotony, information overload; technical factors such as measures of work, work space;
psychical strain organisational factors such as rhythm, speed of work, number and duration of rest breaks, workload, shifts.
Aim. The aim of the research is to assess the influence of work environment on an employee’s health.
Material and method. Research was carried out on a group of 937 nurses of 1252 nurses enrolled at 1st and 2nd degree
non-stationary nursing studies at the Health Science Department of the Warsaw Medical University. Research was conducted using the method of diagnostic survey and as a research tool a questionnaire sheet including 70 questions divided
into 6 categories was used.
Results. Nurses consider their work as strenuous: yes always 55%, sometimes 28%, almost always 28% while 4% don’t
find nursing job as strenuous. Rest breaks are arranged in 50% of tested work environments and in 45% of places of
work there are no rest breaks. In 68% of work environments there is a room where staff can rest and 29% of staff have
no such room. Employees report exposure to microbes 87%, non-physiological constrained body position and strain on
musculoskeletal system 77%, eyesight overexploitation 60%, noxious side-effects of drugs 51% as most frequent adverse
effects of work environment on their health The tested group is feared less of noise (39%), contact with radioactive objects (38%) and lack in equipment (27%). Of the listed strenuous activities 65% of tested group found: patients’ lifting
chi – square Pearsona = 126,440, p = 0,000 as the most strenuous activities, 26% operational tasks chi – square Pearsona
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= 2,154, p = 0,141 and 22% lifting objects chi – square Pearsona = 8,890, p = 0,003 and 22% nursing tasks chi – square
Pearsona = 11,799, p = 0,003. Serious statistical difference between nursing tasks and the number of years spent at work
was claimed. Nurses with 3–6 years of work experience (35%) and with 7-10 years of work experience (30%) find nursing tasks as strenuous activities more often than nurses with 11–15 years of work experience (19%). Lifting patients as
strenuous activity was reported more frequently by nurses from internal (85%) chi – square Pearsona = 10,068, p = 0,002,
cardiology (73%) chi – square Pearsona = 1,367, p = 0,242 and surgery wards (85%) chi – square Pearsona = 22,106, p
= 0,000 than by nurses from paediatric ward (52%) chi – square Pearsona = 4,763, p = 0,029. The tested group of nurses
puts a stress on significant tiredness after duty.
Conclusions. Tested group of nurses find their job as strenuous. Lack of rest breaks or rest rooms makes it impossible to
regenerate health. The following activities are considered strenuous by nurses: exposure to microbes, strain on musculoskeletal system, non-physiological constrained body position, eyesight overexploitation, noxious side-effects of drugs,
noise, contact with radioactive objects and lack in medical equipment. Regardless of numbers of years spent at work or
a workplace the tested group of nurses listed these factors as inconvenient for completing professional tasks and selfcomfort after 12-hour duty
Key words: nurse, work environment, health threats, employee’s health.

Część II-po przerwie kawowej/Part II-after cofce brake
Przewodniczą/Session leaders ; Skotnicka-Klonowicz G., Gaworska-Krzemińska A.
12.30-12.50
Sobczak M.; Elblaska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu, Wydział Nauk o Zdrowiu
Motywy wyboru zawodu a wypalenie zawodowe pielęgniarek /Motives of choosing a profession and a level of
nurses’ professional burnout
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Streszczenie
Wstęp. Obecna sytuacja na rynku pracy odznacza się głębokim brakiem osób z wykształceniem pielęgniarskim a tym
samym ciągłą aktywnością pracodawców w rekrutacji nowego personelu wraz z podejmowaniem kroków zapobiegających
fluktuacji. W warunkach pracy na OIOM nieodłącznym elementem działalności pielęgniarki jest nie tylko profesjonalne
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, ale również obsługa aparatury technicznej, interpretacja wyników badań fizykalnych i laboratoryjnych, umiejętność w organizacji pracy, komunikacji i konstruktywnej współpracy z innymi, empatia.
Stopień osiągnięcia tychże umiejętności jest wyznacznikiem samodzielności zawodowej, a jednocześnie wyznacznikiem/
miernikiem/kryterium wartości pracownika dla pracodawcy. Ponadto podniesienie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem zawodowym pielęgniarki.
Niedobory wiedzy oraz umiejętności praktycznych stanowią czynnik hamujący w podejmowaniu koniecznych działań
oraz stosowaniu środków i metod adekwatnych do ciężkości stanu klinicznego pacjenta. Ponadto wzrasta ryzyko popełnienia błędu, pojawienia się frustracji, stresu na stanowisku pracy, czego potencjalnym efektem jest zagrożenie jakości
oraz życia podopiecznych.
Motywem do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w momencie podjęcia pracy przez nowozatrudniony personel
pielęgniarski w Klinice Ludwigshafen była konieczność natychmiastowego uzupełnienia kadry samodzielnymi pracownikami na trzech, zróżnicowanych ukierunkowaniem medycznym, OIOM oraz zredukowanie nadmiernego obciążenia
zespołów OIOM przez dodatkowy nadzór dużej grupy pracowników (12 osób) właśnie wchodzących w zawód. W Klinice Ludwigshafen przeprowadzono specjalny model planowego i systematycznego wdrażania w środowisko pracy na
OIOM.
W zakresie aktywności pedagogicznej przekazano wiedzę i kształcono umiejętności, które szczególnie na początku pracy
w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej są nieodzowne. Wychodząc z założenia, ze IOM niezależnie od ukierunkowania medycznego, posiada wspólny mianownik, przeprowadzono niezmiernie intensywne ćwiczenia np. odczytanie
EKG, reanimacja, obsługa respiratora, czy opatrzenie głębokiej rany przewlekłej. Program szkolenia teoretycznego
i praktycznego był obowiązkowy, łącznie z indywidualną kontrolą wyników.
Posumowanie. Wprowadzenie nowego sposobu wdrażania w środowisko pracy było ściśle związane z założonym celem
i planem zadań stanowiska pielęgniarki oraz możliwością realizacji tego typu przedsięwzięcia w placówce. Szczególnej
uwadze zasługuje fakt, ze nie chodzi tutaj o praktyczną naukę zawodu, lecz o pogłębienie wiedzy oraz umiejętności

X Kongres Pielęgniarek Polskich – I CIECHANÓW 13.05.2010 r. – 15.05.2010 r.

12.50-13.10
Aleksy U., Klinikum Ludwigshafen gGmbH, Bremserstrasse 79, 67063 Ludwigshafen, Niemcy
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w konkretnie określonym spektrum opieki specjalistycznej, jaką jest pielęgniarstwo w OIOM. Ewaluacja dokonanych
działań wykazała wysoką efektywność szkoleń, co odbiło się pozytywnie na wynikach pracy, zadowoleniu pracowników
i dyrekcji, a także samych pacjentów/klientów.
Słowa kluczowe: OIOM, zatrudnienie, doskonalenie zawodowe, wdrażanie w obowiązki
Concurrent training new employees on 3 different Intensive Care Units in Clinic Ludwigshafen.
Summary
Introduction. The current situation on the job market is a lack of nursing forces. At the same time Intensive recruitment
of personnel and Introduction of measures against fluctuation. The occupational demands for a nurse working in an ICU
include the professional fulfillment of care intervention, knowledge of ICU machines, observation of patients, and interpretation of lab results. These competencies are complemented by some soft skills like organizing ability, team orientation,
constructive behavior, and empathy. The accomplishment degree of these features reflects professional independence and
makes the colleague interesting for our business. In addition the permanent expanse qualification is a task of every professional car giver. A deficiency in knowledge and skills makes it harder to initiate the suitable action. Risk of mistakes, stress
and frustration at the job are increased. This can threaten potentially life and the quality of life of the patient. In our test
run we hired 12 new colleagues who participated in a mandatory school program. The program included EKG analysis,
resuscitation, operation of respiration machines, and wound care. Finally, they made an exam.
Recapitulation. Goal of the test run was a faster and better training for the new colleagues, relief for the entire team on
the long run. The evaluation of the activities showed a high effectiveness of the work training. Consequences out of this
were contentment of the patients, the colleagues and the Directorate.
Key words: Intensiv Care Unit (ICU), training, professional advancement.
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13.10-13.30
Zagroba M., Kulikowska A., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka-Klonowicz G., Wydział
Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Aktywność fizyczna wśród pielęgniarek. /Physical activity among nurses
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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13.30-13.50
Zdziebło K., Kozłowska E., Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek / Mobbing in nurses’ work.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

Sesja II – Etyka,prawa człowieka/Ethics, human rights, Conference – Session 2, Część I/Part I
Przewodniczą /Session leaders: Wrońska I., Dobrowolska B.
9.30-9.50
Kamola H., Dobrowolska B., Kościołek A., Girzelska J., Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
Organizacja systemu opieki zdrowotnej, a występowanie problemów moralnych w opiece pielęgniarskiej nad
pacjentem po udarze mózgu
Streszczenie
Wstęp. Wady systemu opieki zdrowotnej nad pacjentem po udarze mózgu mogą stanowić podłoże wielu problemów
wpływających na opiekę pielęgniarską, a poprzez to w sposób oczywisty na proces powrotu pacjenta do zdrowia.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy była próba określenia związku między organizacją systemu opieki medycznej a występowaniem problemów moralnych w pracy pielęgniarek opiekujących się pacjentem po udarze mózgu.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankietową i autorski kwestionariusz ankiety. Objęto nim 200 pielęgniarek realizujących opiekę nad pacjentem po udarze mózgu, w szpitalach na terenie dwóch miast (tj. Puławy, Lublin) w województwie lubelskim. Do opracowania materiału badawczego
otrzymano zwrotnie 124 ankiety. Dane empiryczne zebrano w okresie luty–marzec 2008 roku. Uzyskane wyniki badań
poddano analizie opisowej i statystycznej wykorzystując program STATISTICA 8.0. Do zbadania zależności pomiędzy
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zmiennymi użyto testu Chi-kwadrat, przyjmując poziom istotności p<0,05.
Wyniki i wnioski. Wśród istotnych elementów systemu opieki nad pacjentem po udarze mózgu, które respondenci uznali
za realne źródło problemów moralnych znalazły się przede wszystkim: wyposażenie placówki opieki zdrowotnej w sprzęt
ułatwiający opiekę nad pacjentem po udarze mózgu, obsada personelu pielęgniarskiego, organizacja pracy i współpraca
w zespole terapeutycznym, wynagrodzenie personelu pielęgniarskiego.
Słowa kluczowe: problem moralny, pielęgniarka, udar mózgu, organizacja opieki
Health care system organisation vs. moral problems in the nurses work taking care for patient after a stroke.
Summary
At the end of this session the participant will be able to:
– indicate main moral problems appears in nurses’ work with patient after stroke;
– indicate correlation between organisation of health care system and moral problems of nurses’ work with such patient.
Key words: moral problem, nurse, stroke, work organization.
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Wstęp. Zakłady Opieki Zdrowotnej należą do organizacji, dla których zapewnienie jak najwyższej jakości swoich świadczeń
jest wartością priorytetową. Klientem zewnętrznym, dla którego świadczy usługi jest pacjent. Obecnie walka konkurencji
o pacjenta – klienta jest bardzo duża. Jedną z form przyciągnięcia klienta do swojej placówki jest akredytacja. „Akredytacja
to system dobrowolnej, zewnętrznej i bezpośredniej oceny mający na celu wskazanie placówek zapewniających dobry
poziom świadczeń”. Jeśli chodzi o obszar Praw Pacjenta, standardy akredytacyjne obejmują komunikację wewnętrzną. Najważniejszym elementem komunikacji wewnętrznej jest poinformowanie pacjenta o przysługujących mu prawach w trakcie
pobytu w placówkach służby zdrowia. Według WHO, Prawa Pacjenta można podzielić na indywidualne i społeczne:
– prawa społeczne to ta część uprawnień jednostki, która wynika z przynależności do określonego społeczeństwa np.
prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych.
– prawa indywidualne, to ta część uprawnień jednostki wywodząca się bezpośrednio z praw i wolności człowieka np. prawo
do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej, poszanowanie prywatności. W prawie polskim zapisy dotyczące praw
pacjenta znajdują się w: konstytucji, ustawach (o zawodzie lekarza, pielęgniarki i położnej, o ZOZ-ach, o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie zdrowia psychicznego, o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, o ochronie płodu ludzkiego…), kodeksie etyki zawodowej.
Najważniejszą rzeczą w tej kwestii jest fakt, by prawa pacjenta były respektowane i stosowane w placówkach służby
zdrowia. Wszystkie placówki z obszaru ochrony zdrowia zobowiązane są zapewnić dostępność do Karty Praw Pacjenta.
Dostępność do informacji o Prawach Pacjenta w placówkach służby zdrowia jest realizowana poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu Karty Praw Pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była ocena, w jakim stopniu pielęgniarki ułatwiają dostęp pacjentom do informacji o przysługujących im prawach.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 86 pielęgniarek, które pracują w zawodzie od co najmniej 15 lat.
Wyniki. Zdecydowana większość pielęgniarek stwierdziła, że w całej swojej dotychczasowej pracy nigdy osobiście nie
poinformowała chorych o przysługujących im prawach, wszystkie pielęgniarki
przyznały, że Karta Praw Pacjenta jest dostępna w miejscu, w którym pracują, większość pielęgniarek przyznała, że
umieszczenie w widocznym miejscu Karty Praw Pacjenta jest wystarczające,
odnotowano również fakt, że czternaście pielęgniarek nie zna treści Karty Praw Pacjenta.
Wnioski :
– z przeprowadzonych badań wynika, że choć zdecydowana większość pielęgniarek swoje zachowanie dotyczące nie
informowania pacjentów o ich prawach uważa za nieprawidłowe to nie przeszkadza im to w wykonywaniu codziennej
pracy.
– nie podejmują również z tego tytułu żadnych czynności, które zmierzały by do zmiany ich zachowania.
– zdecydowana większość pielęgniarek uważa, że informowanie pacjenta o jego prawach bezpośrednio przez pielęgniarki
mogło by powodować, że pacjent nadużywałby ich w celu osiągnięcia jak największych korzyści dla siebie a tym samym
mogło by to destabilizować pracę personelu w placówkach służby zdrowia.
– w wyniku przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że zaznajomienie pielęgniarek z Kartą Praw Pacjenta powinno
być jednym z głównych tematów szkoleń wewnątrz oddziałowych, a nowy personel powinien zapoznać się z jej treścią
w dniu przyjęcia do pracy.
Słowa kluczowe: pacjent, pielęgniarka, prawa pacjenta, karta praw pacjenta.
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9.50-10.10
Bernaciak E., ElbląskaUczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Świadome informowanie pacjenta o jego prawach jako element etyki zawodowej
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Deliberate informing the patient of his laws as the element of professional ethics of the nurse

36

Summary
Introduction. Health care centers belong to organizations, for which the assurance is like the select of their benefits with
priority value. With outside customer for which is providing services there is a
patient. At present fight of the competition against the patient – of customer is very big.
To the institution accreditation is one of forms of appealing the customer.
“Accreditation is a system of the voluntary, outside and direct evaluation being aimed at showing institutions providing
with the good level of benefits”.
If it is about an area of laws of the patient, accreditation standards include internal communications. Informing the patient of laws it being entitled to him is an important component of internal communications during the stay in medical
facilities. According to WHO, it is possible to divide laws of the patient for individual and social : social laws are this
part of entitlements of the individual which results from the membership to the determined society for example right to
the respect of its person as the human person, respect for the privacy, individual laws, these are this part of entitlements
of the individual coming directly from laws and freedoms of the man for example right to the respect of its person as the
human person, respect for the privacy.
In the Polish law regulations applying to laws of the patient are in, constitution, acts (about the medical profession, nurses,
for midwife, health care centers, benefits of the health care financed from public means, about the protection of the mental
health, about taking and transplanting cells, of tissues and organs, about the protection of the human foetus …), code of
ethics. In this issue a fact is an important thing so that laws of the patient of health care centers are respected and applied
in medical facilities. All institutions from the area of the health care are obliged to provide with the accessibility to the
charter of the patient. The accessibility to the information about laws of the patient is being carried out by putting in the
visible place the charter of the patient. Aim. Evaluation was a purpose of the work, what step nurses are facilitating the
access for patients to the charter of the patient in and informing patients about their laws.
Materials and methods. They conducted research in the group of 86 nurses which are working in the profession for at
least 15 years.
Results. The straight majority of nurses stated, that in in one piece personally never informed her previous job of sick
persons about laws it being entitled to them; all nurses admitted that the charter of the patient was accessible in the place,
in which they are working; the majority of nurses admitted that putting in the visible place the charter of the patient was
sufficient; 14 nurses did not know what consist in charter of the patients.
Conclusions :
– it results from conducted examinations that at least a straight majority of nurses regards wrong its applying keeping not
informing patients of their laws then it isn’t preventing them from making the routine work.
– activities which made their way are also withdrawing none from this title in order to for the change of keeping them.
– the straight majority of nurses thinks that informing the patient of his laws directly by nurses could in order to cause,
that the patient would abuse them with a view to achieving like the greatest benefits to oneself, and hence it could in
order to destabilize it work of the staff in medical facilities.
– as a result of conducted examinations one should state that acquainting nurses with the charter of the patient should be one
of main topics of trainings inside ward sisters. The new staff should get acquainted with her plot on the day of hiring.
Keywords : patient, nurse, patient laws, charter of the patient.
10.10-10.30
Gaweł G.¹´²; Pater B.³, Potok H. ², Ogonowska D.3
1. Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medium, Kraków, 2. Instytut Zdrowia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz, 3.
Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, kierunek pielęgniarstwo
Świadomość odpowiedzialności zawodowej w opinii pielęgniarek / Awareness of professional responsibility in
nurses’ opinion
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
10.30-10.50
Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K., Akademia Techniczno – Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, BielskoBiała
Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w szpitalu/ Aspects of the parent’s stay a child in the hospital
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Transplantation medicine – nurses’ ethical moral, social dilemmas
Summary
Introduction. Transplantation medicine and organ transplantation has become a revolution in modern medicine. Transplantation of organs, tissues or cells, allows us to extend the life of today is an opportunity to return to normal life and saves
lives. Is the standard treatment for end-stage renal transplantation. however, its availability is limited by the inadequacy of
the legal system, organizational, ethical and moral barriers. Professor Arthur L. Caplan outstanding contemporary bioethics
philosopher and stresses in their deliberations, that what really distinguishes the transplants is not technology or its cost,
but ethics. Transplantation is the only issue in the entire patient care, which cannot exist without public participation. It
is the individual man who in his lifetime or after death to allow his organs and tissues can serve transplantation.
Aim. Identification of nurses’ ethical, moral, social dilemmas in the transplantation and organ donation Organ transplantation is a process consisting of two acts – identification donor and organ transplantation. The participants not only to the
doctor and his patient – a recipient of the organ, but equally a team of doctors, nurses, which deals with the possibility of
donor identification, care of the recipient and the donor family.
The paper presents reflects on the work and the possible attitudes of nurses working in intensive care units, where the
organ donor is identified, where brain death is imposed and the work of nurses in transplantation centers, or on the side
of organ recipients.
The development of nursing and nurses’ professional practice requires great effort and overcoming obstacles often. In the
era of great progress, social transformation of the political importance of perception of others and their needs. The future
of transplantation medicine, however, relies not so much a decisive extent on the willingness and expertise of physicians,
nursing and the environment, existing legal solutions, but the level of social acceptance, dissemination of altruistic attitudes, and so ready to come to the aid of another man whose life is in our hands – in the most literal sense. These tasks
are also to nurses, as the social aspect of their work in identifying and developing the health needs of society.
Recapitulation. Ability to make ethical decisions is the essence of quality professional nursing practice. However, these
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
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Streszczenie
Wstęp. Medycyna transplantacyjna i przeszczepianie narządów stało się rewolucją we współczesnej medycynie. Przeszczepianie narządów, tkanek, czy komórek pozwala nam dzisiaj na przedłużenie życia, stwarza możliwość powrotu do
normalnego życia i ratuje życie. Jest standardowym sposobem leczenia schyłkowej niewydolności narządów. jednakże
jej dostępność jest ograniczona przez niedoskonałości sytemu prawnego, organizacyjnego, bariery etyczno obyczajowe.
Profesor Arthur L. Caplan wybitny współczesny bioetyk i filozof podkreśla w swoich rozważaniach, iż to co naprawdę
odróżnia transplantacje to nie technologia czy jej koszty, ale etyka. Transplantacja jest jedynym zagadnieniem w całej
opiece medycznej, które nie może istnieć bez udziału społeczeństwa. To indywidualny człowiek, który za życia lub po
śmierci umożliwia aby jego narządy i tkanki mogły służyć transplantacji.
Cel pracy. Identyfikacja etycznych, moralnych, społecznych dylematów pielęgniarek w terapii transplantacyjnej.
Przeszczepienie narządu jest procesem składającym się z dwóch aktów – pobrania narządu i jego przeszczepienia. Biorą
w nim udział nie tylko lekarz i jego pacjent, czyli biorca narządu, ale w równym stopniu zespół lekarzy, pielęgniarek,
który zajmuje się ustaleniem możliwości pobrania, opieką nad dawcą oraz rodziny biorcy i dawcy.
Rozważania dotyczą pracy i możliwych postaw pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii, gdzie jest
identyfikowany dawca narządów, gdzie jest orzekana śmierć mózgu oraz pracy pielęgniarek w ośrodkach transplantacyjnych, czyli po stronie biorców narządów.
Rozwój pielęgniarstwa i praktyki zawodowej pielęgniarek wymaga wielkiego wysiłku i przełamywania niejednokrotnie
barier. W dobie wielkiego postępu, przemian społecznych o politycznych ważne jest dostrzeżenie drugiego człowieka
i jego potrzeb. Przyszłość medycyny transplantacyjnej zależy jednak w decydującej mierze nie tyle od chęci i wiedzy
lekarzy, i środowiska pielęgniarskiego,
istniejących rozwiązań prawnych, lecz od poziomu społecznej akceptacji, upowszechniania się postaw altruistycznych,
a więc gotowości przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi, którego życie jest w naszych rękach – w sensie najbardziej
dosłownym. Te zadania należą również do pielęgniarek jako społeczny aspekt ich działalności w rozpoznawaniu i rozwijaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
Podsumowanie. Zdolność do podejmowania decyzji etycznych stanowi istotę jakości praktyki profesjonalnej pielęgniarki.
Decyzje te jednak muszą opierać się na ugruntowanej i aktualizowanej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowym.
Żyjemy w społeczeństwie, które wartościuje i ocenia postęp naukowy ponad etyczne troski i dylematy.
Słowa kluczowe: transplantacje, dawca, biorca, etyka, postawy
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10.50-11.10
Milaniak I., Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Medycyna transplantacyjna – dylematy etyczno-moralne i społeczne pielęgniarek
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decisions must be based on sound and updated knowledge and professional experience. We live in a society that evaluates
and assesses scientific progress over the ethical concerns and dilemmas.
Keywords: transplantation, donor, recipient, ethics, attitudes
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11.10-11.30
Dobrowolska B., Wrońska I., Zarzycka D., Ślusarska B., Katedra Rozwoju pielęgniarstwa Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
„Krótki film o…” – analiza pracy studentów z kazusami przy pomocy multimediów podczas nauczania etyki
pielęgniarskiej

38

Streszczenie
Wstęp. Realizacja zajęć z etyki wymaga od nauczyciela innowacyjności w zakresie wyboru metod nauczania, aby obok
przekazania wiedzy spowodować także zmianę lub utrwalenie postaw. Ma to wyraźny związek z techniką określaną jako
reflective practice.
Cel. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie propozycji zastosowania filmu – wytworu własnego studentów, jako
metody nauczania (jak i oceny) w procesie realizacji przedmiotu: Etyka w praktyce pielęgniarskiej.
Materiał i metoda. W roku akademickim 2008/2009, podczas realizacji zajęć z przedmiotu: Etyka w praktyce pielęgniarskiej na I roku studiów licencjackich Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w Lublinie zastosowano po raz
pierwszy metodę pracy łączącą studencką analizę kazusów i możliwości multimediów. Celem zastosowania tej metody
była analiza przypadków, wycinków z pracy pielęgniarskiej, co miało skutkować odegraniem scenek i nakręceniem ich
w formie krótkich filmów. Praca studentów z wykorzystaniem multimediów podlegała określonej ściśle procedurze. Na
podstawie otrzymanych (w formie wcześniejszego losowania) przypadków studenci przygotowywali scenariusze filmu
z uwzględnieniem elementów etyki zawodowej. Po akceptacji scenariuszy przez nauczyciela przedmiotu studenci mieli
za zadanie nakręcić 10 minutowy film w warunkach pracowni pielęgniarstwa samodzielnie wcielając się w ustalone role.
6 minut filmu, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, to symulowane zdarzenie sytuacyjne z pracy pielęgniarki, pozostałe 4
minuty poświęcono wyjaśnieniu podstaw etycznych wybranego postępowania. Analizie poddano 7 scenariuszy i 7 przygotowanych na ich podstawie materiałów filmowych. Dokonana analiza przygotowania i zrealizowania scenariusza oraz
filmu przebiegała dwuetapowo i obejmowała następujące kryteria: formalnoorganizacyjne (przestrzeganie ustalonych reguł
tworzenia materiału filmowego); wrażliwość na problem (uwzględnienie elementów etyki zawodowej w rozpisaniu scen,
zaangażowanie w odgrywane role); merytoryczne (wskazanie wystarczających podstaw etycznych postępowania, ukazanie zakresu roli zawodowej pielęgniarki), techniczne (wykorzystanie dostępnych dla studenta możliwości technicznych
w przygotowaniu materiału filmowego); innowacyjność (aranżacja miejsca akcji, wybór „kostiumów”).
Wyniki i wnioski. Praca studentów z kazusem, praca nad przygotowaniem scenariusza do filmu i praca nad przygotowaniem samego filmu spowodowała wnikliwe przemyślenie sytuacji problemowych oraz etycznych podstaw ich rozwiązania.
Analiza materiału filmowego ujawniła zaangażowanie studentów w symulowaną sytuację oraz lepsze zrozumienie podstaw
etycznego postępowania, bo w kontekście praktyki zawodowej. Zauważono ze symulowanie zdarzenia sytuacyjnego
z pracy pielęgniarki przyczynia się również do głębszego przemyślenia zastosowania umiejętności komunikacyjnych
i społecznych oraz ich etycznego znaczenia.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, etyka, metody nauczania
‘A short film about …’ – an analysis of students’ work with ethical cases using multimedia in teaching nursing
ethics
Summary
At the end of this session the participant will be able to:
– identify basic purposes of teaching nurses’ ethics;
– characterise method of teaching/learning with cases and with multimedia and its role in preparation for future problem
solving.
Key words: nurse, ethics, teaching methods
11.30-11.50
Wroński K., Bocian R., Depta A., Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.
dr M. Pirogowa w Łodzi
Znajomość praw pacjenta przez osoby leczone w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr M. Pirogowa
w Łodzi
Streszczenie
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Wstęp. Prawa pacjenta stanowią integralną część i konkretyzację szeroko rozumianych praw człowieka. Obecność karty
praw pacjenta jest w życiu placówek ochrony zdrowia koniecznością i obowiązkiem. Szybki rozwój medycyny przyczynił się do powstania obszernej dziedziny prawa medycznego, którego zadaniem jest ochrona pacjentów przed różnymi
zagrożeniami podczas pobytu w szpitalu.
Cel pracy. Celem pracy była ocena znajomości praw pacjenta wśród chorych leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
Materiał i metody. Grupa 1500 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Mikołaja
Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano
narzędzia badające znajomość praw pacjenta. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki. Analiza wyników przeprowadzonej ankiety wykazała, że wiedza na temat praw pacjenta jest niska. Uzyskane wyniki wskazują, że znajomość tych praw zależy od: wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania ankietowanych.
Wnioski. Znajomość praw pacjenta wśród osób leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Mikołaja
Pirogowa w Łodzi jest niska. Zdecydowana większość pacjentów tylko słyszała o istnieniu takich praw, natomiast nie zna
szczegółów i nie wie gdzie można otrzymać informacje o tych prawach. Należy wciąż informować chorych o ich prawach
i obowiązkach związanych z ich pobytem w zakładach opieki zdrowotnej. Znajomość tych praw przez pacjentów zgłaszających się do placówek ochrony zdrowia powoduje zwiększanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, gdyż żadna
osoba z personelu medycznego nie może sobie pozwolić na uchybienia podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
Słowa kluczowe: prawa pacjenta, prawa człowieka, znajomość

Część II-po przerwie kawowej/Part II-after cofce brake
Przewodniczą/Session leaders ; Wrońska I., Dobrowolska B.
12.30-12.50
Milaniak I., Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie/ John Paul II Hospital
Ocena częstości występowania podstawowych zagadnień etycznych w pracy pielęgniarek w aspekcie respektowania
praw człowieka, zasobów systemu opieki zdrowotnej i sprawiedliwej opieki
Streszczenie
Wstęp. Nieodłącznym elementem w codziennej pracy pielęgniarek nad sprawowaniem opieki nad chorym jest udzielanie
opieki z poszanowaniem praw człowieka.
Poszanowanie praw człowieka jest powiązane z zasadami postępowania etycznego w opiece nad zdrowiem, wśród których
wymienia się zasadę sprawiedliwości. Zasada sprawiedliwości w literaturze etycznej pielęgniarstwa rozpatrywana jest
jako wymóg, nakaz moralny równego traktowania całej populacji niezależnie od rasy, wyznania, płci, stanu cywilnego,
pozycji społecznej.
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
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Summary
Introduction. Patients’ rights are an integral part and realization of human rights in a abroad sense. The existence of patients’ rights’ charter is necessary and obligatory in the National Health Service establishments. A rapid development of
the medical science has largely contributed to formulating a vast area of medical law whose purpose is to protect patients
against various risks while staying in hospital.
Aim. The objective of the research was an evaluation of the familiarity with patients’ rights among the patients in Doctor
Pirogow’s Specialized Hospital in Lodz.
Material and methods. A group of 1500 patients in Doctor Pirogow’s Specialized Hospital in Lodz was survey by means
of a questionnaire produced by the authors in which instruments to examine the knowledge of patients’ rights were applied. All the necessary calculations were made with STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008.
Results. The analysis of the outcome of the survey shows that the knowledge of patients’ rights is poor. The results acquired
point to the fact that the familiarity with those rights is dependent on age, sex, education and respondents’ domicile.
Conclusions. The knowledge of patients’ rights among the patients in Doctor Pirogow’s Specialized Hospital in Lodz is
poor. A vast majority of the patients just heard about such rights, but have no detailed knowledge and do not know where
to find information about them. Therefore, it is necessary to inform patients about their rights and duties connected with
their stay in the National Health Service establishments. The knowledge of these rights among patients who come to the
National Health Service establishments improves the quality of medical procedures due to the fact that no member of the
medical staff may be negligent in the way they perform their services.
Key words: patients’ rights, human rights, knowledge
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The knowledge of patients’ rights among the patients treated in doctor Pirogow’s specialized hospital in Lodz.
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Cel pracy: Ocena częstości występowania podstawowych zagadnień etycznych w codziennej pracy pielęgniarek w aspekcie
respektowania praw człowieka, zasobów opieki zdrowotnej oraz próba oceny czy sprawowanie opieki, i zasoby odpowiadają sprawiedliwej opiece.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 pielęgniarek Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala Jana II w wieku od 24 do 46 lat (śr.32,1) ze stażem pracy od 1 roku do 26 lat (średnia 10,16). W badaniu
wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oparty i opracowany na etycznym kwestionariuszu S.T. Fry i S. Damrosh
oraz Kodeksie Etycznym Pielęgniarek i Położnych.
Postawiono 30 problemowych pytań z zakresu respektowania praw człowieka, podejmowania decyzji dotyczących życia i śmierci, zagadnień związanych z opieką nad pacjentem, z którymi pielęgniarki spotkały się w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
Wyniki, wnioski. Najczęściej wskazywane przez pielęgniarki są nadrzędne zasady w opiece nad pacjentem, czyli przestrzeganie praw pacjenta i godności ludzkiej oraz przestrzeganie i respektowanie zgody pacjenta na leczenie. Wg opinii
ankietowanych pielęgniarek w ich oddziałach respektowane są prawa człowieka. Jednakże ich zdaniem nie jest respektowane zdanie pacjenta, rodziny co do leczenia (54 %), oraz podejmowania zabiegów resustacyjnych (72 %). Połowa
pielęgniarek (54%) wyraziła opinię, iż w oddziale jest respektowana zgoda pacjenta na leczenie, zabiegi pielęgnacyjne.
Prawie połowa badanych, wskazała, iż często albo czasami spotyka się z nie rozważaniem jakości życia pacjenta w czasie
sprawowanej opieki. podobnie połowa pielęgniarek uważa, iż nakłady przeznaczane na opiekę zdrowotną są niskie. Ponad
polowa ankietowanych stwierdziła, iż czasami bądź zdarza się im sprawować opiekę nad pacjentem, rodziną, która nie
otrzymała informacji na temat leczenia, prognoz, metod alternatywnych leczenia(58 %), Podobnie występuje rozkład
częstości co do wykonywania procedur medycznych (badania, testy) w nadmiernej bądź ich małej ilości(52 %).
Sytuacje występujące najrzadziej wg opinii pielęgniarek postępowanie niezgodne z przekonaniami religijnymi pielęgniarki,
pacjenta i jego rodziny, czy też dyskryminacja leczonych pacjentów.
Przedstawione wyniki badań mogą wskazywać iż sprawowana opieka pielęgniarska w kontekście respektowania praw
człowieka jest realizowana z poszanowaniem zasady sprawiedliwości. Jednakże biorąc pod uwagę szersze pojęcie jak
zasoby opieki zdrowotnej, a także brak informacji co do sposobów leczenia, czy działania wbrew zdaniu pacjenta i rodziny
rodzi się pytanie czy opieka jest sprawiedliwa, uczciwa.
Słowa kluczowe: etyka, prawa człowieka, sprawiedliwa opieka
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Assessment of the prevalence of fundamental ethical issues In the work of nurses In terms of respect for human
rights, Healthcare system and equitable care.
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Introduction. Inherent in the daily work of nurses on caring of patient is to provide care with respect for human rights.
Respect for human rights is rooted in the principles of ethical conduct in health care, among which mention the principle
of justice. The principle of justice in the nursing ethics literature is considered as a requirement, a moral equal treatment
charges entire population regardless of race, creed, sex, marital status, social and economic position.
Aim. Assessment of the incidence of ethical issues in the daily work of nurses in terms of respect for human rights, healthcare resources and attempt to assess whether the exercise of care, equitable and responsible care of resources.
Material and methods. The survey involved 100 nurses from Department of Cardiovascular surgery and Transpslantology, John II Hospital, aged from 24 to 46 years (average.32, 1) from 1 year to 26 years (average 10.16) work experience.
The author’s study used a questionnaire-based survey and a questionnaire Ethical Scale Issue by ST Fry and S. Damrosh
and the Code of Ethics for Nurses and Midwives. They placed 30 problem questions of respect for human rights, making
decisions about life and death, issues related to patient care, which nurses met in the past 12 months.
Results and conclusions. Most nurses are indicated by the guiding principles in the care of a patient, or patient’s rights and
respect for human dignity and respect and respect for patient consent to treatment. According to the opinion of surveyed
nurses in their wards human rights are respected. However, in their opinion is not respected opinion of the patient, family
what to treatment (54%), and take end of life treatments (72%). Half of the nurses (54%) expressed the opinion that the
department is respected the patient’s consent to treatment and care procedures. Almost half of respondents indicated that
it is often or sometimes meets with no consideration of quality of life of the patient at the time of care. Just half of the
nurses considered that the effort spent on health care is low. More than half of those surveyed said that sometimes happens to them or custody of the patient, the family that has not received information about treatment, forecasts, alternative
methods of treatment (58%), similar frequency distribution which is to perform medical procedures (tests, tests) or in
excess of a small amount (52%). Situations occur rarely according to the opinion of nurse’s conduct inconsistent with the
religious beliefs of nurses, patient and family, or discrimination of patients treated. The presented results may indicate
that nursing care exercised in the context of respect for human rights is carried out in compliance with the principles of
justice. However, taking into account the broader notion of how health care resources and lack of information about the
treatments or act against the sentence of the patient and the family raises the question whether care is equitable, fair.
Key words: ethics, human rights, justice
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12.50-13.10
Sobczak M., Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu Wydział Nauk o Zdrowiu
Czym jest dla mnie pielęgniarstwo (a czym nie jest)?
Streszczenie
Długoletnia praca w zawodzie pielęgniarki daje możliwość dotknięcia wielu sfer i odcieni życia. Wielu więcej, niż przy
wykonywaniu innych zawodów.
Dla pielęgniarki, która wykonuje swój zawód przez kilkanaście lat z pewnością nie pozostaje on obojętny. Wybierany
najczęściej z silnej potrzeby wewnętrznej, często także pod wpływem różnych doświadczeń życiowych, dla dzisiejszych
doświadczonych pielęgniarek może być zarówno źródłem poczucia spełnienia jak i klęski.
Osobom, które swoją pracę rozpoczynały na przełomie 80 – tych i 90 – tych lat XX wieku dane było obserwować różne
koleje pielęgniarstwa, jego przeobrażenia i zmiany w polskiej służbie zdrowia.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie przemyśleń doświadczonych pielęgniarek na temat: „Czym jest
dla mnie pielęgniarstwo? (a czym nie jest?)”. Pytanie wciąż aktualne, choć zadane
po raz pierwszy przez Florencję Nightingale w XIX wieku. Zrezygnowano z ankietowania respondentek konkretnymi
kwestionariuszami, dając im swobodę wypowiedzi. Pozwoliło to na możliwość
zaprezentowania bardzo osobistego, wręcz intymnego spojrzenia na pielęgniarstwo, będącego udziałem każdej z osób,
która zechciała odpowiedzieć na zadane pytanie.
Słowa kluczowe: pielęgniarstwo

13.10-13.30
Gorzkowicz B. 1, Majewski W. 2, Tracz E. 3, Zamojska E. 4, Czarnota – Chlewicka J. 5, Wojciech W. 6, 1, 2, 3, 4.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM, 5. Samodzielna Pracownia Rehabilitacji i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego
PAM, 6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PAM
Opinie na temat dawstwa narządów wśród wybranych uczelni wyższych Szczecina / Szczecin students’ opinion
about organs donation
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

Sesja III – Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care and patient safety, Conference
– Session 3, Część I/Part I
Przewodniczą/Session leaders: Franek G., Gorzkowicz B.
9.10-9.30
Marcysiak M., Zagroba M., Teklińska A., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka-Klonowicz G., Zakład Zdrowia
Publicznego I Promocjii Zdrowia Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Jakość opieki pielęgniarskiej w oddziale okulistycznym w opinii pacjentów z zaćmą starczą
Streszczenie
Wstęp. Pielęgniarstwo to zawód o charakterze opiekuńczym, to całościowe podejście do pacjenta, pozwalające wyjaśnić
mechanizmy zachodzące w jego organizmie pod wpływem wielu bodźców i czynników. Pielęgniarka zobowiązana jest do
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„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

Summary
A long-term work as a nurse, gives a possibility of getting into the contact with many parts of life. Many more, than in
other professions. For a nurse, who performs her job for many years, it surely does not stay neutral. Chosen most often
because of a strong need, but also because of many influences of life’s experience, for many today’s experienced nurses,
can be both a source of fulfillment, and a defeat. People, who started their job at years 80 and 90 of XX century, could
see transformations and changes of nursing in polish system of health care.
Aim. The aim of this work is presenting thoughts of experienced nurses about a following topic: „What is a nursing for
me? (and what it is not?)”. A question still actual, but firstly asked by a Florence Nightingale in XIX century. Instead of
questioning the nurses with questionnaires it was started to give them a possibility of a free expressing their opinions. It
allowed for a possibility of presenting very private, even intimate look at the nursing, which was a part of every person,
who wanted to answer the question.
Keywords: nursing
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podnoszenia jakości świadczeń pielęgniarskich, dbania o bezpieczeństwo pacjenta, zapewnienia opieki odpowiadającej
najwyższym standardom, przestrzegania poszanowania godności pacjenta, do udzielania informacji, kontaktu z rodziną.
W pielęgniarstwie kwestia oceny jakości opieki uważana jest za jedną z pilniejszych do rozwiązania.
Cel: Celem niniejszych badań było dokonanie pomiaru oceny jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale okulistycznym
SSW w Ciechanowie nad pacjentami z zaćmą starczą, z uwzględnieniem czynników determinujących tę jakość.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 75 pacjentów z zaćmą starczą przebywających w oddziale okulistycznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Badania oparto na metodzie oceny jakości opieki pielęgniarskiej – BOHIPSZO (H. Lenartowicz). Dla potrzeb prezentowanej pracy wybrano 6 komponentów (bezpieczeństwo pacjenta, ochrona przed zakażeniami, hotelowe usługi wraz
z zaspokojeniem potrzeb egzystencjalnych, informowanie pacjenta, podmiotowość, samopielęgnacja). Narzędziem
badawczym w prezentowanej pracy był zmodyfikowany kwestionariusz ankiety na podstawie wybranych standardów
oceny jakości opieki.
Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że respondenci oceniają jakość opieki pielęgniarskiej w oddziale okulistycznym
jako wysoce zadowalający. Najwyżej poziom jakości opieki oceniono w zakresie zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych
(93%)i podmiotowości (80%). Następnie w przygotowaniu do samopielęgnacja i samoopieki (61%), bezpieczeństwie
pacjenta (56%) oraz ochronie przed zakażeniami (52%). Niedociągnięcia opieki pielęgniarskiej dotyczyły informowania
pacjenta na temat choroby i jej przebiegu(31%). Wpływ na ocenę analizowanej jakości miała płeć ankietowanych ich
wykształcenie i miejsce zamieszkania. Większe zadowolenie z opieki wykazywali mężczyźni, pacjenci zamieszkujący
na wsi i posiadający wykształcenie podstawowe. Bardziej krytyczni byli mieszkańcy miast, kobiety i osoby z wykształceniem wyższym. Na ocenę jakości opieki wpłynął również czas trwania choroby i wiek pacjentów. Im krótszy czas
trwania choroby tym korzystniejsza ocen, natomiast w grupach wiekowych największe zadowolenie z opieki wykazali
starsi pacjenci.
Wnioski:
1. Zaćma starcza ma negatywne skutki natury psychofizycznej, dlatego opieka pielęgniarska na wysokim poziomie, może
przyczynić się do poprawy poczucia jakości życia pacjentów.
2. Pielęgniarki w oddziale okulistycznym powinny dołożyć starań, aby zaspokoić potrzeby informacyjne wszystkich
pacjentów i aby pacjenci dostrzegli członków zespołu pielęgniarskiego jako profesjonalistów medycznych, którzy
w sferze edukacji i promocji zdrowia mają znaczący udział.
3. Należy dostosować świadczoną opiekę do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Słowa kluczowe: jakość opieki, opieka pielęgniarska, pacjenci, zaćma starcza
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Quality of nursing care at ophthalmology ward in the opinions of patients suffering from cataract
Summary
Introduction. Nursing is not only caring, is deals with the holistic patient approach which allows explain the mechanisms
taking place in the patient’s organism which occur there because of influence of many factors. A nurse is obliged to take
care of a patient’s safety, and ensuring the best possible care. In that the patient’s dignity must be obeyed. A nurse should
explain how the process of healing goes and contact the patient’s family. The actions should be conducted at a really high
level, hence the assessment question arises which must be solved.
Aim: The aim of the following study was to assess the quality of nursing care at an ophthalmologic ward of Ciechanów
Hospital. The factors taken into account were the illness – cataract and indicators of quality.
Material and method. 75 patients took part in the research. They were all patients at an ophthalmologic ward of Ciechanów
hospital.
The research was based on method of nursing care quality called – BOHIPSZO (H. Lenartowicz). 6 components were
chosen for the project (patient’s safety, protection against infections, accommodation services, self-caring, subjectivity).
The researching tool in the presented work was modified survey.
Results. The conducted researches showed that the assessment of nursing quality is at a satisfactory level. The existential
needs were assessed the highest (93%) the second were the subjectivity factor (80%). 61% said that the preparation to
self-care was good. 56% described the level of security as high. The prevention against infections was assessed positively
by 52%. The lowest scores got informing a patient about his illness and its progress/decline (31%).
Sex of the interviewed, level of education and place of living had an influence on the assessment. Men were happier
with the service, patients living in villages with basic education. Women, the living in towns and with higher education
showed more criticism. Another factor influencing the results of the pool was the length of the period of the illness. The
shorter the period was, the more positive the assessment was. The highest level of satisfaction were presented by the
older patients.
Conclusions.
1. Cataract makes the patient being negative in terms of psychophysical nature. This is why the nursing care can contribute
to improving patient’s life and his/her self well-being.
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2. In the ward which was the subject of the study, there must be a change in terms of information policy. It should include
the info concerning the patient’s illness and preparation for his/her selfcare. Some steps should be taken in the area of
ensuring better protection against infections.
3. The provided care should be adjusted to individual needs of a patient.
Key words: quality of care, nursing care, patients, cataract (observed among the older)
9.30-9.50
Babska K., Tkaczyk M., Nowicki M., Klinika Nefrologii i Dializoterapii ICZMP w Łodzi
Sprawowanie opieki nad chorym dializowanym otrzewnowo w kontekście modelu adaptacyjnego Callisty Roy
Streszczenie
Wstęp. Podejmując opiekę nad chorym rozpoczynającym leczenie dializą otrzewnową, pielęgniarka powinna być przygotowana do samodzielnego stworzenia zindywidualizowanego planu opieki.
Zaplanowanym działaniem może nie tylko kształtować podopiecznego, ale także zmniejszać jego lęk, wytwarzać poczucie
odpowiedzialności za własne zdrowie i przygotować do samodzielnego życia z chorobą w „nowych warunkach”. „Nowe
warunki” to odchodzenie od bierności na korzyść rozwijającej się aktywności, autonomiczności i odpowiedzialności. Jest
to właściwy kierunek odpowiadający na jednostkowe oczekiwania chorego ale także właściwe, globalne podejście do
opieki nad chorymi, promowane we współcześnie rozwijających się systemach pielęgnowania.
Cel pracy. Celem pracy była próba określenia stopnia zastosowania przez pielęgniarki, zasad współczesnego pielęgnowania w pracy z chorymi dializowanymi otrzewnowo. Ocenie poddano samokształcenie, odpowiedzialność i samodzielność
w pielęgnowaniu oraz zastosowanie standardów postępowania w stacji dializ.
Materiał i metoda. Prezentowana praca powstała w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w okresie od grudnia
2006 do marca 2007 roku. Objęło ono 82 pielęgniarki, pracujące w Stacjach Dializ województwa łódzkiego.
Wyniki i wnioski. Badanie wykazało, że 50% badanych objęłoby chorego opieką częściową, czynnikiem determinującym
było przekonanie, że zbyt dużo obowiązków nałożonych na jedną pielęgniarkę uniemożliwia zapewnienie opieki według
zasad współczesnego pielęgnowania. Wolę podnoszenia kwalifikacji zawodowych miało prawie 80% respondentek. Pielęgniarki mające kursy specjalistyczne w 97% były przygotowane do podejmowania samodzielnych decyzji i prawie w 100%
uznały, że ich obowiązkiem jest znać i stosować standardy postępowania pielęgniarskiego obowiązujące w stacji dializ.
Słowa kluczowe: pielęgnowanie systemowe, dializa otrzewnowa, edukacja chorego, samodzielność pielęgniarska.

9.50-10.10
Borzęcka J., Blok Operacyjny, SPSzW im. J. Bożego w Lublinie
Pacjent na bloku operacyjnym – biopsychospołeczne aspekty opieki nad chorym
Streszczenie
Wstęp: Blok operacyjny w literaturze medycznej często nazywany jest sercem szpitala. Mimo tak ciepłego określenia – jest
to miejsce, w którym człowiek jest najbardziej narażony na utratę poczucia bezpieczeństwa. Człowiek na bloku operacyjnym znajduje się w stanie stresu wywołanego nie tylko troską o swoje zdrowie i życie, ale również: nieznajomością
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Summary
Introduction. In the care of dialysis patient nurses should prepare and individual plan of care and self-support in a modern
style. This action could reduce patient’s fear, increase responsibility for his health and prepare to coping with the disease
in new conditions. Modern understanding of nursing comprises transition from passive to active perception of work. This
way of nursing meets individual expectations of patient but also global attitude to professional care.
Aim. To assess how the modern nursing model was spread amongst dialysis nurses. The analysis comprised the nurses’
attitude to self-education, taking responsibility, independence in decision, application of standards in the care of dialysis
patient in a hemodialysis unit.
Material and methods. We analysed especially tailored questionnaires filled out by 82 dialysis nurses, who worked in
dialysis units in the region of Łódź (Poland) between December 2006 to March 2007.
Results and conclusions. The study revealed that a half of respondents would take care of a dialysis patient in a “modern”
style. High burden of duties imposed on nurses was the main obstacle to follow the rules of modern nursing. On the other
hand almost 80% of nurses showed strong will to increase their professional skills. Nurses with high professional qualifications (passed specialistic courses) declared readiness to making independent decisions in very high proportion (97%)
and recognized that their duty was to know and obey standards in nursing procedures in dialysis units.
Keywords: nursing, dialysis, education, independence.
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ludzi i miejsca, w którym się znalazł, koniecznością oddania najbardziej osobistych przedmiotów, nierzadko o dużym
znaczeniu dla chorego (obrączka, okulary, protezy itp.). Brak rozumienia sensu znacznej części wykonywanych wokół
niego czynności czy zasłyszane fragmenty rozmów personelu, których znaczenia albo w ogóle nie rozumie, albo – co
gorsza – źle sobie tłumaczy to dodatkowe źródła stresu. Ponadto relacje między pacjentem a osobami opiekującymi się
nim zmieniają się podczas jego pobytu na bloku na typ kierownictwo – współpraca, a w dalszej części pobytu na aktywność – bierność (pacjent staje się biorcą postępowania).
Cel pracy i metoda: praca ma charakter teoretyczny a jej celem jest ukazanie problemów pacjenta przez pryzmat jego
specyficznej sytuacji (pacjent niewidzący, niesłyszący, chory psychicznie, dziecko).
Szczególną uwagę zwrócono na konkretne sposoby opieki nad daną kategorią chorych. Wskazano techniki psychoterapii
elementarnej – możliwe do zastosowania przez pielęgniarki (informowanie, instruowanie, wsparcie psychiczne, odreagowanie napięć).
Dla celów pracy wykorzystano metodę analizy treści. Sytuacja pacjenta na bloku operacyjnym w kontekście jego potrzeb
wyższego rzędu, a zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i poszanowania autonomii rzadko jest przedmiotem badań naukowych czy zawodowego zainteresowania praktyków. Problemy wynikające z określonych dysfunkcji lub wieku pacjenta
są często pomijane lub niewłaściwie rozwiązywane w codziennej pracy.
Wnioski: Wszystkie osoby mające kontakt z pacjentami na bloku operacyjnym, a zwłaszcza pielęgniarki, będące przecież
najbliżej chorych – powinny mieć wiedzę z zakresu holistycznej opieki nad pacjentami w tym szczególnym czasie, jakim
jest pobyt człowieka na bloku operacyjnym. Szczególnie ważna w pracy z pacjentami wymagającymi szczególnej troski
(niewidomi, niesłyszący, dzieci, chorzy psychicznie) jest umiejętność przełożenia tej wiedzy na praktykę udzielania
elementarnej psychoterapii.
Słowa kluczowe: problemy pacjenta na bloku operacyjnym, opieka pielęgniarska na bloku operacyjnym, elementarna
psychoterapia
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Summary
Introducyion. OR is a heart of a infirmary(hospital).This is a place, where patient do not feel safe. Patients at a OR are
stressed: They afraid for: heath and life, they have not personal ngs: (glases, weeding ring). They hire only picemeal
discussions and patients do not understand this conversations, but to make matters worse they get nurses wrong. This
presentation show a relationship amid a patients and nurses and doctor.
An aim of presentation and methods. A presentation is theoretical and it shows a big problems of blind patients, ill children, patients with schizophrenia. It shows means of care patients ( elementary psychotherapy). For aim of presentation
was used analysis of meaning metod.
Conclusion. All people, who care of patients at a OR. Especially nurses should have a knowledge about elementary
psychotherapy
Key words: specifical problems of the patients in the OR, nurses’ care in the OR, psychotherapy in the OR
10.10-10.30
Cieśla D., Wesołowska E., Pastuszko M., Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jakość opieki świadczonej w oddziale neurochirurgii z perspektywy personelu lekarskiego i pielęgniarskiego /
Quality of care in a neurosurgical ward from nurses and neurosurgeons point of view.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
10.30-10.50
Czarnecka J., Sulewska M., Krupnienicz A., Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa,
Polska
Ocena bezpieczeństwa pacjenta na podstawie wiedzy pielęgniarek /Evaluation of patient safety on the basis of the
knowledge of nursing personnel
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
10.50-11.10
Grabowska H., Grabowski W., Grzegorczyk M., Gaworska –Krzemińska A., Narkiewicz K., Gdański Uniwersytet
Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
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Zastosowanie minimalnej interwencji w prewencji pierwotnej nadciśnienia tętniczego/ Applying minimal intervention in the primitive prevention of the arterial hypertension.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

The role of nursing staff in treatment of post-surgery pain syndromes as professional form of pain treatment
Summary
Introduction. Multi-specialized approach to the issue of pain treatment includes the whole staff dealing with relieving
pain, which assures continuity of care from operation theatres to surgical wards.
The team of pain treatment in which there will be an anaesthesiologist, an anaesthesiological nurse, a surgeon and a pharmacologist ensures that the pain will be treated effectively and patients’ satisfaction will be greater. We also have grounds
to emphasize, that in an organized way we achieve better results of treatment and care. The supervision over the treatment
and keeping the medical records is the responsibility of qualified staff and strictly defined requirements. Nurses carry out
systematic check-ups of pain intensity and register its level in medical documentation, they carry out pain therapy accordPOLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
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Streszczenie
Wstęp. Wielospecjalistyczne podejście do zagadnienia leczenia bólu, obejmujące cały personel zajmujący się uśmierzaniem bólu, zapewnia ciągłość opieki od bloku operacyjnego po oddziały zabiegowe.
Zespół leczenia bólu, w którym znajdzie się anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, chirurg i farmakolog daje
pewność, że ból skutecznie będzie leczony, a satysfakcja pacjenta znacznie większa.
Mamy również podstawy aby podkreślać, że w sposób zorganizowany osiągamy lepsze wyniki leczenia i opieki. Nadzór
nad prowadzonym leczeniem oraz prowadzenie dokumentacji spoczywa na wykwalifikowanym personelu w oparciu
o określone wymogi. Pielęgniarki prowadzą systematyczną kontrolę natężenie bólu i rejestrują jego poziom w dokumentacji medycznej, prowadzą terapię bólu zgodnie z zaleceniami anestezjologa i lekarza prowadzącego. Lekarz w swym
zakresie obowiązków ma konsultację pacjenta oraz bieżący nadzór leczenia bólu. Pielęgniarka spędza najwięcej czasu
z pacjentem. Lepsza i szybsza identyfikacja pacjenta cierpiącego z powodu bólu, prowadzenie działań mających na celu
łagodzenie bólu, ocena skuteczności metod łagodzenia bólu, ocena nasilenia bólu to najważniejsze elementy zadań pielęgniarki w profesjonalnie funkcjonującym zespole leczenia bólu. Ścisła współpraca w wielospecjalistycznym zespole, gdzie
zawsze wiodącą pozycję w zespole pielęgniarek powinna pełnić pielęgniarka anestezjologiczna z pełnymi kwalifikacjami
w tej specjalności pielęgniarstwa. U wszystkich pacjentów, u których zastosowano techniki zewnątrzoponowej analgezji
bólu, nadzór muszą prowadzić wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne. Leczenie bólu pooperacyjnego tylko
wówczas przyniesie oczekiwane rezultaty terapeutyczne, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa wobec pacjenta.
Usystematyzowany sposób leczenia bólu, oparty o konkretne rekomendacje stwarza możliwość szpitalom, w których
powszechnie leczy się ból pooperacyjny do ubiegania się o certyfikat. Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarki odgrywają
tu bardzo ważną rolę i w dużej mierze odpowiadają za realizację zadań wynikających programu „szpital bez bólu”.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny udziału pielęgniarek w zespołach leczenia bólu oraz ocena ich przygotowania
do sprawowania opieki wobec pacjentów, u których zastosowano techniki zewnątrzoponowej analgezji bólu po operacjach torakochirurgicznych, urologicznych czy chirurgicznych. Podjęto próbę oceny zapotrzebowania na szkolenia
specjalistyczne z zakresu leczenia bólu pooperacyjnego, nadającego pielęgniarkom uprawnienia do podawania leków do
przestrzeni zewnątrzoponowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto wszystkie szpitale specjalistyczne, które realizują procedury chirurgiczne i stosują
multimodalną analgezję pooperacyjną. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający 20
pytań. Pytania dotyczyły rodzaju wykonywanych zabiegów operacyjnych z zastosowaniem analgezji bólu pooperacyjnego
oraz udziału pielęgniarek w zespołach leczenia bólu. Zastosowano pytania zamknięte opatrzone zestawem możliwych
odpowiedzi, pytania półotwarte, gdzie poza zestawem możliwych wyborów dodano odpowiedź „inne”.
Wyniki i wnioski. W wyniku zgromadzonych danych sformułowano następujące wnioski:
Szpitale wykonują procedury chirurgiczne z zastosowaniem techniki zewnątrzoponowej analgezji bólu pooperacyjnego.
Personel pielęgniarski nie zawsze uczestniczy w szkoleniach o tematyce leczenia bólu pooperacyjnego. Istnieje pilna potrzeba szkolenia pielęgniarek na poziomie kursu specjalistycznego nadającego pielęgniarkom uprawnienia do podawania
leków do przestrzeni zewnątrzoponowej, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.
Słowa kluczowe: ból, techniki zewnątrzoponowej analgezji bólu pooperacyjnego, udział pielęgniarki.
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ing to recommendations and suggestions of the anaesthesiologist and the leading doctor. The doctor has got the patient’s
consultation and current supervision of pain treatment within his/her range of responsibilities.
The nurse spends most time with the patient. Better and quicker identification of the patient suffering from pain, carrying
out actions aiming at soothing pain, evaluation of effectiveness of pain relieving methods are the most important components of nurse’s tasks in a professionally functioning team of pain treatment. Close cooperation in multi-specialized
team, where the most leading position should belong to anaesthesiological nurse with full qualifications in this nursing
specialization. The supervision among all patients who had techniques of epidural analgesia must be carried out by qualified
anaesthesiological nurses. Post-surgical pain treatment will only then bring expected therapeutic results, keeping safety
conditions for the patient. Systematic, organized way of pain treatment, based on concrete recommendations opens opportunities for hospitals in which post-surgical pain is treated to apply for a certificate. There is no doubt that nurses play
a significant role and considerably take responsibility for the realization of tasks resulting from the program “ hospital
without pain” Aim. The aim of the study was an attempt to evaluate the participation of nurses in pain relieving teams
as well as evaluation of their preparation to take care of patients who had techniques of epidural analgesia after urological or surgical operations. Another attempt was made to evaluate the need for specialized trainings in post-surgical pain
treatment which would give nurses rights to apply epidural medications.
Material and methods. The research was carried out in all specialized hospitals which realize surgical procedures and use
multimodal post-surgical analgesia. A questionnaire consisting of 20 questions was used as the research tool. The questions referred to the type of surgeries with the use of post-surgical pain analgesia and the participation of nurses in pain
relieving teams. There were closed questions with a wide choice of possible answers and semi-open questions with a set
of possible options together with an option “other”.
Results and conclusions. As the result of collected data the following conclusions were reached:
Hospitals carry out surgical procedures with the use of technique of epidural post-surgical analgesia. Nursing staff not
always takes part in trainings connected with post-surgical pain treatment. There is an urgent need for nurses to take part
in specialized trainings entitling them to apply epidural medications which has a direct impact on patient’s safety.
Key words: pain, techniques of epidural analgesia of post-surgical pain, participation of nurses.
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12.30-12.50
Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Nyklewicz W., Mojsa W., Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zalecenia Europejskiej Ligii przeciwreumatycznej (EULAR) – implikacje dla opieki pielęgniarskiej /Recommendations of the European League Against Rheumatism (EULAR). Implications for nursing care
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
12.50-13.10
Marcysiak M., Diabelec M., Zagroba M., Marcysiak M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka – Klonowicz G.,
Zakład Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Wiedza uczniów na temat uzależnienia od marihuany /Students’ knowledge on results of marihuana addiction
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
13.10-13.30
Kwapisz U., Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania
Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na poziom wiedzy zdrowotnej osób starszych wobec problemu
zakażeń szpitalnych /Some sociomedical factors influencing health awareness of the old in the area of nosocomial
infections
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
13.30-13.50
Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Marcysiak M., Skotnicka-Klonowicz G., Zakład Zdrowia
Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ Ciechanów
Aktywność fizyczna a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży Powiatu Ciechanowskiego /Physical activity vs.
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nutritional habits of children and teenagers in Ciechanów district
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

Sesja IV – Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania/Nursing education and the learning environment, Conference – Session 4, Część I/Part I
Przewodniczą/Session leaders: Kózka M., Andruszkiewicz A.
15.00-15.20
Kadłubowska M., Bąk E., Turbiarz A., Kolonko J., Wydział Nauk o Zdrowiu – Akademia Techniczno – Humanistyczna
w Bielsku – Białej
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w opinii pielęgniarek licencjackich studiów pomostowych /Development of professional qualifications in opinion of nurses attending bridge studies.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
15.20-15.40
Posłuszna M., Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Edukacji,
ul Bukowska 70, Poznań
Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole /Healthy education in modern school – healthy program.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Streszczenie
Wstęp. Zgodnie z definicją WHO udar mózgu jest nagłym stanem zagrażającym życiu, który objawia się ogniskowymi
lub globalnymi zaburzeniami czynności mózgu, utrzymującymi się dłużej niż 24 godziny i wymagającymi bezwzględnej
hospitalizacji. Definicja ta odnosi się do ostrego niedokrwienia, krwotoków śródmózgowych i podpajęczynówkowych.
Nowszy termin zastępujący „udar mózgu”, to „incydent naczyniowy”. Termin edukacja pochodzi z łacińskiego słowa
„edukare”, który znaczy wyprowadzać, tj.: wyprowadzać lub wykierowywać kogoś na ludzi. Co prawda znaczenie tego
pojęcia zmieniało się na przestrzeni dziejów, jedni kojarzyli go z wychowaniem, inni zaśz wykształceniem. W najszerszym ujęciu przez edukację rozumie się ogół oddziaływań służących formowaniu się (zmienianiu, rozwijaniu) zdolności
życiowych człowieka. Natomiast po pojęciem edukacji zdrowotnej rozumie się całokształt działań zmierzających do
kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by mogli prowadzić zdrowy styl życia i przyczyniać się do umacniania
zdrowia oraz rozwijać kompetencje skutecznego wpływania na zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Proces
edukacji zdrowotnej koncentruje się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz
środowiskiem fizycznym i społecznym. Składa się z kilku etapów od uświadomienia sobie problemów zdrowotnych do
decyzji osobistych i działań w celu zmiany zachowań zdrowotnych. Edukacja osiąga swój cel wówczas, gdy u pacjenta
następują zmiany zachowania, a więc postaw, nawyków oraz systemu wartości. Biorąc pod uwagę fakt, iż w polskim
społeczeństwie stopień edukacji poudarowej jest niski, niezwykle ważną rolę do odegrania ma pielęgniarka, która powinna
już we wczesnym okresie hospitalizacji przekazać pacjentowi niezbędne informacje na temat modyfikacji czynników
ryzyka. Uwzględniając fakt, iż efektywność działań profilaktycznych można zwiększyć za pomocą różnych programów
edukacji chorego, prowadzonych równolegle z leczeniem farmakologicznym.
Cel pracy. Uwzględniając złożoność problematyki funkcji edukacyjnej wobec pacjentów po udarze mózgu podjęto badania,
których celem było poznanie zakresu edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki wobec tychże pacjentów.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w okresie od czerwca do sierpnia 2009 roku, w dwóch lubelskich szpitalach
na oddziałach: Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu i Rehabilitacji Neurologicznej. Materiał badawczy
zebrano w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Objęto nim 80
pacjentów hospitalizowanych z powodu udaru mózgu. Zebrane dane empiryczne poddano analizie opisowej i statystycznej.
Do zbadania zależności pomiędzy zmiennymi użyto testu Chi-kwadrat, przyjmując poziom istotności p<0,05.
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania wskazują, że pacjenci w dużym stopniu są zainteresowani edukacją zdrowotną na temat własnej jednostki chorobowej, jaką jest udar mózgu. Zależność między zapotrzebowaniem na edukację
zdrowotną a miejscem zamieszkania okazała się istotnie statystyczna (p=0,003). Większy odsetek niezainteresowanych
edukacją zdrowotną pochodzi z miasta.
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15.40-16.00
Cuber T., Kościołek A., Szymańska A., Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakres edukacji zdrowotnej realizowany przez pielęgniarki wobec pacjentów po udarze mózgu.
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Według 37% respondentów, źródłem wiedzy na temat ich jednostki chorobowej jest pielęgniarka, a dla 54% – lekarz.
Badana grupa pacjentów posiada deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie czynników ryzyka i sposobów modyfikacji
stylu życia w profilaktyce wtórnego udaru. Większość ankietowanych w ogóle nie łączy swojego obecnego trybu życia
z zaistniałą chorobą. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na rozpoznanie problemów, które pielęgniarka powinna uwzględnić
w planowanych działaniach edukacyjnych zarówno indywidualnych jak i grupowych. Pomimo to, z zebranego materiału
empirycznego można stwierdzić, że zakres edukacji świadczony przez personel pielęgniarski wobec pacjentów po udarze
mózgu jest niedostateczny.
Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, pielęgniarka, udar mózgu, pacjent
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Summary
Introduction. According to the definition of WHO the brain stroke is the sudden state threatening human life and its
symptoms are focal or general dysfunctions of brain activity that last longer than 24 hours and required hospitalisation.
This definition is related to the acute cerebral ischemia, cerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. The newest
term that often replaces “brain stroke” is called “cerebral vascular incident”.
The term education comes from Latin word “educare” what means to direct someone to a right direction of his/her personal
life course. The meaning of it has been changing during the ages, ones haveassociated it with upbringing, others with
educational process. From the broadest point of view education is understood as the whole of effect that creates, changes
or develops human life abilities. Under the term of health education the scientists understood the entirety of activities
addressed to create a healthy behaviour of people to give them opportunity for living healthy lifestyles and cause the
strengthening of health and development of competence of effective influence on self life and life of community where
they live. Health education process focuses on explaining the relations between human health and his/her lifestyle and
physical and social environment. It includes few phases, from being aware of health problems to personal decision-making
and activities to change someone’s health behaviour. The education reaches its goal when some changes of patient’s behaviour occur, such as changes of attitude, habits and system of values.
Taking under consideration the fact that the level of education of patients after brain stroke is low in the Polish society,
the major role in this field should be played by a nurse who has to inform patient about the modification of risk factors in
the beginning stage of his/her hospitalisation period. Another fact that the effectiveness of prophylactic activities might be
increased by the implementation of different programmes of education of a patient realised together with pharmacological
treatment should also be considered.
Aim of the study. Concerning the complexity of the issues of education of patients after brain stroke the study has been
conducted which aim was to find out the range of health education of such patients performed by nurses.
Material and methods. The study was conducted between June and August 2009 in two hospitals in Lublin at the following
wards: neurological ward with the department of brain stroke treatment and neurological rehabilitation. The data were
collected on the basis of using diagnostic survey method with a utilisation of self-constructed questionnaire. 80 patients
hospitalised after brain stroke took part in the study. The data were statistically and descriptively analysed. To examine relations between the variables Chi-square test was used. The level of statistical significance was established at p<0.005.
Results and outcomes. The collected data state that patients are interested in health education about their disease (brain
stroke) at the high level. The relation between the demand for health education and patients’ place of living is statistically significant (p=0.003). Higher percentage of patients who were not interested in health education came from city
territories. According to 37% of respondents a nurse was the basic source of their knowledge about their disease, and for
54% – a physician. The surveyed group of patients generally has the lack of knowledge and skills about the risk factors
and ways of their lifestyles modification in the prevention of secondary stroke. The majority of respondents does not link
their present way of life with their disease. The outcomes let find out the problems that a nurse should consider during
planning her/his educational activities directed to an individual patient or a group of patients. The results shows that the
range of education of patients with brain stroke performed by nurses is insufficient.
Key words: health education, nurse, brain stroke, patient
16.00-16.20
Gałosz J., Środowska E., Koło naukowe „Defibrylator”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno Humanistyczna
w Bielsku Białej, opiekun naukowy: mgr Bożena Krawczyk
Wiedza pielęgniarek i lekarzy na temat chorób tropikalnych
Streszczenie
Wstęp: Wraz z rozwojem komunikacji po świecie podróżuje coraz więcej osób. Lecz oprócz przyjemności wyjazd może
łączyć się z licznymi powikłaniami i częściową utratą zdrowia a czasem nawet życia. Jadąc na wakacje w strefę tropikalną
nie bierze się pod uwagę faktu, że każdy podróżny jest tam narażony na wielkie niebezpieczeństwo jakim jest malaria czy
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Summary
Introduction. Alongside with the development of communication more and more people travel around the world. But apart
from pleasure travel may be combined with many complications, partial loss of health and sometimes even death. While
going on holiday to the tropical zone one does not take into account that every traveler is there exposed to great danger
which is malaria or hemorrhagic fevers.
Regardless of the rapid development of medicine civilization diseases are at the foreground of public health problems and
tropical diseases are of little interest. It is important, that every traveller has possibility to get informations about rules,
which will protect against sudden fall ill and negative follows up.
Aim. The aim of this work is the evaluation of nurse’s and doctor’s knowledge on tropical diseases.
Material and methods: The study was conducted using a diagnostic survey. As a research tool, a questionnaire of own
design has been used. Age of interviewees ranged from 22 to 65 years. The study group consisted of 108 people, including
85 nurses and 23 doctors. 87.96% of them were women, whereas 12.04% men.
Results. Most of interviewees (76,86%) have never met with patient suffering of tropical disease, 15,74% met it once or
repeatedly, and 7,4% claimed that they don`t know, if they did met a tropical disease.
No one of the respondents, with knowledge obtained on studies, postgraduate courses, specialization, were able to diagnose
the patient quickly and reliably, 14,81% suppose they can do it, 71,3% answered “no”, and 13,89% don`t know if they
could get around with such a problem.
From all interviewees, only 3,7% could give reliable information to patients about tropical diseases, and 26,86% could do
it, but partially. In a multiple choice question, respondents give the source to which they would send patients, which are
interested in basic knowledge about tropical diseases. The most common answers were: the Internet (66,67%), specialist
in tropical medicine (50%) and books on medicine (39,81%).
64,81% of the interviewees claimed that knowledge about tropical diseases, provided on studies, is insufficient but only
50% feel need to supplement it. In question concerning the adequate quantity of available publications, only 4,63%
answered that it is enough, 39,81% say that there is too less of them, and more than a half (55,56%) has no idea of this
matter. 67,59% of the respondents, patients are not interested in information about tropical diseases.
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też gorączki krwotoczne. Pomimo szybkiego rozwoju medycyny na pierwszy plan problemów zdrowotnych społeczeństwa
wysuwają się choroby cywilizacyjne, a problemy dotyczące chorób tropikalnych cieszą się małym zainteresowaniem.
Dlatego ważne jest, aby każdy podróżny miał możliwość zapoznania się z zasadami, które ochronią przed nagłym zachorowaniem i negatywnymi skutkami.
Cel: Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek i lekarzy na temat chorób tropikalnych.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji.
Wiek ankietowanych mieścił się w przedziale od 22 do 65 lat. Grupę badawczą stanowiło 108 osób, w tym 85 pielęgniarek
i 23 lekarzy. W 87,96% były to kobiety, a 12,04% mężczyźni.
Wyniki: Większość ankietowanych (76,86%) nigdy nie spotkała się z pacjentem cierpiącym z powodu choroby tropikalnej,
15,74% spotkało się jednorazowo lub wielokrotnie, a 7,4% podało, że nie wiedzą czy znaleźli się w takiej sytuacji.
Żaden z respondentów, z wiedzą uzyskaną na studiach, kursach podyplomowych, specjalizacji nie byłby w stanie szybko
i pewnie zdiagnozować pacjenta, 14,81% przypuszcza, że jest w stanie to zrobić, odpowiedzi „nie” udzieliło 71,3%,
a 13,89% nie wie, czy sprawdziłoby się w takiej sytuacji.
Z całej grupy badawczej, tylko 3,7% potrafiłoby udzielić pacjentom rzetelnych informacji o chorobach tropikalnych,
a 26,86% zrobiłoby to, ale po części. W pytaniu wielokrotnego wyboru, ankietowani odpowiadali do jakich źródeł odesłaliby osoby zainteresowane podstawową wiedzą na temat chorób tropikalnych. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi
to: Internet (66,67%), specjalista w zakresie medycyny tropikalnej (50%) oraz książki o tematyce medycznej (39,81%).
Spośród respondentów, aż 64,81% twierdzi, że wiedza o chorobach tropikalnych, przekazana na studiach nie jest wystarczająca, ale tylko 50% czuje potrzebę jej uzupełnienia. W pytaniu czy dostępna jest dostateczna ilość publikacji, tylko
4,63% odpowiedziało że tak, 39,81% stwierdza że jest ich za mało, a ponad połowa (55,56%) nie orientuje się w tej kwestii.
Według 67,59% ankietowanych pacjenci nie przejawiają zainteresowania informacjami na temat chorób tropikalnych.
Wnioski:
1. Podstawowe informacje o chorobach tropikalnych powinny być przekazywane już w trakcie edukacji na kierunkach
medycznych.
2. Jednym ze sposobów zapobiegania zachorowalności, jest informowanie pacjentów o zagrożeniach wynikających z podróży do krajów endemicznych, oraz o dostępnych szczepionkach i zachowaniach prozdrowotnych w czasie pobytu.
3. Należałoby wykorzystać takie nośniki i źródła informacji o chorobie jak Internet czy media w jak najszerszym rozpowszechnieniu wiedzy.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, gorączki krwotoczne, choroby egzotyczne, malaria, denga.
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Conclusions:
1. Basic information about tropical diseases should be provided already in the course of education at medical direction.
2. One of the ways of morbidity prevention, is to inform patients about the risk resulting from journeys to endemic countries, and about available vaccinations as well as healthy behaviour during their stay.
3. In order to make the knowledge on tropical diseases more accessible sources such as the Internet or mass-media have
to be used.
Key words: contagious diseases, hemorrhagic fevers, exotic diseases, malaria, dengue.

15 MAJA 2010(sobota)
15th of May – third Day of the Congress
Sesja IV – Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania/Nursing education and the learning environment, Conference – Session 4, Część II/Part II
Przewodniczą/Session leaders: Kózka M., Andruszkiewicz A.
9.30-9.50
Knap M., Szyrmer B., Kowalczyk-Sroka B., Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach
Poziom wiedzy pielęgniarek z oddziałów zabiegowych na temat terapii bólu pooperacyjnego / The level of competent
knowledge about pain therapy among nurses from surgical ward
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Streszczenie
Każdego roku Państwowy Zakład Higieny dokonuje oceny stanu zdrowia ludności Polski i corocznie wskaźniki oraz dane
są niepokojące. Nadal w populacji naszego kraju dominują choroby układu krążenia i nowotwory . Utrzymują się wysokie
wskaźniki umieralności i zapadalności na większość chorób, a dotychczasowe tendencje spadkowe uległy zahamowaniu.
Długość życia Polaków jest krótsza niż w UE o 4,6 lat dla mężczyzn i 2 lata dla kobiet. Widoczne jest silne zróżnicowanie
wskaźników przez czynniki społeczne. Nadal problemem zdrowia publicznego są cukrzyca, gruźlica i cały szereg znanych
już jednostek chorobowych. Wskazywane i wymieniane są też jako problem narkomania, rak jelita grubego, choroby
zakaźne, zespół metaboliczny, otyłość, czy udar mózgu.
Wszystkie te choroby i stany poddają się modyfikacji, można minimalizować ich skutki, zapobiegać nawrotom czy
ich powikłaniom. Poprawa stanu zdrowia Polaków jest, więc możliwa poprzez zmianę stylu życia, samoobserwację,
samoopiekę oraz wsparcie i pomoc otoczenia. Jednak, aby podopieczny mógł modyfikować czy zmieniać swój sposób
postępowania musi posiadać wiedzę, umiejętności, motywację i środki do realizacji przedsięwzięcia. Działania edukacyjne wobec populacji są aktualnie priorytetem, gdyż pomimo realizacji w ostatnich latach wielu programów efekty
w postaci poprawy stanu zdrowia Polsków są mało widoczne. Czynnikiem skutecznie ograniczającym działania na rzecz
poprawy stanu zdrowia jest niedostateczna wiedza społeczeństwa . Stan wiedzy Polaków na temat zdrowego stylu życia
i postępowania w przypadku zachorowania jest aktualnie wezwaniem i wyzwaniem przede wszystkim dla pracowników
służby zdrowia. Wynika to z m.in. z faktu, że edukacja pacjenta obejmuje czynności w ramach zadań wychowawczych
i dydaktycznych wynikających z funkcji i zawodowych pracowników ochrony zdrowia . W opinii pacjentów najlepszym
edukatorem i promotorem zdrowia jest pielęgniarka, gdyż przekazywane przez nią informacje są najlepszymi formami
edukacji zdrowotnej. Nie ulega także wątpliwości, że profesjonalnie przygotowany edukator i promotor zdrowia w osobie
pielęgniarki pełni kluczową rolę w zespole terapeutycznym w szpitalnych oddziałach diabetologicznych ( jest to opinia
sformułowana na podstawie opinii samych pacjentów).
Profesjonalnie przygotowane pielęgniarki to wsparcie edukacyjne dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
To właśnie od pielęgniarki chorzy oczekują edukacji dostosowanej do wykształcenia, światopoglądu oraz wieku, której
formy efektywnie uzupełniają terapię i poprawiają jej efekty w zakresie zwiększenia świadomości choroby, zmniejszenia stresu, poprawy ogólnego samopoczucia, ograniczenia incydentów hospitalizacji i ograniczenia progresji schorzenia
podstawowego.
Pielęgniarka dzięki przygotowaniu merytorycznemu, zrozumieniu znaczenia zaplanowanego postępowania, zaangażowaniu
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i postawie nie pozbawionej empatii w stosunku do chorego może skutecznie wspomagać proces terapii jako wartościowy
członek zespołu terapeutycznego. Rola pielęgniarki jako edukatora jest więc podkreślana w odniesieniu do każdej kategorii
pacjentów i na każdym stanowisku jej pracy. Edukacji i wsparcia potrzebuje pacjent z udarem mózgu w trakcie leczenia
trombolitycznego i po jego zakończeniu, przebywający na oddziale neurologicznym lub udarowym.
Pielęgniarka jest także postrzegana jako osoba pełniąca wiodącą rolę w opiece paliatywnej i hospicyjnej.Występuje ona
tutaj w podwójnej roli. Jest osobą, która uczy i jednocześnie edukuje się sama poprzez przebywanie z pacjentem i jego
rodziną. To od nich (pacjenta i rodziny) dowiaduje się co było dobre, a co złe. To dzięki nim uczy się jak żyć, jak cieszyć
się, jak płakać jak być pokornym.
Same pielęgniarki są chętne do prowadzenia edukacji i czują się do niej przygotowane, a jako miejsce realizacji swoich
zadań w roli uczącego i wspierającego widzą się praktycznie wszędzie. Uważają, że są duże możliwości i oczekiwania
edukacyjne wobec nich m.in. wśród osób z marginesu społecznego i młodzieży zagrożonej patologią, czy wśród osób
leczonych acecumarolem w środowisku domowym. W edukacji pacjentów pożądane jest, aby każde oddziaływanie było
zamierzone, celowe i przemyślane. Pielęgniarki, pacjenci i otoczenie widzą w takim postrzeganiu opieki nad zdrowym,
chorym czy rekonwalescentem wiodącą rolę edukacyjną całego środowiska pielęgniarskiego, które do pełnienia roli
edukatora ma powołanie, przygotowanie i możliwości stojące za zawodem, który stał się profesją.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, rola zawodowa, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, podopieczny.

10.10-10.30
Charzyńska-Gula M., Kocka K., Bartoszek A., Stanisławek A., Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania a nowa podstawa programowa
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Summary
Every year National Institute of Hygiene evaluates the condition of Polish people’s health and each year the results are
disturbing. The circulatory system disease and tumours still prevail in our country’s population. The indexes of mortality and falling ill are still enormous. The decreasing rates have stopped. The life span of Polish people is shorter than in
European Union – 4, 6 years for men and 2 years for women. One observes strong diversity of indexes due to social factors. Diabetes, tuberculosis and other known diseases constitute the public health problem. Drug addiction, large intestine
cancer, infectious diseases, metabolic syndrome, overweight or strokeare also said to be the problem. All these diseases
and conditions can be modified, their results can be minimalized, the relapses or complications can be prevented. Polish
people’s health can be improved by changing lifestyle, self – observation, self-care and the support from their surroundings. And yet, any patient wishing to improve their conduct needs to posses some knowledge, skills, motivation and the
means for realization. Education is the priority since one can observe very little improvement despite the occurrence of
many improvement programmes. Inadequate knowledge in the society is the factor effectively limiting the actions aimed
at improving health. Poles’ knowledge of healthy lifestyle and the conduct in disease cases are the challenge for health
care workers. In patients’ opinion, a nurse is the best educator since all the information she conveys is the best form of
health education. There is no doubt that a well qualified nurse educator plays the key role in any therapeutic team in hospital diabetic wards (it was based on patients’ opinion). A professionally qualified nurse constitutes support for patients
suffering from kidney dysfunction. Patients expect from nurses information adjusted to their level of education, views and
age, which will supplement the therapy and will improve its effects in the disease awareness, lowering the level of stress,
decreasing well – being, lowering the number of hospital treatments or the disease progress. Having content – related
qualifications, involvement and empathy, as well as, understanding the planned conduct, a nurse may effectively enforce
the therapy as a valuable member of the therapeutic team. The role of an educator nurse is stressed with respect to any
category of patients. Any of them, suffering from stroke, needs support during and after thrombolytic treatment, when
being in the neurologic or stroke wards.
A nurse is also viewed as a person playing the leading role in palliative care. She plays a double role. She is the one, who
both trains and learns while being with the patient and their family. It is them (patients and families) who inform her about
good and bad elements. Thanks to them she learns how to live, enjoy her, cry and be humble. Nurses are willing to educate
and they feel well prepared for it; they think they are capable of fulfilling their duties anywhere. They presume there are
huge possibilities and educational expectations towards them among people from the dregs of society, youth endangered
with pathology [8] or people treated with acecumard at home. When educating patients, it is important to bear in mind
that any action ought to be intended, purposeful and well – thought – out.
Nurses, patients and their surroundings perceive the leading role of a nurse in taking care of the healthy, the ill or convalescent, since they are qualified as educators; have vocation and skills for their job, which has become a profession.
Key words: nurse, professional role, health education, health promotion, patients.
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Wstęp. Obowiązujące od września b.r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w zasadniczy sposób zmienia koncepcję, warunki i głównych realizatorów szkolnej edukacji zdrowotnej w stosunku do stanu
sprzed nowego rozporządzenia. W szkole polskiej wychowanie zdrowotne ma koncentrować się na kulturze fizycznej
a za głównego realizatora tych działań Ustawodawca uznał nauczyciela wychowania fizycznego. Czy ta nowa sytuacja
zmienia pozycję pielęgniarki jako szkolnego promotora zdrowia?
Cel pracy. Poprzez analizę wybranych dokumentów i opinii uznanych autorytetów w obszarze promocji zdrowia w szkole
– zarówno z obszaru kultury fizycznej jak też poza nim – oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony grupie pielęgniarek
środowiska nauczania i wychowania z województwa lubelskiego podjęto próbę odpowiedzi na kluczowe dla środowiska
pielęgniarskiego pytania: Jak Ustawodawca „widzi” pielęgniarkę w obecnie obowiązującej „Podstawie programowej”?
Czy nowa sytuacja stwarza szanse czy raczej zagrożenia dla pozycji pielęgniarki jako realizatora edukacji zdrowotnej
i animatora działań prozdrowotnych na gruncie środowiska nauczania i wychowania? Jak same pielęgniarki postrzegają
tę nowa rzeczywistość? Jak przedstawia się dotychczasowa współpraca pielęgniarek nauczycielami wychowania fizycznego (wf) w zakresie promocji zdrowia w szkole? Czy są partnerami czy konkurentami? Czy środowisko pielęgniarskie
potrzebuje wsparcia w nowej sytuacji?
Podsumowanie. Wyniki dokonanej analizy nie są jednoznaczne. Z jednej strony Ustawodawca wyraźnie wskazuje
pielęgniarkę jako jednego z realizatorów „zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej”, z drugiej jednak niejako zwalnia ją
i pozostałych – dorosłych – członków społeczności szkolnej z dotychczasowej aktywności, wskazując głównego realizatora – nauczyciela wf. Z opinii badanych pielęgniarek wynika, iż dotychczasowa współpraca była raczej dobra, jednak
przyszła współpraca wydaję się problematyczna. Dokonana diagnoza wskazuje na pilna potrzebę wsparcia pielęgniarek
środowiska nauczania i wychowania zarówno metodyce szkolnej edukacji zdrowotnej jak też większej integracji obu
stron współpracy – nauczycieli wychowania fizycznego i pielęgniarek.
Słowa kluczowe: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, nauczyciel wychowania fizycznego, szkolna edukacja zdrowotna
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Summary
Introduction. The Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2008, in force since September of this
year, on the core curriculum for pre-school and general education in particular types of schools introduces fundamental
changes to the concept, conditions and main implementers of school health education as compared to the state before the
new regulation. In the Polish school health education is to be focused on physical education, and the Legislator selected
teachers of physical education to be main implementers of related actions. Does this new situation change the position
of nurses as school health promoters?
Aim. Through the analysis of selected documents and opinions of recognised authorities in the area of health promotion
at school, both in the field of physical culture and outside of it, as well as through a diagnostic survey carried out in the
group of education school nurses from the Lubelskie Voivodeship, an attempt has been made to answer the key questions
for the nursing school: How does the Legislator picture the role of the nurse in the currently valid core curriculum? Does
the new situation create chances or rather pose threats to the position of nurses as an implementers of health education and
animators of pro-health actions in the area of education in school? How do nurses themselves perceive this new reality?
How does the cooperation go between nurses and teachers of physical education in terms of health promotion at school?
Are they partners or competitors? Does the nursing community need support in this new situation?
Conclusions. The results of the performed analysis are ambiguous. On one hand, the Legislator clearly determines the
role of nurses as implementers of “activities in the field of health education”, while on the other hand it exempts them,
and other adult members of the school community, from their previous activity, pointing to teachers of physical education
as the main implementers. The opinions of the surveyed nurses show that previously the cooperation worked quite well,
while the future cooperation seems rather problematic. The diagnosis indicates that there is a strong necessity to support
education school nurses both in the methodology of health education at school as well as to enhance greater integration
of both parties to the cooperation, i.e. teachers of physical education and nurses.
Key words: school nurse, teacher of physical education, health education at school
10.30-10.50
Turbiarz A., Kolonko J., Kadłubowska M., Bąk E., Wydział Nauk o Zdrowiu, ATH w Bielsko-Biała
Rola mediów w promocji zdrowia /Mass media contribution to health promotion.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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Część III – po przerwie kawowej/Part III – after coffee brake, IV. Część III/Part III
Przewodniczą/Session leaders: Kózka M., Andruszkiewicz A.
11.30-11.50
Zagroba A., Małek M., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka – Klonowicz G., Wydział Ochrony
Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Stres w pracy pielęgniarek i lekarzy

Summary
Introduction. Stress is necessary to live actively and creatively. However, if the level of stress is too high, it changes into
protracted state and can lead to different problems. Nobody can avoid stress, but its level can be minimalised through
multiple ways of fighting with that.
Aim. To get to know the factors and stress situations in doctors’ and nurses’ job as well as the ways of dealing with
that.
Material and methods. The researches were conducted in March and April 2008 among 50 nurses and 40 doctors working
at different wards of Bielański Hospital in Warsaw. The research was conducted with the help of survey with 28 questions.
Results. The most often presented factor which contributed to stress among nurses was bueracracy (94,0%), on the other
hand, the doctors chose lack of satisfaction and frustration of the patients or his/her family (63,0%). Taking into account
the ways of coping with stress, nurses were relaxing simply by meeting and talking to somebody they liked (56,0%),
whereas doctors through physical activity (75,0%). Taking into account the lenght of working years, the most stressed
group was the one with the shortest working experience (<5 years of working), the most stressful factor for them was the
chance of making mistake and the consequences of that (94,0%).
Conclusions. The job of a doctor and nurse belong to the top jobs which are endangered by high level of stress. This is
why the representatives of those professions should be provided with psychological assistance in the place of work; the
stress often comes from boss – employee relations, hence the interpersonal and assertive courses should be connected;
beaurecracy is the most stressful factor in nurses’ job. Hence, the conclusion saying that the rules and obligations should
be systematized and put in order so that the standards of rules were clear.
Key words: stressful factors, nurses, doctors
11.50-12.10
Marcysiak M., Zakrzewska M., Zagroba M., Marcysiak M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Marcysiak M., Skotnicka – Klonowicz G., Zakład Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wydziały Zdrowia PWSZ Ciechanów
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Stress in nurses and doctors work
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Streszczenie
Wstęp. Stres jest konieczny, żeby żyć aktywnie i twórczo, jednak zbyt wysoki poziom stresu przeradza się w stan przewlekły, który może wywoływać różne zaburzenia. Stresu nie da się uniknąć, ale można go minimalizować poprzez rozmaite
sposoby jego zwalczania.
Cel pracy. Poznanie czynników i sytuacji stresowych w pracy pielęgniarki i lekarza oraz sposobów radzenia sobie
z nimi.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2008 roku, wśród 50 pielęgniarek i 40 lekarzy
pracujących w różnych oddziałach Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Badania prowadzono w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety, złożony z 28 pytań.
Wyniki. Najczęstszym czynnikiem stresującym w pracy pielęgniarek była „biurokracja” (94,0%), natomiast wśród
lekarzy – niezadowolenie i frustracja ze strony pacjenta i rodziny (63,0%). Biorąc pod uwagę sposoby radzenia sobie
ze stresem, pielęgniarki najczęściej relaksowały się poprzez rozmowy i spotkania z kimś lubianym (56,0%), natomiast
lekarze poprzez aktywność fizyczną (75,0%). Biorąc pod uwagę staż pracy ankietowanych, najbardziej „zestresowaną”
grupą była grupa z najmniejszym doświadczeniem zawodowym (<5 lat pracy), najbardziej stresującym czynnikiem była
dla nich możliwość popełnienia błędu i konsekwencje z tym związane (94,0%).
Wnioski. Zawód pielęgniarki i lekarza należą do czołówki zawodów najbardziej narażonych na stres, dlatego należy
zapewnić przedstawicielom tych zawodów możliwość korzystania z opieki psychologicznej w miejscu pracy; relacje
z przełożonymi są częstą sytuacją stresującą, istnieje zatem konieczność szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej
oraz asertywności; biurokracja jest najbardziej stresogennym czynnikiem w pracy pielęgniarek, stąd wskazane byłoby
racjonalne usystematyzowanie obowiązujących przepisów oraz standardów postępowania.
Słowa kluczowe: czynniki stresujące, pielęgniarki, lekarze
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Rola pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia w opinii uczniów /School Nurses role in healthy
life style promotion in students’ opinion
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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12.10-12.30
Zagroba A., Podniesińska M., Marcysiak M., Wiśniewska E., Ostrowska B., Skotnicka – Klonowicz G., Wydział
Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Problem stresu wśród pielęgniarek i nauczycieli
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Streszczenie
Wstęp: We współczesnym świecie umiejętność radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka.
Zawód pielęgniarki i nauczyciela szczególnie narażony jest na stres zawodowy.
Cel pracy. Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w grupie zawodowej pielęgniarek i nauczycieli.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w listopadzie 2007 r. wśród 30 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w systemie zmianowym, dwunastogodzinnym w oddziałach urazowo–ortopedycznym i rehabilitacyjnym Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz wśród 30 nauczycieli z Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką było ankietowanie, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. W toku prowadzonych badań zbadano w obu grupach zawodowych przyczyny występowania stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim. Czynnikami stresującymi były sytuacje rodzinne (96,7%), problemy zdrowotne własne lub/i
członków rodziny (90,0%), sytuacje związane z pracą (43,3%) i problemy finansowe (35,0%). Czynnikami stresującymi
w pracy były zbyt niskie zarobki (46,7%), zbyt duże obciążenie obowiązkami służbowymi (46,7%), strach przed utratą
pracy (36,6%), konflikty z przełożonymi oraz między współpracownikami (33,3%).
Pielęgniarki gorzej radziły sobie ze stresem niż nauczyciele. W tej grupie 33,3% badanych twierdziło, że w sytuacji
stresorodnej musiało przyjmować leki uspokajające, 23,4 % korzystało z pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry,
a 40,0% badanych pielęgniarek nie potrafiło wyrażać swojego zdania.
Ponadto 56,8 % pielęgniarek i 26,7 % nauczycieli jako sposób radzenia sobie ze stresem podawało bierny wypoczynek.
Tylko 1 pielęgniarka wymieniła ćwiczenia fizyczne jako sposób walki ze stresem.
Nauczyciele wykazywali wyższą aktywność fizyczną, mimo iż również preferują wypoczynek bierny (26,7% wykonywało
ćwiczenia fizyczne, 30,0 % chodziło na spacery a 10,0 % wyjeżdżało poza swoje miejsce zamieszkania).
Wnioski. Zawód pielęgniarki i nauczyciela jest źródłem stresu, co zalicza je do grupy ryzyka występowania zjawiska
wypalenia zawodowego i skłania do podejmowania działań prewencyjnych w tym zakresie; pielęgniarki gorzej radzą sobie
ze stresem niż nauczyciele, dlatego istnieje potrzeba upowszechniana wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem w tej
grupie zawodowej; najczęstszym sposobem radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek i nauczycieli jest wypoczynek
bierny, dlatego aby to zmienić, należy propagować prozdrowotny styl życia.
Słowa kluczowe: stres, sposoby radzenia sobie ze stresem, pielęgniarki, nauczyciele
The stress problem among nurses and teachers
Summary
Introduction. It is very important for everyone to know how to cope with stress these days. Two professions: teacher and
nurse are especially exposed to stress suffering.
Aim. To find out the ways of coping with stress among the group of nurses and teachers.
Material and methods.The research was conducted in November 2007 among 30 nurses (male and females) working on
12-hour shifs at orthopaedic and rehabilitation ward at Hospital in Ciechanów.
Another group was 30 teachers from junior school No.2 in Ciechanów. The method used here was a survey.
Results. During the work the reasons of stress were checked as well as ways of coping with stress. The stress factors
were family matters (96,7%), own or family members’ health problems (90,0%), work (43,3%) and financial problems
(35,0%). Work stress factors were linked to low incomes (46,7%) and the overload of work duties (46,7%), fear of losing
work (36,6%), conflicts with management and co-workers (33,3%). Nurses coped worse with a stress than teachers. In
the group 33,3% of the questioned claimed that in stressful situation they had to take some tranquilizers, 23,4 % needed
a psycholog’s help, 40,0% of the surveyed were not able to express their view. 56,8 % of nurses and 26,7 % of teachers
gave as an example of coping with stress the passive way of relaxing. Only one nurse said that physical activities are her
way of coping with stress. Teachers presented higher physical activity, although they also prefer passive way of spending
free time. (27 % did some exercises, 30% were walking and 10% were going away fomr their home place).
Conclusions. Proffessions of teacher and nurse have a lot of sources of stress. This causes the burn-out effect and high
possibility of bocoming in the group of burnt-out. Hence, the preventive actions should be encouraged; nurses cope with
stress worse than teachers. This is why there is need to widen the knowledge on stress coping techniques in that group;
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the passive relax is the most common way of coping with stress among both teachers and nurses. In order to change that
tendency there is need to promote the healthy lifestyle.
Key words: stress, methods of coping with stress, nurses, teachers.

Sesja V – Systemy opieki/Care systems, Conference Session 5
Przewodniczą/Session leaders: Szewczyk M.T., Szpak-Lipińska K.
9.30-9.50
Palczewska A., Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny
System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń /Long-term care system and demand
for such services
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

Structure of patients’ health requirements in long-term care in reference of changes in health care system
Summary
Introduction. Looking at the publications and the official reports on the assessment of healthcare in Poland it is difficult
to find reliable and detailed data on the demand for various forms of home medical care. Most frequently the demand
is presented using general epidemiological data or detailed data on different types of diseases. Due to the lack of data
on the needs in the long-term care there are significant differences in contracting services in this scope of activity in the
particular parts of the country, which results in significant disproportions in the availability of services in the local and
national level. The research is aimed at establishing detailed requirements in this matter.
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Sreszczenie
Wstęp. Analizując literaturę przedmiotu oraz oficjalne raporty dotyczące oceny stanu zdrowia ludności w Polsce trudno
znaleźć wiarygodne i szerokie dane dotyczące zapotrzebowania na różne formy opieki medycznej realizowanej w warunkach
domowych. Najczęściej potrzeby te prezentowane są w oparciu o ogólne dane epidemiologiczne lub szczegółowe dane
w zakresie występowania określonych schorzeń. Następstwem braku pełnej diagnozy potrzeb w opiece długoterminowej
jest duże zróżnicowanie w zakresie kontraktowania świadczeń w tym zakresie w poszczególnych regionach kraju, czyli
w efekcie duże dysproporcje w dostępności do świadczeń na poziomie regionalnym i lokalnym. Podjęte badania stanowią
próbę przeprowadzenia szczegółowej diagnozy potrzeb w tym obszarze.
Cel pracy. Celem głównym pracy jest diagnoza czynników mających wpływ na rodzaj i strukturę potrzeb zdrowotnych
pacjentów korzystających z różnych form domowej. opieki medycznej.
Materiał i metody. W pracy zastosowano dwa narzędzia badawcze. Pierwsze z nich Kwestionariusz InterRAI, opracowany
został w USA dla celów badania stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych pacjentów korzystających z różnych form opieki
długoterminowej. Drugim narzędziem zastosowanym w badaniu była Skala Barthel, wersja zmodyfikowana. Pozwala
ona na ocenę 10 głównych czynności życia codziennego pacjenta oraz zawiera informacje o konieczności wykonywania
określonych procedur medycznych. Badaniem zostały objęte osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkałe na terenie wybranych powiatów województwa podkarpackiego, korzystające z różnych rodzajów domowej opieki medycznej realizowanej
w ramach świadczeń finansowanych w systemie ubezpieczenia zdrow Badania zostały przeprowadzone przez grupę
doświadczonych pielęgniarek zatrudnionych w zespołach sprawujących opiekę na rzecz pacjentów objętych badaniem.
Czynnik znajomości pacjenta był kluczowy w doborze osób prowadzących badanie, ze względu na szczegółowość oceny
zawartej w kwestionariuszu.
Wyniki i wnioski. Badanie prowadzone było w okresie od połowy 2009 i objęło grupę 290 pacjentów. Aktualnie badania
znajduje się w fazie końcowej, obejmującej opracowanie wyników. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę sprawności
fizycznej, stanu psychicznego, wydolności życiowej, funkcjonowania społecznego, kompleksową ocenę geriatryczną
i ocenę dostępności do usług zdrowotnych i socjalnych w opiece domowej. Porównanie danych z Kwestionariusza InterRAI i skali Bartel pozwoli na ocenę efektywności funkcjonującego systemu kwalifikacji pacjentów do różnych form
opieki domowej. Analiza wyników pozwoli na opracowanie rekomendacji dla polskiego systemu opieki długoterminowej,
szczególnie w odniesieniu do planowanych zmian legislacyjnych związanych z nową ustawą wprowadzającą system
ubezpieczeń pielęgnacyjnych.
Słowa kluczowe: potrzeby zdrowotne, opieka długoterminowa, domowa opieka medyczna, kwestionariusz InterRAI
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9.50-10.10
Wójcik G., Sienkiewicz Z., Kobos E., Wrońska I., Cieślak H., Leńczuk-Gruba A., Imiela J., Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Struktura potrzeb zdrowotnych pacjentów w opiece długoterminowej a zmiany w systemie ochrony zdrowia
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Aims. The aim of this study is to establish the factors that influence the type and structure of health requirements of patients
who benefit from various forms of home care.
Materials and methods. Research was conducted using two diagnostic methods. First one was the InterRAI assessment
form prepared in the USA for the assessment of health conditions and health requirements of long-term care patients.
The Barthel scale, modified version, was used as a second tool. It measures performance in 10 basic Activities of Daily
Living and covers information on the requirements for specific medical procedures.The research was conducted on patients over 65 years of age, living in the selected districts of Podkarpackie voivodship, who benefit from various forms of
home medical care carried out within services financed by the healthcare insurance system in Poland. The research was
conducted by a group of qualified nurses employed at the institutions that provide care to patients on whom the research
was conducted. The acquaintance factor played a key role in the selection of persons conducting the research due to the
detailed peculiarity of the assessment.
Results and conclusions. Research was conducted in the second half of 2009 on a group of 290 patients. Currently the
research is at its final stage that is working out the results; the results will allow the assessment of physical activity,
psychological conditions, biological efficiency, functioning within the society, complex geriatric assessment as well as
the assessment of the healthcare and social care accessibility in home care; the comparison of the InterRAI assessment
form and Barthel scale will allow the effectiveness assessment of the existing system of patients’ qualification for various forms of home care; based on the research conducted the recommendations for the Polish long-term care system will
be prepared especially with the reference to scheduled legal changes connected with the new Law on the nursing-care
insurance system.
Key words: health requirements, long-term care, home care, InterRAI assessment form
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10.10-10.30
Pietruk K., Cieśla D., Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opieka paliatywna w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
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Streszczenie
Wstęp. Opieka paliatywna jest holistyczną, zespołową i wielodyscyplinarną opieką koncentrującą się na pacjencie i jego
rodzinie. Jej ideą jest zapewnienie pacjentom godnej i spokojnej śmierci. Opieka paliatywna realizowana jest w szpitalnych oddziałach medycyny paliatywnej,
hospicjach stacjonarnych, domowych oraz przez tzw.: zespoły wspierające. Jest bezpłatną formą opieki i obejmuje osoby
będące w terminalnej fazie choroby – zarówno dorosłych jak i dzieci. Swoje działania kieruje także w stroną opiekunów
i osób bliskich pacjentom – w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia.
Polska należy do krajów wysokorozwiniętych. Każdego roku wzrasta liczba osób potrzebujących świadczeń z zakresu
opieki paliatywnej. Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na opiekę paliatywną spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, wzrostem liczby osób chorujących na nieuleczalne choroby, czy rozwojem medycyny przedłużającej życie – liczba
istniejących miejsc nie jest wystarczająca. Idealnym byłoby, gdyby każdy pacjent wymagający opieki paliatywnej miał
szybki i bezpośredni dostęp do jej świadczeń. Jednak notuje się istnienie tzw.: „białych plam” w dostępie do opieki paliatywnej, czyli miejsc w których brakuje dostępu do tego typu instytucji. Najlepiej rozwiniętą formą opieki paliatywnej
w Polsce jest opieka domowa. Obok Szwecji, Belgii, Holandii czy Irlandii – Polska jest jednym z czołowych krajów Unii
Europejskiej, w którym opieka paliatywna jest dobrze rozwinięta pod względem liczby palcówek udzielających świadczeń
z tego zakresu. Znaczącą różnicą między Polską a innymi czołowymi krajami w zakresie rozwoju opieki paliatywnej jest
brak istnienia zespołów wspierających.
Polska należy do krajów, w których opieka paliatywna jest dobrze rozwinięta. Ze względu na coroczny wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj opieki – należy dołożyć wszelkich starań aby rozwijać ją zwłaszcza tam, gdzie brakuje do niej
dostępu. Dużym wyzwaniem jest także rozwój zespołów wspierających, które mają za zadanie konsultowanie pacjentów
przebywających na oddziałach szpitalnych z zakresu medycyny paliatywnej, a także edukowanie z zakresu medycyny
paliatywnej personelu medycznego, rodzin a w końcu całego społeczeństwa.
Słowa kluczowe: opieka paliatywna, Polska, Unie Europejska.
Palliative care in Poland and other European Union countries
Summary
Palliative care is a holistic, and multidisciplinary care that team focused on the patient and his family. The idea of it is
to ensure a peaceful and dignified death for patients. Palliative care is performed in hospital departments of palliative
medicine, stationnaires hospices and by the support teams. Palliative care is a free form of care and includes people who
are in the terminal phase of the disease – both adults and children. This kind of care is also directed to the carers and the
loved ones – in the course of the disease as well as during bereavement.
Poland belongs to the highly developed countries. Every year the number of people who need the benefits of palliative
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care is growing. With increasing demand for palliative care due to an aging population, increasing numbers of suffering people from incurable diseases or the development of medicine prolonged lives – the number of existing sites is not
sufficient. Ideally it would be for every patient requiring the fast and direct benefits of palliative care. However there
are “white spots” in access to palliative care, that is, places with lack access to such institutions. Most developed form
of palliative care in Poland is the home care. Apart from Sweden, Belgium, Holland and Ireland – Poland is one of the
leading European Union countries, where palliative care is well developed in terms of numbers fisting providing services
in this field. Significant difference between the Poland and other leading countries in the development of palliative care
is the absence of the support team.
Poland belongs to the countries where palliative care is well developed. Due to the annual increase in demand for this type
of care – we should efforts to develop it, especially where there is lack access to it. A major challenge is the development
of support groups that are designed to consult patients who are staying in hospital departments of palliative medicine, and
education in the field of palliative medicine – medical staff, families and also the whole society.
Key words: palliative care, Poland, the European Union.
10.30-10.50
Bożena Gorzkowicz1, Dorota Strecker2, 1. Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM, 2. Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego PAM
Czy badanie fizykalne jest krokiem ku pielęgniarstwu zaawansowanej praktyki w Polsce ?/Is physical assessment
a step towards Advanced Nursing Practice in Poland?
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010

Sesja VI – Technologie, innowacje i informatyka/Technology, innovations and informatics,
Conference – Session 6
Przewodniczą/Session leaders: Nowak-Starz G., Kilańska D., Borowiak E.

International Classification of Nursing Practice – Experience from the Bydgoszcz Centre
Summary
Introduction. The idea of creating an International Classification for Nursing Practice is an international standard for nursing terminology and is an integral part of the global information infrastructure, health care practices and health policies.
Its primary goal is to improve health care worldwide.
The Polish Society of nursing has been making intense efforts to promote and ultimately introduction ICNP ® into the
nursing practice in Poland. Responding to the initiative of the PTP a team of workers from Collegium Medicum in Bydgoszcz has undertaken work aimed to familiarize the environment of nurses and midwives with the ICNP ®.
Aim.The aim is to present the experience of the team of workers from Collegium Medicum in the implementation of the
International Classification for Nursing Practice into the training programs of pre and post-graduate nurses and midwives as
well as conducting workshops for the nurses and midwives’ working environment in the area of Bydgoszcz Chamber.
Key word: International Classification of Nursing Practice, nurses.
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Streszczenie
Wstęp. Idea stworzenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej jest międzynarodowym standardem dla
terminologii pielęgniarskiej i stanowi integralną część globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki
i polityki zdrowotnej ponadto jej nadrzędnym celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie prowadzi intensywne prace mające na celu popularyzację i ostatecznie wprowadzenie,
do praktyki pielęgniarskiej w Polsce ICNP®. Wychodząc naprzeciw inicjatywie PTP zespół pracowników Collegium
Medicum w Bydgoszczy podjął prace zmierzające do zapoznania środowiska pielęgniarek i położnych z ICNP®.
Cel pracy. Celem pracy jest prezentacja doświadczeń zespołu pracowników Collegium Medicum w zakresie wdrażania
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej do programów kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz prowadzenie warsztatów dla środowiska czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych z obszaru
bydgoskiej Izby.
Słowa kluczowe: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej, pielęgniarki.
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9.30-9.50
Andruszkiewicz A., Felsmann M., Banaszkiewicz M., Idczak H., Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Międzynarodowa Klasyfikacja praktyki Pielęgniarskiej w doświadczeniach ośrodka bydgoskiego
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9.50-10.10
Głowacka M., Zakład Metod Informatycznych i Epidemiologicznych UM w Lublinie
Kompetencje informatyczne pielęgniarek
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Streszczenie
Wstęp. Posiadanie przez pielęgniarki kompetencji informatycznych stanowi w chwili obecnej pewnego rodzaju konieczność
w tworzeniu i wykorzystywaniu sformalizowanej listy diagnoz pielęgniarskich. Rozwój specjalistycznych klasyfikacji
terminologicznych jest związany z rozwojem technicznym, zwłaszcza umożliwiającym komunikację międzynarodową (i
międzykulturową). W dialogu z komputerem nie ma miejsca na wieloznaczność, w związku z czym język wykorzystywany w systemach komputerowych musi być precyzyjny i sformalizowany. Znajomość języka komputerowych systemów
informacyjnych jest niezbędnym elementem edukacji personelu medycznego, głównie pielęgniarek. Nabywanie nowych
kompetencji w tym zakresie usprawni ich pracę i przyczyni się do ujednolicenia działania systemu. Zatem zasadniczym
celem pracy jest poznanie poziomu kompetencji informatycznych pielęgniarek.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 100 praktykujących pielęgniarek z województwa małopolskiego. Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2009 roku w oparciu o standaryzowaną ankietę, która została skonstruowana i wykorzystana
do celów badania opinii publicznej w projekcie badawczym – Eurobarometr 56.0. Ponadto w badaniu wykorzystany został
test wiedzy ECDL (European Computer Driving Licence).
Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki wykazały, iż dla większości praktykujących pielęgniarek umiejętność obsługi komputera w miejscu pracy jest ważna lub bardzo ważna. Większość pielęgniarek wykorzystuje komputer w domu lub miejscu
pracy. Niestety, jak wykazują wyniki testu, wiedza większości osób badanych dotycząca podstaw użytkowania i zastosowania komputerów jest na niskim poziomie. Wnioski końcowe z badań mogą posłużyć między innymi do modyfikacji
programów nauczania na kierunku pielęgniarstwo.
Słowa kluczowe: kompetencje informatyczne, pielęgniarka, system komputerowy szpitala
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IT Nurses competence
Summary
Introduction. The IT (information technology) competence of the nurses is the most essential part in the creation and use of
international classification for nursing practice. The development of specialist terminological classifications is connected
with the technical development, especially enabling the international (and intercultural) communication. The language used
in computer system must be precise and formal. The acquaintance of the language of computer data systems is a requisite
element of the education among the medical staff, mostly nurses. The acquisition of new competences in this range will
improve their work and contribute to the unification of the system. The main aim of this work is to recognize the level of
nurses information technology competencies.
Material and methods. The group of 100 practicing nurses from the Małopolska region took part in the examination. The
research took place in July and August 2009. It was based on standardized questionnaire which was constructed and used
to the European investigative project – Eurobarometr 56.0. Moreover, in this research we also used the test of knowledge
ECDL.
Results and conclusions. The results revealed, that for the majority of the practicing nurses the skill of the computer use
at work is important or very important. Most of the nurses use the computer at home or at the workplace. Unfortunately,
the knowledge of the most of the above concerning bases use of the computers is comparatively on the low level. Final
conclusions from this research can be used, among other things, to the modification of IT education programs in the field
of the nursing.
Key words: IT (information technology) competences, nurse, hospital computer system
10.10-10.30
Aleksy U., Klinikum Ludwigshafen/Niemcy
Zespół Pielęgniarek Ekspertek : czynnikiem poprawy środowiska pracy pielęgniarki odcinkowej na przykładzie
modelu w Klinice Ludwigshafen/Niemcy
Streszczenie
Grupa Pielęgniarek Ekspertek w Klinice Ludwigshafen to samodzielnie działający sześcioosobowy zespół, podlegający
bezpośrednio dyrektorowi d/s pielęgniarstwa.
Wymogi stawiane Pielęgniarce Ekspertce są bardzo wysokie po to, aby spełniła ona rolę ogniwa łączącego teorię z praktyką.
Wymagania dotyczą przede wszystkim wykształcenia podyplomowego, wieloletniego stażu pracy w opiece nad chorym,
a także umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji oddziału. Dalsze kwalifikacje dotyczące pracy pedagogicznej
oraz naukowej uzupełniają oczekiwania pracodawcy. Główne zadania i obowiązki Pielęgniarki Ekspertki sprecyzowane
są w opisie stanowiska pracy. Dalsze zadania powstają na bazie aktualnych problemów w Służbie Zdrowia, jak również
wynikają z problematycznych, kompleksowych sytuacji w świadczeniach pielęgniarstwa klinicznego. Uczestnictwo
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Pielęgniarki Ekspertki w procesach wewnętrznych szpitala koncentruje się na interwencjach wewnątrzklinicznych i wewnątrzoddziałowych. Wpływa to bezpośrednio na środowisko pracy pielęgniarki odcinkowej. Dlatego dominującym
segmentem zajęć Pielęgniarki Ekspertki jest współpraca z pielęgniarkami odcinkowymi. Konkretne, sprecyzowane
zapotrzebowanie na konsultacje lub pomoc w rozwiązaniu problemu w opiece stacjonarnej zgłaszane jest bezpośrednio
przez pielęgniarkę odcinkową lub kadrę kierowniczą kliniki. Oddziały kontaktują Ekspertkę najczęściej w momencie,
kiedy potrzebna jest konsultacja specjalistyczna. Są to skomplikowane sytuacje w opiece nad chorym, których pokonanie
wymaga wiedzy specjalistycznej oraz znajomości najnowszych instrumentów i metod postępowania jak też znajomości
nowoczesnych produktów pielęgnacyjnych.
Oczekiwania dyrekcji dotyczą z reguły nowych rozwiązań w świadczeniu usług na szczeblu ogólnoklinicznym. Rozwiązanie
tego typu zagadnień przez pielęgniarki odcinkowe nie jest możliwe w regularnym czasie pracy zespołu pielęgniarskiego.
Poza tym problemy tak szerokiego zasięgu wymagają umiejętności wdrażania przemian (Change Management). W takich
przypadkach zagadnieniem zajmuje się zespół Pielęgniarek Ekspertek przy współpracy pielęgniarek koordynujących
dotkniętego zmianami oddziału.
W procesie współpracy z pielęgniarkami odcinkowymi znalazło miejsce systematyczne doskonalenie zawodowe pielęgniarek w celu zwiększania kwalifikacji, a przez to samodzielności zawodowej.
Integracja zespołu Ekspertek przez m.in. konsultacje Pielęgniarki Ekspertki/Specjalistki odciąża pielęgniarkę odcinkową
w bezpośredniej opiece nad szczególnie ciężkimi przypadkami klinicznymi.
Przyczynia się do realizacji EBN (Evidence Based Nursing), ustabilizowania i rozwoju jakości świadczeń oddziału, a w
efekcie wpływa znacząco na rezultat (outcome) opieki szpitalnej. Ten rodzaj stałej współpracy zróżnicowanie wykwalifikowanych pielęgniarek w Klinice Ludwigshafen został pozytywnie przyjęty przez pielęgniarki odcinkowe i kadry
kierownicze.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, specjalistka, konsultacja w pielęgniarstwie, jakość świadczeń,
Uwaga:
Nazwa „Pielęgniarka Ekspert/Specjalista” jest nazwą własną, z tego powodu pisana jest dużą literą.

Sesja VII – Przywództwo, zarządzanie/Leadership, management, Conference – Session 7
Przewodniczą/Session leaders: Marć M., Cisek M.
9.30-9.50
Łukasz-Paluch K., Franek G., Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Pierwsze przywódczynie stowarzyszeń pielęgniarskich. Współczesne wyzwania stojące przed liderami/ The first
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Summary
The Clinic of Ludwigshafen has an independent department with six Care Experts which are assigned directly to the care
director.
Care Experts have to live with high expectations, namely:
· Extended care qualifications,
· Practical experiences with the care on single units,
· Pedagogical skills, and
· Knowledge of scientific working and methods.
Additionally, they act as a link between theory and practice, and have to work with the Clinic as well as with the units.
Complex or unusual needs of the units or clinic are communicated directly to the Care Experts. The teamwork between
main area nurse and Care Expert is very intensive due to the expertise of the latter. Care Experts are also requested for
consultations if problems arise that the main area nurse couldn’t solve by herself. Decision support for directors of the
clinic is another field of activity of Care Experts since they are requested as authorities supporting decision-making processes.
Thus, collaboration between main area nurse, nurses, Care Experts, and directors is an important issue to provide a holistic
approach and ensuring support in various organizational areas.
Care Experts in the Clinic of Ludwigshafen are also involved in expansion of professional independence and / or higher
qualification needs for care givers in general. The work of the Care Experts relieves the units especially in very complicated situations, thus implementing the Evidence Based Nursing paradigm.
The collected experiences helped us providing a higher quality in the care business. Furthermore, the Care Experts received
a very positive feedback from nurses and directors with regard to the described
approach.
Keywords: nurse, specialization, consulting in nursing, quality of care
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Department Care Experts: positive influential factor for the work conditions of care personnel in the Clinic of
Ludwigshafen.
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nursing association leaders. Contemporary challenges facing the leaders
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
9.50-10.10
Kunecka D., Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Ocena potencjału przywódczego pielęgniarek /Evaluation of nurses’ leadership potential.
Praca wraz ze streszczeniem znajduje się w Problemach Pielęgniarstwa nr 2/2010, The article together with the summary
is in Topics of Nursing No. 2 / 2010
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10.10-10.30
Kowalczyk – Sroka B., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. św. Rafała, 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10
Ocena jakości opieki pielęgniarskiej metodą BOHIPSZO
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Streszczenie
Wstęp. Proces przeobrażeń zachodzących w podsystemie pielęgniarstwa wymaga ciągłego doskonalenia jakości świadczonej opieki. Optymalizacja opieki prowadzi do zapewnienia poziomu usług zgodnego z oczekiwaniami pacjenta oraz
jego możliwościami w zakresie samoopieki.
Cel pracy. Celem badań była ocena poziomu pielęgnowania oraz określenie jego słabych i mocnych stron.
Materiał i metody. Dane zebrano od wybranej losowo próby 472 pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. św. Rafała w Chęcinach w latach 2006 – 2009 r.
Do badania jakości usług pielęgniarskich wykorzystano metodę BOHIPSZO wg H. Lenartowicz dotyczącą oceny 8
komponentów istotnych w procesie pielęgnowania.
Wyniki i wnioski. Ogólny wskaźnik poziomu opieki kształtował się na dość wysokim poziomie (82,02% – 89,43%).
W porównaniu 2006 i 2009 roku odnotowano wzrost ogólnego współczynnika świadczonej opieki pielęgniarskiej do stanu
pożądanego o 7,41%, natomiast największe różnice w ocenie poszczególnych komponentów dotyczyły organizowania
i dokumentowania opieki pielęgniarskiej, gdzie uzyskano wzrost współczynnika świadczonej opieki o 21,89%.
Mocną stroną świadczonej opieki są zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne oraz ochrona przed zakażeniami. Pomimo podejmowanych wielu działań nadal słabą stroną świadczonej opieki jest przygotowanie pacjenta do samoopieki, informowanie
oraz podmiotowość.
Wnioski:
1. Ujawnione słabe strony pielęgnowania inspirują do wprowadzenia kolejnych zmian zmierzających do poprawy jakości
opieki.
2. W trosce o wyższą jakość świadczonych usług medycznych należy: mobilizować personel do podejmowania działań
w zakresie edukacji zdrowotnej oraz podmiotowego traktowania pacjenta, poszanowania jego godności, przestrzegać
zasad autonomii pacjenta zwracając szczególną uwagę na informowanie pacjenta w zakresie niezbędnym do sprawowania opieki,
3. Monitoring poziomu pielęgnowania metodą BOHIPSZO pozwala zidentyfikować niedostatki w zakresie sprawowanej
opieki oraz określić skuteczność prowadzonej strategii zmian celem poprawy jakości świadczonych usług.
Słowa kluczowe: jakość opieki pielęgniarskiej, BOHIPSZO
Evaluation quality of nursing care using BOHIPSZO metod
Summary
Introduction. The process of changes taking place in the sub-system of nursing requires a constant improvement of quality of provided care. Optimizing of the care leads to providing the services at the standard which is in accordance with
patient’s expectations and his/her possibilities of self-care.
Aim. The aim of the study was the evaluation of the standard of nursing care and defining its strong and weak points.
Material and methods. The data was collected randomly among 472 patients staying in Saint Raphael Province Specialized Hospital in Chęciny between 2006 and 2009.
BOHIPSZO method designed by H. Lenartowicz was used to evaluate the quality of nursing services, referring to the
assessment of 8 vital components in the nursing process.
Results and conclusions. The general indicator of the standard of nursing care showed quite a high level (82,02% – 89,43%).
Comparing 2006 and 2009, an increase of the general indicator of the provided nursing care was observed at 7,41% in
reference to the required level. However, the greatest differences in the evaluation of the individual components concerned
the organization and keeping records of the nursing care, where a rise of 21,89% in the indicator of the provided care
was obtained. The strong points of the provided care are curative – nursing treatments and protection against infections.
Despite taking a lot of actions, the weak points of the provided care are still the preparation of the patient to self-care,
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enquiries and subjectiveness
Conclusions:
1. The revealed weak points of nursing care inspire to the implementation of next changes aiming at the improvement of
the quality of nursing care.
2. Having in mind a higher quality of the provided medical services, one should: Motivate the staff to take actions in the
area of health education and to treat the patient subjectively and with respect. Respect the autonomy of the patient
focusing on informing the patient in the area indispensable for providing the care
3. Monitoring the standard of nursing with the use of BOHIPSZO method makes it possible to identify insufficiencies in
the area of the provided care and to define the effectiveness of the conducted strategy of changes in order to improve
the quality of the provided services.
Key words: quality of nursing care, BOHIPSZO method
10.30-10.50
Gaworska – Krzemińska A., Grabowska H., Kretowicz K., Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Katedra Pielęgniarstwa
Zapotrzebowanie na samodzielność zawodową w pielęgniarstwie
Streszczenie
Wstęp.. Kadra kierownicza, aby skutecznie obliczać zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie musi posiadać narzędzia
pozwalające na obiektywizację uzyskanych wyników. Rozwój samodzielności zawodowej w pielęgniarstwie jest niezbędny
w poprawie jakości usług pielęgniarskich jak i skutecznym zarządzaniu.
Cel. Celem prezentacji jest: zdefiniowanie samodzielności zawodowej, określenie czynników mających na nią wpływ
lub stanowiących barierę w jej rozwoju, a także określenie jej znaczenia w określaniu zapotrzebowania usługi pielęgniarskich.
Słowa kluczowe: pielęgniarka, samodzielność.

Stanowiska PTP
STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
w sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów objętych Programem „Kierunki
Zamawiane” Kierunku – Pielęgniarstwo
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku włączenia kierunku studiów – pielęgniarstwo do listy kierunków
objętych programem MNiSW „Kierunki zamawiane”. Utworzenie listy kierunków zamawianych ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki.
W gestii każdego Państwa leży zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych, mogących świadczyć wysokiej jakości
usługi pielęgniarskie2. Dlatego należałoby podjąć niezbędne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przez
wykształcenie odpowiednio do potrzeb systemu profesjonalnych kadr pielęgniarskich, które będą realizować opiekę nad
pacjentem. Aby wyeliminować znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej należy zainicjować zmiany mające na celu wpisanie
strategii planowania zasobów w pielęgniarstwie jako element składowy w strategii dla zdrowia.
Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług pielęgniarskich w jej kształtowaniu, poprzez swój bezpośredni
wpływ na zdrowie społeczeństwa kierunek studiów – pielęgniarstwo powinien zostać zakwalifikowany do grupy kierunków zamawianych.
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Summary
Introduction. To effectively estimate the demand for nursing services, nursing managers  must have tools to obtain objective results. The development of the professional independence in nursing is essential for the improvement of the quality
of nursing services and for the effective management.
Aim. Purpose of the presentation is to define the professional self-reliance, recognize factors which can obstruct development of independence in nursing, recognize meaning of estimating the demand for nursing services.
Key words: nurse, self-reliance
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Demand for the self-reliance in the nursing
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Wśród młodych ludzi trzeba uatrakcyjnić wizerunek pracy pielęgniarki, aby częściej wybierali oni tę ścieżkę kariery.
Zapewniając wstępującym do zawodu młodym kadrom przyjazne środowisko pracy.
W opisanej sytuacji MNiSW winno za konieczne uznać podjęcie działań zmierzających do podniesienia popularności
kształcenia w tym obszarze, poprzez umieszczenie kierunku studiów – pielęgniarstwo, na liście kierunków objętych
programem „kierunki zamawiane”, co przyczyni się do zwiększenia grona studentów na tych kierunkach.
Tło:
Profesja pielęgniarska to zawód, którego przedstawiciele posiadają szeroki zakres wiedzy, kwalifikacji i umiejętności,
mają znaczący wpływ na wzrost efektywności w ochronie zdrowia. W opinii WHO w kolejnych latach będzie nasilał się
kryzys w liczbie personelu pielęgniarskiego, który szczególnie dotkliwie będzie odczuwany w państwach cechujących
się wysoką średnią wieku obecnych pracowników tej grupy zawodowej. Do takich należy Polska, gdzie:
· Najmniejszą grupę ogółu zatrudnionych pielęgniarek stanowią osoby do 30 roku życia (13,4%) najliczniejszą zaś pielęgniarki w wieku powyżej 41 roku życia (50,6%)4, co świadczy o „starzeniu się” kadr pielęgniarskich,
· Liczba pielęgniarek w Polsce jest wyraźnie niższa od średniej w krajach UE i wykazuje tendencję malejącą5 (wskaźnik
na 1000 mieszkańców średnio o 3 – 5 niższy jak w krajach UE).
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Potwierdzają to również dane Eurostatu, w których porównanie Polski z innymi krajami europejskimi w zakresie liczby
pracowników zatrudnionych w zawodach medycznych na 10 tys. mieszkańców, wypada szczególnie źle, jeśli chodzi
o pielęgniarki.
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Jak istotną rolę dla gospodarki kraju odgrywają odpowiednie zasoby pielęgniarskie wskazują wieloletnie prognozy demograficzne (według danych GUS), które będą bezpośrednią przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia
zdrowotne:
· Od połowy lat 80 do 2010 roku zwiększa się systematycznie udział w łącznej liczbie ludności udział osób w wieku 65
lat i więcej (w 2004 roku osoby te stanowiły 13,1 % ogółu ludności Polski) w kolejnych latach będzie on szybszy i w
2030 roku osiągnie poziom 24 %, co oznacza że co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat,
· W ostatnich latach przeciętna długość życia wzrosła o 4,6 roku w przypadku mężczyzn i o 4 lata w przypadku kobiet.
Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb
stale zmieniającego się rynku pracy.
W przypadku pielęgniarstwa Minister Zdrowia, zgodnie ze swoimi kompetencjami, określa w drodze rozporządzenia limit
przyjęć na dany rok akademicki, jednak z uwagi na brak zdecydowanych działań mających na celu wzmocnienie prestiżu
zawodu pielęgniarki brakuje na nie chętnych.
Warszawa 27 listopada 2009 r.
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
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„Na czele zmian: budując zdrowsze narody”

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu pozyskanie
środków z funduszy UE na promocję zawodu pielęgniarki wśród uczniów szkół średnich oraz na kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy pielęgniarki przez instytucje rządowe.
Działania te są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej liczby kadr pielęgniarskich w przyszłości i powinny być one
priorytetem MZ wobec problemu starzejącej się populacji pielęgniarek w Polsce.
Wnioskujemy o powołanie w Ministerstwie Zdrowia grupy ekspertów z organizacji pielęgniarskich, przedstawicieli
innych profesji związanych z ochroną zdrowia oraz pacjentów, których zadaniem będzie przede wszystkim:
1) przygotowanie strategii dla pielęgniarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i zatrzymywania
pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia,
2) kształtowania przyjaznego środowiska pracy pielęgniarek, zapewniającego bezpieczeństwo pacjentom.
Uważamy, że by wyeliminować znaczny niedobór kadry pielęgniarskiej należy zainicjować zmiany mające na celu wpisanie strategii planowania zasobów w pielęgniarstwie do Strategii dla Zdrowia.
W gestii każdego Państwa leży zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych, mogących świadczyć wysokiej jakości usługi pielęgniarskie1.
MZ winno podjąć działania zmierzające do podniesienia popularności kształcenia w tym obszarze, wnioskować do
MNiSW o umieszczenie kierunku studiów – pielęgniarstwo, na liście kierunków objętych Programem „Kierunki zamawiane”. Jednocześnie należy podjąć działania mające na celu pozyskanie środków na stworzenie i utrzymanie środowiska pracy przyjaznego pielęgniarkom.
Tło:
Jednym z priorytetów działań UE jest jak najdłuższe zatrzymywanie pracowników w systemie. W ostatnich latach w UE
powstało wiele projektów i zaleceń, które promują kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy pracowników, aby jak
najpóźniej odchodzili na emeryturę. Starzejąca się populacja UE zagraża stabilności systemów emerytalnych i rozwoju
UE.
W Polsce w 2020 r. – 18% społeczeństwa w będzie powyżej 65 r. ż., a w 2060 co 3 osoba będzie miała więcej niż 65
lat. W Pielęgniarstwie w 2008 r. 33% populacji pielęgniarek osiągnęło 50 r. ż., a 68 jest powyżej 40 r. ż. co oznacza, że
w ciągu najbliższych 10 – 20 lat z systemu odejdzie co 2/3 obecnie zarejestrowanych pielęgniarek. W Polsce średni wiek
przechodzenia kobiet na emeryturę wynosi obecnie 56 lat.
Atrakcyjność środowiska pracy w krajach UE powoduje, agresywna polityka agencji pozyskujących pracowników powoduje, że absolwenci studiów pielęgniarskich migrują.
Należy podjąć działania t.j. promowanie zawodu w społeczeństwie, kształtowanie przyjaznego środowiska
pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom przez kształcenie kadr pielęgniarskich,.
Z uwagi na szczególną rolę jaką odgrywa rynek usług pielęgniarskich poprzez wpływ na zdrowie społeczeństwa Minister
Zdrowia winien wnioskować do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisanie kierunku studiów – pielęgniarstwo
na listę kierunków zamawianych.
Dbałość o przyjazne środowisko pracy obejmuje:
1) politykę kadrową opartą na zatrudnianiu, ale i utrzymywaniu kadry pielęgniarskiej,
2) wdrożoną strategią ustawicznej edukacji – kształcenia podyplomowego jako przejawu
awansowania pracownika,
3) odpowiednie, w stosunku do wykonywanej pracy, wynagradzanie pracownika,
4) wypracowaną strategię motywowania i wynagradzania pracowników,
5) zaopatrzenie i wyposażenie w sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonywanie zadań; oraz
6) gwarantowane bezpieczeństwo wykonywania pracy (PTP 2007).
Profesja pielęgniarska to zawód, którego przedstawiciele posiadają szeroki zakres wiedzy, kwalifikacji i umiejętności,
mają znaczący wpływ na wzrost efektywności w ochronie zdrowia2.
W opinii WHO w kolejnych latach będzie nasilał się kryzys w liczbie personelu pielęgniarskiego, który szczególnie
dotkliwie będzie odczuwany w państwach cechujących się wysoką średnią wieku obecnych pracowników tej grupy zawodowej. Do takich należy Polska, gdzie liczba pielęgniarek jest wyraźnie niższa od średniej w krajach UE i wykazuje
tendencję malejącą3 (wskaźnik na 1000 mieszkańców średnio o 3 – 5 niższy jak w krajach UE).
W Wielkiej Brytanii systemie pracuje 674 000 pielęgniarek, populacja kraju wynosi 61 000 000 – w 2006 r. szacowano
braki kadrowe na 35 000 pielęgniarek. W Polsce w systemie pracuje 188 000 pielęgniarek – dane WHO – ludność kraju
liczy 38 115 909, z informacji MZ w 2006 r. brakuje 3229 pielęgniarek.
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W zakresie liczby pracowników zatrudnionych w zawodach medycznych na 10 tys. mieszkańców, w przypadku pielęgniarek Polska wypada szczególnie źle.
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Jak istotną rolę dla gospodarki kraju odgrywają odpowiednie zasoby pielęgniarskie wskazują wieloletnie prognozy demograficzne (według danych GUS), które będą bezpośrednią przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia
zdrowotne:
· Od połowy lat 80 do 2010 roku zwiększa się systematycznie udział w łącznej liczbie ludności udział osób w wieku 65
lat i więcej (w 2004 roku osoby te stanowiły 13,1 % ogółu ludności Polski) w kolejnych latach będzie on szybszy i w
2030 roku osiągnie poziom 24 %, co oznacza że co czwarty Polak będzie miał co najmniej 65 lat,
· W ostatnich latach przeciętna długość życia wzrosła o 4,6 roku w przypadku mężczyzn i o 4 lata w przypadku kobiet.
Powszechnie wiadomo, że problem deficytu niektórych zawodów to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W przypadku kierunków pielęgniarskich MZ, zgodnie ze swoimi kompetencjami, określa w drodze rozporządzenia limit przyjęć na dany rok akademicki, jednak brak zdecydowanych działań
mających na celu wzmocnienie prestiżu zawodu pielęgniarki powoduje że brakuje na nie chętnych. Dlatego konieczne
jest opracowanie strategii działania w tym zakresie na poziomie Ministerstwa Zdrowia.
Warszawa 27 listopada 2009 r.

Informacje prasowe
Informacja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Projekt Informacyjny dla
Pacjentów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) „Rozmawiaj z pacjentem! ©”

Informacja zdrowotna dla pacjentów i konsumentów
Celem Projektu jest pomoc w przyjęciu aktywnej roli w zachowaniu zdrowia.
Badania pokazują, że pacjenci i konsumenci, którzy aktywniej uczestniczą w podejmowaniu decyzji zdrowotnych w zakresie samo opieki mają zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące życie oraz lepsze efekty leczenia
Strona www.ptp.na1.pl/ oferuje wysokiej jakości informację zdrowotną, która ma pomóc pacjentom w podejmowaniu
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51; email biuroptp@gmail.com ;
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601
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decyzji dotyczących samoopieki, zapobiegania chorobom, otrzymywaniu właściwej diagnozy i najlepszej opieki klinicznej.
Ponadto informacje, które się tutaj znajdują mogą być pomocne w rozmowie z Twoim lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą. Relacje z profesjonalistami ochrony zdrowia powinny odbywać się na zasadzie partnerstwa.
Kiedy jest wspólna odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w zakresie ochrony zdrowia profesjonaliści mają bardziej ułatwioną możliwość podejmowania rozwiązań, które zaspokoją zgłaszane potrzeby. Zadawaj więc pytania i zgłaszaj potrzebę otrzymywania więcej informacji.
Projekt ten nie ma na celu doradztwa, diagnozowania czy też wskazywania sposobu leczenia. Zawsze należy oczekiwać
informacji od wykwalifikowanego personelu medycznego. Projekt ten został udostępniony przez ICN dla potrzeb pacjentów na całym świecie. W Polsce nad merytoryczną oceną tłumaczenia czuwa Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.
Przekazujemy Państwu zestaw ulotek informacyjnych, które mamy nadzieję będą pomocne w podejmowaniu decyzji
o własnym zdrowiu. Projekt został zakończony w sierpniu 2008 r. i uzupełniony w wykaz stron www. w j. polskim, które
naszym zdaniem posiadają wiarygodne informacje nt. przedstawionych w projekcie problemów zdrowotnych.
Zdajemy sobie sprawę, iż ta forma upowszechnienia informacji nie jest wystarczająca, stąd chcielibyśmy zainteresować
projektem potencjalnych sponsorów wydania papierowej wersji ulotek informacyjnych.
Projekt ten zawiera 20 ulotek informacyjnych:
1. Informacja zdrowotna dla pacjentów i konsumentów (Health information for patients and consumers)
2. Bezpieczne stosowanie leków (Medication Safety)
3. Ból głowy i radzenie sobie z migreną (Headache and Migraine Management)
4. Depresja: stan, który można wyleczyć (Depression: A Highly Treatable Medical
5. Walka z osteoporozą(Acting on Osteoporosis)
6. Walka z otyłością (The Obesity Epidemic)
7. Bezpieczne przyjmowanie leków przez osoby starsze (Safe Medication Use and Older Adults)
8. Zdrowe starzenie się (Healthy Ageing)
9. Żywienie osób w starszym wieku (Nutrition for Older Adults)
10. Żyjąc z demencją (Dealing with Dementia)
11. Odżywianie w okresie dzieciństwa (Childhood Nutrition)
12. Odżywianie kobiet w ciąży i niemowląt (Maternal and Infant Nutrition)
13. Infekcje przenoszone drogą płciową (Sexually Transmitted Infections)
14. Przemoc wobec dzieci: co to jest i jak zapobiegać (Child Abuse: What it is and how you can help prevent it)
15. Wirus brodawczaka ludzkiego (The Human Papillomavirus)
16. Udar mózgu wśród kobiet (Women and Stroke)
17. Cel: zdrowie psychiczne (Targeting Mental Health)
18. HIV/AIDS
19. Samoopieka powszechnym priorytetem (Growing Trend in Self Care)
20. Odczyny poszczepienne (OP) Adverse Events Following Immunisation (AEFI)
Warszawa wrzesień 2008
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SPONSORZY X KONGRESU

GŁÓWNY SPONSOR KONKURSU PIELĘGNIARKA
ROKU 2009

PATRONAT MEDIALNY

Ukazujące się od 1993 roku “Problemy Pielęgniarstwa” to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.
Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy,
skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój z awodowy i edukację. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,57 pkt), Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 2007 (4 pkt).
Za prenumeratę czasopisma “Problemy Pielęgniarstwa przysługuje 5 pkt edukacyjnych.
http://www.pp.viamedica.pl/

Od 1957 roku Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie towarzyszy Pielęgniarstwu
Dzięki PTP w Polsce pielęgniarki posiadają wyższe wykształcenie i mogą
korzystać z dorobku światowego pielęgniarstwa: osiągnięć i wiedzy, praktyki…

Kreujemy zmiany w kształceniu, nauce i praktyce pielęgniarskiej.
Zmieniamy pielęgniarską rzeczywistość.
Przyjazne środowisko pracy Pielęgniarek = Jakość opieki = Bezpieczny pacjent

www.ptp.na1.pl

Nr KRS 0000065610

od 23 maja 2006 r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest organizacją pożytku publicznego, możesz wesprzeć nasze działania przekazując bez żadnych kosztów część swojego
podatku.
W zeznaniu podatkowym pkt. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego …” należy wpisać:

1) Nazwę : Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
2) Nr KRS: 0000065610
3) Obliczony 1% podatku.

Proud to be a Nurse

www.ptp.na1.pl

www.ArjoHuntleigh.com

Do nabycia w Biurze Kongresu 5,00 zł/szt.
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Use the form to record your attendance at INEC approved sessions and add up the number of INECs you have earned. One ICNEC is equivalent to approximately 60
minutes of an approved organized learning experience. At the end of Congress, please to return this form to PNA Registration desk

TYTUŁ WYDARZENIA: NA CZELE ZMIAN: BUDUJĄC ZDROWSZE NARODY
X KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH, 13-15 MAJ 2010, CIECHANÓW, POLSKA
Title of event: Leading change: Building Healthier Nations
PNA Congress 13 – 15 May 2010, Ciechanów, Poland

FORMULARZ D/ FORM D

11.30 – 13.00

10.00 – 11.00

9.00 – 10.00

15.00 – 16.00

11.30 – 13.00

15.00 – 16.30

15.5.2010

14.5.2010

14.5.2010

14.5.2010

15.5.2010

14.5.2010

W7

W6

W5

W4

W3

W2

W1

Bezpieczna pielęgniarka-bezpieczny pacjent
Safe nurse – safe patent

Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów
Handing and lifting patients safely

Rozwiązywanie problemów w leczeniu przewlekłych ran
Solving problems in the treatment of chronic wounds

Wprowadzanie ICNP® do praktyki polskich pielęgniarek
– diagnoza pielęgniarska i interwencje z wykorzystaniem
ICNP®
Implementation of ICNP® into polish nurses practice –
nurses diagnosis, nurses interventions with ICNP®
Jak przygotować artykuł do publikacji w czasopismach
naukowych?
How to prepare articles to publish them in scientific
journals?
Opieka pielęgniarska nad chorym ze stopią – okres
okołooperacyjny
Nursing care for the patient with stoma during the
surgery treatment period’
Ocena wskaźnika kostka-ramię a kompresjoterapia
The assessment of Ankle Brachial Pressure Index and
compression therapy

1h 30’

1h 30’

1h

1h

1.50

1.50

1.00

1.00

1.00

1.50

1h 30’

1h

1.50

1h 30’

Potwierdzam, że uczestniczyłam/em w sesjach zaznaczonych w arkuszu Podpis ………………………….. nr członkowski PTP …………
I verify that I attended all the sessions indicated above Signature …………………………………………Membership PNA no …………

PROSIMY WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE PUNKTY ICNEC BĘDĄ PRZYZNANE TYLKO W PRZYPADKU OBECNOŚCI PODCZAS CAŁEJ WYBRANEJ PRZEZ
SIEBIE SESJI
PLEASE NOTE: ICNECs WILL BE AWARDED ONLY IF THE WHOLE SESION HAS BEEN ATTENDED
Imię i nazwisko/ Name ……………………………………………..
Adres pocztowy/ Mailing address ………………………………………………………………………………………………………………
Telefon (z kodem państwa)/ Tel (plus country code) ………………………………………………………….
Fax (z kodem państwa)/ Fax (plus country code) …………………………………………………………
Email/ Email: …………………………………………………………………………….

16.10 – 17.40

14.5.2010

